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DEFOSIYNAU

AR

DDYDD YR ARGLWYDD.

Psalm.

MoR hawddgar yw dy bebyll di, O Ar-

glwydd y Uuoedd

!

Fy enaid a hiraetha, 'íe, ac a fiysia

am gynteddau yr Arglwydd : fy ngha-

lon a'm cnawd a waeddant am y Duw
byw^
Un peth a ddeisyfais i gan yr Ar-

glwydd, hynny a geisiaf, sef caíFael

trigo yn nh yr Arglwydd hoU ddyddiau

fy mywydj i edrych ar brydferthwch yr

Arglwydd, ac i ymofyn yn ei deml ^.

Canys gwell yw diwrnod yn dy gyn-

teddau di na mil : dewiswn gadw drws

' Ps. lxxxiv. 1,2. ^ Ps. xxvii. 4.
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yn nli fy Nuw, o flaen trigo ym mlie-

byll annuwioldeb.

Canys haul a tharian yw yr Arglwydd

Dduw : yr Arglwydd a rydd ras a go-

goniant : ni attal efe ddim daioni oddi

wrth y rhai a rodiant yn berffaith ^.

Dirgelwch yr Arghvydd sy gyd â'r

rhai a'i hoíiiant Ef : a'i gyfammod hef-

yd, i'w cyfarwyddo hwynt*.

O Arglwydd y Uuoedd, gwyn fyd y
dyn a ymddiried ýnot^.

Gwyn ei fyd yr hwn a ddewisech, ac

a nesâech attat ; fel y trigo yn Dy gyn-

teddoedd : nyni a ddigonir â daioni Dy
d, sef dy deml sanctaidd ^.

Fel y brefa yr hydd am yr afonydd

dyfroedd : felly yr hiraetha fy enaid am
danat Ti, O Dduw.

Sychedig yw fy enaid am Dduw, am
y Duw byw : pa bryd y deuaf ac yr

ymddangosaf ger bron Duw ^ ?

Anfon Dy oleuni a'th wirionedd

:

tywysant hwy íi, ac arweiniant íi i

' Ps. lxxxiv. 10, U. * Ps. XXV. 14.
* Ps. lxxxiv. 12. " Ps. lxv. 4.

' Ps. xlii. 12.
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fynydd Dy sancteiddrwydd, ac i'th be-

byU.

Yna yr âf at allor Duw, at Dduw
hyfrydwch fy ngorfoledd ; a mi a'th

fohannaf ar y delyn, O Dduw, fy

Nuw '.

Ymgrymmaf tu a'th deml sanctaidd,

a chlodforaf Dy enw, am Dy drugaredd

a'th wirionedd : oblegid Ti a fawrhêaist

Dy air uwchlaw Dy enw oll ^.

Agorwch i mi byrth cyfiawnder : âf i

mewn iddynt, a chlodforaf yr Ar-

glwydd.

Dyma borth yr Arglwydd : y rhai

cyfiawn a ânt i mewn iddo ^

.

Attolwg, Arglwydd, achub yn awr

:

attolwg, Arglwydd, pâr yn awr Iwydd-

iant ^.

Gwisged Dy offeiriaid gyfiawnder, a

gorfoledded Dy saint ^.

Ond llawenhâed y rhai oll a ymddir-

iedant ynot Ti : llafar-ganant yn dragy-

wydd, am i Ti orchuddio drostynt : a'r

^ Ps. xliii. 3, 4. '•' Ps. cxxxviii. 2.
' Ps. cxviii. 19, 20. ' Ps. cxviii. 25.
' Ps. cxxxii. 9.



DEFOSIYNAU All

rliai a garant Dy Enw, gorfoleddant

ynot.

Canys Ti, Arglwydd, a fenditlii y
cyfìawn - a charedigrwydd megis â tliar-

ian y coroni Di ef *.

RHANNAU O'R YSGRYTHYR LAN,

Yi cynnwys myfyrdodau ar ogoìiiaìit a dedwyddimli y
Nefoedd.

A GORPHWYSODD Duw y seitlifed dydd

oddi wrtli ei holl weithredoedd \

Y mae gan hynny orphwysfa etto yn

ol i bobl Dduw. Canys yr hwn a aeth

i mewn i'w orphwysfa Ef, hwnnw hefyd

a orphwysodd oddi wrth ei weithred-

oedd ei hun, megis y gwnaeth Duw
oddi wrth yr eiddo yntau^.

Ac mi a glywais lef o'r nef, yn dy-

wedyd wrthyf, Ysgrifena, gwyn eu byd

y meirw, y rhai sydd yn marw yn yr

Arglwydd, o hyn allan, medd yr Ys-

pryd, fel y gorphwysont oddi wrtli eu

llafur ^

' Ps. V. 11, 12. * Hel). iv. 4.

" Heb. iv. 9, 10. ' Dat. xiv. 13.
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Canys cyfiawn yw ger bron Duw,
dalu cystudd i'r rhai sydd yn eicli cys-

tuddio chwi ; ac i chwithau, y rhai a

gystuddir, esmwythdra gyd â ni, yn
ymddangosiad yr Arglwydd lesu o'r

nef, gyd â'i angyhon nerthol ^.

Pan ddel Efe i'w ogoneddu yn ei

saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y rhai

oll sydd yn credu ^.

Eithr dydd yr Arglwydd a ddaw
megis Ueidr yn y nos ; yn yr hwn y
nefoedd a ânt heibio gyd â thwrf, a'r

defnyddiau gan wir wres a doddant, a'r

ddaear a'r gwaith a fyddo ynddi a

losgir ^

.

Eithr nefoedd ne^Yydd, a daear new-

ydd, yr ydym ni, yn ol ei addewid Ef,

yn eu disgwyl, yn y rhai y mae cyf-

iawnder yn cartrefu ^.

Ac mi a welais nef newydd, a daear

newydd : canys y nef gyntaf a'r ddaear

gyntaf a aeth heibio ; a'r môr nid oedd

mwyach. A myfi loan a welais y

' 2 Thess. i. 6,7. '2 Thess. i. 10.

' 2 Petr iii. 10. ' 2 Petr iii. 13.
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ddinas sanctaidd, Jemsalen newydd, yn

dyíbd oddi wrtli Dduw i waered o'r nef,

wedi ei pliarottôi fel priodas-fercli wedi

ei thrwsio i'w gwr ^.

A seiliau mur y ddinas oedd wedi eu

harddu â phob rhyw faen gwerthfawr ^.

A'r deuddeg porth, deuddeg perl

oeddynt ; a phob vm o'r pyrth oeddynt

o un perl : a heol y ddinas oedd aur,

fel g\vydr gloew. A theml ni welais

ynddi : canys yr Arglwydd Dduw IIoll-

aUuog, a'r Oen, yw ei theml hi. A'r

ddinas nid rhaid iddi wrth yr haul, na'r

Ueuad i oleuo ynddi : canys gogoniant

Duw a'i goleuodd hi, a'i goleuni hi

ydyw yr Oen \

Ac mi a glywais lef uchel o'r nef, yn

dywedyd, Wele, y mae pabeU Duw gyd

â dynion, ac Efe a drig gyd ä h^\ynt, a

hwy a fyddant bobl iddo Ef, a Duw ei

Hun a fydd gyd a hwynt, ac a fydd yn

Dduw iddynt. Ac fe sych Duw ymaith

bob deigr oddi wrth eu Uygaid hwynt ;

' Dat. xxi. 1,2. * Dat. xxi. 19.

' Dat. xxi. 21—23.
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a marwolaetli ni bydd mwyach, na

tliristwch, na Uefain, na phoen, ni bj^dd

mwyach : oblegid y pethau cyntaf a

aethant heibio ^.

Ni fydd arnynt na newyn mwyach,
na syched mwyach ; ac ni ddisgyn ar-

nynt na'r haul na dim gwres. Oblegid

yr Oen yr Hwn sydd ynghanol yr or-

sedd-faingc, a'u bugeiha hwynt, ac a'u

harwain hwynt at ffynhonnau bywiol o

ddyfroedd : a Duw a sych ymaith bob

deigr oddi wrth eu llygaid hwynt ^

,

A phob melldith ni bydd mwyach :

ond gorsedd-faingc Duw a'r Oen a fydd

ynddi hi ; a'i weision Ef a'i gwasan-

aethant Ef; a hwy a gânt weled ei

wyneb Ef ; a'i enw Ef a fydd yn eu

talcennau hwynt. A hwy a deyrnasant

yn oes oesoedd^.

Gwyn eu byd y rhai sydd yn gwneuth-

ur ei orchymynion Ef, fel y byddo idd-

ynt fraint ym mhren y bywyd, ac y
gallont fyned i mewn trwy y pyrth i'r

/ Dat. xxi. 3, 4. ' Dat. vii. 16, 17.

' Dat. xxii. 3—5.
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ddinas. Oddi allaii y mae y cwn, a'r

swyngyfareddwr, a'r putteinwr, a'r

llofruddion, a'r eilun-addolwr, a pliob

un a'r sydd yn caru ac yn gwneutliur

cehyydd ^.

Eithr chwi a ddaethoch i fynydd

S'íon, ac i ddinas y Duw byw, y Jeru-

salem nefol, ac at fyrddiwn o angyhon,

i gymmanfa a chynnulleidfa y rhai

cyntaf-anedig, y rhai a ysgrifenwyd yn

y nefoedd, ac at Dduw, Barnwr pawb,

ac at ysprydoedd y cyfiawn y rhai a

berffeithiwyd, ac at lesu, Cyfiyngwr y
testament newydd, a gwaed y taenehiad,

yr hwn sydd yn dywedyd pethau gwell

na'r eiddo Abel \

Canys ni a \\yddom os ein daearol

d o'r baben hon a ddattodir, fod i ni

adeilad gan Dduw, sef t nid o waith

Uaw, tragywyddol yn y nefoedd. Canys

am hynny yr ydym yn ocheneidio, gan

ddeisyfu cael ein harwisgo â'n t sydd

o'r nef ^

'•' Dat. xxii. 11, ir). ' Ilob. xii. 22—21.
' 2 Cor. V. 1, 2.
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Ac megis y dygasom ddelw y daear-

ol, ni a ddygwn hefyd ddelw y nefol ^.

O herwydd paham nid ydym yn
pallu ; eithr er llygru ein dyn oddi

allan, er hynny y dyn oddi mewn a

adnewyddir o ddydd i ddydd. Canys

ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn
odidog ragorol yn gweithredu tragy-

wyddol bwys gogoniant i ni : tra na

byddom yn edrych ar y pethau a wehr,

ond ar y pethau ni wehr : canys y
pethau a wehr sy dros amser, ond y
pethau ni wehr sy dragywyddol ^.

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein

Harglwydd lesu Grist, yr Hwn yn ol

ei fawr drugaredd a'n hadgenhedlodd

ni i obaith bywiol, trwy adgyfodiad

lesu Grist oddi wrth y meirw, i etifedd-

iaeth anUygredig, a dihalogedig, a di-

ddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd

i chwi^
Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a

orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y

' 1 Cor. XV. 49. * 2 Cor. iv. 16— 1{
'"

1 Petr i. 3, 4.
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íFydd. O hyn allan rlioddwyd coron

cytìawnder i'w cliadw i mi, yr lion a

rydd yr Arglwydd, y Barnwr cytìawn,

i mi yn y dydd liwnnw : ac nid yn
unig i mi, ond hefyd i bawb a garant

ei ymddangosiad Ef ^.

Canys os ydym yn credu farw lesu,

a'i adgyfodi ; felly y rhai a hunasant

yn yr lesu, a ddwg Duw hefyd gyd âg
Ef. Oblegid yr Arglwydd ei Hun a

ddisgyn o'r nef gyd â bloedd, â llef yr

archangel, ac âg udgorn Duw : a'r

meirw yng Nghrist a gyfodant yn
gyntaf : yna ninnau y rhai byw, y rhai

a adawyd, a gipir i fynu gyd â hwynt,
yn y cymmylau, i gyfarfod â'r Ar-

glwydd yn yr awyr : ac felly y byddwn
yn wastadol gyd â'r Arglwydd \

Eithr fel y mae yn ysgrifenedig, Ni
welodd llygad, ac ni chlywodd chist, ac

ni ddaeth i galon dyn y pethau a ddar-

parodd Duw i'r rhai a'i carant Ef ®.

Llawn-ddigonir hwynt a brasder Dy

" 2 Tim. iv. 7, 8. M Thess. iv. 14. IG, 17.

" 1 Cor. ii. î>.
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d : ac âg afon Dy hyfrydwcli j diodi

hwynt. Canys gyd â thi y mae ífyn-

non y hywyd : yn dy oleuni Di y
gwelwn oleuni ^.

Digonohwydd Uawenydd sy ger Dy
fron, ar Dy ddeheulaw y mae difrifwch

yn dragywydd \

Yn nh fy Nhad y mae Uawer o

drigfannau : a phe amgen, mi a ddywed-

aswn i chwi. Yr wyf Fi yn myned i

harottoi Ue i chwi. Ac os Myíi a âf ac

a barottôaf le i chwi, Mi a ddeuaf dra-

chefn, ac a'ch cymmeraf chwi attaf fy

Hun : fel Ue yr wyf fi, y byddoch

chwithau hefyd ^

Y Tad, y rhai a roddaist i Mi, yr wyf
yn ewyUysio, Ue yr wyf Fi, fod o honynt

hwythau hefyd gyd â Myfi ; fel y gwel-

ont fy ngogoniant a roddaist i Mi ^.

A'r gogoniant a roddaist i Mi, a

roddais iddynt hwy ; fel y byddont un,

megis yr ydym Ni yn Un ^.

Nac ofna, braidd bychan : canys

^ Ps. xxxvi. 8, 9. * Ps. xvi. 11.

^ loan xiv. 2, 3. ^ loan xvii. 24.

' loan xvii. 22.
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rhyngodd bodd i'cli Tad roddi i cliwi y
deyrnas \

A Mab y dyn, pan ddel yn ei ogon-

iant, a'r holl angyhon sanctaidd gyd ag

E£, yna yr eistedd ar orsedd-faingc ei

ogoniant. A chyd-gesghr ger ei fron

Ef yr hoU genhedloedd : ac Efe a'u

didola hwynt oddi wrth eu gilydd,

niegis y didola'r bugail y defaid oddi

^yi'th y geifr : ac a esyd y defaid ar ei

ddeheulaw, ond y geifr ar yr aswy.

YnH y dywed y Brenhin wrth y rhai

ar ei ddeheulaw, Deuwch, chwi fendig-

edigion fy Nhad, etifeddwch y deyrnas

a barottôwyd i chwi er seiHad y byd ^.

Dymuniadau hiraethlon am deyrnas Nefoedd.

Dyn a aned o wraig, sydd a byr amser

iddo i fyw, ac sydd yn llawn trueni : y
mae efe yn blaguro fel Uysieuyn, ac a

dorrir i lawr ; ac a ddiflanna fel cysgod,

ac ni saif.

Ynghanol ein bywyd yr ydym mewn

* Luc xii. 32. " Matt. xxv. 31—31.
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angau : Gan bwy y mae i ni geisio

ymwaredç, ond gennyt Ti, O Arglwydd,

yr Hwn am ein pechodau wyt yn gyf-

iawn yn ddigllawn ?

Er liynny Arglwydd Dduw sanet-

eiddiaf, Arglwydd galluoccaf, O sanct-

aidd a thrugaroccaf lachawdwr, na

ollwng ni i ddygn chwerwaf boenau

angau tragywyddoL

Ti, Arghvydd, a adwaenost ddirgehon

ein calonnau : na chaua Dy ghistiau

trugarog oddi wrth ein gweddíau : eithr

arbed nyni, O Arghvydd sancteiddiaf, O
Dduw galluoccaf ; O sanctaidd a thru-

garog lachawdwr : Tydi deilyngafFarn-

wr tragywyddol ! na âd i ni, yn yr awr

ddiweddaf, er neb rhyw boenau angau,

syrthio oddi wrthynt.

Myíi yw'r adgyfodiad a'r bywyd,

medd yr Arglwydd : yr hwn sydd yn

credu ynof Fi, er iddo farw, a fydd

byw ; a phwy bynnag sydd yn fyw, ac

yn credu ynof Fi, ni bydd marw yn
dragywydd.

Myíi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw.
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ac y saif yn y diwedd ar y ddaear : ac

er ar ol fy ngliroen i bryfed ddifetlia'r

eorpli liwn, etto caf weled Duw yn fy

nglniawd : yr IIwn a gaf fi i'm fy liun

ei weled, a'm llygaid a'i gwelant, ac nid

arall.

Eitlir, O fy Nuw, mi a wn na all un
peth aflan fyned i mewn i'th deyrnas

;

ac nid wyf fi ddim ond halogedigaeth.

O golch fij a gwna fi yn wyn yng
ngwaed yr Oen : fel pan ehv}^f oddi

yma, y byddwyf gymm^yys i sefyll ger

bron Dy orsedd-faingc.

O fendigedig Arch-offeiriad, yr Hwn
wyt abl i achub hyd yr eithaf y rhai oU

a ddeuant at Dduw trwot Ti ! Attolygaf

i Ti fy ngwaredu i, i'r hwn nid oes

obaith ond yn Dy ryglyddon a'th eiriol-

aeth Di.

O ogoneddus Dy^yj^sog ein iachawd-

wriaeth, yr Hwn yn gyiitaf a ddioddef-

aist lawer o bethau gofidus, ac yna a

aethost i mewn i'th ogoniant ; saiict-

eiddia i mi yr holl boenaii corph, a'r

hoU ddychrynfeydd yspryd, y rhai a



DDYDD YR ARGLWYDD. 17

oddefi ar unrliyw amser i syrthio arnaf

:

a gwna i mi ddioddef mor amyneddgar

gyd â thi yma, fel y caífwyf hefyd fy

ngogoneddu gyd â Thi ar ol myned
oddi yma.

Arghyydd y bywyd a'r gogoniant, yr

Hwn a'th ddarostyngaist dy Hun, ac a

fuost ufudd hyd angau, 'íe, angau'r

groes, drosof fi, caniattâ fod i boenau a

gwarad^Yydd Dy angau hwnnw dynnu
ymaith golyn, a phereiddio chwerwder
angau i mi.

Pan ballo fy nghnawd a'm calon,

bydd Di, O Arghyydd, yn nerth fy

nghalon a'm rhan yn dragy^vydd.

Caniattâ fod i bresennoldeb cysurus

dy Lân Yspryd gynnal fy enaid dan fy
holl drallodion ; a phan deimlaf y loesau

olaf yn dyfod i'm cyfarfod, a gofidion

angau yn fy amgylchu, edrych arnaf, a

chlyw fi, O Arglwydd, fy Nuw ; neshâ

at fy enaid, a phâr i'th wyneb ddis-

gleirio ar Dy was ; fel y caffHyyf ym-
adael yn dangnefeddus mewn llawn

ddiogehych o'm cymmodiad â Thydi, ac

B
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mewn gwir ddiogel obaith o adgyfodiad

i fywyd tragywyddol, trwy ein Har-

glwydd lesu Grist, yr Hwn a newidia

ein corph gwael ni, fel y byddo yn
gyíFelyb i'w gorph gogoneddus Ef, o

herwydd y galhiog weithrediad, trwy

yr hwn y dichon Efe ddarostwng pob

dim iddo ei Hun.

Tra yr ^vyf yn gartrefol yn y corph,

yr wyf oddi cartref oddi wrth yr Ar-

ghyydd, (canys Avrth fíj^dd yr ydym yn
rhodio, ac nid wrth ohvg,) am hynny
yr wjf yii hf, ac yn gweled yn dda yn
hytrach fod oddi cartref o'r corph, a

chartrefu gyd a'r Arghvydd.

Y mae arnaf chwant i'm dattod, ac i

fod gyd â Christ, canys llawer iawn

gwell ydyw : Arghvydd, yr wyf yn
ocheneidio gan ddeisyfu cael fy harwisgo

â'r t sydd o'r nef.

O pa bryd y daw yr amser bendig-

edig, pan gaf ddodi ymaith y babell

ddaearol hon, ag y'm derbynir i mewn
i breswylfeydd tragyAvyddol

!
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O pa bryd y dygi íj enaid allan o

garchar, fel y moliannwyf Dy enw !

Tra fyddwyf yma, O Arglwydd, rhaid

i mi ymdrechu, nid yn unig yn erbyn

cig a gwaed, ond yn erbyn tywysog-

aethau ac awdurdodau, a drygau ys-

prydol. O cymmer íi allan o bebyll

Cedar i mewn i'r Jerusalem nefol, lle

y sethrir Satan yn hollol dan ein

traed.

Nid wyf yma yn gallu ymroddi fy

hun i'th wasanaeth am gymmaint ag

un funud heb feddyhau crwydredig. O
cymmer íi i sefyll ger bron Dy orsedd,

lle y caf Dy wasanaethu yn ddyladwy

ddydd a nos.

Yma yr wjf yn ofidus trwy lawer o

drallodion. O derbyn fi i mewn i'r or-

phwysfa honno, Ue y sychir ymaith

oddi wrth fy Uygaid bob deigr, a marw-
olaeth ni bydd mwyach, na galar, na

Ilefain, na phoen.

Yma yr ydwyf mewn cyflwr o alltud-

iaeth, ac absenoldeb oddi wrth yr Ar-

glwydd : O cymmer fi i'r fan, lle y caf

B 2
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welcd Dy wyneb yn wastadol^ a dilyn

yr Ocn pa le bynnag yr elo.

Arwain íì, O Arglwydd, â'th gyngor

tra fyddwyf byw ; a dyro i th angyhon

orchymyn am danaf i sefyll o'm ham-
gylch, i'm hamddiífyn ac i dderbyn fy

enaid ar ei ymadawiad o'r byd ; i'm

tywys i mewn i dir cyfîawnder, at Dy
fynydd sanctaidd, Dy deyrnas nefol,

pres^yylfod goleuni a thangnefedd, a

llawenydd, a gorfoledd ; yno i deyrnasu

gyd â'th angyhon etholedig, Dy seintiau

bendigedig a ymadawsant â'r byd, Dy
brophwydi sanctaidd, a'th apostohon

gogoneddus, mewn perffaith lawenydd,

gogoniant, dedA\yddwch, a gwyníyd, yn

oes oesoedd. Amen.
Arglwydd, yr wyf yn gorchyinyn fy

enaid i Ti, megis i ddwylaw Creawdwr
ffyddlawn, a Phrynwr trugaroccaf ; ar-

bed ef, O Dduw, er mwyn Dy Fab lesii

Grist, a gad iddo fod yn eiddo i Ti yn

y dydd y gwnei briodoledd. Amen.
Amen,
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DYDD LLUN.

Ar farwoldeb dyn: y sicrwydd o farn i ddyfod: cCr

angenrheidrwydd o fod hoh amser yn harod.

1.

Oblegid Duw a grëodcl ddyn i fod yn
anllygredig, ac a'i gwnaetli ef yn
ddelw ei lun ei Hun. A tlir^yy gen-

figen y cytliraul y daetli marwolaeth i'r

byd : a'r rliai sydd ar ei du ef a'i prof-

ant ef ^

Y sarf)h a d^yyllodd Efa drwy ei

chyfrwysdra ^

A phan welodd y wraig mai da oedd

ffrwyth y pren yn fwyd, ac mai teg

mewn golwg ydoedd, a'i fod yn bren

dymunol i beri deall, hi a gymmerth
o'i ffrwyth ef, ac a fwyttâodd, ac a

roddes i'w gwr hefyd gyd â hi, ac efe a

fsYyttâodd ^

Hefyd wrth Adda y dywedodd Duw,

• Doeth. ii. 23, 24. ' 2 Cor. xi. 3. " Gen. iii. 6.
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Am wranclo o lionot ar lais dy wraig, a

bwytta o'r pren, am yr liwn y gor-

chymynaswn i ti, gan ddywedyd, Na
fwytta o liono ; melldigedig- fydd y
ddaear o'th achos di : trwy lafur y
bwyttâi o honi hoU ddyddiau dy

einioes *.

Tr^yy chws dy Avyneb y bwyttâi

fara, hyd pan ddychwelech i'r ddaear -,

oblegid o honi y'th gymmerwyd : canys

pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweh \

Am hynny, megis trwy un dyn y
daeth pechod i'r byd, a marwolaeth

trwy bechod ; ac felly yr aeth marwol-

aeth ar bob dyn, yn gymaint a phechu

o bawb °.

Gosodwyd i ddynion farw un waith ^.

Y mae y cwbl yn myned i'r un Ue :

pob un sydd o'r pridd, a phob un a dry

i'r pridd eilwaith ^

Ei anadl a â allan, efe a ddychAvel

i'w ddaear : y dydd hwnnw y derfydd

am ei hoU amcanion ef ^.

* Gen. iii. 17. * Gen. iii. 19. * Uluif. v. 12.

' Heb. ix. 27. " Preg. iii. 20. " Ts. cxlvi. 4.
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Ac efe, megis pyclrni a heneiddia, fel

dilledyn yr liwn a ysa gwyfyn \

Y Uef a ddywedodd, GAvaedda. Yn-

tau a ddywedodd, Betli a waeddaf ?

Pob cnawd sydd wellt, a'i holl odid-

owgrwydd fel blodeuyn y maes. Gwywa

y gwelltyn, syrth y blodeuyn ; canys

Yspryd yr Arglwydd a chwythodd arno :

gwellt yn ddíau yw y bobl ^

Canys beth ydyw eich einioes chwi?

Canys tarth ydyw, yr hwn sydd di'os

ychydig yn ymddangos, ac wedi hynny
yn diflannu ^.

O na baent ddoethion, na ddeallent

hyn, nad ystyrient eu diwedd *.

2.

Melus yn ddíau yw y goleuni, a hy-

fryd yw i'r Uygaid weled yr haul. Ond
pe byddai dyn fyw lawer o flynyddoedd,

a bod yn flawen ynddynt oU ; etto

cofied ddyddiau tywyUwch ; canys Ua-

wer fyddant : beth bynnag a ddi-

gwydda, oferedd yw. Gwna yn Uawen,

' Job xiii. 28. ' Esay xl. G, 7.

^ lago iv. 14. * Deut. xxxii. 29.
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wr ieuangc, yn dy ieuengctid, a llawen

yched dy galon yn nyddiau dy ieuengc-

tid ; a rliodia yn ftyrdd dy galon, ac

yngohyg dy lygaid : ond g^yybydd y
geilw Duw di i'r farn am liyn oll \

Canys Duw a ddwg bob gweithred i

farn, a phob peth dirgel, pa un bynnag

fyddo ai da ai drwg ^.

O her^yydd iddo osod diwrnod, yn
yr h^vn y barna Efe y byd mewn cyf-

iawnder, trwj y gwr a ordeiniodd Efe
;

gan roddi íFydd i bawb, o herwydd dar-

fod iddo ei gyfodi Ef oddi wrth y
meirw ^.

Eithr dydd yr Arglwydd a ddaw megis
lleidr yn y nos

; yn yr hwn y nefoedd

a ânt heibio gyd â thwrf, a'r defnyddiau

gan wir wres a doddant, a'r ddaear a'r

gwaith a fyddo ynddi a losgir^

Gwyhwch gan hynny ; am na wydd-
och pa awr y daw eich Arglwydd ^

* Preg. xi. 7—9. " Preg. xii. 11. ' Actau xvii. 31.
" 2 Petr iii. 10. " Matt. xxiv. 42.
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Ac ar lianner nos y bu gwaedd, Wele,

j mae j Pr'íod-fab yn dyfod ; ewch

allan i gyfarfod âg Ef.

A daeth y Priod-fab ; a'r rhai oedd

barod a aethant i mewn gyd âg Ef i'r

briodas ; a chauwyd y drws. Wedi
hynny y daeth y morwynion eraill

hefyd, gan ddywedyd, Arglwydd, Ar-

glwydd, agor i ni. Ac Efe a attebodd,

ac a ddywedodd, Yn wir meddaf i chAvi,

nid adwaen chwi \

A chwithau, gan hynny, byddwch
barod ^.

Ac edrychwch arnoch eich hunain,

rhag i'ch calonnau un amser drymhâu

trwy lythineb a meddwdod, a gofalon

y bywyd hwn, a dyfod y dydd hwnnw
arnoch yn ddisymmwth ^.

Bydded eich Iwynau wedi eu ham-

wregysu, a'ch canhwyllau wedi eu

goleu : a chwithau yn debyg i ddynion

yn disgwyl eu Harglwydd, pa bryd y
dychwel o'r neithior ; fel pan ddelo a

' Matt. XXV. 6. 10—12. ^ Luc xii. 40.

^ Luc xxi. 34.
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cliuro, yr agoront iddo yn ebrwydd.

Gwyn eu byd y gweision hynny, y rhai

a gaiff eu Harglwydd, pan ddêl, yn
neffro : yn wir, meddaf i chwi, efe a

ymwregysa, ac a Avna iddynt eistedd i

lawr i fwytta, ac a ddaw ac a wasan-

aetha arnynt Irwj, Ac os daw Efe ar

yr ail wyhadwriaeth, ac os ar y drydedd

wyhadwriaeth y daw, a'vi cael hwynt
feUy, gwyn eu byd y gweision hynny *.

A chwithau, gan hynny, byddwch
barod : canys yr awr ni thybioch, y
daw Mab y dyn\
Na chofia, Arglwydd, fy anwiredd,

nac anwiredd fy rhieni ; ac na ddyro

dd'íal am ein pechodau : arbed fi, Ar-

glwydd daionus ; arbed fi, Arglwydd

daionus ; arbed dy was a brynaist â'th

werthfawroccaf Avaed ; ac na hdia w rth-

yf yn dragywydd.

Arbed fi, Arglwydd daionus.

Arglwi/dd, trugarha icrtligf,

Crist, trugarha wrtligf,

Arglwgdd, trugarha wrtìu/f.

* Luc xii. 35—38. ' Luc xii. 40.
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JEiìi Tad, yr Hwn icyt yn y nef-

oeddy 8fc,

Gweddi am ras i fyw mewn ymddihyniad gwastadol ar

Dduw, ac mewn parottôad ymarferol erhijn angau a

barn.

O HoLLALLUOG Dduw, Tad ysprydoedd

pob cnawd ! yr Hwn trwy Dy ddiball

ragluniaeth wyt yn Uywodraethu pob
peth yn y nef ac ar y ddaear, yr wyf yn
dymuno ymostwng ger Dy fron, enaid

a chorph, gyd â'r gostyngeiddrwydd a'r

parch mwyaf diíîuant, gan erfyn arnat

roddi i mi ras i'm galluogi i wneuthur
defnydd iawn a dyladwy o'th holl ym-
wehadau tu ag attaf fy hun a holl ddyn-

ohyw.

Yr wyf yn cydnabod mai o'th ddaioni

Di yn unig y mae i mi gael fy nghreu
;

ac yr wyf yn mawrhâu Dy drugaredd

a'th hir-ymaros yn fy nghadw ar dir y
rhai byw, Dy rodd di oedd fy nyddiau

a'm blynyddoedd aml o iechyd a chysur
;

a Thydi yn unig a'm gwaredaist o'r
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blinderau a'r peryglon â plia rai y'm

cystuddiwyd ar droion, a Thydi liefyd

a gedwaist oddi wrthyf y rhai hynny

na theimlais i erioed. Nid yw dyn yn

byw trwy fara yn unig, ond trwy y gair

a'r fendith sy'n dyfod allan o enau

Duw.
Dyro i mi, yr wyf yn attolwg i Ti,

iawn ymsyniad o'm hollol ymddibyniad

arnat ; a gras i ymddwyn yn gyfatteboh

Cynysgaedda fì â'r fath wir a nefol

ddoethineb ag a'm cynorthwya i ganfod

yn iawn yr achos, ac a'm galluoga i

atteb dybenion Dy holl ymwehadau tu

ag attaf ; fel ym mha gyflwr bynnag y
byddwyf y gallwyf ymostwng yn hollol

i'th ewyllys, a gogoneddu Duw yn nydd

yr ymwehad.

Ac yn gymmaint ag y gosodwyd i

ddynion farw unwaith, ac wedi hynny

fod barn ; na ad i mi, yr wyf yn attolwg

i Ti, anghofio mai dieithr ydwyf ar y
ddaear ; eithr cynortliwya fi i ddiddyfnu

fy nghalon oddi wrth bethau daearol, y
rhai ni allant lesliau yn nydd digter;
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fel y bo i'm gobaith a'm serchiadau gael

eu gosod yn anghyfnewidiol ar y pethau

gwell sydd uchod, y trysorau tragy-

wyddol hynny a barottôaist i'r sawl a'th

garant.

Caniattâ i'r meddwl am, a'r disgwyl-

iad sicr o angau a barn fod mor bar-

hâus a mor gryf yn fy enaid, fel pa bryd

bynnag y daw fy Arglwydd, y'm caffer

yn barod i'w gyfarfod, ac i fyned i

mewn gyd ag Ef i'r briodas. lë, O
lesu bendigedig, caniattâ i mi felly

dreiddio trwy bethau tymhorol, modd
na choUwyf yn y diwedd y pethau

tragywyddol, ac i mi ddefnyddio Dy
ras mor ffyddlon yma, nes y bydd

gras o'r diwedd yn cael ei berffeithio

mewn gogoniant, a minnau yn cael fy

symmud i lawenydd fy Arglwydd. Yr
hoU fendithion hyn a erfyniaf er mwyn
Dy haeddedigaethau Di, fy unig Gyf-

ryngwr a'm Pryniawdwr ; i'r Hwn, gyd

â'r Tad a'r Yspryd Glân, rhodder, fel y
mae yn rhwymediccaf, bob anrhydedd

a gogoniant, Uywodraeth a gaUu, diolch



30 DEFOSIYNAU All

a moliant, ac addoliad gostyngedig, o'r

awr hon liyd yn oes oesoedd. Amen,

Ilollalluog Dduw, yr Hwn wyt yn
Dwr cadarnaf i bawb a roddant eu

hymddiried ynot ; i'r Hwn y mae pob

peth yn y nef, ar y ddaear, a than y
ddaear, yn gostwng ac yn ufuddhâu,

bydd yr awrhon a phob amser yn am-
ddiíFyn i mi ; a gwna i mi wybod a

deall, nad oes un eirw dan y nef wedi

ei roddi i ddynion, ym mha vm a thrwy

ba un y mae i mi dderbyn iachawdwr-

iaeth, ond yn unig Enw ein Harglwydd

lesu Grist.

1 rasusaf drugaredd a nodded Duw y
gorchymynaf fy hun : Arglwydd, ben-

dithia a chadw fi : Arglwydd, llewyrcha

dy wyneb arnaf, a thrugarhâ wrthyf.

Arglwydd, dyrcha Dy wyneb arnaf, a

dyro i mi dangnefedd yr awr hon ac yn

oes oesoedd. Anien,
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DYDD MAWRTH.

Byrdm a gwagedd y hywyd liwn. Dìm modd i farw
mewn tangnefedd, a chymmod â Duiü, lieh edifeirwch

prydlawn am holl hechodau ein hywyd.

Dyn a aned o wraig sy fyr o ddydd-

iau ac vn Uawn o helbul.

Fel blodeuyn y daw allan, ac y torrir

ef ymaith ; ac efe a giha fel cysgod, ac

ni saif.

Ond gwr a fydd marw, ac a dorrir

ymaith ; a dyn a drenga, a pha le y
mae ?

Gan fod ei ddyddiau ef wedi eu rhag-

derfynu, rhifedi ei fisoedd ef gyd â Thi,

a gosod o honot ei derfynau, fel nad êl

drostynt \

Arglwydd, pâr i mi wybod fy niwedd,

a pheth yw mesur fy nyddiau; fel y
gwypwyf o ba oedran y byddaf fi.

' Job xiv. 1, 2. 10.
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Wele, gwnaethost íy nyddiau fel

dyrnfedd ; a'm lieinioes sy megis diddim

yn dy olwg Di : d'íau mai cwbl wagedd

yw pob dyn, pan fo ar y goreu ^.

Canys mil o Üynyddoedd ydynt yn

dy olwg Di fel doe, wedi yr êl lieibio,

ac fel gwyliadwriaeth nos.

Dygi hwynt ymaith megis â llifeiriant,

y maent fel hûn : y bore y maent fel

Uysieuyn a newidir.

Y bore y blodeua, ac y tf ;
pryd-

nhawn y torrir ef ymaith, ac y gwywa.

Canys yn Dy ddig y difethwyd ni

:

ac yn Dy hdiowgrwydd y'n brawych-

wyd.

Gosodaist ein hanwiredd ger Dy fron,

ein dirgel bechodau yng ngoleuni Dy
wyneb.

Canys ein hoU ddyddiau ni a ddarfu-

ant gan dy ddigofaint Di : treuhasom

ein blynyddoedd fel chwedL

Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae

deng mlynedd a thri ugaiii : ac os o

gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain

' Ps. xxxix. 1, 5.
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mlynedd, etto eu nerth sy boen a blin-

der ; canys ebrwydd y derfydd^ a ni a

ehedwn ymaith ^.

2.

Ac yn awr beth a ddisgwyhaf, O
Arglwydd ? fy ngobaith sydd ynot

Ti\

Myíi a bechais, beth a wnaf i Ti, O
Geidwad dyn ^ ?

D'íau y mynegaf fy anwiredd, ac y
pryderaf o herwydd fy mhechod ^.

Dywedais, cadwaf fy ífyrdd, rhag

pechu â'm tafod ^,

Ystyr y perffaith, ac edrych ar yr

uniawn ; canys diwedd y gwr hwnnw
fydd tangnefedd ^.

Pan gospit ddyn â cheryddon am
anwiredd, dattodit fel gwyfyn ei ar-

dderchowgrwydd ef : gwagedd yn dd'íau

yw pob dyn.

Dyn yn dd'íau sydd yn rhodio mewn
cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer :

' Ps. xc. 4—10. * Ps. xxxix. 7.

' Job vii. 20. " Ps. xxxviii. 18

^ Ps. xxxix. 1. * Ps. xxxvii. 37.
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efe a dyrra olud, ae nis gwyr pwy a'i

easgl.

Gwrando fy ngweddi, Arglwydd, a

elilyw íy llef; na thaw wrtli fy wyl-

ofain : eanys ymdeithydd ydwyf gyd â

Thi, ae alltud, fel fy hoU dadau.

Paid a mi, fel y eryfhâwyf eyn fy

myned, ae na byddwyf niwy ^.

Canys Ti yw Dmv fy nerth \

Yr Arglwydd a'i nertha Ef ar ei glaf

wely : eyweiri ei holl wely ef yn ei

glefyd.

Arghyydd, trugarhâ wrthyf: iaehâ

fy enaid ; eanys peehais i'th erbyn ^.

Na ehofia yr anwireddau gynt i'n

herbyn ; brysia, rhagflaened Dy dostur

drugareddau ni.

Cynorthwya ni, Dduw ein hiaeh-

awdwriaeth, er mwyn gogoniant Dy
enw ; gwared ni hefyd, a thrugarha

wrth ein peehodau er niwyn Dy enw ^.

Bydd dda wrth Dy was, fel y bydd-

wyf byw, ae y eadwyf Dy air ^.

" Ps. xxxix. 11. G. 12, 13. ' Ps. xliii. 2.

' Ps. xli. 3, 4. » Ps. lxxix. 8, 9. * Ps. cxix. 17.
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Dysg i ni felly gyfrif ein dyddiau, fel

y dygom ein calon i ddoetliineb ^.

Marw a wnelwyf o farwolaeth yr

uniawn, a bydded fy niwedd fel yr

eiddo yntau^.

Anfon dy oleuni a'th wirionedd : ty-

wysant hwy fi ; ac arweiniant fi i fynydd

Dy sancteiddrwydd, ac i'th bebyll ^

Na chofia, Arglwydd, fy anwiredd,

&c. tu dal. 26.

Arglwyddy trugarha wrthyf, Sfc.

tu dal. 26.

Ein Tad^ yr Hwn wyt yn y nefoeddy

ê-c-

Gweddi am faddeuant pecJiod, a marwolaeiJi ddedwydd.

O DRUGAROCCAF Dduw, yr Hwn yn ol

Uiosogrwydd Dy drugaredd, ydwyt felly

yn dilëu pechodau y rhai sydd wir edi-

feiriol, fel nad wyt yn eu cofio mwy

;

edrych yn drugarog arnaf fi, Dy was,

yr hwn o wir ddifrif wyf yn dymuno
maddeuant.

•' Ps. xc. 12. ® Num. xxiii. 10.

' Ps. xliii. 3.

c 2
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Adnewydda ynof, garediccaf Dad,

betli bynnag a lesghawyd trwy ddichell

a malais y cythraul, neu trwy fy ewyllys

gnawdol a'm gwendid fy hun : cadw fi

yn undeb yr Eglwys : ystyria fy ngwir

edifeirwch : derbyn fy ymostyngiad,

cynnydda fy ffydd. A chan fy mod
yn rhoddi fy hoU ymddiried yn unig yn

dy drugaredd Di, na chyfrif i mi ac na

ddwg i'm herbyn fy mhechodau gynt

;

ond nertha fi trwy Dy Yspryd sanct-

aidd, fel y gallwyf fyw i Ti dros w eddiU

fy nyddiau, a bod yn offerynol i'th ogon-

iant, trwy Dy wasanaethu yn ffydd-

lawn, a gwneuthur daioni yn fy nghen-

hedlaeth. A phan welycli Di yn dda

fy nghymmeryd oddi yma, derbyn fi

i'th ffafr, trwy rygfyddon Dy garediccaf

Fab lesu Grist ein Ilarglwydd. Amen.

Gweddi am dangnefedd a chysur yn awr angau.

O Arglwydd IIollalluog, Tad y
trugareddaii, a Duw ])ob diddanweh,

ein hiniig borth yn amser anghenoctid î

yr wyf yn attolwg i Ti dderbyn y
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gweddiau a'r erfyniadau defosiynol yr

wyf yn awr yn eu hoífrwm i'tli ddwy-

fol Fawredd gyd â golwg at fy ngliyf-

yngder mwyaf, yr ymdrecli olaf a'r

mwyaf pwysig o'm bywyd. Edrycli Di

y pryd hwnnw, O Arglwydd, yn rasol

ar Dy was, ac ymwel â mi â'th iach-

awdwriaeth : danfon i mi gymmorth
oddi uchod, a gwared íi oddi wrth

faglau a dychrynfeydd y diafol : cyn-

nal íi yn fy loesau â chysuron hedd-

ychol cydwybod dawel a da, a chym-
mod perífaith â Thydi fy Nuw. Ar-

glwydd, fel yr wyt yn fy nwyn yn nes

attat dy Hun, felly bydded i'm cariad

tu ag attat a'm hewyllys i'th fwynhâu
gynnyddu fwyfwy. Ac O ! na weht
yn dda, o'th anfeidrol drugaredd, i

roddi i mi ryw flaenbrawf mehis o'r

dedwyddwch i ddyfod, fel y gallwyf

orfoleddu, le, yn angau ei hun.

Ond os wyf trwy anwybodaeth yn
erfyn am yr hyn ni ddyhvn, etto o leiaf

na âd i'm ííydd wanhâu, nac i'th drugar-

edd Di ballu. A pha fodd bynnag y bydd
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i Ti ymddwyn tu ag at fy nghorph llygr-

adwy, caniattâ i'm henaid fod yn werth-

fawr yn Dy olwg ; a pho mwyaf y
gwanycho y dyn oddi allan, nertha fì

fw}y ?rth ras ac â'th Lân Yspryd yn

y dyn oddi mewn. Dyro i mi ddi-

íFuant edifeirwch am holl gyfeihorni fy

muchedd o'r hlaen, a ffydd ddìysgog

yn Dy Fab lesu, fel y dilëer fy mhech-
odau trwy dy drugaredd Di, ac y seher

fy mhardwn yn y nef cyn fy myned
oddi jana, ac na'm gweler mAvyach.

Yn dy drugaredd Di, Arghyydd, yr

wjf yn rhoddi fy hoU ymddiried ; yn
dy drugaredd Di yn unig, ac yn haedd-

iant a dioddefiadau fy lachawdwr croes-

hoehedig. Felly cymhwysa a pharottôa

fi, yr wyf yn erfyn arnat, erbyn awr
angau, fel y byddo fy ymada^^ iad niewn
tangnefedd, ac yn Dy ífafr, ac y der-

bynier fy enaid i'r trigfannau nefol, lle

y mae eneidiau y rhai a hunant yn yr

Arghyydd lesu yn mwynhau gorpliwys-

fa a dedwyddwch tragywyddol ; ac ar

adgyfodiad y cytìawn y bo i'm corph
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gael ei uno drachefn â'm lienaid, a'i

wneutliur yn gyffelyb i gorpli gogon-

eddus Crist ; ac y'm derbynier i dra-

gywyddol deyrnas gogoniant, trwy

ryglyddon a chyfryngdod lesu Grist,

dy unig Fab Di, ein Harghvydd a'n

Hiachawdwr ni. Amen,
Hollalhiog Dduw, &c. tu daL 30.

1 rasusaf drugaredd, &c. tu dal 30.

DYDD MERCHER.

Ansicrwydd amser ein marwolaeth : hywyd ac anfarwol-

deb yn cael eu dwyn i oleuni trwÿr Efengyl : harn y
dydd olafyn gyffredinol.

Rhaid i mi weithio gwaith yr Hwn
a'm hanfonodd, tra yr ydyw hi yn
ddydd : y mae y nos yn dyfod, pan na

ddichon neb weithio ^

Canys ni wyr dyn chwaith ei amser

:

fel y pysgod a ddehr â'r rhwyd niweid-

* loan ix. 4.



40 DEFOSIYNAU AR

iol, ac fel yr adar a ddelir jn y delm ;

felly y delir plant dynion yn amser

drwg, pan syrtliio arnynt yn ddisym-

mwtli ^.

Ac Efe a ddywedodd, A dywedaf
wrth fy enaid, Fy enaid, y mae gennyt

dda lawer wedi eu rlioi i gadw dros la-

wer o jflynyddoedd : gorphwys, bwytta,

f, bydd lawen. Eithr Duw a ddywed-

odd Avrtho, O ynfyd, y nos hon y go-

fynant dy enaid oddi wrthji: ; ac eiddo

pwy fydd y pethau a barottôaist ^ ?

O Dduw, Ti a adwaenost fy ynfyd-

r^\ydd ; ac nid yw fy nghamweddau
guddiedig rhagot ^.

Cofia, attolwg, mai fel clai y gwnaeth-

ost fi ; ac a ddygi Di fi i'r pridd dra-

chefn ^ ?

Onid ychydig yw fy nyddiau ? paid

gan hynny, gad i'm lonydd, fel yr

ymgysurwyf ychydig, cyn myned o

honof lle ni ddychweh^yf, i dir tywyll-

wch a chysgod angau.

' Preg. ix. 12. ' Luc xii. 18—20.
* Ps. lxix. 5. * Job X. 9.
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Tir tywyllwch fel j fagddu ; a cliys-

god angau, ac heb drefn , lle y mae y
goleuni fel y tywyUwch ^.

Etto myíi a ymgynghorwn â Duw :

ac ar Dduw y rhoddwn fy achos ^.

Pe Uaddai Efe fi, etto mi a obeithiaf

ynddo ^

Canys Efe a ddywedodd, Ni'th rodd-

af di i fynu, ac ni'th Iwyr-adawaf

chwaith ^,

Yr Arglwydd sydd yn marwhâu, ac

yn bywhâu : Efe sydd yn dwyn i

waered i'r bedd, ac yn dwyn i fynu ^

Canys y Duw hwn yw ein Duw ni

byth ac yn dragywydd : Efe a'n tywys

ni hyd angau ^.

Y dydd yr ofnwyf, mi a ymddiriedaf

ynot Ti^
lë, pe rhodÌATO ar hyd glyn cysgod

angau, nid ofnaf niwed : canys yr wyt
Ti gyd â mi ; Dy wialen a'th ffon a'm

cysurant ^.

' Job X. 20—22. * Job V. 8.

" Job xiii. 15. ^ Heb. xiii. 5.

* 1 Sam. ii. 6. » Ps. xlviii. 14,

» Ps. lvi. 3. * Ps. xxiii. 4.
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Canys mi a wn i bwy y credais ; ac

y mae yn ddiammeu gennyf ei fod Ef
yn abl i gadw yr hyn a roddais atto

erbyn y dydd hwnnw ^

Yr hwn a'n hachvibodd ni, ac a'n

galwodd â galwedigaeth sanctaidd, nid

yn ol ein gweithredoedd ni, ond yn ol

ei arfaeth ei Hun a'i ras, yr hwn a

rodd\vyd i ni yng Nghrist lesu, cyn

dechreu y byd : eithr a eghirwyd yr

awrhon trwy ymddangosiad ein Hiach-

awdwr lesu Grist, yr H^vn a ddi-

ddymmodd angau, ac a ddug fywyd

ac anllygredigaeth i oleuni trwy yr

Efengyl *.

Oblegid megis yn Adda y mae pawb

yn meirw ; felly hefyd yng Nghrist y
bywhêir pawb \

Canys felly y carodd Duw y byd, fel

y rhoddodd Efe ei unig-anedig Eab, fel

na choller pwy bynnag a gredo ynddo

Ef, ond caífael o hono fywyd tragy-

wyddol ^.

' 2 Tim. i. 12. ' 2 Tim. i. 9, 10.

' 1 Cor. XV. 22. ^ loan iii. 16.
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A liyn yw ewyllys y Tad a'm lian-

fonodd i ; o'r cwbl a roddes Efe i mi,

na cliolhvn ddim o liono, eitlir bod i

mi ei adgyfodi ef yn y dydd diweddaf

.

Yr Hwn wyf fyw, ac a fûm farw ;

ac wele, byw ydwyf yn oes oesoedd^

Amen ; ac y mae gennyf agoriadau

uíFern a marwolaetli ^.

Angau a lyngcwyd mewn buddugol-

iaeth ^.

Ac mi a welais orsedd-faingc wen
fawr, a'r Hwn oedd yn eistedd arni

;

oddi wrtli wyneb yr Hwn y ífodd y
ddaear a'r nef, a lle ni chafwyd idd-

ynt.

Ac mi a welais y meirw, fychain a

mawrion, yn sefyll ger bron Duw ; a'r

Uyfrau a agorwyd ; a llyfr arall a agor-

wyd, yr liwn yw Uyfr y bywyd : a

barnwyd y meirw wrth y pethau oedd

wedi eu hysgrifenu yn y Uyfrau, yn ol

eu gweithredoedd. A rhoddodd y môr
i fynu y meirw oedd ynddo ; a mar-

\ loan vi. 30, " Dat. i. 18.

"^
1 Cor. XV-. 54.
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wolaetli ac uftern a roddasant i fynu j
meirw oedd ynddynt liwytliau : a liwy

a farnwyd bob un yn ol eu gweitlired-

oedd. A marwolaetli ac uffern a fwr-

iwyd i'r llyn o dân.

A pliwy bynnag ni chafwyd wedi ei

ysgrifenu yn llyfr y bywyd, bwriwyd ef

i'r llyn o dân \

Ond i'r rliai ofnog, a'r digred, a'r

ffiaidd, a'r llofruddion, a'r putteinwr,

a'r swyngyfareddwr, a'r eilunaddolwr,

a'r hoU gelwyddwr, y bydd eu rhan

yn y llyn sydd yn Uosgi â than a

brwmstan : yr hwn yw yr ail farwol-

aeth ^

Yr Hwn sydd yn gorchfygu, a eti-

fedda bob peth : ac Mi a fyddaf iddo

ef yn Dduw, ac yntau a fydd i Älinnau

yn fab ^

Na chofia, Arglwydd, fy anwiredd,

&c. tu dal. 26.

Arglwyddy trugarha wrthyf, ^'c, tu

dal. 26.

' Dat. XX. 11— 15. Dat. xxi. 8.

^ Dat. xxi. 7.
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Ein Tad, yr Hwn wyt yn y nef-

oedd, Sfc.

Gweddi am ymadawiad bendigedig cTr hywyd hwn ; ac

am nertli ysprydol a chysur yn awr anfjau.

O HoLLALLUOG Dduw^ gjd â'r Hwn
y mae jd byw yspiydoedd y cyfiawn

y rliai a berffeithiwyd, wedi cael eu

gwared o'u carcharau daearol ; yr

ydwyf yn ostyngedig yn gorchymyn fy

enaid pechadurus i'th ddwylaw Di,

megis i ddwylaw Creawdwr ffyddlawn,

ac lachawdwr trugaroccaf ; gan attolwg

i Ti yn ostyngeiddiaf ar iddo fod yn
werthfawr yn Dy olwg.

Golch ef, yr wyf yn erfyn arnat, yng
ngwaed yr Oen difrycheulyd hwnnw,
a laddwyd er mwyn dilëu pechodau'r

byd ; fel gan gael glanhâu a dilëu pa

Iwgr bynnag a all fod wedi ei gasghi

ynghanol y byd truenus ac anwir hwn,

trwy chwantau'r cnawd, ac ystrywiau

Satan, y caífo ei gyflwyno yn bur ac

yn ddifeius yn dy olwg Di.

A chaniattâ, O Arghvydd, fod i'r
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diycliau beunyddiol o farwoldeb a welaf

fy nbueddu i ystyried yn ddifrifol nior

frau ac ansicr yw fy ngbyílwr fy bun
;

a'm dysgu felly i gyfrif íy nyddiau, fel

y dygwyf fy ngbalon i'r cyfryw ddoetb-

ineb sanctaidd a nefob tra byddwyf
byw yma, ag a'm dygo o'r diwedd i

fywyd tragywyddol.

Ac O Dydi, yr Hwn wyt ein bunig

bortb yn amser angbenoctid, nertba fi,

yr wyf yn attoWg i Ti yn fy ngwasg-

feuon olaf : ac fel y bydd fy nertb yn
metbu, boed fy mboenau yn lleibâu;

ond pan ballo fy nertb, O na ad i'm

ffydd befyd ballu; le, byd yn nod yn
angau cynortbwya íì i roddi fy ymddir-

ied ynot.

Gwared íi oddi wrtb bob cynnwrf

ac anesniAyytbder a dardda oddi wrtb

ddycbymygion bbn, neu budobaetbau

poenus fy ngelyn ysprydoL O na ad

iddo albi fy aflonyddu neu fy nycbrynu,

na cbwaitb mewn un niodd Iwyddo i'm

bcrbyn. Cadw fi dan Dy ofal, Dad
sanctaidd, canys ni's gall dim fy nwyn
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allan o'tli ddwylaw Di. Gorchymyn
i'th angyhon sanctaidd sefyll o'm ham-

gylch i amddiíFyn a derbyn fy enaid ar

fy ymadawiad ; ac i'w dywys a'i ddwyn
i'r trigfannau bendigedig o orphwysdra

a thangnefedd.

Os dy radlawn ewyllys Di yw, O
Arglwydd, gwna fy mhoenau yn fyr

a'm marwolaeth yn esmwyth : o leiaf

caniattâ na bônt yn hirfaith nac yn ílin

iawn i mi. Ond os ydwyt Ti wedi

trefnu yn amgen, gwneler Dy ewyllys

bendigedig : yn unig dyro i mi amynedd
i'w dioddef, a chysuron ysprydol dan-

ynt, ac yn Dy amser da dy Hun gwna
fy marwolaeth yn fynedfa i adgyfodiad

llawen i fywyd bendigedig a thragy-

wyddol, trwy lesu Grist ein Harglwydd.

Amen.
HoUaUuog Dduw, yr Hwn wyt^

&c. tu daL 30.

1 rasusaf drugaredd a nodded Duw,
&c. tu dal. 30.
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DYDD lAU.

Y sicrwydd o farwolaeth, ac o adgijfodîad cyffrcdinol i

fywyd tragyiüyddoL

Y MAE amser i eni, ac amser i farw ^.

Canys mi a wn y dygi Di fi i far-

wolaetli ; ac i'r t rhagderfynedig i bob

dyn byw ^.

Pan ddel ychydig flynyddoedd, yna

mi a rodiaf Iwybr ar hyd yr hwn ni

ddychwelaf ^

Os disgwyhaf, y bedd sy d i mi :

mewn tywyllwch y cyweiriais fy

ngwely.

Gelwais ar y pwU, Tydi yw fy nhad

;

ar y pryf, Fy niam a'm chwaer wyt®.

Pob cnawd a gyd-drenga, a dyn a

ddychwel i'r pridd ^.

Fel cysgod yw ein dyd iau ar y
ddaear, ac nid oes ymaros ^

Pa wr a fydd byw, ac ni wel farwol-

' Preg. iii. 2. " Job xxx. 23.

^ Job. xvi. 22. ' Job xvii. l;j, II.

* Job xxxiv. 15. ' 1 Chron. xxix. 1.').
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aetli ? a wared efe ei enaid o law j
bedd ' ?

Er hynny dyn mewn anrhydedd, nid

erys : tebyg yw i anifeiHaid a ddi-

fethir ^

Efe a â at genhedlaeth ei dadau ; ac

ni welant oleuni byth *.

Fel defaid y gosodir hwynt yn uífern :

angau a ymborth arnynt ; a'u tegwch
a dderfydd yn y bedd o'u cartref.

Etto Duw a wared fy enaid i o fedd-

iant uífern ; canys Efe a'm derbyn i ^.

O herwydd hynny llawenychodd fy

nghalon, ac ymhyfrydodd fy ngogon-

iant : fy nghnawd hefyd a orphwys

mewn gobaith ^.

Canys myfi a wn fod fy Mhrynwr yn
fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear.

Ac er ar ol fy nghroen, i bryfed ddi-

fetha'r corph hwn, etto caf weled Duw
yn fy nghnawd^

Oblegid er mwyn hyn y bu farw

Ps. lxxxix. 48. ^ Ps. xlix. 12.

Ps. xlix. 19. ' Ps. xlix. 14, 15.

Ps. xvi. 9. ' Job xix. 25, 26.

D
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Crist, ac yr adgyfododd, ac y bu fyw

drachefn hefyd, fel yr arglwyddiaethai

ar y meirw a'r byw hefyd ^.

Canys rhaid iddo deyrnasu, liyd oni

osodo ei holl elynion dan ei draed. Y
gelyn diweddaf a ddinystrir yw yr

angau ^.

O angau, pa le mae dy golyn? O
uffern, pa le mae dy fuddugohaeth ?

Colyn angau yw pechod, a grym pechod

yw y gyfraith. Ond i Dduw y byddo'r

diolch, yr Hwn sydd yn rhoddi i ni

fuddugohaeth trwy ein Harglwydd lesu

Grist \

Yr Hwn a gyfnewidia ein corph

gwael ni, fel y gwneler ef yr un íFiuf

a'i gorph gogoneddus Ef, yn ol y
nerthol weithrediad trwy yr hwn y
dichon Efe, le, ddarostwng pob peth

iddo ei Hun ^

Yr lesu a ddywedodd wrthi, Myfì

yw yr adgyfodiad a'r bywyd : yr hwn
sydd yn credu ynof Fi, er iddo farw, a

" Rhuf. xiv. 9. " 1 Cor. xv. 25, 26.

'
1 Cor. XV. 55—57. ' Philip. iii. 21.
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fydd byw : a phwy bynnag sydd yn

fyw, ac yn credu ynof Fi, ni bydd marw
yn dragywydd ^

Canys os ydym yn credu farw lesu,

a'i adgyfodi : felly y rhai a hunasant

yn yr lesu, a ddwg Duw hefyd gyd âg
Ef.

Oblegid yr Arglwydd ei Hun a ddis-

gyn o'r nef gyd â bloedd, â llef yr arch-

angel, ac âg udgorn Duw ; a'r meirw
yng Nghrist a gyfodant yn gyntaf.

Yna ninnau y rhai byw, y rhai a

adawyd, a gipir i fynu gyd â hwynt, yn

y cymmylau, i gyfarfod â'r Arglwydd yn

yr awyr : ac felly y byddwn yn wastadol

gyd â'r Arglwydd *.

Na chofia Arghvydd, fy anwiredd,

&c. tu dal. 26.

Arglwyddy triigarha wrthyf, Sfc, tu

daL 30.

Ein Tad^ yr Hwn wyt yn y nef-

oedd, Sfc,

= loan xi. 25, 26. " 1 Thess. iv. 14. 16. 17.

D 2



52 DEFOSIYNAU AR

Gweddi am ras in cynnorthwyo i fyw yn y fath fodd,

fel y (fallom roddi cyfrif llawen yn nydd y farn

gyffrediìiol.

O IIoLLALLUOG a tliragywyddol Dduw

!

Creawdwr pob petli ! Yr Hwn a

wnaethost fy nyddiau ar y ddaear fel

dyrnfedd, a'm heinioes megis diddim yn
Dy olwg : yn ufudd attolygaf i Ti roddi

i mi ras i fyw dan y fath deimlad par-

hâus o'm marwoldeb, ac o fyrdra ac

ansicrwydd y bywyd presennol hwn,

fel na bo i angau fy ngorddiwes mewn
awr nad wyf yn disgwyl am dano : ond

gan fod bob amser âg olew yn fy lamp,

y byddwyf barod, pa bryd bynnag y
delo y Priod-fab, i fyned i mewn gyd

ag Ef i'r br'íodas, ac i dderbyn bendith

ym mhhth y rhai ydynt yn gwyhed ac yn
disgwyl am ddyfodiad eu Harghyydd

;

i'r Ilwn, gyd â Thi a'r Yspryd Glan, y
byddo yr hoU anrhydedd a'r gogoniant,

yn oes oesoedd. Arnen.
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Gweddi am ras i gymhwyso ein lieneidiau i fwynliâu

cymdeithas yr ysprydoedd a ogoneddwyd yn y nefoedd.

O Dragywyddol Dduw, gyd â'r

Hwn y mae yn byw ysprydoedd y rhai

a ymadawsant oddi yma yn yr Ar-

glwydd ; ac yn yr Hwn y mae eneidiau

y ffyddloniaid, wedi darfod eu rhydd-

hâu oddi wrth faich y cnawd, mewn
llawenydd a dedwyddyd ; Yr wyf yn
ostyngedig yn diolch i Ti fod yn wiw
gennyt roddi i ni ddatguddiad mor
eglur o fywyd ac anfarwoldeb trwy Dy
Fab lesu Grist : ac yn ostyngeiddiaf yr

wyf yn erfyn arnat roddi i mi ras yn
fy nydd hwn o brofiad, i'm haddasu

fy hun gyferbyn â thragywyddoldeb,

trwy ddiddyfnu fy nghalon oddi wrth

bethau'r byd presennol, a thrwy roddi

fy serch ar bethau sydd uchod, a

bod a'm hymarAveddiad yn y nefoedd ;

fel pan roddwyf heibio y corph marwol
hwn, y dyger fy enaid yn ddioed i gym-
deithas fendigedig y cyfiawn a ber-

ffeithiwyd yno, yn Uawen i gyduno â



54 DEFOSIYNAU AR

liwynt mewn caniadau o foliant ac

Aleluia i Ti yn oes oesoedd ; trwy Dy
unig Fab, lesu Grist ein Harglwydd.

Amen,

DYDD GWENER.
TTallodion a (jofidion y hywyd liwn. Y ddyledswydd

(£r gwynfydedigrwydd o amynedd a dyfal bar/iâd hyd

y diwedd.

O Angau, mor chwerw yw meddwl am
danat ti, i'r dyn a fyddo yn byw mewn
heddwch yn yr hyn sy ganddo ; i'r gwr

a fyddo dihelbul, ac yn Uwyddiannus

ym mhob peth

!

O angau, mor dda yw dy farn di i'r

anghenus ac i'r gwan ; i'r hwn y mae
ei nerth yn pallu, ac i'r h^yn sy flin

arno am bob peth\

Canys beth sydd i ddyn o'i holl lafur

a gorthrymder ei galon, yr hwn a gym-

merodd efe dan haul? Canys ei hoU

ddyddiau sydd orthrymder, a'i lafur yn

* Eccles. xli. 1, 2.
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ofid : 'íe, ni chymmer ei galon es-

mwytlidra y nos ^.

Ycliydig a drwg fu dyddiau blynydd-

oedd fy einioes ^

.

Er na ddaw cystudd allan o'r pridd,

ac na flagura gofid allan o'r ddaear :

ond dyn a aned i flinder, fel yr elieda

gwreichionen i fynu^

Pob peth sydd yn Uawn bhnder ; ni

ddichon dyn ei draethu.

Y llafur bhn yma a roddes Duw ar

feibion dynion i ymguro ynddo ^.

Fy mab, na ddirmyga gerydd yr Ar-

glwydd ; ac na flina ar ei gospedigaeth

Ef. Canys y neb a fyddo Duw yn ei

garu, Efe a'i cerydda, megis tad ei fab

anwyl ganddo ^

.

Os goddefwch gerydd, y mae Duw
yn ymddwyn tu ag attoch megis tu ag

at feibion ; canys pa fab sydd, yr hwn
nid yw ei dad yn ei geryddu ? Eithr

os heb gerydd yr ydych, o'r hwn y mae
pawb yn gyfrannog ; yna bastardiaid

" Preg. ii. 22, 23. ' Gen. xlvii. 9. ' Job v. 6, 7,

' 'Preg. i. 8. 1.3. ' Diar. iii. 11, 12.
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ydycli, ac nid meibion. Heb law

hynny, ni a gawsom dadau ein cnawd
i'n ceryddu, ac a'u parchasom hwy :

onid mwy o lawer y byddwn ddaros-

tyngedig i Dad yr ysprydoedd, a byw ?

Canys hwynt-hwy yn wir dros ychydig

ddyddiau a'n ceryddent fel y gwelent

hwy yn dda ; eithr Hwn er llesâd i ni,

fel y byddem gyfrannogion o'i sanct-

eiddrwydd Ef. Etto ni wehr un cer-

ydd dros yr amser presennol yn hyfryd,

eithr yn anhyfryd : ond gwedi hynny y
mae yn rhoi heddychol ffrwyth cyf-

iamider i'r rhai sydd wedi eu cynnefino

âg ef ^

Am hynny y rhai hefyd sydd yn
dioddef yn ol ewyllys Duw, gorchy-

mynant eu heneidiau iddo Ef. megis i

Greawdwr fîyddlawn, gan wneuthur yn
dda \

Eithr y mae eneidiau y rhai cyfiawn

yn llaw Diiw, ac ni chyífwrdd cystudd

â hwynt.

Oblegid er eu cystuddio hwy yngolwg

' Heb. xii. 7—11. '
ì Petr iv. 19.
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dynion, j mae eu gobailh hwy yn
llawn tragywyddoldeb : a lle y cer-

yddwyd hwy ychydig, hwy a gânt

lawer o fudd : oblegid Duw a'u profodd

hwynt, ac a'u cafodd yn addas iddo ei

Hun^
Yna y saif y cyfiawn mewn hyder

mawr o flaen ei orthrymwr, a'r rhai a

ddiystyrasant ei lafur ef.

A hwy a ddywedant ynddynt eu hun
yn edifeiriol, a chan gyfyngder meddwl
yr ocheneidiant, ac y dywedant, Dyma
yr hwn yr oeddym ni gynt yn ei wat-

war, ac yn ei ddyfahi yn waradwyddus.

Nyni ffyhaid a feddyhasom fod ei

fuchedd ef yn ynfydrwydd, a'i ddiwedd

yn ammharchus. Pa fodd y cyfrifwyd

ef ym mhhth meibion DuWj ac y mae
ei ran ef ym mysg y saint ! Nyni gan

hynny a gyfeihornasom allan o fíbrdd

y gwirionedd, ac ni thywynodd Uewyrch
cyfiawnder i ni, ac ni chododd haul cyf-

iawnder arnom.

Nyni a lanwyd o ffyrdd anwiredd a

" Doeth. iii. 1. ì, 5.
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distryw, ac a rodiasom trwy anialwcli

anliyffordd, eitlir nid adnabuom ni

íFordd yr Arglwydd. Pa fudd sydd i

ni o falclider ? a plia les a wnaeth golud

a ífrost i ni ? Y petliau hynny oll a

aethant ymaith fel cysgod, ac fel cennad

yn rhedeg \

Gwyn ei fyd y gwr sydd yn goddef

profedigaeth : canys pan fyddo profedig,

efe a dderbyn goron y bywyd, yr hon a

addawodd yr Arglwydd i'r rhai a'i carant

Ef^
Yna y llewyrcha y rhai cyfiawn fel

yr haul, yn nheyrnas eu Tad ^

A'r doethion a ddisgleiriant fel dis-

gleirdeb y ffurfafen ; a'r rhai a drôant

lawer i gyfiawnder, a fyddant fel y sêr

byth yn dragywydd ^.

Litani yn cynicys ymbiliau a deisyfiadau perthynol i

amser ein clefyd dn marwolaeth.

Na chofia, Arglwydd, fy anwiredd, nac

anwiredd fy rhieni ; ac na ddyro ddial

' Doeth. V. 1. 3—0. '• lago i. 12.

' Matt. xiii. l;}. " Dan. xii. 3.
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am ein pechodau : arbed íi, Arglwydd
daionus ; arbed Dy was a brynaist â'th

werthfawroccaf waed, ac na hdia wrthyf

yn dragywydd ;

Arbed Jî^ Arglwydd daionus.

Oddi wrth euogrwydd a baich fy

mhechodau ; oddi wrth golyn a dy-

chrynfeydd cydwybod ; oddi wrth siom-

edigaethau ac ymgyrch ein gelyn ys-

prydol ; ac oddi wrth ddygn chwerwaf
boenau angau tragywyddol,

Gwaredjî, Arglwydd daionus,

Oddi wrth bob anoddefgarwch a

grwgnach yn erbyn Dy geryddon;

oddi wrth drymder yspryd a diffyg

hyder ar Dy drugareddau ; oddi wrth

ofn angau ; ac oddi wrth y fath ddwys-

der clefyd, ing, neu loes, ag a all

mewn un modd droi fy meddwl oddi

wrthyt,

GwaredJì, Arglwydd daioniis,

Trwy Dy amrywiol a'th fawrion dru-

gareddau ; trwy haeddiant hoU-ddigonol

lesu Grist Dy Fab ; trwy Ei ddirfawr

ing, a'i chws gwaedlyd ; trwy Ei grôg
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chwerw a'i ddioddefaint ; trwy ei an-

rhydeddus adgyfodiad a'i esgyniad ;

trwy Ei eiriolaeth parhâus drosom ar

Dy ddeheulaw ; a thrwy rasusau a chy-

suron yr Yspryd Glân,

Giüciredýi, Arglwydd daionus,

Yn holl gyfnewidiadau a damwein-

iau y bywyd marwol hwn ;
yn hoU

amser fy nhrallod, yn hoU amser fy

ngwynfyd
;
yn awr angau, ac yn nydd

y farn,

Gwaredfi^ Arglwydd daionus.

Myfì bechadur truenus a attolygaf i

Ti fy ngwrando, O Arghvydd Dduw, a

theilyngu o honot edrych arnaf â golyg-

on Dy drugaredd ; dyro i nii gysur a

d'íogel ymddiried ynot ; ac yn fy hoU

beryglon ac anghenion estyn ddeheu-

law Dy Fawredd i'm cymmorth a'm

hamddiflFyn, ac i'm cadw mewn tragy-

wyddol dangnefedd a d'íogehych

;

Attolygaf i ti fy ngwrando, Ar-

glwydd trugarog,

Teilyngu o honot fy nghofio yn ol

Dy arferedig ddaioni i'th etholedigion ;
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a rlioddi i mi ras felly i ddilyn esam-

plau da Dy weision a ymadawsant

â'r bywyd yma yn dy ffydd Di a'tli ofn,

fel gyd â hwynt y byddwyf gyfrannog

o'th deyrnas nefol;

Attolygaf i ti fy ngwrando, Ar-

glwydd trugarog,

Teilyngu o honot sancteiddio Dy holl

dadol gospedigaethau i mi ; a chaniat-

tâu, pa bryd bynnag y rhyngo bodd i

Ti fy ngosod ar glâf wely, bod i deimlad

o'm gwendid ychwanegu nerth i'm

ffydd, a difrifwch i'm hedifeirwch ; a

bod i mi gymmeryd felly Dy ymwehad,

fel ar ol diweddu y bywyd poenus hwn,

y caífwyf drigo gyd â Thi yn y bywyd
'tragywyddol

;

Attolygaf i ti fy ngwrando, Ar-

glwydd trugarog,

Teilyngu o honot roddi i mi ymos-

tyngiad hollol i'th ewyUys fendigedig

;

ddiddyfnu íy serch oddi wrth bethau

ar y ddaear, a'm llenwi â dymun-

iadau gwresog am y nefoedd : ac o'r

diwedd fy ngwneuthur yn gyfrannog
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o'tli lioll feiiditliion a'tli addewidion yn
Nghrist lesu :

Attoltjfjaf i ti fy ngwrando, Ar-
glwìjdd tnigarog,

Teilyngu o honot lenwi fy enaid â'r

fath deimlad a sicrwydd cysurus o'm

cymmodiad â Thydi ; fel pan y gelwi

fi i rodio ar hyd glyn cysgod angau,

ni bydd achos i mi ofni niweid, ond y
câf orwedd mewn tangnefedd, a phan

ddihunwyf, fy nigoni hefyd â'th bresen-

noldeb yn Dy ogoniant

:

Attolygaf i ti fy ngwrando, Ar
gliüydd trugarog.

Mab Duw, attolygaf i ti fy ngwrando.

Oen Duw, yr Hwn wyt yn dilëu

pechodau'r byd,

Caniatta i mi Dy dangnefedd,

Oen Duw, yr Hwn ^yyt yn dilëu

pechodau'r byd,

Trugarha icrthyf.

Crist, clyw fi.

Arglwydd^ trugarha wrthyf,

Crist trugarha lürthyf,

Arglwydd, trugarha wrthyf,
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Ein Tad, yr Hwn wyt yn y nefoedd,

&c.

Yn ufudd attolygaf i Ti, O Arglwydd

Dad, yn drugarog edrych ar fy ngwen-

did ; ac er gogoniant Dy enw ymcliwel

oddi wrtliyf yr holl ddrygau a ddarfu i

mi o wir gyíìawnder eu haeddu ; a

chaniattâ fod i mi yn fy hoU drallod

ddodi fy nghyfan ymddiried a'm go-

baith yn Dy drugaredd, ac byth Dy
wasanaethu mewn sancteiddrwydd a

phurdeb buchedd, i'th anrhydedd a'th

ogoniant ; trwy ein hunig Gyfryngwr

a'n Dadleuwr, lesu Grist ein Har-

glwydd. Amen,
Duw Dad trugarog, yr Hwn nid wyt

yn dirmygu uchenaid calon gystudd-

iedig, nac adduned y gorthrymmedig

;

cynnorthwya yn drugarog fy ngweddiau

y rhai yr wyf fi yn eu gwneuthur ger

Dy fron yn fy hoU drallod a'm bhnfyd,

pa bryd bynnag y gwasgant arnaf ; a

chaniattâ fod i mi, yn fy holl ddioddef-

iadau yma ar y ddaear, edrych i fynu
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yn ddyfal tu a'r nef, a tlirwy ffydd gan-

fod y gogoniant a ddatguddir ; ac yn

llawn o'r Yspryd Girui, gwna i mi garu

yn ddiífuant a bendithio Dy enw sanc-

taidd ; a tliaer ddymuno cael fy nattod

a bod gyd â Thydi, O fendigedig lesu,

yr Hwn wyt yn eistedd ar ddeheulaw

Duw, ac a addewaist na adewi ni yn

anniddan ; eithr y danfoni Dy Yspryd

Glân i'n diddanu a'n dyrchu i'r un fan

Ue yr vryt Ti wedi myned o'r blaen ;
yr

Hwn wyt yn byw ac yn teyrnasu gyd

â'r Tad a'r Yspryd Glân, yn un Duw,

heb drangc na gorphen. Amen,

DYDD SADWRN.

Pawbfel eu gihjdd yn ddarostpigedig i angau. Angau

y cyfiawn yn fynedfa i anfarwoldeb gogoneddus.

Gradd nwch o ogoniant wedi ei osod ir sawl a ânt

i mewn i deyrnas Dduw tnoy lawer o orthrymderau.

Onid oes amser terfynedig i ddyn ar y
ddaear ? Onid yw ei ddyddiau ef megis

dyddiau gwas cyflog ^ ?

'•• Job vii. 1.
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Canys er doe yr ydym ni, ac ni

wyddom ddim, o herwydd cysgod yw
ein dyddiau ni ar y ddaear \

Pa faint llai ar y rliai sydd yn trigo

mewn tai o glai, y rhai sydd â'u sail

mewn pridd, y rhai a falurir yn gynt

na gwyfyn ^ ?

Canys efe a wel fod y doethion

yn meirw, yr un íFunud y derfydd am
íFol ac ynfyd, gadawant eu gohid i

eraill ^

Nid oes un dyn yn arghvyddiaethu

ar yr yspryd i attal yr yspryd ; ac nid

oes ganddo allu yn nydd marwolaeth :

ac nid oes bwrw arfavi yn y rhyfel

hwnnw ^.

Canys mewn oferedd y daeth, ac yn

y tywj^llwch yr ymedy ; a'i enw a

guddir â thywyllwch \

Y naill sydd yn marw yn ei gyflawn

nerth, ac efe yn esmwyth ac yn hedd-

ychol yn gwbL

' Job viii. 9. ' Job iv. 19. ' Ps. xlix. 10.

* Preg. viii. 8. ' Pi'eg- vi. 4.

E
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Ei fronnau ef sydd yn llawn Ilaeth,

a'i esgyrn yn iraidd gan fêr.

A'r Uall sydd yn marw mewn cliwerw-

der enaid, ac ni fwyttaodd mewn liy-

frydwcli.

Hwy a orweddant ynghyd yn y pridd,

a'r pryfed a'u gorchuddia hwynt ^.

Dywedais, Fy Nuw, na chymmer
fi ymaith ynghanol fy nyddiau ; dy

flynyddoedd Di sydd yn oes oes-

oedd.

Yn y dechreuad y seiHaist y ddaear

;

a'r nefoedd ydynt waith Dy ddwy-

law.

Hwy a ddarfyddant ; a Thi a barhêi

:

le, hwy oll a heneiddiant fel diUedyn

;

fel gwisg y newidi hwynt, a hwy a

newidir :

Tithau yr un ydwyt, a'th flynyddoedd

ni ddarfyddant.

Plant Dy weision a barhánt, a'u had

a sicrhêir ger dy fron Di '^

,

O law y bedd yr achubaf hwynt

;

" Job xxi. 23—2G. ' Ps. cii. 24—28.
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oddi wrth angau y gwaredaf hwynt :

byddaf angau i ti^ O angau ; byddaf

drangc i ti, y bedd ^

Gwerthfawr yngolwg yr Arglwydd

yw marwolaeth ei saint Ef ^.

Y rhai sydd yn hau mewn dagrau, a

fedant mewn gorfoledd \

A'u hetifeddiaeth hwy fydd yn dra-

gywydd \

A phan ymddangoso y Pen-bugail,

chwi a gewch dderbyn anniflannedig

goron y gogoniant ^.

Wedi hyn mi a edrychais ; ac wele,

dyrfa fawr, yr hon ni allai neb ei rhifo,

o bob cenedl, a Uwythau, a phobloedd,

ac ieithoedd, yn sefyll ger bron yr or-

sedd-faingc, a cher bron yr Oen, wedi

eu gwisgo mewn gynau gwynion, a

phalmwydd yn eu dwylaw.

Y rhai hyn yw y rhai a ddaethant

allan o'r cystudd mawr, ac a olchas-

ant eu gynau, ac a'u cannasant hwy

^' Hos. xiii. 14. ^ Ps. cxvi. 15.

' Ps. cxxvi. 5. ^ Ps. xxxvii. lí

' l Pet. V. 4.

E 2
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yngwacd yr Oen. O lierwydd liynny y
maent ger bron gorsedd-faingc Duw,
ac yn ei wasanaetlm Ef ddydd a nos yn

ei deml : a'r Hwn sydd yn eistedd ar

yr orsedd-faingc a drig yn eu plitli

li^V}"nt ^.

Yr liwn sydd ganddo glust, gwran-

dawed betli y mae yr Yspryd yn ei

ddywedyd wrth yr eglwysi ; I'r h^Yn

sydd yn gorchfygu, y rhoddaf iddo

fwytta o'r manna cuddiedig, ac a roddaf

iddo garreg wen, ac ar y garreg enw
newydd wedi ei ysgrifenu, yr hmi nid

edwyn neb, ond yr hwn sydd yn ei

dderbyn ^

Yr hwn sydd yn gorchfygu, hwnnw
a wisgir mewn diUad gwynion ; ac ni

ddilëaf ei enw ef allan o lyfr y bywyd,

ond mi a gyffesaf ei enw ef ger bron

fy Nhad, a cher bron ei angyhon Ef.

Yr hwn sydd yn gorchfygu, rhoddaf

iddo ef eistedd gyd â Mi ar fy ngor-

sedd-faingc, megis y gorchfygais innau,

^ Dat. vii. 9. II, 15. ' Dat. ii. 17.
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ac jY eisteddais gyd â'm Tad ar ei or-

sedd-faingc Ef ^.

Na chofia, Arglwydd, fy anwiredd,

&c. tu dal. 26.

Ein Tad, yr Hwn wyt yn y nefoedd,

&c.

Gweddi am angau bendigedig.

O Dragywyddol a bytli-fywiol Dduw

!

yr Hwn ar y cyntaf a anadlaist i mewn
i ddyn anadl einioes ; a plian gymmeri
ymaitli yr anadl hwn, y mae yn marw,

ac yn dychwelyd i'w Iwch ; edrych yn
dosturiol, yr wyf yn attolwg i Ti, arnaf

fi Dy greadur ; a chaniattâ i'th Yspryd

daionus weithio ynof yr hyn a weh sy'n

eisiau i'm cymhwyso ac i'm parottôi

erbyn amser fy ymddattodiad.

Dyro i mi yr edifeirwch cywir a

dwys i ba un yr addewaist drugaredd a

maddeuant. Diddyfna fy nghalon oddi

wrth y byd a'i hoU wagedd diflannedig

;

^ Dat. iii. 5. 21.
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a gwna i mi hiraetliu am y llawenydd

mwy rliagorol a pharliiius sydd ar dy

ddeheulaw Di yn dragywydd. Ar-

glwydd, dyreha lewyreh Dy wyneb
arnaf : ac yn holl boenau fy nghorph,

a hoU ofidiau fy yspryd, bydded i'th

gysuron Di lonni fy enaid, a'm galluogi

i ddisgwyl yn amyneddgar hyd oni

ddelo fy nghyfnewidiad.

A ehaniattâ, O Arglwydd, pan ddat-

toder fy naearol d o'r babell hon, fod

i mi adeilad gan Dduw, sef t nid o

waith Uaw, tragy^yyddol yn y nefoedd

;

a hyn a erfyniaf er ei fwyn Ef, yr Hwn
trwy Ei werthfawr angau a brynodd i

bawb o'i íFyddlon bobl hawl sier a

diogel i fywyd tragy\^yddol, lesu Grist,

dy unig Eab Di, ein Harglwydd ni.

Amen.

Gweddi am adgi/fodiad llawen i fywyd tragywyddol.

O Drugarog Dduav, Tad ein Har-

glwydd lesu Grist, yr Hwn yw yr ad-

gyfodiad a'r bywyd ;
ym mha un pwy
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bynnag a gretto, a fydd hjw, er iddo

farw; a phwy bynnag a fo byw ae a

gretto ynddo Ef, ni bydd marw yn
dragywydd; myíì yn ostyngedig a at-

tolygaf i Ti, O Dad, fy nghyfodi i o

angau peehod i fuchedd cyfiawnder

;

fel y bo i mi wedi ymado â'r fuchedd

hon, orphwys ynddo Ef, megis y mae
Dy hoU ffyddloniaid a ymadawsant â'r

bywyd yma yn dy ffydd Di a'th ofn

;

ac ar yr adgyfodiad cyfíredin y dydd

diweddaf, y'm caífer yn gymmeradwy
yn dy olwg Di^ ac y derbyniwyf y fen-

dith a ddatgan Dy garedig Fab yr am-
ser hwnnw i bawb a'r a'th ofnant ac

a'th garantç, gan ddywedyd, Deiiwch,

chwi fendigedig blant fy Nhad

;

meddiennwch y deyrnas a barottowyd

i chwi er pan seiliwyd y byd : Caniattâ

hyn, attolygaf i Ti, O drugarog Dad,

trwy lesu Grist, ein Cyfryngwr a'n

Pryniawdwr. Amen,
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D'iolch dros holl saint Duw, y rhai a ymadawsant ár
bywyd yma yny ffydd ar ymarfer o grefydd sanctaidd

Crist.

Attolygaf i Ti, O Arglwydd, dderbyn

fy moliant a'm diolcli diffuant i'tli

ddwyfol Fawredd am y grasusau a'r

rhinweddau a weithredaist yn Dy saint,

â pha rai yr addurnaist Dy Eglwys er

seiHad y byd, trwy fucheddau a gweith-

redoedd Dy weision ífyddlon, y rhai a

ddisgleiriasant megis goleuadavi yn eu

hamrywiol genhedlaethau ; o ba rai

oedd y patriarchiaid sanctaidd, y pro-

phwydi, yr apostohon, y merthyron, a'r

cyffeswr, y rhai yr ydym yn eu had-

gofìo gyd â pharch, ac yn eu coffâu gyd

â llawenydd ; a thros ba rai, gyd â'th

hoU weision dedwydd eraill, ein tadau

a'n brodyr, aymadawsant â'r bywyd yma
yn dy ffydd Di a'th ofn, ac yn awr ydynt

yn huno mewn tangnefedd, y bendithiaf

ac y moHannaf Dy ogoneddus enw

;

gan attolygu yn ostyngciddiaf i Ti roddi

i mi ras felly i ddilyn eu hesamplau da

hwy, fel gyd â hwynt y cyrhaeddwyf
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adgyfodiad y cyfiawn, ac y caífwyf ddi-

wedd perífaith ynghorph ac enaid yn

Dy deyrnas o ogoniant, trwy lesu Grist

ein Harglwydd. Amen,
HoUalluog Dduw, yr Hwn wyt,

&c. tu dal. 30.

1 rasusaf drugaredd a nodded Duw,
&c. tu dal. 30.

DIWEDD Y DREFN O ADDOLIAD BEUNYDDIOL.
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YR

ADCHWANEGIAD.

GWEDDIAU rW HARFER AR AMGYLCHIADAU
NEILLDUOL.

Gweddi rh'ieni dros eu plant. waith yr Esgob

Taylor.

HoLLALLUOG a tlirugaroccaf Dad, yr

Hwn a addewaist blant megis gwobrwy
i'r cyfiawn, ac a'u rhoddaist i mi megis

tystiolaeth o'th drugaredd, a rhwymyn
dyledswydd ; rhynged bodd i Ti fod

yn Dad iddynt, a dyro iddynt gyrph

iachus, eneidiau deallgar, ac ysprydoedd

wedi eu sancteiddio, fel y byddont yn
weision ac yn blant i Ti holl ddyddiau

eu bywyd. Boed i'th drugaredd a'th

raghniiaeth fawr Di eu harwain trwy

beryglon, a phrofedigaethau, ac anwy-
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bodaetli eu hieungctid, fel na redont

byth nac i wagedd nac i aflwydd

chwantau aflywodraethol. Felly trefna

ddamweiniau eu hoes, fel, trwy Dy ras

attahol, y sicrhâer eu dyledswydd tu ag

attat Ti, ymlilith cenhedlaeth ddryg-

ionus a throfâus ; ac os yw da yn dy

olwg Di, dyro gymmorth i mi ddar-

bod yn gymhwys dros eu cynhahaeth,

fel na byddont mewn angenoctid na

thlodi wrth fy marw ; neu ynte, os

bydd Dy ewyllys i roi i mi oedran têg,

dyro iddynt Dy ofal, Dy drugaredd,

a'th raghmiaeth dy Hunan i wyhed dros

eu cyrph a'u heneidiau, fel na fuchedd-

ont yn annuwiol, ac na byddont feirw

marwolaeth waedlyd na disyfyd ; eitlir

caniattâ iddynt dy ogoneddu Di âg
ufudd-dod rhwydd, trwy gyflawni eu

dyledswyddau tu ag attat trwy eu hoes,

fel, gwedi iddynt Dy wasanaetlm yn

eu cenhedlaeth, y byddont yn gyd-

etifeddion â Christ yn ngogoniant Dy
deyrnas dragywyddol, trwy yr unrhyw
lesu Grist ein Harglwydd. Amen,
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Ar ddycliiücUad dydd genedigacth, neu ar ddechreuad

hlwyddyn newydd. waitli Dr. Johnson.

HoLLALLUOG a tliragywycldol Dduw,
yn nwylaw yr Hwn y mae bywyd a

marwolaeth, a thrwy ewyllys yr Hwn
y crewyd pob peth, a chan raghmiaeth

yr Hwn y cynhehr y cwbl, wele fi, Dy
was annheilwng, yn rhoddi i Ti ddiolch

gostyngeiddiaf a fíyddlonaf am roddi o

honot i mi fywyd, a'i estyn i mi hyd

yr amser hwn ; am Dy fod hyd yn

hyn wedi peidio fy nhorri i lawr yn

nghanol fy mhechod a'm ffohneb, am
ganiattíiu i mi etto fw'ynhâu moddion

gras, ac am deilyngu o honot etto fy

ngalw yn ol i edifeirwch. Caniatta, O
drugarog Arghvydd, na byddo i'th alwad

fod yn ofer, ac na chwaneger fy euog-

rwydd wrth estyn fy nyddiau, ac na

byddo i'th hir-ymaros grasol beri i'm

calon ymgaledu mewn annuwioldeb.

Dyro i mi gofio, O fy Nuw ! fy mod i,

wrth i ddyddiau a blynyddocdd fyned

dros fy mhen, yn agoshau yn nês—ncs i'r
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bedd lle nid oes edifeirwcli ; a chaniattâ

i mi drwy gymmortli Dy Lân Yspryd

felly dreulio fy oes yn y byd hwn, fel y
caffwyf afael mewn bywyd tragywyddol,

er mwyn ein Harglwydd lesu Grist.

Amen,

Ar ran Cyfaill Clâf. Or " New ManuaU

HoLLALLUOG Dduw, cymmorth pawb
a ymddiriedant ynot, gogwydda Dy
ghist attaf íi, yr hwn wyf yn awr yn

deisyfu oífrwm fy ngweddi a'm hymbil

ar ran Dy was a orwedd yr awrhon ar

wely cystudd. Edrych arno, attolwg,

mewn tosturi a thrugaredd ; bydd dirion

a grasol tu ag atto^ yn ol ei angen Ef,

ac yn ol Uì'aws Dy dyner drugareddau

yn Nghrist lesu ein Harglwydd.

Dan ymostwng i'th ddoethaf drefn

Di, yr wyf yn erfyn arnat leihâu ei

ddolur ef, esmwythâu ar ei boenau, a'i

adferu yn Dy amser da Dy Hunan i

nerth ac iechyd ; ond pa beth bynnag

fyddo Dy ewyllys tu ag at ei gorph

llygradwy, er hynny boed ei enaid ef
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yn werthfawr yn Dy olwg bytli ; golclia

ei enaid, O Arglwydd, yn ngwaed Dy
anwyl Fab, fel, gwedi ei buro oddi wrth

bob llygredd, y cyflwyner ef yn lân a

difrychciüyd ger bron gorsedd-faingc

Dy ras. O ! dyro iddo iawn ddeall y
pethau a berthynant i'w heddwch

;

galluoga Di ef i orphen y gwaith pwysig

sy ganddo o'i flaen ; dyro iddo wir edi-

feirwch o'i holl bechodau, a chrêd

ddiysgog yn Dy rasusaf addewidion,

a chaniattâ iddo y tangnefedd Duw
hwnnw ag sydd uwclilaw pob dealL

Cymhwysa ef, O Arglwydd, yr wyf yn

erfyn arnat, i fyw ac i farw—i ba gyflwr

bynnag a drefnaist iddo yn Dy gyfiawn

a'th ddoeth raghmiaeth ; ac os pender-

fynaist fod o'r clefyd hwn yn glefyd i

farwolaeth, parottôa ef, O drugarog

Dduw, trwy Dy ras, i Ti dy Hunan, a

chaniattri iddo fynediad diogel a chy-

surus allan o'r fuchedd hon, i un ag

sydd anfeidrol wcll, trwy haeddiant a

chyfryngdod Dy anwyl Fab, ein llar-

ghvydd lesu Grist. Amen.
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Tw harfer Ue na welirfawr obaith o wellhâd. Allan ó'r

unrhijw.

Dyrcha, Arglwydd, attolwg i Ti, Dy
gadernid^ a tliyred i'n plith, ac â mawr
nerth cymmorth Dy was sydd yn awr
yn llesg dan ddirfawr wendid corph.

Edrych yn drugarog ar yr hwn sydd,

i'n golwg ni, yn neshâu at awr ei ym-
ddattodiad. O Arglwydd, perffeithia

ei edifeirwch ef, fel y byddo yn gym-
meradwy trwy waed y byth-fendigedig

lesu. Er mwyn Crist maddeu holl

gyfeihorni ei fuchedd gynt, fel y delo

i'w gyfnewidiad mawr yn dd'íeuog,

ac y teimlo ei neshâd yn ddiddychryn.

O caniattâ iddo, trwy ddyffryn cysgod

angau^ gael edrych ar drigfannau y
gwynfyd tragywyddol, gan hyderu yn
ddiffìiant ei fod wedi ei gymmodi â

Thi. Eithr pa un bynnag a ryngo

bodd i Ti roddi iddo y fath rag-brawf o

ddedwyddwch ai peidio^ er hynny, O
drugarog Dduw, na chymmer ef allan
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o'r bycl liwn, hyd oni cliymliwyser ac y
parottôer ef gennyt Ti i fyd gwell, fel,

pan elo efe allan i gyfarfod y Pr'íod-fab,

na chaffo efe fod y drws wedi ei gau

i'w erbyn am byth ! Da y gwyddom,
Arglwydd, nad oes un gair rhy anhawdd
i Ti ; ac y gelli, os mnni, ei godi ef

drachefn, a chaniattâu iddo hwy hoedl

yn ein phth—er hynny, nid ein hewyllys

ni, ond yr eiddot Ti a wneler ; i'th ddwy-

law Di y dymunem orchymyn ei yspryd

ef ; i'th drugareddau yn Nghrist lesu yr

ydym yn ei gyflwyno. Arghvydd, er-

glyw ei wedd'íau, a gweddíau ei holl

gyfeillion ar ei ran ef ; cynnal ef dan

ei boenau olaf ; nertha ef yn ei hoU

wendidau ; ymw êl âg ef yn nghysuron

yr Yspryd Glan ; ac yn ddiweddaf, der-

byn ef i wynfydedig gymdeithas y saint

a'r angyhon, yno i'th garu, i'th fol-

iannu, a'th addoU Di i bob tragywydd-

oldeb, trwy haeddedigaethau Dy anwyl

Fab, lesu Grist y Cyfiawn. Amen ac

A??ien.
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Wyth gi/ìnmeìyd rliyw orcliwyl newydd mewn llaw.

waith Dr. Johnson.

O Ddüw, yr Hwn a ordeiniaist am bob

peth dymunol fod yn rhaid ei geisio

trwy lafur, a'r Hwn trwy Dy fendith

wyt yn dwyn llafur gonest i berffeith-

rwydd, edrych meAvn trugaredd ar fy

niwydrwydd a'm hymdreehiadau i.

Caniattâ, O Arglwydd, na amcanwyf
ond yr hyn ag sy gywir ac uniawn yn

unig ; felly galluoga íi i ymwrthod â

syrthni a diofalwch, fel y gallwyf bob

dydd gyflawni rhan o'r gwaith a osod-

aist o'm blaen ; ac felly rhwyddhâ â'th

gymmorth y llafur hwnnw a fydd o

angenrheidrwydd yn ofer heb Dy gym-
morth Di, fel y cyrhaeddwyf yn fy

ngorchwyl y cyfryw Iwyddiant ag a

ddwg fwyaf ymlaen dy ogoniant Di ac

iachawdwriaeth fy enaid innau, er mwyn
lesu Grist dy unig Fab Di, ein Har-

glwydd ni. Ainen,
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Ar cjychwyn i Daitìi. Ganyr Esgob Taylor.

HoLLALLUOG Dduw, yr Hwn wyt yn

Uenwi pob peth â'th bresennoldeb, ac

wyt Dduw ymhell ac yn agos, teilynga

fy arwain ar fy ymdaith ; cadw fi rhag

pob perygl ac enbydrwydd, a rhag dam-

weiniau disyfyd a galarus. Llwydda
fy nhaith er Dy ogoniant Dy Hunanj ac

er fy hoU amcanion diniwed innau ; a

chadw íi rhag pechod, fel y dychwel-

wyf mewn heddwch a phurdeb, gyd

â'th ffafr a'th fendith i'm dilyn, ac fel

y'th wasanaethwyf mewn ufudd-dod a

diolchgarwch trwy hoU ddyddiau fy

mhererindod ; ac o'r diwedd dwg íi

i'th nefol deyrnas, i drigo yn dy bre-

sennoldeb Di, ac i ganu Dy glôd i

bob tragywyddoldeb, trwy lesu Grist.

Amen,

Am fendith ar y moddion meddygol a arferir. O waith

yr Esgob Taylor.

O Fendigediccaf a thragywyddol

lesu, Meddyg mawr ein heneidiau,

Haul Cyfìawnder yn cyfodi â meddyg-
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iniaeth yn Dy esgyll, yr Hwn wyt yn
trefnu pob digwyddiad^ mawr a bychan,

er gogoniant Duw, ac er cysur i'r rhai

a'i carant ac a'i gwasanaethant Ef, boed

teilwng gennyt fendithio gwasanaeth fy

meddyg, fel yr esmwythâer arnaf, ac yr

iachâer fi ; cyfarwydda ei gynghorion

ef, llwydda'r meddyginiaethau, ac felly

trefna ddamweiniau fy saldra, fel y
gallwyf deimlo bendith ac ewyllys da

yr Arglwydd yn esmwythâu ar fy

mhoen, ac yn adferu i mi fy iechyd
;

ac fel, wedi fy nwyn i yn ol i bhth y
byw ac i'th gynnuUeidfa sancteiddiol

Di, y'th fohannwyf Dydi a'th ddaioni

yn y dirgel, ymhhth y ffyddloniaid, ac

yn nghymanfa y prynedigion ; yn y byd
hwn yn nghynteddoedd allanol yr Ar-

glwydd, ac yn y byd a ddaw yn Dy
deml dragywyddol. Amen.

Gweddi rJiag rhwystr meddwl a phetrusder. O waith

Dr. Johnson.

O Arglwydd, fy Ngwneuthurwî a'm

Hamddiffynydd, yr Hwn o'th ras a'm

F 2
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danfonaist i'r byd hwn i weithio allan

fy iachawdwriaeth, nertha fi i fwrw
allan yr holl feddyhau cythryblus a

bhnion hynny y rhai a allant fy ngham-
arwain neu fy Uuddias yn y cyflawniad

o'r dyledsAvyddau yr wyt Ti yn eu dis-

gwyl gennyf. Pan edrychwyf ar waith

Dy dd^\ylaw ac ystyriwyf drefn Dy
ragluniaeth, dyro i mi ras i gofio yn

wastad nad yw dy feddyhau Di fel fy

meddyliau i, na'th ff^Tdd Di fel fy

ffyrdd i. A thra y rhyngo bodd i Ti fy

arbed yn y byd hwn, Ue y mae llawer i'w

wneuthur, ac ychydig i'w ddeall, dysg

i mi, trwy Dy Lân Yspryd, diddyíhu fy

meddwl oddi wrth ymchwihadau diles

a pheryglus, oddi wrth anhawsderau

gorweigion, ac amheuon ag sydd ani-

mhosibl eu hegluro. Boed i mi or-

foleddu yn y goleuni a gyfrennaist

;

boed i mi Dy wasanaethu mewn zêl

weithgar, a hyder gostyngedig, a dyro

i mi ddisgwyl mewn gobaith amynedd-

gar am yr amser, y caiff yr enaid a

dderbyniaist Di ei ddigoni â gwybod-
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aeth. Caniattâ hyn, O Arglwydd, er

mwyn lesu Grist. Amen.

Erfynìon rJiag rhyw ddrwg neiUduol. Allan or
" New Manuair

O Dduw, ein nodded a'n eadernid, yr

Hwn wyt gymmorth hawdd ei gael

mewn cyfyngder, edrych arnafyn dostur-

iol, yr wyf yn ostyngedig yn erfyn arnat.

Nid o'th fodd y bhni nac y cystuddi Di

blant dynion, attat Ti, ynte, O fy Nuw,
y cyfeiriaf fy ngweddi, ac yr edrychaf i

fynu. Gwn, O Arglwydd, mai cyfiawn

yw Dy farnedigaethau, ac mai mewn
ffyddlondeb y peri ein cystuddio ni;

arnat Ti, ynte, ac ar h'aws Dy drugar-

eddau y gorphwysaf fy ngobaith a'm
hofnau oll. Rhynged bodd i Ti, fendi-

gedig Arglwydd, yr wyf yn ostyngedig

ac yn daer yn erfyn arnat, ymchwelyd
oddi wrthyf y drygau ag sydd yn
gyfiawnaf ddyledus i'm pechodau ; er

hynny, gwna, nid fel yr ewyllysiwn i,

ond yn ol Dy ewyllys Dy Hunan. Mewn
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trugaredd, ac er mwyn fy lles i y eys-

tuddi, O Arglwydd ; boed i mi, ynte,

ddewis ac ymfoddloni ar Dy ewyllys

bendigedig ; ac yn holl oruchwyliaethau

Dy raghmiaeth, dyro i mi gysuron a

chynhahaeth Dy Lân Yspryd ; neu

onide, os mynni yn hytrach ddodi y
drwg hwnnw arnaf, yr hwn wyf mor
gyfiawn yn ei ofni—pâr i mi deimlo a

deall, trwy ddefayddio o honof Dy ger-

yddon tadol i'r dybenion grasol i ba rai

yn unig y danfonir hwynt, y bydd i'r

byr ysgafh gystuddiau hyn weithredu

odidog ragorol a thragywyddol bwys

gogoniant i mi, trwy haeddedigaethau

a chyfryngdod holl-ddigonol fy lach-

awdwr a'm Prynwr bendigedig, lesu

Grist. A?7ien.

A m ddyhenion duwiol. waith yr Esgob Taylor.

O Dduw Tragywyddol, yr Hwti a

wnaethost bob peth er mwyn dyn, ac a

grëaist ddyn i'th ogoniant Dy Ilun,
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sancteiddia, attolwg, fy nghorph a'm

henaid, fy meddyUau a'm dybenion, fy

ngeiriau a'm gweithredoedd, fel, pa

bethau bynnag a feddyhwyf, a lefarwyf,

neu a wnelwyf, yr amcaner hwynt er

gogoneddiad Dy enw, a thrwy Dy fen-

dith y gwneler hwynt yn llwyddiannus

yn Dy wasanaeth. Arglwydd, na âd

i falchder na hunan-ymgais, i gym-
mysgedd ammhur na dybenion an-

weddaidd, halogi fy yspryd na Uygru

yr un o'm geiriau na'm gweithredoedd

;

eithr bydded fy nghorph yn was i'm

hyspryd, a'm corph a'm hyspryd hefyd

yn ufiidd weision i lesu Grist, fel, trwy

^yneuthur pob dim er Dy ogoniant yn

y byd hwn, y byddwyf er ei fwyn Ef
yn gyfrannog o'th ogoniant yn y byd a

ddaw. Amen,

Mewn tymhestl o daranau, mellt, Sfc. Allan oV ^^ New
Manuair

O Dduw mawr a gogoneddus, yr Hwn
wyt yn anfon Dy orchymyn ar y ddaear.
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a'tli air a rêd yn dra buan, mor ar-

ddercliog ac ofnadwy wyt yn Dy weith-

redoedd tu ag at feibion dynion ! Ti yr

Hwn wyt yn taranu, ac yn peri i'r

tarth esgyn o eithafoedd y ddaear, yn
gwneuthur mellt gyd â'r gwlaw, ac a

ddygi y gwynt allan o'th drysorau '

—

tân a chenllysg, eira a tharth, gwynt
ac ystormydd ydynt yn cyflawni dy

air Di. Dy lef, O Arghvydd, sydd lef

mewn prydferthwch—ond ni ddichon

na arswydo dyn pechadurus a gwael

wrth ei glywed. Bydd Di, O Arghyydd,

yn Noddwr i ni yn mhob perygl, a

chadw ni rhag ofn y dymhestl. O na

fydded yn gennad Dy hd, ond yn hy-

trach gweinydded tr^vy Dy drugaredd

tu ag at buro yr awyr a ffrwythloni y
ddaear. Ni a wyddom, O Arghyydd,

mai cyfiawn yw Dy farnedigaethau, a'n

bod ni o herwydd ein pechodau yn gyf-

iawn yn haeddu ein cospi, oblegid ni a

dorrasom Dy gyfammod, ac a esgeuhis-

' Jer. X. 13.
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asom Dy orcliymyn ; eitlir O Arglwydd,

y mae yn ddrwg gan ein calonnau dros

ein camweithredoedd, ac yr ydym yn

ddifrifol yn chwenycliu edifarhâu a

dychwelyd attat. Llef ogoneddus, O
Arglwydd, yw dy lef Di; pan wyt yn
llefaru, O na fydded dyn yn ddiofal

;

ond boed i ni oll ddeflrôi o'n difatterwch

cnawdol, a chyfodi o gwsg pechod a

marwolaeth. Na âd i'r ymsyniadau

Uesol a deimlwn yn awr o'th allu, a'th

ogoniant, a'th ddaioni, giho ymaith,

ond pâr iddynt suddo yn ddwfn o fewn

ein calonnau—a thrwy weithrediad Dy
Lân Yspryd, pâr iddynt weithio ynom
y cyfryw ofn a chariad tu ag attat,

fel y byddo i ni, gan Dy garu uwch-
law pob dim, hefyd uwchlaw pob dim
ofni Dy ddigio ; fel yn y dydd mawr
ac ofnadwy, pryd y bydd y defnyddiau

gan wir wres yn toddi, y caffom fadd-

euant yn drugarog trwy haeddiant yr

iawn cyflawn, perffaith, a digonol, a

oflrymmwyd ar y groes dros ein pech-

odau, ac y derbynier ni yn rasol

G
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er mwyn ein Hiachawdwr bendigedig.

Aìnen,

D'iolch am ryw fendith neillduol. waith yr Esgob

Taylor.

O Arglwydd Dduw, Tad y trugar-

eddau, ffynlionell cysur a benditb,

bywyd a heddwcb, digonolrwydd a

maddeuant, yr Hwn wyt yn llenwi'r

nefoedd â'th ogoniant, a'r ddaear â'tli

ddaioni, yr ydwyf yn rhoddi i Ti

ostyngeiddiaf a difrifolaf ddiolch fy

nghalon rwj^dd, am adfywio o honot

íi â'th gysur a'm helaethu â'th fendith

—oblegid heblaw^ y bendithion a ber-

thynant i bob dyn, bendithion natur,

a bendithion gras, cynhaUaeth bob

munud, a chysuron bob dydd, Ti a

agoraist Dy law, ac yr awr hon a

ddangosaist i mi arwydd newydd o'th

garedigrwydd tu ag attaf fì, Dy was

mwyaf annheilwng \j/ma eniüer y fen-

ditK\. Nid yn unig yr wyt wedi fy

achub, O Arglwydd, pan oeddwn yn
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haeddu cosp, eithr Ti a wnaethost ragor

rhyngof íì ac eraill, trwy'r weithred

hon, a llawer gweithred neillduol arall

o'th ras a'th íFafr. O agorer fy ngha-

lon mewn diolchgarwch a Uanwer fy

ngwefusau â'th fohant, fel y byddo i'm

cariad a'm gwasanaeth ddwyn rhyw
gyfartalwch â'th ryfeddol ddaioni a'th

dosturi Di; a dyro i mi ras i wneud
defnydd o'th fendithion oll i'r dybenion

i ba rai y rhoddir hwynt, sef i hysbysu

dy ogoniant Di, a dwyn ymlaen fy

iachawdwriaeth fy hunan a Ues i eraill,

trwy haeddedigaethau a chyfryngdod

ein Hiachawdwr a'n Prynwr bendigedig,

lesu Grist. Amen,

Y DIWEDD.

GiLBERT a RiYiNGTON, Ai'graphwr, St. John's Square, Llundain.
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