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RHÄGYMADRODD.

Nid yw yn anghenrheidiol dywedyd dim yma am nodwedd y

pregethaìi a gyflwynir yn y gyfrol hon, gan y caiff y darllcnydd

farnu drosto ei hun am cu gwerth a'u rha'goroîdcb. Ond dichon

fod ychydig eiriau er hyshysiad neu eglurhâd yn anghcnrhcidiol.

Yr oedd tair dr rcgethau eanlynol (Preg. /., XVII., a

XXVII.) wcdi eu parotôi gan Mr. Rccs ci hun ir Traethodydd,

lle y cyhoeddwyd hwynt; ond ni hu y pregcthau eraill yn

argraffedig or Macn. Cafwyd rhai o honynt wedi eu hysgrifenu

yn dra gorphenedig ganddo, yn enwedig Preg. II., VIII., XII,

a XXVIII., fel pe huasai yn hwriadu eu darpar i'r wasg; ond

caed y rhan fwyaf 7V€di eu hadysgrifenu—yn gwhl, ncu mcwn

rhan—ar wahanol amscrau; y naill dr llall ^i'cdi tyiiu

oddiwrthynt, neu ehwanegu atynt; ac fily hu raid wrth gryn

lawcr gydgymharu a chyfléu iw dodi yiighyd yn gyflawn, fcl

y ìuaent yn cael eu cyhoeddi. Derhyniwyd cymhorth hcfyd tuag

at orphen rhai àr prcgethau oddiwrth gyfcillion ocdd wcdi cu
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hysgrifi'ìiu wríh cu giaraìuhnci. Fd y niaaif, caiìfyddir yiiddyiii

holl dcithi y prcgcthwr digynihar, ci ardduil, a'i ysbryd, yn y modd

bywiocaf a chywiraf.

Dygir allau yr Ai/ Gyfrol dr Prcgcthau vior chrwydd agy gcllir;

a bwricdir hcfyd gyhocddi cyfrol arall, yn cyuiiwys casgliad o

Gynghorion i Brcgcihwyr a draddodwyd gaii Aír. Rccs, gydag

amry^i'iol Dracihodau.

R. EDWARDS.

Yr AVyddgriig,

Çhwefror laf, 1S72.
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PREGETH I.

CYFLAWNDER Y DUWDOD,

COLOSSIAID ü. 9: "Oblegid ynddo ef y mae holl gj-fla^TOder y Duwdod yii

preswylio yn goríforol."

MAE yr apostol yn y pennodau hyii yn arddangos gogoniant

Person a chyfryngdod yr Emmanuel, a hyny i'r dyben o

gadarnhâu eneidiau y Colossiaid yn eu hymlyniad wrtho. Nid an-

mhosibl ydyAv, fod yr hyn oedd ar y cyntaf yn achlysur iddynt dder-

b)Ti )T efengj'l j'n fwy chwànnog, erbyn hyn wedi troi }'n demtasiwn

i gofleidio rh)-Av bethau eraill ag oedd yn anghyson â hi. Mae
dysgedigion, pa fodd bynag, yn dywedyd wTîhym, fod yn y b} d

cenedhg, yn bur gyffredin yn yr oes hòno, ryv\^ anesmwythyd

am y gwirionedd. Yr oedd dynion coethedig, hyd yn nôd ymysg

y paganiaid, â'u hysbryd a'u hyder wedi colU o grefydd eu henaf-

iaid—pr}-der }'nghylch y dyfodol wedì defìroi yn eu mynwesau, ac

instincts crefyddol eu natur yn dyheu am rjw ddadguddiad

eglurach o Dduw, ac am fwy o wybodaeth a sicrwydd am y byd

anweledig. Parai yr ysfa yma i aml un o honynt gofleidio

Cristionogaeth. Ond ar y cyntaf, cyn i'r efengyl nawseiddio eu

hysbryd yn drwyadl, yr oeddynt mewn enb}dnvydd yn fynych

rhag cael eu llygru oddÌAvrthi drachefn. Canys os byddai eu

syniadau wedi eu lefeinio yn flaenorol â philosophi eu hoes, a'u

ha\v}-ddfryd am newydd-deb yn parhâu, yr oedd yr ysbryd afiach

h\vnw yn tueddu i ^\Tthweithio gwirioneddau yr efeng}'! yn eu

meddyliau, ac yn eu parotôi i gofleidio yn hytrach orchymynion

ac athrawiaethau d}"nion fel pethau m\vy cydna^\'s âg archwaeth

bresennol eu calonau. I'w meddyUau hwy, }mddangosai addysg
B



8 Cyflati.'ndcr y DiníHÌod.

y gau-athrawon luddcwig yn uwch doethhieb a dirgehvch, ac

yn eu hymattaUadau fwy o berffeitlirwydd a defosiwn, nag a gyf-

In^nid i'w syh\- }-n nghrefydd spnl ac ymarferol yr Arghvydd

lesu.

Oddiwrth awgrymau yr apostol yn y llythyr liwn, fe ellid casglu,

dybygid, fod yn Colossa, a pliarthau eraiU o Asia Leiaf, rai

Cristionogion o dueddiad fel yma. Ac heblaw hyny, erbyn hyn

yr oedd y gau-athrawon crybwylledig wedi ymlusgo i'w mysg

—

dysgawdwyr o'r un ch^\-aeth â liwy eu hunain, ac yn addaw eu

perfteithio mewn doethineb a chrefydd. Er nad oedd y dynion

yma, o bosibl, yn gwTthod Cristionogaeth yn hoUol, eto yr

ceddynt yn ei hadfíiirfìo i ateb i'w mympwy eu hunain, ac yn

dwyn i mewn i'r eghvysi syniadau ac arferion cwbl ddinystriol i'w

hysbryd a'i hamcanion. Fe eUid meddwl eu bod yn ymfírostio

yn nirgeledigaethau eu crefydd, ac o'u cymundeb â'r byd ysbrydol

—yn hòni cydnabyddiaeth âg angeHon, gan eu hystyried yn wrth-

ddr)'chau addohad a pharch; ac mewn trefn i gymdeithasu yn fwy

dir^vystr â dirgeledigaethau doethineb, ac â'r byd anweledig,

gwaharddent bob boddhâd i'w synwyrau corfíbrol. "Na chy-

fí\vrdd, nac archwaetha, na theimla." Yr oedd y pethau hyn oll,

jTi eu bani hwy, "jai Uygredigaeth wrth eu harfer;" tyb, fe ahai,

ag oedd yn cyfodi oddiwrth rai o'u syniadau philosophaidd hwy

eu hunain, yn gystal ag oddi\\Tth y gyfraith luddewig, i ba un yr

oedd yr athrawon hyn yn gobeithio bob yn ycliydig aUu dwyn y
Cristionogion yn gaeth.

Amcan yr apostol, gan hyny, yn y Uythyr hwn ydyw gwreiddio

a chadarnhâu y Colossiaid yn Nghrist. Wrth geisio at hyn mae
jTi cadw ei lygaid yn gyson ar y cyfeihomadau hyny ag oedd yn

fwyaf tebyg o fod >ti fagl iddynt; ond yn Ue eu hateb bob yn un

ac un, mae yn hytrach yn annelu at y gwreiddyn cyfíredinol o

honynt yn eu meddyUau, sef deddfoldeb eu calonau, ynghyda'r

ysbryd hygoelus hwnw a ymgymysgai, dybygid, yn ormodol â'u

hoU dueddiadau crefyddol. Dengys mai yn Nghrist yn unig y
mae hoU g}-flawnder y bywyd ysbrydol yn drysoredig, a bod cred-

inwyr "wedi eu cyflawni ynddo ef," ac mor berfíaith o ran gras a

breintiau fel nad oes amynt eisieu cymhorth dim araU.

A yd)nv y gau-athrawon, fel pe dywedasai yr apostol, yn eich

cymheU i'ch enwaedu, ac am eich arwain i ymorphwys yn y ddeddf
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a'i haberthau am hcddwch â Duw a maddeuant pcchodau? Mac

y cyfan mor afreidiol ag ydyw o ofer:
—"Yr ydych chwT wedi

eich cyflawni ynddo ef" Yn Nghrist, "mae i ni brynedigaeth

tnvy ei waed ef, sef maddeuant pechodau. A chwithau, y rhai

oeddych ddyeithriaid a gelynion mewn meddwl dnvy weithredoedd

drwg, yr awr hon hefyd a gymmododd efe, yn nghoríî ei gnawd ef

tmy farwolaeth, i'ch cyfl\vyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeíus,

ac yn ddiarg)-hoedd, ger ei fron ef Yn yr hwn hefyd y'ch

enwaedwyd âg enwaediad nid o waith Uaw, tnvy ddyosg corff

pechodau y cnawd yn enwaediad Crist, wedi eich cydgladdu âg ef

yn y bedydd." Ynddo ef, yr ydych wedi cael, nid yn unig syhv-

edd }T enwaediad yn ngwaith ei Ysbryd ef ar eich calonau, ond

yr ydych hefyd wedi cael anvydd new^'dd o'r gwaith hwnw yn

enwaediad Crist, neu yr enwaediad Cristionogol, sef bedydd; ac

felly nid yw yr efengyl wedi eich gadael yn ol am un ddawn

ysbrydol. Ac os yw y gau-athrawon yn eich dysgu i gredu mai

yn y corff" yn unig y mae gv\Teiddyn pob llygredigaeth, a bod y
diafol yn ymgysylltu âg ef yn ei flysiau anianol i gaethiwo plant

dynion i'w dinystr, ac am hyny yn eich gahv, mewn trefn i fod yn

ddíogel rhag ei ddylanwad, nid yn unig i groeshoeho y cnawd

drwg, ond hef}'d i g}Studdio y cnawd g\van—hyny ^•w, i }-mattal

oddiwrth fwydydd, ac i beidio arbed y corft', na rhoi bri ar ddim

ag sydd yn dwyn boddhâd i'r tueddiadau naturiol—"na thwylled

neb chwi." Pa faint b}'nag o grefydd ac o rith doethineb sydd

yn ymddangos yn y pethau hyn, nid yw y cwbl ond athrawiaeth

ddynol a g\vâg. Yr ydych chwi wedi eich c}iîawni yn Nghrist,

"wedi eich g\varedu o feddiant y tywyUwch, a'ch symud i deyrnas

anwyl Fab Duw, }t hwn yw pen pob tywysogaeth ac awdurdod,"

a'r hwn, drwy ei farwolaeth, sydd wedi yspeiHo y tyAvysogaethau

hyny o'u gallu i niweidio ei bobl, gan orfoleddu arnynt ar y groes.

Ynddo ef a'i arfogaeth yr ydych yn gyflawn yn erbyn cynUwynion

y diafol—yn aUuog i fanveiddio y cnawd, a diffbdd hoU biceUau

tanUyd y faU, heb fenthyca un arfogaeth i'r perwyl hwnw aUan o

arfd y cnawd, a mympwy dynol. "Am hyny na farned neb arnocli

chwi am fwyd neu am ddîod, neu o ran dydd gyl, neu newydd-

loer, neu sabbothau, y rhai ydynt g}^sgod pethau i ddyfod; ond

y corff sydd o Grist."

O'r ochr araU, gaUasai yr apostol ychwanegu, a dywedyd, Os
13 2
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>"\v y gau-athrawon yn mawrygii angelion da yn eich golwg, cof-

iwch fod Mab Duw wedi etifeddu enw mwy rhagorol na'r oll o

lion^ait. Efe yw "dehv y Duw anweledig, cyntafanedig pob

crëadur: canys trwyddo ef y crëA^yd pob dim ar y sydd yn y

nefoedd, ac sydd ar y ddaear." Ceisio eu cyfryngaeth \my rhyng-

och â Duw sydd sarhâd arno ef; ac wrth eu haddoH yr ydych yn

dw)Ti sarhâd amoch eich hunain; oblegid yn Nghrist mae eich

personau yn gydstâd â liwy, a'ch natur wedi ei chodi yr an-

nhraethol uwchlaw iddjnt, ac yn cael ei ma^\Tygu ganddynt hwy

eu hunain yn undeb ei Berson ef, yr hwn y mae holl angehon

Duw yci ei addoh. Ond fel pe dywedasai Paul, os am ychwaneg

o gydnabyddiaeth a chyfeillach â hwynt yr ydych yn hiraethu,

undeb â Christ yw )t unig fíordd i hyny—ynddo ef, fel Pen cyíî-

redinol, y mae yr holl bethau yn y nefoedd ac ar y ddaear wedi eu

C}Tnmodi â'u gilydd, a'u crynhoi ynghyd. Wrth ddyfod at Grist,

yr ydych yn d}d at fyrddiwn o angeHon, yn aelodau o'r un

egh\ys, ac i fwynhâd o'r un ysbryd nefol yn ei gwasanaeth a'i

haddoHad hi.

Fel hyn yr ymdrechai yr apostol, drwy gorff y llythyr cylchynol

\\\w\ i sefydUi eneidiau y Cristionogion yn Colossa, a'r trefydd

oddiamg}^lch, yn nghrefydd y Gwaredwr. Dangosai hefyd, os

oedd eu meddyUau yn ysu am ychwaneg o wybodaeth, fod digon

i'w boddloni ynddo ef Tra nad oedd gan y gau-athrawon ym-

ffrostgar ond rhith doethineb i'w chyiinyg iddynt, yr ydoedd o'r

ochr arall wir ddoethineb, a dyfnder gohid doethineb, yn ymagor

!ger bron eu dirnadaeth yn yr efengyl. Mynasai iddynt beidio

camddeall ei amcan, a meddwl ei fod ef, wrth ddiystyru hòniadau

beilchion y gau-athrawon o barth i'w philosophi a'u gwybodaeth,

yn dibrisio gwybodaeth ei hunan, nac ani ladd eu syched hwythau

am wybodaeth; i'r gwTthwyneb, nid oedd dim y teimlai yn fwy

aw>'ddus am dano na'u perffeithiad ynddi. Y cwbl a fynasai

ydoedd, eu cadw i yfed o'r iawn ffynnon; a gwyddai fod ynddi y
fath ddyfhderoedd fel y gallai fod yn hyderus i'w cymhell i yfed

}Ti ehelaeth. "Canys," medd efe, "mi a ewyllysiwn i chwi wybod
pa faint o ymdrech sydd arnaf er eich mwyn chwi, a'r rhai yn

Laodicea, a chynifer ag ni welsant fy wyneb i yn y cnawd; fel y
cysurid eu calonau hwy, wedi eu cydgysylltu mewn cariad, ac i

bob golud sicrwydd deall, i gydnabyddiaeth â dirgehvch Duw, a'r
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Tad, a Christ; yn )'r hwn y mae holl drysorau doethineb a gwyb-

odaeth yn guddiedig." Paham ynte, fel pe dywedasai yr apostol,

y bydd i neb cich twyllo chm âg ymadrodd hygoel? Chwi a

welwch eich bod wedi eich cyflawni ymhob ystyr yn Nghrist.

"Megys gan hyny y derbyniasoch Grist lesu yr Arglwydd, felly

rhodiwch ynddo ef; wedi eich gwreiddio a'ch adeiladu ynddo ef,

a'ch cadarnhâu yn y ffydd, megys y'ch dysgAvyd, gan gynnyddu

ynddi mewn diolchgarwch. Edrychwcli na bo neb yn eicli an-

rheithio trwy philosophi a gwíîg dwyll, yn ol traddodiad dynion,

yn ol egwyddorion y byd, ac nid yn ol Crist. Oblegid ynddo

ef y mae holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio yn gorff-

orol."

Ni a allwn fod yn sicr fod Cristionogion yn ein hoes ninnau

mewn perygl oddiwrth yr un gelynion â Christionogion yr oes

apostolaidd; ac yn wir, nid annhebyg ydyw fod ein peryglon ni yn

y wlad yma oddiwrthynt hwy }'n myned yn fwy yn feunyddiol.

Mae rheswn anianol eto, o dan yr enw philosophi, yn hòni ei

awdurdod a'i allu ei hunan yn y pethau ag sydd o Ysbryd Duw,

ac yn ol ei arfer yn eu barnu yn fíblineb, tra mae traddodiadau

dynol, hw)'thau, o'r ochr arall, yn gosod i fyny henafiaeth, arferion,

ac opiniynau y naill ddyn, neu ddynion y naill oes, fel awdurdod

anfíaeledig mewn crefydd i ddynion ac oesau eraill. Mae y naill

yn dywedyd yn uchel, Fel hyn y dyìYed natur a rheswm; a'r llall,

Fel hyn y dywed yr Eglwys neu y Tadau. Ond y mae pob un

o'r ddwy ochr heb na chhist i wrandaw, na thafod i ofyn nac i

ddy"\vedyd, Pa beth a ddyAved yr Ysgrythyr? neu, Pa beth a

ddywed yr Arglwydd Dduw? Na, fírwyth gelyniaeth y galon

/ddynol at wirionedd yr efeng}4 ydyAV y cyfan o gyfeihornadau y
byd Cristionogol. Ac felly y niaent oh, yn ddieithriad—philoso-

phi a thraddodiadau—er maint yw y gAvahaniaeth sydd rhyngddynt

a'u gilydd, ac er mor ddiystyrllyd yw y naill o'r llall, yn cyttuno i

guddio ac iselu y Gair Dwyfol, ac yn enwedig i arwain meddyhau

dynion oddiwrth y drefn a ddadguddia i gadw pechaduriaid, sef

gras penarghvyddiaethol Duw, Person a chyfryngdod lesu Grist,

a g^vaith neillduol ei Ysbiyd ef yn y saint.

Pa fodd bynag, heb ymdroi yn hwy fel yma, ein hamcan ni

bellach, dros ychydig amser, a fydd ceisio, yn ol esiampl yr apos-

tol Paul yn y llythyr hwn, at wTeiddio ac adeiladu ein cyfeiUion
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}Ti Nghrist a'r cfengyl. Ni a ddymunem allu g^vneyd rhyAvbeth

tuag at gadw eu cydwybodau yn blygedig i'w awdurdod ef yn ei

air, ac i enniU eu calonau i }-msefydlu ar ei haeddiant am fy^^yd

trag}-\vyddol. Ac ni a gyTchwn, yn ol ein gallu, at }t amcan hwn,

yn gyftelyb ag yr oedd }t apostol ei hunan yn cyrchu ato yn yr

epistol }Tna, sef tn\y geisio arwain y meddwl i olwg gogoniant

lesu Grist, a chyflaA\Tider Dw}fol ei Berson a'i gyfryngdod.

I'r dybenion yma, ni a geisiwn ehangu meddyliau ein gilydd am
gyflawnder y Duwdod, y perfíeithn\ydd a briodolir iddo yn y
geiriau hyn, yr hwn, y mae }ti rhaid i ni ddeall, sydd yn cynnwys

ei holl briodoliaethau : c^-flawTider y Duwdod—holl g}^flawnder y
Duwdod. Bydded i chwi gofio o hyd wTth ein dilyn fod y cyf-

lawnder hwn yn y dyn Crist lesu; neu, bod y Duw ag y byddwn

ni }Ti sôn am dano wedi ymddangos }ti y cnawd.

Yr yd}Tii yn darllen yn y Bibl, chwi a wyddoch, am y môr a'i

g}'flawTider, ac am y byd a'i gyflawTider; ond nid yw y pethau hyn

ond megys dyferion o'r cyflawnder ag yr ydym ni yn awr yn sôn

am dano: Cyflawnder y Duwdod!
I. ]Medd}-liwch am }r hynodn\ydd sydd yn perth}Ti i'w haiifod

efj y Duw mawT.

Mae y cyflawnder yma }ai gyflawTider un ag sydd }'n bodoli

,<niewn natur drag}^vyddol anghenrheidiol o'r eiddo ei hun, heb

ddechreu na diwedd iddo. Yr ydyni yn cydnabod nas gallwii

amgyfíred ond ychydig am y syniadau gonichel âg y niae ymad-

roddion o'r fath yma }ii g}Tinw}-s. Ar yr un pr}-d y mae }ti rhaid,

dybygem, ein bod }Ti dimad rli}^vbeth am eu hystyr; oblegid mae
mynyd o ymresymu â ni ein hunain yn argyhoeddi ein meddyliau

mai felly y gorfodir ni i gredu am y Bôd bendigedig, ac ni oddefa

ein rheswTn, mwy na'n cydwybod, i ni feddwl i'r gwrthwyneb. Yr

yd}Tn }Ti sicr am danom ein hunain, ac felly am bob peth arall,

nad oedd}Tn }T1 bòd erioed, ac mor sicr â hyny ein bod yn bodoli

yn bresennol. Wel ynte, gan fod rhywbeth yn bôd yn awr nad

oedd yn bod }ti wastad, mae yn rhaid i ni gredu, gan na ddichon

dim roddi bód iddo ei hun, fel y mae rheswm yn ein dysgu i

benderfynu, fod rhyw Un yn bôd erioed, yr hwn a roddes mewn
' amser fodolaeth i bob peth arall. Felly, dyma ni wedi cael Bôd
diddechreu a thragywyddol, a hwnw yw Duw.

Drachefn, mae yn amlwg fod y Bôd tragywyddol ynia yn han-



Cyflawndcr y Dun'dod. ij

fodi o hono ei liun heb achos iddo. Ac niegys nad oes iddo

wneuthur\n-, nis gall fod iddo gynnaUwr; mewn geiriau eraill, mae
yn Fôd annibynol. Ar b\\y yr ymddibynai Duw? Ai ar Dduw
arall? Nid oes Duw ond cfc, nid adwaen efe )t un. Ac am bob

peth crëuedig, maent hwy yn ymddibynu arno ef, ac felly nid oes,

iddo ef i ddibynu arno ond dim ; a dibynu ar ddim yAV bod yni

annibynol. Felly yr ydym yn cael ein cydgau i'r íFydd, neu i'r

dirgehvch mawr }'ma,—bod un tragpvyddol Dduw yn bod, ac yn

bod o anghenrheidrwydd. Ni roddes fôd iddo ei hun, ac nis

derbyniodd fôd gan neb arall : felly nid i ewyllys na dewisiad y mae
yn ddyledus am dano mewn un modd; ac os nad i ddewisiad, i

ba beth ynte ond i anghenrheidrwydd ei natur ei hunan? Nis

gallasai ac nis gall Duw ond bôd Mae hyn yn ymddangos i ni

yn anhawdd, ond y mae y syniadau gwrthwyneb yn fwy feliy. Ac
tel y dy\ved y diweddar Robert Hall ar y niater hwn, "Yr ydym
yn rhwym, gan hyny, o ddewis yx anhawsdra lleiaf o'r ddau, neu

yn hytrach i ddewis anhawsder }-n lle anmhosiblnvydd, dirgelwch

yn lle ynfydn\ydd; ac felly gorph\vysa ein meddwl yn y gwirion-

edd mawr hwn."

Ond yr ydyni ni yn pr}'suro at yr amcan oedd genym mewn
golwg, ac ni a dd^Tnunem eich galw i yst}TÌed pa beth, ymhob
ystyr, a raid i gyílawnder y fath un â hwn fod. Onid }"\v yn

rhesymol meddwl am dano, fod ei fywyd yn annherfynol, ei nerth

yn hollalluognv}-dd, a'i ddoethineb a'i synA^TT tu hwnt i'w chwilio

allan ; mewn gair, ei fod }ti feddiannol ar bob rh}^^, a gradd eithaf i

pob rh}-\v, berfteithnvydd ynddo ei hun! Yr ydym ni yn barod i

dybied, pe na buasem wedi cl}^ved dim am y Duw bendigedig,

ond yn unig ei fod yn bôd erioed ac o anghenrheidn\ydd, y
buasai yn naturiol i ni gasglu oddiwTth hyny yn unig fod yn rhaid

ei fod ef yn un mawT, a'i g}-flawnder yn anchwiliad^^y. A'r un

modd, wedi cael yr amlygiadau gogoneddusaf o hono, mewn natur

a gras, mae >ti hawdd gen}Tn gredu eto fod yn y fath un ogoniant

mwy ofnadwy, a'i fod yn ei holl berfîeithiau goruchel a bendigedig

uwchlaw pob bendith a moliant. Dylem gofio hefyd, wrth feddwl

am Dduw, nad yw yr oU ag sydd ynddo ef ddim amgen, na dim

llai, nag ef ei hun. Nid pethau damweiniol iddo, ychwanegol ato,

neu addurn ar ei natur, yw ei bríodoliaethau, ond y natur hòno ei

hunan ydynt; nid c}nineddfau palledig ynddo, ond ei hanfod.
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Felly Uefara yn y Bibl am dano ei hun. "Duw, cariad yw."

"Myfi }^v y g^yirionedd; myíì yw ybyuyd:" " deall ydwyf fi ; mi

biau nerdi." A phan y tystia wrthym yn ei air ei fod yn tyngu i'w

allu, i'w sancteiddrAvydd, ac i'w fywyd, nid yw ond yr un peth â

phan yw yn dywedyd mewn manau eraiU, ei fod yn tyngu iddo ei

hun. Ynddo ef, nid yw natur, hanfod, a phrîodohaethau, ond yr

un peth. Yn Nuw, Duw jw y cyfan. Ond heb ymhelaethu: ni

a dybiem nad y\v cymeryd trem weithiau yn y duU yma ar bríod-

ohaethau naturiol y Jehofah ddim yn anfuddiol; oblegid pan y
byddo y meddwl yn arswydo ac yn boddi mewn syndod wrth

syllu ar ddirgehvch ei hanfod, mae yn troi yr amser hòno gyda

mwy o chwaeth a melusder i fyfyrio arno yn ei bríodohaethau

moesol. Wrth gofio cariad a gras y fath un, mae yn hawenhâu,

tra mae yr ystyriaeth o'i fawrhydi anamgyffredadwy yn ei ddysgu

i lawenhâu mewn dychryn.

H^vyrach yr ehangid gronjTi ar ein meddyhau am gyflawnder y

t~)uwdod,
pe gallem ond ymsyniad yn fwy sicr am y Jehofah fel

n ag oedd yn ddigon i'w ddedwyddwch ei hunan er tragywyddol-

eb. Nis gahwn ddirnad hyn eto, mae yn wir; ond mae yn rhaid

i ni gredu mai felly y mae yn bod. Ac, fel y dywed Mr. Charles

yn y Geiriadiir Ysgrythyrol, "Mae yn hyfryd credu, meddwl, a

myfyrio, am y Duw ma\vr, er nas gaUwn ei amgyfifred." Wrth

wneyd cyfammod âg Abraham, mae yn gahv ei hun, "Duw hoU-

alluog," neu yn hytrach, "hoUddigonol." Pa beth ydym i'w

ddeaU wrth y fath enw? Onid yw yn ein dysgu ni i feddwl am un

a i ddigonedd yn codi o hono ei hun, heb dderbyn chm gan neb

araU; ac un ai ddigonedd yn gwasanaethu iddo ei hun, hyny

ydy\v, i'w ddedwyddwch, fel nad oes arno eisieu dim gan neb?

Yn wir, nid oes gan neb ddim i'w roddi i Dduw, fel ag i ychwan-

egu dim at ei g>'flawnder a'i berfíeithrwydd. "Oblegid o hono ef,

a thnvyddo ef, y mae pob peth. Ac ynddo ef y mae pob peth yn

cydsefyU." Troi, gan hyny, at ci grëadur am help neu gyfar-

\v>'ddyd, ni byddai yn ddim amgen ynddo ef na throi at yr eiddo

ei hunan, ac at h"vvnw Ue nad y\v ond terfynol ac anmherffaith.

Ond nid yw Duw, ac nid rhaid iddo, ymddibynu ar neb araU.

Mae ynddo, a hyny o hono ei hun, gyflawnder digonol i'w hoU

berfíeithiau goruchel. "Dyma wybodaeth ry ryfedd i ni; uchel

)^v, ni fednvn oddiwrthi." Nid yw dyn, nac un crëadur, yn
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ddigon i'w ddedA^yddwch ci hunan. Mae ganddo alluoedd i

fw}aihâu dedwyddwch, mae yn wir, a galluoedd mawrion hefyd

;

ond buasai yn well iddo fod hebddynt o lawer, na bod yn eu

nieddu, oddieithr iddo gael ychwaneg i'w roddi ynddynt, ac i'w

diwallu, nag sydd ganddo ef ynddo ei hun. "Pwy b}aiag," medd
un awdwT, "a ymneilldua i'w feddwl ei hun am hapusrwydd, a

gaiíf brofi ei hunan yn fuan yn druenus; fe deimla yn garcharor

hyd oni chaniatäer iddo fyned ar lêd, ac ymuno mewn serch ac

ymddiried â rhywbeth allan o hono ei hun."* Ac felly yr ydym
yn g\veled plant dynion yn barhäus: tra byddo eu gobaith am
hapusnyydd yn íyw, maent yn edrych am dano allan o honynt eu

hunain. Dyheua y cybydd am gyfoeth, a'r athronydd am -rtybod-

aeth ; ac er nad j\y y byd hwn, yn ei holl amrywiaeth, yn ddigonol

i WTieyd y crëadur yn ddedwydd, eto, ni byddai troi, hyd yn nôd

oddiwrth y byd, iddo ei hunan, yn ddim amgen na phei"fìeithiad

ebrwydd ar ei drueni. O mor dlawd y^v dyn, pan y byddo ei

gyfeiUach â phob peth oddiallan iddo ei hun w-edi darfodl "Nis

gall fod," medd }t unrhyw aw'dwT, "amgenach drych o sahv

drueni na'r dyn, yr h.\m ag sydd wedi ei gyf}Tigu yn hollol iddo ei

hun, heb feddu dim o'r teimladau hyny, pa rai sydd yn cysyhtu

meddwl wrth feddwl, a chalon WTth galon, ac yn ddyeithr i'r cyd-

newidiad hwTiw o dynenvcli a serchognvydd ag sydd yn ffnu yn

wastad rliw-ng ysbr}'doedd cyfifelyb i'w gilydd, }t hyn yv,' gwir

fwyniant cymdeithas." Mae pob d}Ti meddylgar, ond odid, yn

teinilo fod hyn yn wirionedd. Ac liw}Tach iiiai d}Tna un aclios

ein bod mor barod i ddychymygu yn aml fod llawer o ddedwydd-

wcli y CrëawdwT ei hunan yn c}di oddiwTth ei Avaith yn crëu,

yn cynnal, ac }Ti cymdeithasu â'i grëaduriaid. Ond yn wir, nid

yw hyny ond syniad plentynaidd am y trag'}wvyddol Ydwyf, yr

hwn y mae ffynnon ei ddedwyddwch }Tiddo ei hun.

Dychymyg\vch y\\ awT, dros fynydyn, fod y grëadigaeth wedi

diflanu a darfod, a bod yr holl ehangderau difesur heb neb na dim

i
yn preswylio ynddynt ond Duw; a nieddyliwch am y Duw hwn

{

fel hyn er trag}^\yddoldeb, yn hanfodi ynddo ei hun, }ti yr ang-

1 hyfannedd-dra ars\v}'dlawii, a'r unign^ydd ananig}'ftredadwy, lieb

* Dyledus yw hysbysu y parotö\v}'d y bregeth hon gan yr awdwr parchetlig

yn draethawd i'r Tradhodydd jí\. y fl. 1854; ac felly ceir ynddi rai dyfyniadau

a chyfeiriadau nad ocddynt yn y bregeth draddodedig.
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I berthynas rhyngddo û neb, na chymundeb âg un meddwl, ond â'i

' feddwl goruchel ei hunan ! O ! pa fodd yna yr oedd y Jehofah yn

byw? Yr ydym ni, wrth feddwl am dano, o dan y fath olygiad

ars\vydol, yn teimlo aethau oerion yn ein meddiannu. A brofai

ef ddim gwall nac amddifadrwydd? Na! ond yn ngeiriau y Salm-

ydd, gallem ddy^vedyd, " Digonoh-wydd llawenydd oedd ger ei

fron, ac ar ei ddeheuhv yr oedd digrifwch yn dragy^vydd." Yr

ydoedd yn hunan-ddigonol, ac felly yn fendigedig ynddo ei hun

yn oes oesoedd : y Personau goruchel yn ymhyfrydu yn eu gilydd,

fel cyfranogion o'r un natur a rhagoriaethau dwyfol, ac yn cydym-

hyfrydu yn y cynghor hêdd, a'r arfaethau tragy^vyddol—actau

gwTeiddiol a diddechreu anfeidrol gariad, doethineb, a daioni y
natur hòno ! Gwir y\v fod Duw yn ymhyfrydu yn ei weithredoedd,

ond nid fel pethau yn ychwanegu dim at ei ddedwyddwch, eithr

yn hytrach fel fírw)th ei gynghor tragysyyddol, ac amlygiad o'r

\\yì\ yáy\\ ef ynddo ei hun. Am gyfeiUach neu wasanaeth ei

grëadur, nid rhaid iddo wrthynt. A ydyw ef yn Fôd deallus?

Mae ynddo ddigon o berffeithr^vydd i'w ddeall ei hun. A ydyw

yn Fôd cymdeithasgar? Mae digon iddo i gymdeithasu âg ef

ynddo ei hun. Ac os cariad yw, mae tegwch a daioni y Duwdod
yn ddigon i'w gariad ei hunan. Mae y Meddwl mawr yn amgyíf-

red, ac felly yn gallu mwynhâu y Gwrthddrych mawr, a'r Gwrth-

ddrych mawr yn llenwi y Meddwl mawr, fel nas gall fod arno

eisieu mwy. Wel, gregyn mân y llawr, beth meddwch chwi? Onid

yw y môr yma yn ddigon i'ch cyflawni? Beth meddi di, gredadyn,

am y fynyd pan y dywedodd y Duw hwn wrth dy enaid, "Myfi a

fyddaf yn Dduw i ti?" A pha beth hefyd am y tymmor sydd eto

o dy flaen, pan y bydd ei gyflawnder Dwyfol yn ymagor yn fwy

eglur ger bron dy ddirnadaeth, ac yn llenwi dy serchiadau? Oni

byddi yn ddigon hyfryd?

II. Mae yr Arglwydd yn dangos ei hun yn ci weithredoedd mcwn
crëadigaeth a rhagluniacth. Ac am fynyd, yn bresennol, ni a

geisiwn edrych arno ymhellacli drwy gyfrwng yr amlygiadau yma
o'i ogoniant a'i gyflawnder Dwyfol.

Mae hyn, o bosibl, yn haws a mwy dymunol i'n meddyliau nag

ydy^v syllu arno ynddo ei hun; oblegid yma, ni a'i canfyddwn ef

megys wedi dyfod o'r eithafion dyeithrol, ac yn sefyll yn y perth-

ynasau agosaf â bodau crëadigol o bob math ; a thrwy y perthyn-
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asau hyny, a'i ymddygiadau tuag at ci grëaduriaid ynddynt, mae
cynghor ei e\v}'llys a phri'odoliaethau ei natur wedi eu dwyn yn

fwy eglur i olwg ein meddyliau. Ni a ^\yddom nad oedd y grë-

adigaeth yn bôd erioed; ac meg}-s nad oedd bosibl iddi roi bôd

iddi ei hun, felly hefyd yx oedd yn anmhosibl i neb arall roddi

bòd iddi heb fod achos ei bôd hi ynddo ef Pa fawredd bynag,

gan hyny, sydd i'w ganfod ynddi, mawTedd ei Gwneuthurwr ydyw

y cyfan. Ac ni a allwn fod yn sicr, os y\v doethineb, gallu, a

daioni y CrëawduT yn ymddangos yn rhyfeddol yn y pethau a

wnaeth efe, eu bod yn fwy, ac yn annhraeíhol fwy felly ynddo ef

/eihun; canys mae yn rhaid i ni benderfynu nad y\v yn ngallu

l natur grëuedig arddangos y fath un â Duw i berffeithrwydd

.

Ychydig, mae )T1 wir, a allwn ni ganfod o ryfeddodau y grëad-

igaeth. Ar yx un pryd, er na byddo genym ond meddwl angh}-f-

arwydd, a'r llygad noeth yn unig, i edr)xh ar weithredoedd Duw,

eto mae syllu arnynt felly g}'da y râdd leiaf o astudrw}dd, yn

cynnyrchu syndod a defosiwTi yn ein meddyliau. Y fath fawredd,

llíosogn\ydd, ac amr}^\áaeth, sydd yn ymddangos ynddynt!

" Dyrchefwch eich llygaid i fyny," medd y prophwyd, "ac edrych-

wch pwy a grëodd y rhai hyn, a dd\Vg eu llu hwynt allan mewn
rhifedi; efe a'u geilw hwynt oU ^\Tth eu henwau; gan amlder ei

rym ef, a'i gadarn allu, ni phalla un." Ac os ydyAv y blaned yr

ydym yn byw anii yn rheol i famu A\Tthi am y planedau eraiU,

mae yn rhaid i ni benderfynu o barth i'r bydoedd mawTÌon uwch

ben, pa rai sydd yn ein cylchynu yn yr ehangderau difesur, a pha

rai, i'n golwg ni, sy'n ymddangos bron mor ddysglaer a llîosog â

gwlith y bore, fod pob un o honynt yn meddu ei hawyr, a'i daear,

a'i dyfroedd, fel yr eiddom ninnau, a phob un o'r elfenau hyn

drachefn yn cynnwys trigolion yn aneirif Ac ni a allem ddychy-

mygu fod y meddwl duwiolfrydig }Tio, megys yn y byd hwn, yn

synu at r}-feddodau y Crëawdwr, ac wrth synu yn cael ei g}'ffroi

drwy ddefosiwn ei ysbr}d i gydymuno â chyfan-gân gyffredinol y
grëadigaeth, ac yn gyffelyb i'r Salmydd gynt, yn tòri allan i ganu,

"Mor lliosog yw dy weithredoedd, O Arglwydd! gwTiaethost

hwynt oll mewn doethineb; Uawn y-w y ddaear o'th gyfoeth. Felly

y mae mor mawr, llydan : }no mae ymlusgiaid heb rifedi, bwyst-

íilod bychain a mawion. Yno yr ä y llongau
;
yno mae y lefi-

athan, yr hon a luniaist i chwareu ynddo. Y rhai h\'n oll a ddys-
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gAvyliant ^yrthyt, am roddi iddynt eu bwyd yn ei bryd. A rodd-

ech iddynt a gasglant; agori dy lavv', a diwelHr hwynt â daioni."

Drachefn : mae g\veithredoedd natur mor hynod am liosogrwydd

eu hamr)''\viaeth âg ydynt am líosogrwydd eu rhifedi. Mae rhyw

egwyddorion cyflredinol yn perthyn iddynt, mae yn wir, trwy ba

rai y profir eu cyfathrach a u gilydd, ac yr amlygir eu bod oU yn

gynnyrchion yr un llav/ Ddwyfol; eto maent yn dra gwahanol o

ran eu hymddangosiadau allanol, ac yn aml mae y gwahaniaeth

hwnw i'w ganfod yn rhedeg i'r falh gysgodion tyner a manylaidd,

fel ag y mae y llygaid yn blino yn ei holrhain, ac iaith yn pallu

WTth geisio ei ddarlunio—ffaith ag sydd ar unwaith yn profi cyw-

reindeb a thynerwch y llaw hòno, pa un ag sydd fel hyn yn gAvisgo

naturiaeth â'r fath ogoniant.

Meddyliwch, er esiampl, am y bywyd llysieuol : mae hwnw yn

tryfritho wyneb y ddaear, ac yn taflu ei hunan allan ymhob lliw a

fturf o brydferthwch. A'r un modd y mae y bywyd anifeilaidd.

Er fod y crëadariaid sydd yn meddu arno yn ddirifedi, eto, mae
yn debyg na cheir dim cymaint a dau o honynt yn gAvbl yr un

fath a'u gilydd. Ac nis gallwn lai na rhyfeddu gwaith y Crëawd-

wr, wrth feddwl mor amrywiol ydyw y dullweddau hyny ag y mae
yr un egwyddor o einioes yn ei gymeryd. O ran fturf, anian, a

maintioli, y maent yn rhedeg i bob eithafion o anghyffelybrwydd

:

o'r blaidd ysglyfaethus hyd at yr oen diniwed, ac o'r elephant

anferth ar y maes i lawr hyd at y gwraiiit sydd yn ysu ar gefn

y Uaw.

Ac os tröwn ni drachefn, yn ein hystyriaethau, i syllu yn fwy

arbenig ar ryw gyfran neillduol o weithredoedd Duw, ni bydd ein

syndod yn ddim Uai. Mae y distadlaf o honynt, hyd yn nôd y
pryfyn sydd o dan ein traed, yn fyd o ryfeddodau ynddo ei hunan.

Oblegid, meddyliwch am fynyd ar ba beth yr ydych yn edrych

:

nid amgen nag ar lvv-chyn, y mymryn lleiaf o'r ddaear, wedi ei droi

yn grëadur by^y a theimladwy; ac wrth chwilio ei gyfansoddiad i'r

manylrwydd, yr ydys yn cael nad oes un aelod, íe, na'r migwm
lleiaf, anghenrheidiol i wasanaeth y fath grëadur, yn ddifíygiol

ynddo; ond ymhob modd mae wedi ei orphen mor berftaith, ac

yn aml, ei addurno mor wych, fel y mae yn anhawdd gwybod pa

un ai yn fturfiad yr haul sydd yn dysgleiric yn y nef, ai ynte yn y
g\\ibedyn bychan, yr hwn sydd )'n chwareu y prydnawng\vaith
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hafaidd yii ei belydrau, y mae doethineb a gallu y Crëawd^vr i'w

synu yn f\\yaf.

Ac Efe, yr hwn a wnaeth y cyfan, sydd yn eu cynnal hwynt.

"Gan agoryd ei law," fel y dywed y Salmydd, "mae yn diwallu

pob peth byAv o'i ewyllys da." Er eu bod yn cwhwfan, fel eu

g^yehr, ar wyneb y grëadigaeth yn aneirif, eto nid oes calon un o

honynt yn rhoi cymaint a churiad, na chymmal i un o honynt yn

ysgogi unwaith drwy holl anian faith i gyd, hebddo Ef, yn yr hwn

y maent yn byAv, yn symud, ac yn bod. Canfyddir llaw Duw ar I

ysg}^thredd y graig, yn dysgu yx eryr i wneyd ei nth; ac yn

mherfedd yr aniahvch, yn gofahi am yau yr estrys ddiddeall.

Mae efe yn coleddu eAvigod y maes, a geifr gA^yUtion y creigiau,

yn g\\^'bod y misoedd a gyflawnant hwy, ac yn eu gw'^dio pan yn

bwrvv Uoi.

Ac os meddyUwch drachefn am y byd anweledig, mae Duw
goruwch oll a thnvy oll yn hwn hefyd. Pa sawl gelyn cryf a

maleisus mae }Ti gadw mewn terfynau yma? a pha sawl myrddiwn

o'i blant, mewn gwahanol amgylchiadau, mae yn waredu, yn

cynnal, ac yn cysuro, ar bob mynydyn? Mewn gair, mae "yn

oludog i bawb ag sydd yn galw arno
:

" a thybygid nad yvv amser

yn ei holl oesoedd, ac anian o dan ei hoU amrywiaeth, ond megys

cyflëusderau iddo ef, yr Hollgyfoethog, i ddangos ei hun a'i gyf-

lawnder gogoneddus.

Ond ofer i ni geisio darhmio. Yr ydym yn sicr mai po ddyfnaf

y treiddir i ddirgeUon y grëadigaeth y canfyddir fod doethineb a

daioni ei Gwneuthun\T yn myned yn fwyfwy. Mae natur a rhag-

luniaeth yn ymuno, ac megys ar eu hegni, yn gosod allan gyflawn-

der Duw. Yn yx uchelderau fry a'r dyfnderau obry, o'r naiU

eithafion i'r grëadigaeth hyd eithafion gwrthwyneb iddi, mae yr

Ysbryd tragywyddol yn fíynu dn\y y cyfan, yn wreiddyn eu bywyd

a'u hoU ysgogiadau, ac yn lly\vodraethu arnynt yn (wy sicr a

hollol nag y mae ysbryd dyn ar ei ysgogiadau corffbrol. "I ba le

yr äf oddi\\Tth dy Ysbrj-d?" meddai y Salmydd duwiol, "ac i ba

le y fiföaf o'th \vydd? Os dringaf i'r nefoedd, yno yr w>'t ti; os

cyweiriaf íy ngwely yn uíîern, wele di yno. Pe cymenvn adenydd

y wawT, a phe trigwn yn eithafoedd y môr, yno hefyd y'm tj'wysai

dy law, ac y'm daliai dy ddeheulaw."

"Os yw golygféydd natur ynddynt eu hunain," medd un awdwr,
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"yn fawr ac arddunol, pa üiint mwy eu hurddasir yn cin golwg,

\vTth feddwl am y gair hwnw, yr hwn a ahvodd o ddiddymdra

eu hoU ardderchogi-wydd
; y ddoethineb hòno ag sydd yn rheoli

dros y C)-fan a'u holl nerthol ysgogiadau, a'r hon sydd yn crynhoi

cynifer o r}'feddodau i'r abwydyn sydd yn manv o dan ein traed,

ag i wneuthuriad a llywodraethiad goleuadau y nefodde ! Y fath

swyn a'r fath brydferthwch a ychwanegir at ddysgleirdeb y íîurf-

afen serenol, at ffjTnig g}'sonedd y moroedd cynhyrfus, at olygfa

siriol meusydd a lh\yni o dan belydrau haul y boreu, trwy'r ystyr-

iaeth o'r Tragywyddol Ysbryd, yr hwn sydd yn dystaw dreiddio

drwy holl anian, ac a ymddengys yn dadguddio ei anfarwol fodol-

aeth, ac yn rhoi allan ei ddwyfol lais, yn nghanol holl ysgogiadau

a holl sn y grëadigaeth."

III. Yr ydym bellach yn myned i ahv syhv at un amlygiad arall,

yr olaf a'r helaethaf a wnaeth y Duw bendigedig o hono ei hun i'w

grëaduriaid, sef, yn Nghrist, a gwaith inaiur yryncdigadh.
Wedi y cyfan, nid oedd y Crëawd\\T yn ngwaith y grëadigaeth

ond megys yn rhagbarotôi i ddangos ei hunan yn hwn. Ac fe

allesid gofyn i sêr y bore, pan y cydganent mewn gorfoledd ar

sylfaeniad y gwaith hwnw, A ydych chwi yn awr yn addoH ac yn

/ mawThâu y CrëawdwT? chwi a gewch weled pethau mwy na rhai

hyn. Nid oes yma ond yn unig codi i fyny y chwareufwrdd, ar

ba un y mae y Jehofah, yr hwn nad ydych chwi eto ond yn de-

chreu ei adnabod, yn bwriadu cyflawni ei amcanion tragywyddol,

a dangos ei hunan a chyflawnder gogoneddus ei natur i'ch medd-
yliau. Mae yn sicr fod yr Ysgrythyrau yn Uefaru am brynedig-

aeth yr eghvys, nid fel petli wedi ei gyflawni yn unig er mwyn yr

eghvys ei hunan, ond yn hytrach fel amlygiad o Dduw i'w holl

deulu. Yn ol iaith yr apostol, "Fel y byddai yn hysbys i'r tywys-

ogaethau ac i'r awdurdodau, yn y nefohon leoedd, drwy yr eglwys,

fawr amryw ddoethineb Duw."

Cyn cael y dadguddiad ynia o'r Bôd mawr, "y Duw anweledig"

y gehvid ef er y cyfan. Nid oedd ond rhanau bychain o'i ffyrdd

efwedi eu gwneyd yn adnabyddus i'w grëaduriaid, ac ychydig

mewn cymhariaeth a wyddai y penaf o honynt am dano, a hyny,

nid yn gymaint gyda gohvg ar yr hyn ydoedd ef ynddo ei hun,

ond g}'da gohvg ar yr hyn oedd i gael ei amlygu iddynt hwy o

hono ef yn Mherson a chyfryngdod yr Emmanuel. "Ni welodd
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neb Dduw erioed
;
yr Unig-anedig Fab yr hwn sydd yn mynwes y

Tad, hwnw a'i hysbysodd ef." Hwnw mewn modd arbenig. Mae
Hwnw, yn ei Berson a'i gyfryngdod, "yn ddebv y Duw anwel-

edig," ac yn ddelw mor berffaith o hono, fel y dywedir fod y neb

sydd y\\ ei weled ef yn gweled y Tad. Ac oddiwrth iaith fel hyn,

mae yn rhaid i ni gasglu fod yn Nghrist ryw amlygiadau yn cael

eu g^yneuthur o'r Dmv mawr, ag sydd yn annhraethol tu hwnt i

ddim a >\Tiaed o'r blaen mewn crëadigaeth na rhaghmiaeth. Ni

ddyAvedir, ac nis gelUr d}^vedyd am un crëadur, nac am yr oll o

fhonynt ynghyd, eu bod yn ddehv y Duw anweledig, na bod y neb

sydd yn eu gweled hwy yn gweled Duw. Dyma, ymysg eraill, un

o'r rhesymau paham yr oedd yr Arglwydd o'r dechreuad yn g\va-

hardd mor bendant roddi addohad crefyddol i ddim a wnaethai,

na gwneyd Uun dim a'r sydd yn y nefoedd uchod, nac a'r sydd

yn y ddaear isod i'w gynnrychioU nac i'w arddangos ef ei hun

;

canys nid oes un crëadur yn un man ag mae yn bosibl iddo, yn

cywir a theihvng bortrëadu na gosod aUan y Duwdod anfeidrol i'w

gydgrëaduriaid. Ond y mae hyn wedi ei wneuthur yn Nghrist.

Yma fe gaed dehv weledig o'r Duw anweledig, îe, y fath ddehv o

hono ag y geUir ei haddoU; oblegid y mae Duw ei hunan ynddi,

ac yn cael ei arddangos trwyddi yn berffaith ac yn ogoneddus i

feddwl yr addoh\T.

I'r dyben o ddeaU hyn yn weU, dylem ystyried cyfansoddiad

Person Crist fel Duw-ddyn, a dybenion ei ddyfodiad i'r byd.

Cariwn gj^da ni, gan hyny, ein syniadau blaenorol am fawrhydi

Duw, ac awn hyd Bethlehem a Chalfaria, i edrych ar y Duw hwn
yn faban yn y preseb, ac yn marw ar y groes.

"Ynddo ef," medd ein testun am y Gwaredwr, "y mae hoU gyf-

lawnder y Duwdod yn preswyUo yn gorfiforol." Yn ddîau mae

hyn }'n beth newydd ar y ddaear, ac yn ohvg ryfedd ar Dduw.

Cyflawiider—hoU g}^awnder y Duwdod

—

yn nghoyff-—hyny yw,

yn y dyn Crist lesu. Mae y ffaith hon, a'i dybenion, nid yn unig

yn amlygiad uwch o'r prîodoUaethau hyny yn y Duwdod mawr ag

oeddynt yn adnabyddus eisoes, ond wedi dwyn i'r goh\'g ddwfn

ddirgeUon ei g^aighor, a goludoedd o berffeithrwydd yn ei natur,

megys ymostyngiad, trugaredd, cariad, a gras,—petliau nad oedd

crëadigaeth na rhagluniaetli wedi yngan dim am danynt. A ddy-

wedwch chwi wrthym ni fod Duw yn rhyfedd yn ei weithredoedd,
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ac, yn ddíau, yn fwy rhyfedd drachefn ynddo ei hun? AVel,

bydded felly; rhyfeddaf oU, ynte, ydyw fod y Duw hwn wedi

ymddangos yn y cnawd. Pa fath bynag ydyw ynddo ei hun, mae

yn pres\v)'ho beUach me\\ni pabell ddynol, îe, preswyha yr Ar-

glwydd ynddi byth. Nid mewn rliyw arwydd weledig, fel yn y

deml gynt, nac ychAvaith dnvy ei Ysbryd a'i ras, megys y mae yn

trigo yn ei bobl ; na, ond y mae hoU gyflawnder y Duwdod—hyny

yw, y Natur Dd\vyfol ei hunan—yn preswylio yn sylweddol yn

nghoríî ei gnawd Ef : y Duwdod a'r ddynoliaeth mewn undeb â'u

gilydd, a hwnw yn g^-fryw undeb, fel nad yw Mab Duw, a'r dyn

'Crist lesu, ond Un Person!

Mae y Bibl weithiau, Avrth ymdrin â'r mater hwn, yn gosod y
dd\vy natur meg>'s mewn cyferbyniad â'u gilydd, ac yn y goleu

hwnw yn arddangos y pellder anfeidrol sydd rhwng y naiU a'r Uall,

a thrvvy hyny yn dysgu ein meddyliau i ryfeddu yn fwy ei Berson

ef, yn yr hwn y maent.wedi eu huno. Felly dywedir fod yr Hwn
a wnaeth y bydoedd wedi cael ei wneuthur ei hunan yn gnawd, o

wraig, a than y ddeddf. "Yr Hwn, ac efe yn ffurf Duw, ni thyb-

iodd yn drais fod yn ogyfuwch â Duw, eithr efe a'i dibrisiodd ei

hun, gan gymeryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelyb-

iaeth dynion; a'i gael mewn dull fel dyn, efe a'i darostyngodd ei

hun, gan fod yn ufudd hyd angeu, îe, angeu y groes." A ydoedd

yn bosibl i'r Duw mawr amlygu mwy o ymostyngiad o'i ochr ei

hun, a gosod mwy o ogoniant a bri ar natur ei grëadur? Na, mae

yn sicr genym fod y Bôd Dwyfol yma wedi mawrhâu, a dyfod mor

agos at, ei grëadur ag y mae yn ddichonadwy, wrth natur pethau,

iddo ddyfod. Beth bynag ydyw ynddo ei hun, fel y sylwyd eisoes,

mae Efe bellach o'n cyfathrach ni, ac yn un o honom, ac nis gall

íddiystyiai dyAvedyd wrth ddyn, abwydyn y llwch, Fy mam a'm

• chwaer wyt! O Emmanuel! ti a gyflawnaist lawer o weithred-

oedd nerthol a gwyrthiau mawrion ar ein daear ni; ond wedi

y cyfan y A^yrth ryfeddaf oeddit Ti dy hun ! "Yn ddiddadl,

ma^vr j\v dirgelwch duwioldeb, Duw a ymddangosodd yn y
cnawd."

Ymhellach, ni a ddylem ystyried i ba ddyben y bu hyn. Yr

ydym yn darllen, pan aeth Samuel i Bethlehem gynt, heb ei ddys-

gwyl, ddarfod i henuriaid y ddinas godi i'w gyfarfod, a gofyn iddo

yn ddychrynedig, "Ai heddychlawn dy ddyfodiad di?" "Hedd-
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ychlawn," meddai y prophwyd; '•mi a ddaethum i aberthu i'r

Argh\ydd." Ond wele un mwy na Samuel yn Bethlehem heddyw.

Ai heddychlawn dyfodiad hwn yno? A ddaeth efe i'r byd i

ddamnio y byd, ai ynte fel yr achubid y byd tnvyddo ef? i ddin-

ystrio eneidiau dynion ynte i'w cadw? Ond cyn i ni ofyn, mae y
Gwaredwr wedi ateb, Heddychlawn, heddychlawn! "Mi a ddaeth-

um fel y caent fywyd, ac y caent ef yn helaethach." Daethum i

aberthu i'r Argh\ydd: "i ddybcnu camwedd, ac i seHo pechodau,

ac i wneuthur cymmod dros anwiredd, ac i ddwyn cyfia\nider tra-

gywyddol." Ei ddybenion yn cymeryd dynohaeth ydoedd i farw

ynddi
;
gwneyd iawn digonol dros bechodau ei bobl, ac felly agor

ffordd anrhydeddus i'r cyflawnder hwnw, pa un ag oedd eisoes yn

trigo yn eu natur hwy, i redeg drwyddi i ymgeleddu eu personau

ac i ddiwallu eu holl anghenion ; eu gwneyd yn ddiogel a chj'flawai

yn eu hundeb âg ef ei hun, yr hwn sydd yn cyflaw ni oll yn oll.

O! ryfedd oruchwyhaeth ! "Pe buasai yr hoU fodoUon," meddai

un ysgrifenydd, "yn treuHo yr hoU oesau i geisio dychymygu am
ryw weithred trwy ba un y gallasai Duw arddangos ei gariad, ac o

ganlyniad ei fawredd, i'r holl fydoedd, nid wyf yn credu y gallas-

ent ddarganfod dim i'w gymharu â hynyma, sef ei fod ef wedi

d)fod yn ddyn i'n hachub ni!" Mae pob amlygiad arall o Dduw
yn dangos hwn yn fwy rh}fedd, tra mae hwn yn taflu pob un arall

i'r cysgod.

Yr oedd gallu a doethineb Duw, fel y buom yn syhvi eisoes,

wedi dyfod i'r golwg yn y grëadigaeth, ac eraiU o berffeithiau ei

natur drwy y cwynip, ac yn ei ymddygiadau at grëaduriaid syrth-

iedig fel Ll)^vodraethwr y byd; ond wedi y cwbl, yr oedd ynddo

ogoniant mwy rhyfeddol. Ond yn Nghrist, a dygiad yr egh\ys i

ogoniant a dedwyddwch tragywj'ddol trwyddo, mae ei holl bríod-

oHaethau yn ymddangos mewn cydweithrediad gogoneddus, ac yn

gweithredu hefyd o dan y fath amgylchiadau ag sydd yn eu har-

ddangos yn eu c>-flawnder a'u hanfeidroldeb. Yma canfyddir

doethineb Duw yn ddyfnder gohid doethineb, a'i ddaioni, o dan

arweiniad y ddoethineb hòno, yn ymarfer ei hunan hyd yr eithaf.

Pa ddyfais uwch a ddichon doethineb hmio? Beth mwy a ddi-

chon daioni anfeidrol ei g}'fla\vni? Edrych ar ei wyrthiau ef,

bechadur! Mae wedi dw^'n Duw tragyw)'ddoldeb i natur ei

grëadur, a hyny mewn trefn i farw drosto a'i waredu o'i dnieni; ac
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yna, wedi gwneutliur c}'mmod drwy waed ei groes ef, mae yn

g^veinyddu trwyddo ef, mewn ftbrdd o drugaredd a gras, heddwch

a maddeuant i'r troseddwr euog ac annheihvng, heb gymylu yr un

o brîodoliaethu eraiU y Jehofah. O am adnabod Duw yn Nghrist!

Ar y dadguddiad hwn y mae y deml ysbrydol yn cael ei hadeil-

adu; dechreuad g\vir grefydd yn ysbryd pechadur ydyw; a dyma

fydd testun cân yr holl eghvys i dragywyddoldeb. Mae yr hen

grëadigaeth bellach wedi syrthio mewn cymhariaeth i anghof;

saint ac angeUon efo eu gilydd yn cydedrych mewn syndod, ac yn

gorfoleddu yn dragy\vydd yn yr amlygiadau mwy rhyfeddol o

ogoniant a chyflawnder y Duwdod yn Nghrist a'r grëadigaeth

ne\\7dd.

Ond bellach yr ydym yn terfynu gyda y ddau sylw canlynol,

mewn ífordd o gymhwysiad.

Wrth yr anystyriol a'r difraw ni a ddymunem ddywedyd,

—

Dyma y Duw y pechaist di yn ei erbyn ! Efe, yr hwn y buom ni

mewn g\vendid yn sôn am dano, ydyw yr un y darfu i ti ymwrthod

â'i lywodraeth, a chymeryd dy ewyllys, hyny ydyw, dy chwaeth

a'th fymp\\7- anwadal dy hunan, yn rheol dy fywyd a'th ymddyg-

iadau, yn lle ei ewyllys ef, y Brenin tragywyddol. Dyma y Duw
ag yr ydwyt yn dy anwybodaeth a'th falchder wedi ei anghofio

ddyddiau aneirif! Ti a addefi ei fod yn bôd, o bosibl; ond fe

elHd meddwl bron dy fod yn gwneuthur hyny yn bwrpasol i gael y
pleser o'i ddirmygu. O mor lleied o efíaith y mae dy syniadau

am dano yn ei gael ar dy feddyUau ! Onid ydwyt yn ei addef yn
fawr, ac eto yn byw heb ei ofni; yn ei addef yn dda, ac eto yn
byw heb ei garu, nac ymhyfrydu ynddo? Ac os ar unrhyw bryd

y bydd dy gydwybod yn defíro, ac yn gwasgu am gael dy galon i

gydymffurfiad â dy fam, nid yw hyny yn gwneyd dim ond cy-

nhyrfu dy elyniaeth ato yn gynt, a pheri i'th ysbryd godi yn fwy

cyflym mevm gwrthryfel yn ei erbyn ef, ac yn erbyn pob syniad

bywiol am dano o fewn dy fynwes. Mewn gwirionedd, yr ydwyt
cystal a dywedyd wrtho, y bydd raid iddo naiU ai ymadael o dy
feddwl di o gwbl, neu ynte foddloni ar fod yno yn unig yn rhyw
idea ddifywyd, heb addoUad, ufudd-dod, nac aberth oddiwrthyt ti.

O mor annaturiol yw gweled crëadur fel hyn wedi troi yn erbyn

ffynnon ei hanfod a'i vAx ddedwyddwch! "Paham," medd y
Salmydd, "y dirmyga yr annuwiol Dduw!" Ti eUi fod yn sicr,
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bechadur, megys nad oes genyt ond dirnadaeth anmherftaith am
fawredd y Jehofah, felly nad wyt yn dirnad ond ychydig, íe, mewn
cymhariaeth ddim, pa beth a wnaethost wrth bechu yn ei erbyn ef

!

Ond gan obeithio dy íod eisoes i fesur yn deimladol o hyn yma,

mae genym air i'w ddyAvedyd wrthyt ymhellach fel pechadur

edifeiriol. A dyma fe,—Mae y Duw hwnw ag yr ydym wedi bod

yn sôn wrthyt am dano, ac yn erbyn yr hwn yr ydwyt ti wedi tros-

eddu, yn awr yn yx efengyl yn cyflwyno ei hunan, yn nghyflawn-

der ei ddaioni a'i ras, yn iachawdwriaeth a rhan i dy fath di. Pan

y dy^yedir fod hoU gyflawnder y Duwdod yn Nghrist, meddyhr ei

fod ynddo, nid fel Person Dwyfol yn unig, ond fel Cyfryng^vr a

Phen yr eglwys. Ac fel y cyfryAv, mae y cyfan o'i gyflawnder

Avedi ei drysori ynddo ar gyfer ei bobl, ac mewn trefn i ddiwallu

eu hanghenion. Felly y mae lesu Grist yn yr efengyl yn d^vyn yr

ystyriaeth yma fel rheswm dros ei waith yn galw pechaduriaid ato

ei hun am achubiaeth. "Tröwch eich wynebau ataf fi holl gyrau

y ddaear, fel eich achuber; canys myfi wyf Dduw, ac nid neb

arall." Fel pe dy^vedasai, Er eich bod yn dorf aneirif, a phech-

odau ac anghenion pob un o honoch yn fawrion a Uìosog, eto

tröwch eich wynebau ataf fi. Os yw cyflawnder y Duwdod yn

ddigonol i gyflawni eich rhaid, a boddloni eich dymuniadau, mae
hwnw yma at eich gwasanaeth. "Canys myfi wyf Dduw, ac nid

neb arall." O fy enaid, edrych ar lesu! ynddo ef mae Duw wedi

dyfod yn agos iawn atat ti. Cei gymdeithasu ág ef yma yn dy

natur dy hunan, a thrwyddi gyfranogi o'i gyflawnder anhysbydd.

Yn Nghrist, wedi iddo yn gyntaf amlygu ei ogoniant, a gosod aUan

gyfoeth ei natur ger bron dy feddyhau, y mae y Duw mawr, yn ol

yr amlygiad hwnw, yn cyflwyno ei hunan i dy fíydd, ac yn barod i

ddywedyd wrth dy enaid anghenog a phryderus, Tro dy Avyneb

yma; myfi, yr hwn ydwyf hyn oU, a fyddaf yn yr oU ag ydAvyf yn

Dduw i ti. Pa beth yn ychwaneg a eUi ddymuno? Mae hyn yn

ddigon heb iechyd, cyfoeth, na mawredd y byd hwn—digon yn

wyneb euogrwydd ac annheilyngdod—digon mewn amser ac i

dragywyddoldeb. "Ps oes digon o ras i bechaduriaid yn y Duw
hoUddigonol," medd Dr. Owen, "mae digon yn Nghrist. Onid

yw yn ateb i ni yn ein hoU gyfyngderau? Beth yw ein heuog-

rwydd terfynol ni yn ei ymyl ef ? Dangoswch i mi y pechadur yr

h^vn a ddichon ledu ei anwireddau hyd fesurau, os gaUaf ddy^vedyd

c 2
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felly, y gras liwn. Mae yma drugaredd ddigon i'r mwyaf, i'r henaf,

a'r cyndynaf o droseddwyr." 'Taham, t Israel, y byddwch

feir^y?"

Pan y byddom yn rhodio weithiau ar fîn y môr, wedi enciUad y

Uanw, yr ydym >ti canfod ei geulanau, a godrau y mynyddoedd

oddiamg}'lch iddo, yn llawn ogofëydd a thyllau cilfachog, oll á'u

safnau yn agored a gwâg o dd\\'fr, a'r ymlusgydd adgas yn troi yn y

cwterydd lleidiog. Ond yn y man drachefn, yr ydym yn gweled

y llanw yn dych\\-elyd, yn nawsio i mewn, yn wylaidd megys ar y
cyntaf, drwy y rhigolau dirgel, ac yn Uenwi y naill agen ar ol y
llall; ac yn ebrwydd bydd pob gwrthuni wedi ei guddio, a phob

cilfach }Ti Uawn, y cyfan wedi ei ordoi â chyflawnder dyfroedd.

Yn g>-ffelyb i hyn y mae y crístion wedi profi. Heb Dduw, yr

oedd ei galon yn wâg ac afrëolaidd; ac mor annigonol ydoedd

pethau y byd hwn i allu llenwi ei ddymuniadau âg ydyw yr aberig

fechan, }T hon sydd yn colli yn y tywod, i lenwi gwely yr eigion.

Ond bendigedig a fyddo Duw! mae'r tide megys wedi troi; y
cyflawTider Dwyfol erbyn hyn yn treiddio trwy ysbryd y credadyn.

Beth oedd ei aileni ef, dybygech chwi, ond y llanw yma yn de-

chreu dyfod i mewn? Beth ydyw ei gyflawni ef o lawenydd ac o'r

Ysbryd Glân, o ftrwythau cyfiawnder, ac o wybodaeth ewyllys

Duw ymhob doethineb a deall ysbrydol ? beth hefyd, ond y Uanw
yn dyfod i mewni, y dyfroedd bywiol megys yn chwyddo fwyfwy,

ac yn dychwelyd g}'da nerth i'w hen sianel ! O'r diwedd daw yn

ben llanw. Bydd hoU anghenion a dymuniadau y credadyn wedi

eu cyflawni am byth ; ei enaid yn llawn o wybodaeth yr Arglwydd,

megys y mae y dyfroedd yn toi y môr. Yn yr hanes olaf sydd

genym am dano yn y Bibl, mae wedi cyrhaeddyd hwnt i angeu

ja'r bedd, ac yn cael ei adael yn y cyflwT hwnw ag y bydd Duw
>iddo mwyach oll yn oll.



PREGETH 11.

TEILYNGDOD TRWY FFYDD I'R ALWEDIGAETH NEFOL.

2 Thessaloniaid i. II, 12: "Am ba achos yr ydym hefyd yn g^veddîo yn
wastadol drosoch, ar fod i'n Duw ni eich cyfrif chw i yn deilwng o'r alwed-

igaetli hon, a chyflawni hoU foddlonrwydd ei ddaioni, a gwaith ffydd, yn
nerthol ; fel y gogonedder enw ein Harglwydd lesu Grist ynoch chwi, a
chwithau yncído yntau, yn ol gras ein Duw ni, a'r Arglwydd lesu Grist."

MAE y geiriau hyn yn cynn^yys mater g^yeddíau yr apostolion

dros y saint yn Thessalonica, ac yn cyfeirio hefyd at rj-w

achos a'u cymhellai i weddío felly. Ac wrth ddal yr adnod o flaen

y testun me^\Ti cysylltiad â'r adnod olaf o hono, fe ddichon fod

yr achos hwnw yn dyfod i'r gohvg. Yn y ddegfed adnod mae'r

apostol yn cr)'b\vyll am ail ymddangosiad y Gwaredwr, ac yn dy-

weyd y "daw efe i'w ogoneddu yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol

yn y rhai oll sydd yn credu yn y dydd Iiamiw." Ac at hyn,

dybygid, mae y cyfeiriad yn ytestun: "Am ba achos yr ydjon

hefyd yn gweddío yn wastadol drosoch, ar fod i'n Duw ni eich

cyfrif chwi yn deilwng o'r alwedigaeth hon, a chyflawni holl fodd-

lonrwydd ei ddaioni, a gwaith ftydd, yn nerthol." Yna, fel pe

dy^yedasai yr apostol, ond cael y pethau hyn, chwi a fyddwch yn

gyfranogion o'r gogoniant a ddadguddir; a phan ddelo Crist i'w

ogoneddu yn ei saint, fe'i "gogoneddir ef ynoch chwi, a chwithau

ynddo yntau, yn ol gras ein Duw ni, a'r Argh^ydd lesu Grist.'^

Neu ynte, ni a allem feddwl fod Paul a'i frodyr yn g\veddío dros

y Cristionogion hyn o herwydd yr un achos ag y dpredir yn ne-

chre y bennod eu bod yn diolch drostynt hwy. "Diolch a ddylem

i Dduw )Ti wastadol drosoch, frodyr, fel y mae yn addas." Cystal

a dywedyd, Mae gcnym achos i ddiolch: "ac am ba achos,"
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meddai drachefn yn y testun, "yr ydym hefyd yn gweddîo yn

wastadol drosoch." Yn awr, yr hyn a gynhyrfai eu calonau fel hyn

mor fawr i ddiolchgarwch a gweddíau, ydoedd Uwyddiant y Thes-

saloniaid mewn crefydd. Dywedir fod eu ffydd yn Nghrist, a'u

cariad at eu gilydd, yn mawr gynnyddu, a'u hamynedd o dan eu

herhdiau y fotli fel yr oedd yr apostohon eu hunain yn gorfol-

eddu ynddynt yn eghvysi Duw. Yr oedd hyn, medd yr apostol,

yn "argoel goleu o gyfiawn farn Duw, fel y cyfrifid hwy yn deihvng

i deyrnas Dduw." Hyn a barai fod eu hymysgaroedd hwy yn

ymhelaethu i fendithio y saint; yr oedd yr argoeUon gobeithiol

mai felly y byddai yn eu cymhell i weddîo drostynt yn fwy hyderus,

gan wneuthur eu deisyfiadau gyda Uawenydd, ar fod i'w Duw cyf-

ammodol eu cyfrif hwy yn deihvng o'r alwedigaeth nefol, ac mewn
trefn i hyny, gyflawni gwaith eu ffydd yr hon, hyd yma, oedd yn

mawr gynnyddu, mewn modd nerthol ac effeithiol hyd y diwedd.

Felly yr oedd gwedd'íau a mawl yn cyd-ddyrchafu o'u calonau.

Ac yn wir, nid yw y cristion byth yn teimlo yn fwy sychedig am

y Dduw a bendithion yr iachawdwriaeth na phan y mae ei galon yn

toddi mewn diolchgarwch am danynt.

Mae y geiriau, chwi a grafí"wch, yn cynnwys tri o ddeis)adau

neillduol. Hwyrach y dylem sylwi o barth i'r ail ddeisyfiad,

"c}^a\\Tii boddlonrwydd ei ddaioni," bod yr ymadrodd yn lled

ansicr ei ystyr. Gelhr ei ddeall yn cynnwys un o'r bendithion

a ddeisyfir, neu ynte fel ffynnon y cwbl. Os yn y golygiad cyntaf

y cymerwn ef, yna mae'r apostol yn dymuno ar fod i'r saint gael

eu gwneyd yn llawn daioni, yr hyn sydd foddlawn neu gymer-

adwy gan yr Arghvydd. Ond ni a allem feddwl yn hytrach mai

at Dduw y dyhd cymhwyso y geiriau; ac os felly, mae'r apostol yn

gweddio ar iddo ef, yr hwn ynddo ei hun sydd yn gyfoethog o

bob daioni, gyflawni ei amcanion grasol ei hunan tuag at ei eglwys,

gwneyd daioni iddi megys â'i hoU galon ac á*i holl enaid, a hyny

hyd gyflawn foddlonrwydd i'w ddaioni anfeidrol ei hun. Ond os

ydyw y deisyfiad hwn yn y testun yn ein harwain megys at ífyn-

non yr oU a gynnwysir yn y deisyfiadau eraiU, mae yn ddiammheu

genym fod yr olaf drachefn yn ein dysgu am y ffordd trwy ba un

yr oedd y cyfan i gael ei efíeithio: "cyflawni gwaith fíydd yn

nerthol." Ond i hyn gael ei berfíeithio )ti eneidiau y saint, bydd

pob peth araU yn sicr o ddilyn. Trwy ffydd a nerthol weithred-
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iad, ffydd fe wneir eu calonau diffrwyth yn llawn daioni; a thrwy

hyny drachefn, byddant yn ogoniant i Grist, ac yn cael eu

gwneyd yn deihvng i deyrnas Dduw, Mewn gair, mae'r oll yn

cael ei dd\vyn oddiamgylch drwy yr hyn y mae y Duw bendigedig

yn cyflawni boddlonrwydd a hoU foddlonrwydd ei ddaioni tuag at

y saint, trwy nerthol weithrediad ffydd. Wedi syhvi gair, gan

hyny, ar natur yr ahvedigaeth hon, a'r teilyngdod iddi, ni a geisiwn

ddangos y lle mawr sydd i ffydd yn nghyfansoddiad y teilyngdod

hwnw.

I. Natur yr alwedigaeth hon.

Golygai'r apostol wrth yr ymadrodd hwn, nid yn gymaint y
weithred o ahv, ond yr hyn sydd .yngln wrth yr alwedigaeth, sef

gogoniant a dedwyddwch y fuchedd ddyfodol. Yn yr adnodau

blaenorol, defnyddia amryw o ymadroddion eraiU i'w gosod allan,

megys esmwythdra—teyrnas Dduw—a gogoneddiad Crist yn ei

saint. Ond yma dywed, "yr ahvedigaeth hon;" ac fe'i geihv felly

oblegid mai trwy ahvedigaeth effeithiol yr efengyl y mae pechad-

uriaid yn dyfod i feddiannu y pethau hyn.

Mae yn briodol syhvi pan y sonia yr apostol am weddîo ar fod

i'r Thessaloniaid gael eu cyfrif yn deilwng o'r alwedigaeth hon,

mai nid bod yn deihvng o gael eu galw y mae yn olygu, ond yn

hytrach bod iddynt gael eu gwneuthur, trwy gynnydd a pharhâd

eu sancteiddrwydd, yn deihvng o'r hyn a berthynai i'r alwedig-

aeth yr oeddynt wedi ei chael. " Galwedigaeth nefol" ydywgahv-

edigaeth y saint; "uchel ahvedigaeth Duw yn Nghrist lesu."

Mae y mwynhâd sydd yngln a r alwedigaeth yn fawr, ond y mae

ei gobaith hi eto yn fwy.

I. Ni a wehvn yma fod ym%varcd o bob trueni yn gynnwysedig

yn yr ahvedigaeth hon. "Ac i chwithau," medd yr apostol, "y

rhai a gystuddir, esmwythdra gyda ni." Bydd hyny yn beth new-

ydd a dyeithr i grëaduriaid ag oedd wedi "eu geni i flinder," ac

wedi "eu galw i ddyoddef." Mae pechod wedi esgor ar ddyoddef-

iadau o bob math, a chrefydd, ìiithau, yn lle symud y dyoddefiadau

hyny, wedi eu cysegru i ladd pechod yn y saint. Yn y cyflwr

anmherffaith h^vn, gan hyny, maent yn wastad i'w dysg^vyl. Tra

byddo y ddau hâd yn yr un byd, a dwy egAvyddor mor wrth-

wynebol i'w gilydd yn yr un galon, mae rhyfel ac ymdrech yn

anocheladAvy. "Yn y byd gorthrymder a gewch," medd y Gwar-
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edwr. Ac >ti \vir, wedi i'r cristion fyned allan o'r byd hwn, fe

erys ynddo r)^v gydymdeimlad á dyoddefiadau. Byddi, gristion;

ti a fyddi yn gadael dy frodyr ar ol yn eu gortlirymderau, a dy

Iwch dy hunan yn y bedd; ei gystuddiau gynt, ar ol ei ddin-

ystrio, yn parháu i deyrnasu arno o hyd yn eu canlyniadau;

a pha beth bynag a fydd tangnefedd a Uawenydd dy ysbryd,

hen breswylydd y corfif hwnw, yn ei gyflAVT noeth ac ysgaredig,

y mae yn bur bosibl y bydd aml i ochenaid hiraethlawn yn

ymgymysgu á'i deimlad dedwj'dd, yn gystal am berfifeithiad yr

leglwys ac am brynedigaeth ei gorff. Wel, yn nyfodiad yr Ar-

gh\ydd lesu Grist, fe g^flawnir hyn oll, ac fe dderfydd cys-

tuddiau y saint. "Esm\vythdra gyda ni," medd Paul: gyda ni,

prif ddynion a phrif ddyoddefwyr teyrnas y Gwaredwr. Os

edrychwn ni jti ol, fel pe dywedai, ymhob peth cystuddiedig fuom;

ac os edrychwn ni ymlaen, rhwyraau a bUnderau sydd yn ein

haros. I hyn y gosod^^yd ni, ac nid ydym yn dysgwyl dim am-

gen hyd ddyfodiad ein Harghvydd lesu Grist. Ond yno cawn

niniiau esmwythdra; ac fe gaiff saint gorthrymedig yr oesoedd

esm\vythdra gyda ni. "Yno yr annuwiohon a beidiant â'u cyffiro,

ac yno y gorphwys y rliai huddedig. Y rhai a garcharwyd a gânt

yno lonydd ynghyd, ac ni chlywant lais y gorthrymydd." "A'r

Arghvydd Dduw," medd Esaíah, "a sych ymaith ddagrau oddiar

bob wyneb." Mae y saint trwy'r oesoedd "yn dyfod allan o'r

cystudd mawr," â'u hy.yneb yn fudr gan wylo ; dagrau newyddion

yn tòri ffbsydd ar hyd eu gruddiau megys tnvy grêst yr hen ; ond

fe sych Duw ymaith ddagrau oddiar bob wyneb, ac oddiwrth bob

llygad; "a marwolaeth ni bydd mwyach, na thristwch, na Uefain,

na phoen ni bydd mwyach." Bydd hoU arwyddion ac achosion

galar wedi cyd-ddiflanu; dim tristwch meddyHol, poen corffbrol,

na llefain o herwydd gorthrymder amgylchiadol mwyach
;
pechod

a'r hoU demtasiynau iddo wedi darfod; ac archoUi y Gwaredwr, a

thristâu yr Ysbryd, ac anafu ein hunain, a fyddant ymysg y pethau

a aethant heibio.

2. Ond nid absennoldeb drwg yd}^v y cwbl. Wele ddaioni

maiur jti gynmvysedig yn yr ahvedigaeth hon : mae yma ogoneddu

yn Nghrist, a bod yn deihvng i deyrnas Dduw. Mae yn rhaid y
^bydd rhywbeth gogoneddus yn hyn, o ran g-wrthddrych ac

ansawdd : teyrnas Ddmv, a bod yn deilwng o honi (adn. 5). Erbyn
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hyny, bydd y Duw bendigedig wedi adennill calonau ei bobl ya

hollol iddo ei hun, ac yn llywodraethu yno byth; egwyddorion

tragj'wyddol ei deyrnas wedi eu perfteithio yn eu heneidiau; eu

tangnefedd a'u llawenydd yn annhraethadwy a gogoneddus. Felly

yr ydym yn darllen fod y saint wedi "eu gahv trwy yr efengyl i

feddiannu gogoniant ein Harghvydd lesu Grist;" îe, fod "Duw
pob gras wedi eu gahv hwy i'w dragywyddol ogoniant tr\vy lesu

Grist." P^rffeithrwydd _daioni yw gogoniant. A'r gogoniant

mwyaf yn y nefoedd yw gogoniant Duw a Christ. Wel, mae y
saint wedi eu gahv i feddiannu hwnw, ac i'w feddiannu fel y mae

yn dragy^vyddol. Tra byddo Duw a Christ yn ogoneddus, bydd y
cristion yn gyfranog o'r gogoniant hwnw. Cafodd hawl iddo yn

yr ahvedigaeth hon y fynyd y credodd yn Nghrist; hawl a bery

cyhyd â gogoniant y Duwdod ei hunan. Dyma fydd y nefoedd:

" teyrnasu mewn bywydgydag un lesu Grist." Ac yn niwedd y byd

hwn, pan y bydd te}Tnasoedd eraill yn darfod, pob pendefigaeth

a phob awdurdod a nerth yn cael eu dilëu, íe, a Mab Duw ei

hunan yn rhoddi y deyrnas gyfryngol i fyny i Dduw a'r Tad, ni

fydd maAvredd a breniniaeth y saint ddim yn darfod y diwmod
hwnw. Cyfl\vynir hwy gan y GwaredwT i deyrnas a gogoniant

Duw. "Deuwch chwi fendigedigion fy Nhad; etifeddwch y
deyrnas a barotöwyd i chwi er seiHad y byd." Dyma ystâd olaf

yr eghvys, ac felly yn ddiammheu y fwyaf ei dedwyddwch; yr

ystád lle bydd y Tri yn Un Jehofah yn teyrnasu yn ddin\ystr yn

nghalonau ei bobl, ac yn teyrnasu mor efteithiol yno fel na bydd

yn bosibl i un teimlad gwrthryfelgar, nac un meddwl bradwTus,

gynhyrfu ynddynt byth. Yno bydd gwynfydedignvydd a gogon-

iant y Duwdod maA\T yn ymagoryd yn fwy digyfrwng ger bron eu

dimadaeth, ac yn treiddio tnv)^ eu cyrff" a'u heneidiau, hyd oni

bydd "y rhai cyfiawTi," fel y dyAved >t Ysgrythyr, "yn lle'\\'}Tchu

fel yr haul yn nheyrnas eu Tad," ac wedi "eu cyflawni o lawenydd

à'i wynebpryd Ef

"

II. Y TEILYNGDOD TRWY FFYDD i'R ALWEDIGAETH HON.

Gan fod y nefoedd, sef }t alwedigaeth yn ei nôd ac yn ei

fí"nvyth addfed, yn lle inor neillduol, a'r cyfr}^v arbenign^ydd yn

perthyn iddi o ran natur a mawrcdd ci gogoniant, prîodol yw
ystyried yn bresennol pa fodd y mae pechadur yn dyfod yn

deilwng o'r fath alwedigaeth. Nid yw'r gair teihung mwy na'r gair
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cyfiawn yn adnod 6ed i'w osod me\vn g\vrthgyferbyniad à gras

Duw yn ein hiachawdwriaetli. Y mae yma, ni a welwn, yn cael

ei osod allan fel mater gweddi, yr hyn sydd yn dangos fod dyn

yn amddifad o hono wrth naturiaeth, ac mai Duw yw ei awdwr.

O ganlyniad, nis gall y crëadur, er ei gael, fod yn haeddu dim gan

ei Farnwr, yn gymaint a bod yr holl deilyngdod sydd ganddo ger

bron gorsedd Duw yn waith Duw ei hun. Ond heb ymdroi gyda'r

hyn sydd mor amlwg, ni a geisiwn ddangos natur y teilyngdod hwn,

ac yn neillduol y lle mawr sydd i ffydd ynddo; canys wrth gyfrif yn

deilwng o'r ahvedigaeth hon, y mae Duw nid yn unig yn cyflawni

hoU foddlonrwydd ei ddaioni i"r rhai a gyfrifa felly, ond yn cyf-

lawni ynddynt "waith fíydd yn nerthol."'

(Wrth ffydd yr ydym yn deall yr adnabyddiaeth ysbrydol o Grist

ac ymorphwysiad arno am iachawdwriaeth. Beth bynag sydd yn

gynnwysedig mewn gwneyd pechadur yn deihvng o'r alwedigaeth

hon, dyma wreiddyn y cwbl. Trwy ffydd y mae yn dechreu, a

thrwy fifydd y mae yn cynnyddu ; a phan y byddo ffydd yn cael ei

pherffeitliio drwy ohvg, bydd y credadyn yntau yn berffaith deil-

wng i deyrnas Dduw. Er dangos y mater yma yn helaethach,

nodwn yn

I. Trwy ffydd mae calon pechadur yn cael ei hadnewyddu a'i

/ dwyn i aiisawdd deihc'iìg i dderhyn yr ahvedigaeth hon. Y galon

grediniol yw y galon hawddgar a da. Y mae y rhai sydd yn ei

meddu, fel y dyAved ein Hiachawdwr, "yn gAvrando y gair, ac yn
ei gadw, ac yn dwyn fí"nvyth drwy amynedd." Yn y Bibl y mae
dynion yn cael eu golygu yn deihvng neu yn annheihvng yn ol yr

ansawdd a fyddo ar eu calonau tuag at Grist a'r efengyl. "Yr
hwn sydd yn caru tad neu fam yn fwy na myfi," medd lesu Grist,

"nid yw deihvng o honof fi. A'r neb nid yw yn cymeryd ei groes,

ac yn canlyn ar fy ol i, nid yw deihvng o honof fi." A'r un modd
mae yn dywedyd am y g\vahoddedigion yn nammeg y briodas, Ue
mae yn darlunio gwrtlinysigrwydd ac anghrediniaeth yr luddewon,
"Yn wir, y brìodas sydd barod, ond y rhai a wahoddasid nid oedd-

ynt deihvng." Pa fodd yr oedd hyny yn dyfod i'r gohvg? Mae
yn amhvg fod yr annheilyngdod y cyfeirir ato yn gynnwysedig

yn nnvg ansawdd eu calonau, a'u camymddygiad tuag at y brenin

a'r wledd. Hyn a ddygir i syhv yn y ddammeg. "Ac ni fynent

hwy ddyfod." "A h\vy yn ddiystyr ganddynt, a aethant ymaith, un
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i'w faes, ac arall i'w fasnach." " A'r lleill a ddaliasant ei weision ef,

ac a'u hanmharchasant hwy, ac a'u lladdasant." Dyma yn arbenig

oedd yn cyfansoddi eu hannheilyngdod hwy. Nid y ffaith eu bod

yn bechaduriaid yn unig, ac nid llygredigaeth gwreiddiol eu natur,

na phechodau eu lioes; oblegid yr oeddynt yn cael eu gwahodd

i'r bríodas er hyn oU, a chawsent dderbyniad maddeugar a chroes-

awus hefyd. Ond pan y tòrodd eu llygredigaeth gAvreiddiol allan

. trwy gariad at y byd hwn, a phechodau neillduol eraill, yn ddiys-

tyrwch ar y wledd, ac yn gynddaredd yn erbyn y brenin a'i weis-

í ion, yna dywedir nad oeddynt deihvng, ac fel y cyfryw, cawsant

eu gadael i'w dinystr eu hunain. Yn gyfifelyb i hyn yr ydym yn

darllen am yr luddewon yn Antiochia yn Pisidia (Act. xiii. 45,

46). Pan oedd Paul a Barnabas yn pregethu yr efengj'l yno, ni a

ga\vn eu bod hwy, nid yn unig yn gwrthod gair Duw, ond "yn

dy\vedyd yn erbyn y pethau a dd}^vedid gan Paul, gan AVTth-

ddywedyd a chablu." Ac yn hyny mae yr apostohon yn dpveyd

wrthynt eu bod yn eu condemnio neu "yn bamu eu hunain yn an-

nheilwng o fy^yyd tragywyddol;" ac yr oedd Duw megys yn

cadarnhâu y ddedfryd, ac yn gorchymyn i'w weision droi at y

cenedloedd. O'r ochr arall, mae lesu Grist yn dangos bod rhyw

rai "yn deihvng o hono ef a'r efengyl;" ac y maent yn ei gael ef

hefyd, a hwy yn unig sydd yn ei gael. Pan yn danfon ei apostol-

ion allan i bregethu yr efengyl, mae yn eu dysgu i chwiho am y
cyfryAvrai. "Ac i ba ddinas bynag neu dref yr eloch, ymofynwch

pwy sydd yn deihvng ynddi, ac yno trigAvch hyd onid eloch

ymaith." Pwy sydd deihvng: nid pwy sydd o gymeriad da yn

, unig, ond pwy sydd o dueddfr}-d crefyddol, wedi eu darparu a"u

gwneyd yn barod i dderbyn eich cenadwri. "A phan ddeloch i

d, cyferchwch well iddo;" yn ol Luc, "d}"wedwch, Tangnefedd

i'r t hwn. Ac os bydd y t yn deihvng, eich tangnefedd a

orphuys arno." Fel pe d)"\vedasai y GwaredwT, Bydd rhy^v g}d-

dymheriad hyfryd rhwng eich ysbryd chwi íìg ysbryd y teuhi;

byddwch chwi fel y c%\Tnwl yn dyfeni arnynt hwy, a hwythau }n

g}'fîelyb i'r ddaear, }t hon sydd yn yfed y gAvIaw, ac yn derbyn

bendith gan Dduw : chwi yn myned i mewn atynt hwy fel g\vein-

idogion y cymmod i bregethu tangnefedd trwy lesu Grist, a

hwythau yn feibion tangnefedd, ac fel y cyfryw yn ddynion add-

fwyn a gostyngedig o galon, wedi eu gweithio, trwy argyhoeddiad
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o'u dnvg a'u trueni ysbrydol, i ddyheu am faddeuant a heddwch

tuag at Dduw, ac yn barod i'w dderbyn yn nhrefn yr efengyl.

Dyma y teihvng y niae lesu Grist yn ymofyn am dano. Nid y

perftaith a'r dibechod, cofiwch; nid y neb sydd yn gweithio er ei

g)^fiawnhâu, i'r \\\a\ ni chyfrifir y gwobr o ras ond o ddyled. Ond

yn hytrach "y neb nid }^v yn g^veithio,"' fel mae'r apostol yn dyweyd,

"ond yn credu yn yr Hwn sydd yn cyfia\vnháu yr annuwiol."

Mewn gair, y pechadur teimladol ydyw, }'r hwn sydd yn ymwyb-

odol o'i annheilyngdod a'i ddnvg haeddiant ei hunan, ac wedi

syrthio i mewn â threfn gras yn cadw pechaduriaid. Ac, yn wir,

yr unig ansawdd deihvng ar galon pechadur yw hon. Wedi pechu

yn erbyn Duw, peth cymliwys iawn ynddo yd}^v ymostAvng ac

edifarhàu am ei bechodau. Ac os ydy^y wedi cael sail i obeithio

am faddeuant, a dadguddiad óddiwrth ei Grëawdwr am y ftbrdd,

a'r unig ffbrdd, tnvy ba un y gall gael ei adferu yn ol i'w heddwch

a'i wasanaeth, dilys ydyw .na ddichon dim fod yn fwy príodol na

theilwng iddo, yn y fath amgylchiadau, na dychwelyd o'i wrthryfel,

a chyda galar duwiol, a dwfn ddiolchgarwch, rhoi ei hunan i fyny i

drugaredd Duw yn ei drefn.

Ac yn a\\T, ni a garem i cliwi syhvi, fod i ftydd ddylanwad

mawr yn nghynnyrchiad yr ansawdd yma ar feddwl pechadur. Tra

mae anghrediniaeth yn gwneyd y galon yn ddnvg, mae ftydd o'r

ochr arall yn ei phuro, yn ei chadw mewn tymher edifeiriol am
bechod, ac i fod yn wastad yn barod i gofleidio yr efengyl. Ac
er nas gaUwn ni briodoh dim haeddiant i'r ysbr}'d yma, eto mae

yn gymeradwy yn ngohvg- yr Arghvydd, ac ni ettyl efe ddim daioni

oddiwrth y pechadur sydd yn ei feddu. "Ar hwn yr edrychaf,"

medd yr Arghvydd, "sef ar y truan a'r cystuddiedig o ysbryd, ag

sydd yn crynu Avrth fy ngair." 'Mi a edrychaf arno mewn trug-

aredd, mi a breswyhaf gydag ef, a hyny mewn trefn i fywhàu ei

galon (Esa. lxvii. 15, a lxvi. 2). Mae yn unol á'm gogoniant i synio

ar y fath yma. Ar bv>7- yr edrychwn i, a chyda ph\vy y trig\vn i,

os nad gydag ef ? Yr wyf fi yn gyfoethog, ac y mae yntau yn

teimlo ei hunan yn dlawd; yr wyf fi yn barod i gyfranu, ac y mae

yntau wedi ei weithio yn barod i dderbyn. Wedi gogoneddu prí-

odoliaethau fy natur yn Nghrist, yr yd\vyf fi yn yr efengyl yn

cyhoeddi fy hunan yn Dduw ac yn iachawdwriaeth i bwy bynag

a'm derbynio; a thra mae eraiU yn diystyru yr alwedigaeth, mae
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efe, mewn ansawdd mwy teilwng, yn }-maflyd }-n fy ngliyfammod

ac }Tn ^TnorphA^ys ar fy nhrefn; a minnau, yn ol fy addewid, a

fyddaf yn Dduw iddo byth.' "Pob peth a fydd i'r neb a gredo."

2. Trwy ífydd y mae pechadur, nid yn unig yn derbyn }t alw-

^edigaeth hon, ond yn dyfod i /laicl dcílícng o'r holl ogoniant a'r

dedwyddwch sydd yn g}nnA\ysedig }aiddi. Yn lle cael ein d\vyn

i hawl by\vyd trag}rwyddol }ai yr Adda cyntaf, ni a'i collasom

ynddo ef, a chollasom bob gobaith ani dano. Trwy y cwymp
mae yr etifeddiaeth dêg ag oedd i ni yn y cyfammod gweithred-

oedd, yn gystal niewn addewid âg mewn mwynhád, yn etifeddiaeth

meg}'s wedi ei fforffedu
;
yr ammod o dan ba un }t oedd hi yn cael

ei dal wedi dòri, a'r fath ddyled wedi niyned ami tn\y bechod, fel

nas gall d}Ti byth ei rhyddhâu a'i hadennill iddo ei hun. Ond yn

noethineb a gras Duw, fe'i trosgh\yddwyd hi i Ben arall â'i gofyn

ami; un digon cyfoethog i ateb i'r holl ofynion, a golh\Tig etifedd-

iaetli ei frod}T tlodion, gan adferu ei grëadur yn ol i Dduw. a Duw
i'w grëadur. Felly niae }t apostol }Ti dyweyd, ei fod ef "yn Gyf-

r}Tigwr y cyfammod newydd, megys trwy fod marwolaeth }ai ym-

wared oddiwTth y troseddau oedd dan y cyfammod cyntaf, y ca'i y
rhai a ah\yd dderb}Ti addewid yr etifeddiaeth drag}^vyddol." Yr

oedd Efe yn ei Berson ei hun uwchlaw pob gof}-n; heb hawl gan

neb i'w wasanaeth, nac awdurdod gan un ddeddfar ei f}^\yd.

Ond yn y cyfammod trag}-\\yddol, ymg}merodd o'i fodd âg achos

pechadur; cyflawnodd y gyfraith y darfu iddo ef ei throseddu;

dyoddefodd y felldith yr oedd efe yn ei haeddu, a gwnaeth iawn i

Dduw. Gwniaeth liyn oU hefyd ^Ti natur y pechadur, ac yn lle a

thros y pechadur, ac nid drosto ei liun. A Mab Duw oedd yr hwn

a gyflawnodd y cwbl. Person Mab Duw oedd yn ufuddhâu, a

I bywyd Mab Duw oedd yr aberth. Y mae Dwyfol argraff ar ei

hoU waith ef Ni welir cyffelyb iddo mewn gwerth na haeddiantj

byth mwyach, oblegid ni ddaw Duw byth eto i'r fath anig}'lchiadau.
|

Ond efe a ddaeth unwaith, a hyny er mwyn pechadur annheilwng,

ac y mae yr unwaith hwnw wedi ei berffeithio ef yn dragywydd.

Golygwch waith Crist }ai ei gysylltiad á Duw. Mae yn deilwng

a difai iddo Ef, y mawredd tragywyddol ac anchwiliadwy. Golyg-

wch ei waith }Ti ei berthynas à phechod. Y mae pechod yn ei ,

natur yn elyniaeth a gwrthyfel yn erbyn Duw; mae }'n ei actau

yn aneirif, ac yn ei euogrwydd, o ganlyniad, }ti faich trwm, rhy
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dnvm i grëadur. \Vrth siarad y pethau hyn, yr ydym yn teimlo

na wyddom beth yr ydym yn ei ddywedyd. Ond ni a wyddom

hyn er hyny : pa ddrwg bynag sydd mewn pechod, pa sarhâd bynag

a gafodd y Duw maw tnvyddo, y mae marwolaeth Crist yn lawn

am y cwbl—yn foddlonrwydd perfíaith a chyflawn i gyfiawnder a

sancteiddrwydd ei natur oruchel ef, ac yn dwyn mwy o anrhydedd

i'w ddeddf, a mwy o ogoniant i'w enw, nag a daflwyd o sarhâd a

dianrhydedd arnynt tnvy anufudd-dod a gwrthryfel y byd. Dra-

chefn, dehwch ei waith ef mewn cyferbyniad òg iachawdwriaeth yr

holl eglwys. Beth bynag sydd yn gynnwysedig mewn cyfiawnhàd,

sancteiddiad, gogoniant a bywyd tragywyddol myrddiynau o bech-

aduriaid, mae yma ddigon o reswm, digon o ddadl, a digon o

haeddiant, i'w ddangos am y cwbl. Ti a addefi, gan hyny, fy

nghyd-bechadur, mai teihvng ydyw yr Oen a laddwyd. Os wyt ti

yn dlawd ac anghenus, mae ynddo ef, pa fodd bynag, gyflawnder

o haeddiant a theilyngdod. A gwrando air ymhellach: y fan

y deui di i ymorphwys arno ef drwy ffydd am fywyd tragywyddol,

byddi }-n y mynydyn hwnw, trwy yr ymorphwysiad hwnw, yn

dyfod yn un á'r Person mawr yma; byddi di yn ei gyfiawnder,

yn ei haeddiant, ac felly mewn hawl deilwng o'r holl iachawdwr-

iaeth sydd ynddo.

Mae yr iachawdwriaeth yn ei feddiant ef eisoes, yn ei holl gyf-

lawnder, a hyny fel fírwyth ei haeddiant ei hunan, a gwobr ei

waith. Ac ni a ddylem gofio hefyd, nad oes dim llai yn y wobr

yma na chael ei bobl yn gyd-etifeddion âg ef ei hun; lle y mae
efe, fod o honynt hwythau hefyd gydag ef. Dyma oedd ei amcan

\vrth fanv drostynt ar y groes, ac y mae yn ewyllysio hyn iddynt eto

ar ddeheulaw y Mawedd yn y goruwch-leoedd; îe, y mae ar dir

cyfiawnder yn ei ofyn ar sail ei iawn. Ac os wyt tithau, bechadur,

yn ymorphwys ar ei haeddiant ef, ti a elh, yn ei enw, a hyny gyda

phob hyfdcr, ofyn a dysgwyl am yr un peth. Mae Duw yn cyd-

nabod ei Fab yn haeddu cael gwneuthur o hono hyn iddo. lë,

meddi dithau, ond nid wyf fi yn haeddu dim eto. Nac wyt ti;

ond, er hyny, a thi yn Nghrist, yr ydwyt mewn cysyUtiad â haedd-

iant anfeidrol, ac felly yn deihvng o gael yr iachawdwriaeth sydd

,
ynddo ef gyda gogoniant tragywyddol. Fel hyn yr ydym, wrth

ddarllen yr Ysgrythyrau, yn cael y saint yn Nghrist yn ymfírostio

yn debyg i Grist ei hunan. Maent hwy yn gorfoleddu ar eu hoU
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elynion jiiddo ef, ac yntau yn gorfoleddu arn}-nt ynddo ei hun,

a hyny yn yr un }Tnadroddion. Wrth gymharu Esa. 1. 8, 9 â

Rhuf. vüi. 2)0^ 34» cawn esiampl o hyn. Yn y brophw^doHaeth,

mae y Messîah bendigedig, pan yn wynebu ar waith ma-wr y pryn-

edigaeth, yn hèrfeiddio ei holl elynion; ac mewn íifydd yn addew-

idion ei Dad am g}'nnorthwy i fyned trvv}^ddo, mae yn dadgan ei

hyder am oruchafiaeth arnynt a Uwyddiant yn ei anturiaeth bwysig

:

"Agos yw yr Hwn a'm cyfiawnhâ; pwy a ymryson â mi? safwn

ynghyd; pwy yw fy ng^yrthwynebwr? nesäed ataf" Fel pe y

dywedasai, Yr ydw}^f wedi ymgymeryd âg achos fy eghvys, ac yn

penderfynu myned gyda yr achos hAniw i'r cysegr trwy fy ng\vaed

fy hun, ac ennill iddi dragywyddol ryddhàd. A ph^vy a'm bwrw i

yn euog yn hyn? pA\y a'm Ihiddias i gyrhaedd fy amcan, ac i

wneuthur barn a mater fy mhobl }'n dda? "Agos yw yr Hwn
a'm cyfia\\Tihà." Yn awT chwi a graffwch fod yr apostol yn rhoi

yr ymffrost hyderus a sanctaidd yma yn ngenau pechadur

—

"Pwy a rydd ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw y\v yr

hwn sydd yn cyfiawnhàu. Pwy yw yr hwn sydd yn damnio?

Crist yw yr hwn a fu farw, îe, yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd

hefyd, yr hwn hefyd sydd ar ddeheula\Y Duw, yr hwn hefyd

sydd yn erfyn trosom ni." A chyda phob /îcfyd ac /lefyd fel

hyn, pwy j\y yr hwn sydd yn damnio? Pa berfifeithrwydd yn

y Duwdod mawT sydd yn gahv am hyny? Pa ddeddf o fewn

i'w lywodraeth a all ofyn bywyd, hyd yn nôd y gwaethaf o'i thros-

eddwyr, dan g}'sgod y fath haeddiant, ac mewn cysylltiad â threfn

mor gadam a gogoneddus?

"Pwy, pwy
Ymguddiodd yn ei farwol glwy',

Ac yna fethodd dòri trwy?"

fy nghyd-bechadur, os oedd bod yn un á'r Adda c}Titaf yn sicrhàu

dy ddygiad dan }t un dynghed ag yntau ; ac yn sail ddigonol a thêg

i'r un camwedd hwnw ynghyda'i gondemniad syrthio ar dy berson,

ac felly peri fod marwolaeth yn teyrnasu amat,—mwy o lawer

—

mwy sicr—mwy c^'fiawn, "mwy o lawer y caiff y rhai sydd }^n

derbyn Uîosogrwydd o ras ac o ddawn cyfiawnder, deymasu

mewn bywyd trwy un lesu Grist." Yno yr oeddit yn un â chrëadur

yn unig, ond yma yr wyt yn un â thragywyddol Fab Duw. Beth

bynag am anfadrwydd y cwymp, nid oedd yno er dy ddamnedig-
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aeth ond canwedd a drwg haeddiant y terfynol; yr oedd y bai,

yn ei wneuthurwr o leiaf, yn feidrol; ond am y cyfiawnder sydd

yn Nghrist, trwy yr hAvn mae pechadur yn cael ei godi i heddwch

â Duw, ac i hawl bywyd tragyAvyddol, mae yn gyfìawnder a haedd-

iant yr Annherfynol.

3. Trwy ffydd, a nerthol weithrediad ffydd, mae pechadur yn

j
cael ei wneyd yn deih\iig i'r ahvedigaeth hon, o ran cymhwysder i

\fwynhâii y gogoniant a'r dedwyddwch sydd yn perthyn iddi.

Arferir y gair teihvng, dybygid, yn fynych yn yr Ysgrythyrau mewn
golygiad felly; ac fe ddichon mai dyma ei brif ystyr gan yr apostol

yn y geiriau h}Ti. Mae yn gweddío, nid ar fod i'r saint gael eu cyfrif

yn haeddu dedwyddwch tragywyddol, ond ar iddynt gael eu cy-

mhwyso iddo, cael eu hadnewyddu yn fw^fwy tnvy fîydd yn Nghrist,

a'u gwneyd yn gyfryw o ran eu hysbryd a'u cymeriad ag a fyddo

yn cydweddu á'u galwedigaeth onichel, ac yn deilwng, hyny yAv,

yn addas yn nghyfrif Duw, i'v/ mwynhâu. Wrth naturiaeth, mae

dyn mor amddifad o gymhwysder i'r nefoedd âg ydyw o hawl

iddi ; ac heb y cyfnewidiad mwyaf cynhenid a thrwyadl, nid aiff

' pechadur yno byth. Yr yd>'m yn teimlo grádd o arswyd Avrth

wneyd y faüi haeriad; ond y mae lacliawdwr y byd yn ei gadam-

hâu, ac yn gwneyd hyny hefyd yn y duU mwyaf difrifol a phender-

fynol. "Yn wir, yn wir, meddaf i ti, Oddieithr geni dyn drachefn,

ni ddichon efe weled teyrnas Dduw." Mae yr ymadroddion yn

gryfion, ac yn golygu rhyw dro mawr yn yr enaid; nid goleuo ac

argyhoeddi y dyn yn unig. Gall hyny gywiro gronyn ar y farn, a

gwellháu y fuchedd yn allanol; ond nid cyfnewidiad ydyw argy-

hoeddiad; ac yn lle diweddu mewn cyfnewidiad, mae yn aml yn

marw yn y gydwybod, ac yn gadael y galon yn >t un ansawdd

tuag at Dduw ág o'r blaen. Ond y mae yn rhaid ail eni dyn, ei

grëu ef o newydd yn Nghrist lesu, mewn trefn i fyned i'r nefoedd.

Ymadroddion yw y rhai hyn sydd yn dangos fod rhywbeth newydd

yn cael ei gynnyrchu yn y galon, a hwnw yn ei chyfnewid, ac yn

ei hadnewyddu yn ol dehv jnr Hwn a'i crëodd ef. Ac yn wir, yn

wir, mcdd lesu Grist, oddieithr i ddyn gael hyn, ni ddichon efe

fyned i mewn i dejTnas Dduw. "Pa gyfeillach sydd rhwng cyf-

iaAvnder ac anghyfiawnder? a pha gymundeb rhwng goleuni a

thywyUwch?" Os cymharwn ni natur dedwyddwch y nefoedd âg

ansawdd neu dueddfi^d calon pechadur wrth naturiaeth, mae yn
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anmhosibl i ni lai na gweled, îe, tybygid y gallai rheswm y dyn

anianol ei hunan ei argyhoeddi ef, eu bod yn gwbl anghydnaws

â'u gilydd. Beth pv y nefoedd? Ystâd ydyw yn yr hon y mae
pawb yn hj\v iddo Ef. Mae yno lawenydd a digonolrwydd

llawenydd, íe, digrifwch yn dragywydd; ond nid mewn gwreica a

gwra, nid mewn bwyta ac yfed; nid pleserau isel y cnawd yw ei

phleserau, nac yn wir bleserau uwch a mwy coethedig rheswm a

gwybodaeth; ond yn y nefoedd mae dedwyddwch pawb yn gyn-

nwysedig mewn addoU a mwynh u Duw. "Edrychaf ar dy wyneb

mewn c}fiawnder," medd y Sahnydd; "digonir fi pan ddihunwyf

a'th ddehv di." Dyma y nefoedd o ran natur ei dedwyddwch, a'r;

I cymhwysderau i'w fwynh u: "wyneb," hyny yw, gogoniant DuwJ
yn cael ei amlygu ger bron y meddwl, a'r enaid, yntau, mewn,

cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd—ei gymhwysderau i hyn)-—yn

; edrych ar y gogoniant hwnw, ac yn cael ei ddigoni n daioni;!

1 yr edrych ar y ddehv ogoneddus oddiallan yn perfíeithio y'

j

ddehv oddimewn, a hyny drachefn yn cryfhâu yr enaid i edrych

yn fwy astud, ac, yn a tlirwy y cymundeb bendigedig yma,

I afonydd o hyfrydwch yn llenwi y galon.

Ond os dyma y nefoedd, pa fodd y gelU di, yr annuwiol, ei

mwynhâu? Nid yw ansawdd dy galon ddim yn cyttuno â natur

y dedwyddwch sydd ynddi. Yr wyt ti yn casâu y Duw a addoUr

yno, yn caru mehischwant yn fwy nag yn caru Duw, yn debyg

i'r neidr yn y domen, yn torheulo ac yn mwynhâu y budreddi,

ond yn Uawn gwenwyn marwol at sancteiddrwydd a phurdcb.

Meddwl, attohvg, mor ddidduw jw dy galon yn bresennol; mor

ddiflas i dy enaid yw meddyUau am Dduw! Pan y cyflwynir

pethau y nefoedd i dy syhv yn yr efengyl, yr wyt ti, fel y claf

yn nghanol danteithion, yn teimlo yn gwbl ddiarchwaeth atynt;

ie, y mae eu harogl megys yn dy lenwi â gwrth-wynebiad idd-

ynt. "Oni wyddoch chwi," medd yr apostol, "na chaiff" y rhai

anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw?" Ac megys na chánt hwy

ei hetifeddu wrth osodiad digyfnewid Duw, feUy nis gaUant

chwaith yn ol natur pethau. Mae y crcadur yn anghymhwys

mewn ystyr foesol i'r fath etifeddiaeth, ac yn cael ei gau aUan

o honi gan ansawdd ei serchiadau ei hunan. Pe bae yr an-

nuwiol yn myned i'r nefoedd, ac yn ddedwydd yno, byddai yn

fíaith heb ei chyfíelyb yn holl grëadigaeth Duw: crcadur yn
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by\v yn hapus allan o'i elfen ei hunan! Am bob crëadur mae

Duw yn ei dd\vyn i'r byd hwn, y mae yn cael ei gymhwyso i'r

amgylchiadau sydd yn ei aros mewn ystâd flaenorol; fe'i dygir

i fod yn yr elfen y mae i fy^v ynddi, ac o ran ei gyfansoddiad

yn addas i fyw yno, ac felly mae yn chwareu yn hapus o'i mewn.

Fy nghyfeilhon, yr un yw Duw iachawdwriaeth a Duw natur,

ac am hyny nis gellwch ddysgwyl iddo eich dwyn chwithau i ystâd

o ogoniant yn y byd a ddaw oddieithr eich cymhwyso chwi iddi

yn y byd yma mewn ystâd o ras. Os uchod yr ai di, fy enaid,

mae yn rhaid dy eni di oddiuchod; dy eni o Dduw mewn trefn i

fwynhâu Duw.

Mae hyn, cofier eto, yn bosibl i bechadur. Wedi i'r apostol

rybuddio y Corinthiaid am beidio cymeryd eu twyllo,—na chai

dynion aflan ddim etifeddu teyrnas Dduw, mae yn dyweyd hefyd,

"A hyn fu rhai o honoch chwi; eithr chwi a olchwyd, eithr chwi

a sancteiddiwyd, eithr chwi a gyfiawnhäwyd, yn enw yr Arghvydd

lesu, a thrwy Ysbryd ein Duw ni." A'r un modd y mae yn

dyweyd wrth y Colossiaid nad oedd yn peidio a gweddio drostynt,

"gan ddiolch i'r Tad, jrr h^vn a'n gwnaeth ni yn gymhw}'S i gael

rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni." Ac os gofyna neb pa

fodd y gall gael ei gymhwyso a'i ragbarotoi i ogoniant, mae yn dda

genyf hysbysu iddo, Ti a gei hyny yn yr un man ac yn yr un ffordd

âg y ceir hawl iddo: trwy Grist a ffydd yn Nghrist. Mae yr

orchwyhaeth ymayn dechreu yn yr adenedigaeth. Yno y mae
ffydd yn cael ei dwyn i fôd yn y galon, yr hon sydd, nid yn unig

yn rhan neillduol o'r sancteiddrwydd, neu y cymhwysder yr ydym
yn sôn am dano, ond hefyd yn wreiddyn iddo, ac yn foddion

arbenig i'w ddwyn ymlaen yn yr enaid. Trwy ffydd y mae pech-

adur yn cael ei gyfia\vnhâu a'i heddychu â Dduw tnvy farwolaeth

ei Fab ef; a byth wedi ei heddychu felly, mae cymundeb rhyng-

ddo â Ffynnon b>-wyd a phurdeb yr hoU eghvys. Mae Duw, fel

Duw yr heddwch yn Nghrist lesu, yn ei sancteiddio, ac yn ei

ddwyn ymlaen at berffeithrwydd; a diwedd yr orchwyhaeth fydd ei

sancteiddio yn gwbl oU, ac, yn ol y cynllun tragywyddol, ei osod ger

bron ei orseddfainc ef mewn gorfoledd. Trwy ffydd mae pech-

adur, megys ág -wyneb agored, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd

yn nrych yr efengyl, ac yn cael ei "newid i'r unrhyw ddelw, o

ogoniant i ogoniant, megys gan Ysbryd yr Arglwydd." Mae
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gogoniant ar ol gogoniant yn dyfod i'r enaid oddiwTth y mawr

ragorol ogoniant sydd o flaen llj-gad ftydd. Wele ftydd }T1 syllu,

y serchiadau yn ennynu, llygredigaeth y galon yn g-Avanychu,.

cariad a sancteiddrwydd yn cryfhâu, yr enaid yn dyfod i aros yn

Nuw a Duw yTiddo yntau, îe, fel 'y mae yx apostol yn dj-Ayeyd,

trwy }T oll ac yn yr oU o hono; yn debyg i'r tán yn a thrwy yr

haiarn, yn difa anmhuredd y galon, ac yn ei throi i'w anian fendi-

gedig ei hun. Fel hyn y mae cyfeillach y galon á phethau nefol,

tnvy ft"ydd a'i nerthol weithrediad, yn nefoleiddio yr hoU enaid.

Y mae'r cristion yn cael ei godi trwyddi yn feunyddiol i fyw yri

ft^y unol á'i enedigaeth a'i obeithion; ac felly yn raddol fe'i gwneir,i|

yn ol iaith y testun, yn gyfry^y ag a gyfrifir gan y Duw bendigedigj

yn deilwng o ogoniant a ded\v}'ddwch yr ahvedigaeth nefol.
|

4. TrAYy ff"ydd, a nerthol weithrediad fí"ydd, y mae'r saint }ai cael

eu gwTieyd yn deih\Tig o'r ahvedigaeth hon, fel y raae yn dalcdig-

aeth neu yn wohr rasol ufudd-dod. Dichon y cari\vyd y syniad

yma weithiau càn belled yn }-r eglwys. âg i gymylu gras yoi yr

iachawduTÌaeth; ond ar brydiau eraill, wrth godi gras a chyfiawn-

der y Gwaredwr, fe'i hanghofiw}'d yntau. Eithr y mae y ddau

beth yn y Bibl : iachawd\vTÌaeth i gyd o ras, ac eto gras }ti gv\Tieyd

y fath wahaniaeth rhwTig ei ddeihaid âg eraiU, fel âg y bydd cyf-

iawTider Duw yn ddysglaer pan yn talu iddynt fywyd trag}Tvyddol.

Nid nwyth anwadal fydd yn ftynu yn y farn, na wyddys pwy a

gosbir yno, na phwy a fydd }ti cael eu gwobrwyo: pa un ai Cain

y mwrddrwT ai Abel y merthyr; Nimrod }t hehwr cadarn ai ynte

Enoch a rodiodd gyda Duw. Nage, ond bydd gweithredoedd dyn

yn cael eu dwyn }tio i brofi ei g}^\\T a'i egwyddorion ; ac yn ol

y gweithredoedd y bydd ei d}Tiged yn cael ei phenderfynu.

Mae Uawer, o bosibl, yn niethu cysoni yr athrawiaeth }Tiia o

wobr â'r ystyriaeth mai o ras yn hoUol y mae y cristion }T h}ai

ydyw, Ac y niae }ti rhaid i ni gydnabod fod y gwirionedd hwii,

ynghyda'r ystyriaeth o anmherfí"eithrwydd y credadyn yn y fuchedd

bresennol, yn cau allan yn gwbl bob dry-chfeddwl am haeddiant.

Ac eto mawT fydd gwobr y credadyn yn y nef Mae y Bibl, ni a

wyddom, yn arfer yr ymadrodd hwTi gyda phob hyfder. "Yr hwn

sydd yn derb}ii prophwyd yn enw prophwyd," medd lesu Grist,

"a dderbyn wobr prophwyd; a'r neb sydd }ii derb}Ti un cyfiawn

yn enw un cyfia\ni, a dderbyn wobr un c^-fiawn. A phwy bynag
D 2
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a roddo i'w yfed i un o'r rhai bychain hyn phiolaid o ddw oer yn

unig yn enw dysgybl, yn wir, meddaf i chwi, ni chyll efe ei wobr.

, Eithr cenvch eich gelynion, a g\\Tiewch dda, a rhoddwch echwyn,

heb obeithio dim drachefn; a'ch gwobr a fydd mawr, a phlant a

fyddwch i'r Goruchaf, canys daionus y\v efe i'r rhai anniolchgar a

drwg." A'r un modd y mae'r apostol Paul yn dyweyd am dano

ei hun a'i gydweithwjT yn yr efengyl—er nad oedd yr hwn oedd

yn plànu ddim, na'r hwn oedd yn dyfrhâu—eto y byddai i bob un

o honynt "dderbyn ei bríod wobr ei hun, yn ol ei lafur ei hun."

Sicr yAv y dylem gofio bob amser wir natur y wobr; o ras y mae,

ac nid o ddyled ; eto hi a fydd yn wobr er hyny, a'r credadyn yn

cael ei gyfrif wrth ddeddf ffydd yn deilwng o honi. Pe buasai

Duw yn cymeryd ei bobl i ogoniant heb fod dim gwahaniaeth yn

cael ei wneuthur rhyngddynt hwy âg eraill yn y byd hwn, ni

buasai dim príodoldeb, dybygid, mewn llefaru am y gogoniant

hwnw fel "taledigaeth y g\vobrwy." Ond nid felly mae'r peth yn

bod. "Y cyfiawn a ragora ar ei gymydog;" ac er mai gras yn

unig sydd yn gwneuthur rhagor rhyngddo ef âg arall, ac mai

trwy rinwedd a nerth y gras hwnw y mae yn cyflawni ei holl

wasanaeth i'r Arghvydd mewn gwneyd a dyoddef, eto y cristion

sydd yn ei g>'flawni er hyny, Ei ufudd-dod ef yw'r ufudd-dod, a'i

weithredoedd da ef yw y g\veithredoedd ; a'r un modd am yr

egwyddorion sanctaidd ymha rai y mae ei ysgogiadau crefyddol

yn gwreiddio: egwyddorion ei galon ef ydynt. Efe sydd yn

caru Crist ac yn cadw ei orchymynion ef, yn ofni Duw ac yn

ciHo oddiwrth ddrygioni; ac am hyny y mae y Duw mawr, o'i

ewyllys da, gan edr>'ch ar y cyfan, nid yn unig fel effeithiau ei ras

ef yn y cristion, ond hefyd fel cyflawniadau y cristion ei hun,

yn eu derbyn yn gymeradwy, ac yn rasol yn eu gwobrwyo. Mae
yn wir mai mawl gogoniant gras ydy\v yr amcan uchaf yn yr

iachawdwTÌaeth ; ond y mae gras ynddi, o'r dechre i'r diwedd, yn
"teymasu trwy gyfiawnder." Felly yn y dydd mawT diweddaf:

o ras y bydd y cwbl i'r duwiol, a gras a fydd yn syndod i gredin-

wyr byth. Ond beth er hyny? fe fyn Duw ogoneddu ei gyf-

iawTider gystal â'i ras. Ac am hyny bydd Uafur ac amynedd

y saint yn cael eu d\vyn i sylw yn y fam, a'r gogoniant a'r ded-

wyddwch, ag y daethant i hawl o honynt trwy ffydd yn Nghrist,

yn cael eu gweinyddu iddynt y diwmod hwnw fel gwobr ufudd-dod.
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"Canys cj'fiawn y-\v 'gerbron Duw," medd yr apostol yn y ben-

nod hon, *'dalu cystudd i'r rhai sydd yn eich cystuddio chwi; ac i

chwithau, y rhai a gystuddir, esmwythdra gyda ni yn ymddangos-

iad yr Arghvydd lesu o'r nef, gyda'i angeHon sanctaidd." Bydd
yr esm^yythdra, ni a welwn, yn g}'stal â'r cystudd, yn daledig-

aeth, a chyfiawnder Duw yn ddysglaer yn ngweinyddiad y naiU

fel y llall. "Yna y dyAved y Brenin WTth y rhai ar ei ddeheu-

law, Deuwch chwi, fendigedigion fy Nhad, etifeddwch y deyrnas

a barotö^vyd i chwi er seiliad y byd." Paham hwy mwy nag

eraill? Wel dyma y paham: "Canys bûm ne^vynog, a chwi arois-

och i mi íwyá; bu amaf syched, a rhoisoch i mi ddìod; bûm
ddyeithr, a dygasoch fi gyda chwi; noeth, a diUadasoch fi; bûm
glâf, ac ymwelsoch â mi; bûm yn ngharchar, a daethoch ataf"

Digon o resymau am y g\vahaniaeth ! Pan oedd eraill yn gyn-

henus ac anufudd i'r gwirionedd, yr oeddynt h'wy yn syrthio i

niewn â threfn gras
;
pan oedd eraill yn eu herlid, yr oeddynt hwy

yn dyoddef; pan oedd eraiU yn dirmygu canlyn^\'}T: tlodion yr

Argh^ydd lesu, yr oeddynt Ymy yn Uòni eu hymysgaroedd yn

fynych au caredigrwydd ; îe, pan oedd eraill ar hyd eu bywyd yn

ceisio y pethau sydd ar y ddaear, yr oeddynt h\vy yn ceisio

gogoniant ac anrhydedd, ac anllygredigaeth, a hyny trwy barhâu

yn gwneuthur da. Ac fel anvydd o gymeraduyaeth y Gonichaf

o'u hysbryd a'u hymddygiadau, fe delir iddynt, yn y dydd a ddaw,

fywyd tragywyddol.

A wyt ti, fy nghyfaiU, yn meddwl myned i'r nefoedd yn y
diwedd? Dylai, ynte, fod genyt ryAvbeth i'w ddangos am dani

yn dy fy\vyd. Ah, meddi, ni bydd genyf fi vnrth farw ddim i'w

gofio ond cyfiawnder mawr y Gwaredwr. Digon gwir; dyna

unig sail heddwch a gobaith pechadur yn yr awr hòno. Ond
fe fydd Duw er hyny yn edrych pa fírwythau a fydd dy íifydd

yn Nghrist wedi eu cjTinyrchu yn dy fywyd, a pha fath yrfa a

fydd yn cael ei gorphen wrth fanv; ac os rhoddir coron cyí-

iawnder i ti yn y dydd hwnw, fe'i rhoddir o ras, mae yn wir,

ond gan yr Arglwydd y Barnwr cyfia\\Ti, gyda rhyw olwg ar }t

ymdrech fydd wedi pasio. Ffnvyth y fuchedd hon yw y fuch-

edd drag}^v}'ddol. "Beth bynag a hauo dyn" yma, "hyny

hefyd a fêd efe" draw. Ac er y bydd y wobr yn annhraethol

fwy na'r gwaith, eto bydd rhyw gyfartalwch rhyngddynt â'u gil-
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ydd; graddau ded«yddwch y saint yn y nef yn cyfateb i gynnydd

eu sancteiddnv)'dd a maint eu defnyddioldeb yn eu hoes. "Yr

hwn sydd yn hau yn brin, a féd hefyd yn brin; a'r hwn sydd yn

hau yn hclaeth, a féd hefyd yn helaeth."

Yn awr, gan hyny, mae yn brîodol gofyn, Os y^v dedwyddwch

y nef fel hyn i gael ei weinyddu fel gwobr ufudd-dod, beth yw

gobaith y saint am dano fel y cyfrj-^y? pa fodd y cynnyrchir

ynddynt y sancteiddnvydd anghenrheidiol, a'r holl ufudd-dod hwnw,

ag a'u g\vna yn nghyfrif grasol y Goruchaf yn deihvng o'r fath

ahvedigaeth? I hyn yr yd}Tn yn ateb \ Ffydd, a nerthol weithred-

iad ffydd, ydy^v yr unig foddion i hyny. Ni a wyddom mai trwy

ftydd y mae Crist yn trigo yn nghalonau y saint ; ac y mae ef ei

hun yn dangos fod hyny yn anhebgorol i'w hanfodiad a chynnydd

eu sancteiddrwydd a'u hufudd-dod. "Myfi yw y winwydden,

chwithau yAv y canghenau. Yr hwn sydd yn aros ynof fi a min-

nau ynddo yntau, h\vnw sydd yn dwyn fírwyth lawer; oblegid

hebof fi nid ehwch chwi wneuthur dim." Fel Samson gynt, mae'r

cristion yn alluog i orchestion uchel gyda chrefydd. Ond pe

dy^vedai wrthych ei holl galon o barth i'w fawr nerth ar Iwybrau

ufudd-dod, dyma fyddai y dirgehvch i g}'d, "Credais, am hyny

lleferais." 'Credais, ac ni bu dim yn anmhosibl i mi.' Mae ffydd

yn gweithio dnvy gariad yn y galon, a chariad yn dangos ei hunan

trwy gadw gorchymynion Duw. Felly am saint yr Hen Desta-

ment. Tnvy fíydd, fel y dy^vedir wTthym yn yr epistol at yr

Hebrëaid, yr oeddynt yn cyflaA\iii eu holl orchestion. Dyma oedd

y rheswTO am eu rhodiad gyda Duw a'u perfíeithrwydd yn eu hoes.

Ac os meddyUwch chwi am >t esiamplau hyny lle y cawn ni

h\\ynt, mewTi ufudd-dod a darostjTigiad i Dduw, yn buddugol-

iaethu, nid yn unig ar lygredigaeth natur, ond ar natur ei hun,

megys Abraham yn aberthu ei fab, a'r cyfíelyb, gwaith ffydd oedd

y cwbl. Yr oedd fíydd yn eu galluogi i edrych ar yr Anweledig, ac

yn gweithio yn eu mynwesau tuag ato trwygariada gwylder a pharch-

edig ofn; a chan gredu ei dystiolaethau, ac ymnerthu yn ei ras, yr

oeddynt yn gallu pob peth. Paul, pa fodd yr \\7t ti yn byw y
bywyd dig^lyb yna o lafur a dyoddefiadau dros Grist ac eneidiau

dynion ? Y dirgelwch am y cyfan yw hyn: "Yr hyn yr ydwyf yr

awT hon yn ei fyw yn y cnawd, ei f}^v yr ydwyf tnvy fíydd Mab
Duw, yr hwn a'm carodd, ac a'i dodes ei hun drosof fi."
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O na chyflawiiai Duw waith fiydd y\\ nerthol yn ein calonau

ninnau ! Bod yn llawn o fíydd a barai ein bod yn lla^TO daioni.

Yn yr ansawdd yma ar feddwl y credadyn, ni byddai un ddyled-

s^yydd ry galed i'w chyflawni, na'r un groes ry drom i'w d^\yn,

Mae yr athrawiaeth a draddodw}'d iddo yn c}TinAvys y cymhell-

iadau tyneraf i sancteiddrwydd; a thnvy nerthol weithrediad ffydd,

mae y cymheUiadau hyny yn cael eu d\vyn adref a'u gwneyd yn

effeithiol tuag at y meddwl; ac felly y mae y cristion yn cael ei

gadw yn pndrechgar i ufuddhâu o'r galon i'r athrawiaeth hòno;

ac nid oes derfynau ar ei aAvyddfryd tu yma i berfíaith gydymfíurf-

iad âg e^^yllys Duw. Fel h)Tî, gan "obeithio yn y Duw byiA', a

g\vneuthur daioni, ymgyfoethogi mewn gu-eithredoedd da, a bod
yn hawdd ganddynt roddi a chyfranu," mae'r saint }'n "trj'sori

iddynt eu hunain sail dda erbyn yr amser sydd ar ddyfod, fel y
cafíbnt afael ar y bp^'j'd tragpv)-ddoL"

Wrth adael hyn o sylwadau, mi a ddymunwn eich cynghori,

fy nghyfeilUon, i roi ymarferiad lawer i'ch fí"ydd me\vn gweddíau.

Yn ol yr esiampl apostolaidd, gvveddîwch yn wastadol am y
pethau h}!!. Ac i'ch c}Tnhell yn fwy efíeithiol i'r ddyledsw}'dd

yma, nis gallaf \vneyd yn well na chyflAvyno Gwrthddrych gAveddi

ger bron eich meddyliau yn yr olwg y mae'r apostol }ti ei gymeryd

amo yn y testun hwn.

/ Ac, ymlaenaf oU, Duw yàyN. A oes eisieu gallu i dy gymhì^yso

di, fy nghyfaill, a dy ddwyn drwy angeu a'r bedd i ogoniant? A
yd}'^^ dy godi o'r ansawdd isel sydd aniat yn bresennol, a'r an-

sawdd îs eto a fydd amat ti yn fuan ^'n Uygredígaeth y bedd, a dy

ne^yid i'r peth a fyddi pan g}'da myrddiwn o angelion wedi dy

wsgo âg anllygredigaeth ac anfarwoldeb,—a ydyw hyn, meddaf,

yn waith mawr, îe, yn anhygoel o fa^^-r? Wele, y mae genyt

Dduw maw i nesu ato am y pethau hyn. Mae cariad, gras, a

gallu, a phob peth, yn fawr yn Nuw. Gydag ef yn ei drefn nid oes

dim yn anmhosibl, na dim yn anhawdd. Beth yw }t anhawsdra

yn dy olwg di, fy nghydbechadur ? A y^v dy euogrwydd yn fawT,

dy lygredigaethau yn ystyfnig, a dy ysbryd ^-n ddiffrw}'th a dinerth ?

A ydyAv pechod a manvolaeth yn byg\vth dy orchfygu yn dragyw-

ydd, ac yn sibnvd dnvy dy ofnau a'th ammheuon ^-n dy fynwes,

"Pa Dduw yw efe a'ch g\vared chwi o'n dwylaw ni?" Wel, iy

enaid, sicrhà fíydd nad rhaid i ti ddim gofalu am ateb idd^-nt yn
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y petli hwn. Y mae ein Duw ni, yr hwn yr ydym ni yn ei addoli,

yn abl i'n g^vared ni allan o ddwylaw holl elynion ein natur, ac efe

a'n g^vared ni hefyd, îe, oddiwrth y diweddaf o honynt, angeu a'r

bedd, ac a'n ceidw i'w deyrnas nefol. Mynych mae gallu Duw yn y

Bibl yn cael ei goíîâu mewn cysylltiad â'r amcan hwn. "Wedi

eich nerthu â phob nerth," medd yr apostol wrth y Colossiaid,

"yn ol ei gadernid gogoneddus ef, i bob dyoddefgarwch a

hirymaros gyda llawenydd; gan ddiolch i'r Tad, yr hwn a'n

gA^Tiaeth ni yn gymhwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y

goleuni." A'r un modd mae'n dymuno ar ran yr Ephesiaid:

"Wedi goleuo Uygaid eich meddyhau, fel y gwypoch beth yw

gobaith ei ahvedigaeth ef, a pheth yw golud gogoniant ei etifedd-

iaeth ef yn y saint, a pheth yAv rhagorol fawredd ei nerth ef tuag

atom ni y rhaim yn credu, yn ol gAveithrediad nerth ei gadernid

ef." Dyma yma etifeddiaeth ogoneddus ar gyfer y saint; gobaith

eu galwedigaeth hwy tr\vy yr efengyl. Ac i'r dyben i'ch cadw i

obeithio yn berffaith am dani, mynai yr apostol i chwi wybod fod

nerth, rhagorol fawredd nerth, îe, ei gadernid gogoneddus Ef,

mewn gweithrediad tuag at y saint, er eu cymhwyso hwy i'r

etifeddiaeth hòno, eu cynnal a'u cysuro dan eu dyoddefiadau, ac

yn y diwedd eu dwyn allan o honynt i dragywyddol fwynhâd o

honi. Ni fydd credinwyr a'u hetifeddiaeth ddim ' heb eu gilydd.

I

Os yN hi yn nghadw yn y nefoedd iddynt hwy, maent hwythau

tnvy allu Duw yn gadwedig iddi hithau. Wel, iy enaid, cofia mai

Duw Hollalluog yvv gwrthddrych gweddi. Nesíì ato fel y cyfryw;

ymafael trwy ffydd yn ei nerth ef; ac yna ti a eUi ofyn iddo ymhob
perygl fel Josuah gynt, "Beth a wnei i'th enw mawr?" 'Os der-

fydd am danaf yn yr aniahvch, a minnau yn ymddiried ynot ti,

yna bydd dy elynion yn barod i ddywedyd mai eisieu gallu

o'r Arglwydd fy nwyn i'r Ganaan nefol oedd yr achos o hyny.

Mawrhäer, attohvg, nerth yr Arghvydd yn fy iachawdwriaeth.'

Ond, ymhellach, y mae Gwrthddrych gweddi yn cael ei olygu

i'yma fel "ein Duw ni;" ein Duw cyfammodol. Ni a wyddom y
gall Duw bob peth ; ond nid y peth a all, na'r peth ydyw ynddo ei

hun, ydy\v y pwnc i ni, ond beth a wna efe i bechadur. Ei ewyllys

yw rheol ei weithrediadau. A oes genym ni bechaduriaid sail i

obeithio ynddo, ac i nesàu at ei orseddfainc am ryw ddaioni, yn

enwedig am beth mor fawr âg iachawdwriaeth dragywyddol ein
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heneidiau ? Wel, cymerwch i ystyriaeth y llythyrenau ychwanegol

sydd wrth ei enw bendigedig ef yn y weddi hon; nid "Duw" yn

unig, ond "ein Duw ni." Fy enaid, a ydy^y y berthynas yma
wedi ei sefydlu rhwng dy ysbryd di âg yntau ? A ymaflaist ti yn

ei gyfammod ef yn Nghrist lesu ? Yma y mae wedi gogoneddu

ei brîodohaethau goruchel yn iachawdwTÌaeth dy fath, ac yn ym-

rwymo i fod me^vn fíbrdd o drugaredd a gras i bechadur yr oll âg

ydyw iddo ei hun. Os felly, mae genyt sail gref i obeithio ynddo,

a dadl ger ei fron yn dy weddíau. Y fynyd y daeth efe i fod yn

Dduw i ti, mae yr oll ag sydd ynddo wédi ei rwymo at dy wasan-

aeth. A pha wedd, g>'dag ef ei hun, na 'ddyry efe i ti bob peth ?

lë, meddi, ond y mae myned i'r nefoedd yn beth mawr iawn;

gwneyd pryfyn mor wael â myfi yn deihvng i deyrnas a gogoniant

Duw. Ydyw ! fy enaid, y mae yn beth mawr. Ond nid oes dim

mwy yn gynmAysedig yn hyny nag sydd yn hyn. Beth bynag yw

y nefoedd, ti a ddaethost i hawl o'r cwbl ag sydd yno, a mwy na'r

cwbl, y fynyd y daeth Duw i fod yn Dduw i ti; nid yw myned i'r

nefoedd yn ddim mwy nag sydd deihvng i'r fath berthynas. Wedi

ji'r Jehofah ddyfod i fod yn Dduw i ti, yr oedd yn rhaid iddo

I \raeyd à thi ryAvbeth mawr a rhyfedd. Buasai yn gywilydd gan-

ddo )T enw heb hyny. Ac ni a ddylem gofio nad yAv ddim yn

ddigon ganddo ef ymostwng i fod yn Dduw i'w bobl; ond y mae
yn rhaid iddo gdit\ galiü ei hunan felly. "Dyma fy enw byth, a

dymafynghoftadwriaeth ogenedlaethigenedlaeth" {Exod. iii. 15).

Ac os gofynir paham na bae gywilydd ganddo yr enw, y mae'r

apostol yn ateb: "Oblegid efe a barotodd ddinas iddynt." Mewn
gair, fe esyd y fath ogoniant ar ei bobl, ac a amlyga y fath ogon-

iant ynddynt a thrwyddynt hwy, ág a bair iddo gael ei ryfeddu a'i

addoU byth. Ydyw, mae myned i'r nefocdd yn beth mawr, ni a

addefwn eto, ond dim mwy nag y mae h}'n yn ei sicrhâu. "Ac y
cyfyd y meirw," medd lesu Grist, "Moses hcfyd a hysbysodd

\\Tth y berth, pan yw efe yn gahv yr Arghvydd yn Dduw Abraham,

ac yn Dduw Isaac, ac yn Dduw Jacob. Ac nid y\v efe Dduw y
meirw ond y byw; canys pawb sydd fyw iddo ef" (Luc x.x. 37. 38).

"Fy enaid, dywedaist Avrth yr Arghvydd, Fy Argh\ydd ydwyt ti."

Ond beth a ddaw o hyny, Dafydd ? Wele, mi a áf i'rbedd mewn
gobaith; ni fyddaf yno bytli, mwy nag y bu fy Ngwarcdwr o'm

blaen. Daw fy Arghvydd yn ei amser nodedig i ddangos i minnau
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hvybrau y b}^vyd, ac i'm dwyn i'r digonolrwydd llawenydd sydd

ger ei fron, a'r digrifwch sydd ar ei ddeheulaw yn dragywydd.

Rhoed Duw fifydd yn ei gyfammod i ninnau ! Ni a gawn y saint

yn ymaflyd yn hwn pan y byddai pob peth arall wedi pallu, "Eto

dy bobl di a'th etifeddiaeth ydynt hwy," meddai Moses am Israel

wargaled; "cofia dy gyfammod â h\vy ac á'u tadau" (Exod. xxxii. 13).

A'r un modd y cawn ni ryAV eneidiau tniain yn dadleu o'r caethiwed

mawr : "Canys ti j\v ein Tad ni, er nad edwyn Abraham ni, ac na'n

cydnebydd Israel, ti, Arghvydd, yw ein Tad ni, ein Gwaredydd, dy

enw sydd erioed. Na ddigia, Arghvydd, yn ddirfawr, ac na chofia

(
anwiredd yn dragywydd ; wele, edrych, attohvg, dy bobl di ydym

ni oll" (Esa. lxiii. 16; lxiv. 8, 9).

lë, medd yr enaid ofnog, drachefn, ond yr ydwyf fi yn gwbl an-

nheilwTig. Ni thrigais yn ddyladwy yn ei gyfammod ef; ac er bod

yr Arglwydd yn brîod i mi, byddai yn gyfiawn iawn ynddo fy

esgeuluso, a'm troi heibio fel gwraig anffyddlawn, yn lle fy nghyd-

nabod a'm gwneyd yn deilwng i'w deyrnas nefol. Pa fodd y gall

crëadur mor druenus ei ymddygiadau tuag at Dduw ddysgwyl y

fath beth oddiar ei law ? Mae yn y testun, chwi a graffwch, rywbeth

ar gyfer y teimlad yma yn )t enaid. Nid yn ol ei haeddiant ei

hun )T ymddygir at y pechadur edifeiripl yn Nghrist, ond "yn ol

GRAS EiN Duw Ni;" ac, fel y mae'r apostol yn dyweyd mewn lle

arall, "yn ol cyfoeth ei ras ef." Mae hyn yn ddigon o reswm am

y cwbl. Rhaid yw y gwneir rhywbeth mawr, a hyny i'r annheil-

wng, yn nhrefn gras, canys yma y mae y Duw mawr wedi bwriadu

cyflawni "boddlonnvydd," a "holl foddlonrwydd ei ddaioni:"

Igwneyd yn ol yr hyn oll sydd }ti ei galon, a hyny heb nac achos

Tia chymhelliad ond boddloni ei ddaioni ei hun. Ac y mae daioni

Duw mor fawr fel y gellwch chwi fod yn sicr mai nid ychydig a'i

boddlona Ef Nid oedd dy grëu na dy gynnal ddim yn ddigon

ganddo. Na, ni fydd ei ddaioni yn foddlawn heb dy achub i

fpvyd tragywyddol, dy gymhwyso di ar y ddaear, a dy ddwyn yn y

diwedd i ogoniant. Ond bydd yn hyn ddigon i gyflawni holl

foddlonnvydd daioni Duw ei hun. Yr oedd yn profi boddlon-

rwydd A\Tth ewyllysio a b\vriadu hyn yn y tragywyddoldeb pell; a

I

phan fydd yr ewyllys wedi ei chyflawni, a'r hen amcanion wedi

I

dyfod i ben, efe a ddywed, Dyma fy naioni yn foddlawn bellach

!

Wele Satan wedi ei yspeilio, pechod wedi ei ddinystrio, angeu
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wedi ei lyiicu mewn buddugoliaeth, a'r hoU eglwys ger fy mron

yn ddifeíusmewn gorfoledd; byddaf lonydd mwyach, ie, llonyddaf

yn fy nghariad byth

!

Ac os gofyni eto, fy enaid, Pa fodd y daw hyn oll i mi, a min-

nau yn bechadur? pa le fel hyn y mae anrhydedd deddf a chyf-

iawnder Duw? y mae'r cwbl yn ddíogel yn y gair olaf: "Yn ol

gras ein Duw ni, a'r Arglwydd Iesu Grist." Mae gras ein

Duw ni yn ei holl gyflawnder wedi ei drysori yn y dyn Crist lesu,

a thnyyddo ef yn teyrnasu trwy gyfiawnder i fywyd tragyAvyddol.

Heb ohvg ar ei ras ef, buasai yr enaid euog, wedi ei argyhoeddi

o'i bechod a'i drueni, yn rhoddi i fyny ddysgwyl am ddaioni oddi-

\\Tth yr Argh^ydd; ond gyda fìeithiau Bethlehem a Chalfaria o

flaen ei Iygaid—y geni yn y preseb, a'r marw ar y groes—efe a

dd}"\ved, " DysgwyHaf am yr Argh^ydd ; dysgwyl fy enaid, ac yn

ei air ef y gobeithiaf Yr Hwn nid arbedodd ei brîod Fab, ond
â'i traddododd ef drosom ni oll, pa wedd gydag Ef hefyd na dd}Ty

Efe i ni bob peth ?" Heb dderbyn a defnyddio gras yr Arghvydd

lesu Grist tr^^y fíydd, dyna ni heb gysyUtiad â gras Duw Dad; ac

os heb ras Duw, nis gaU na bydd digofaint Duw yn aros arnom.

Ond derbyni\\Ti yma o'i gyflawnder Ef, a gras am ras, ac ni a

fyddwn hefyd yn g}'franogion o'r gogoniant a ddadguddir. ^



PREGETH III.

DYN, OS NID I FYW MEWN BYD ARALL, WEDI EI GREU YN OFER,

PsALM lxxxix. 47 :
" Paham y crëaist holl blant dynion on ofer ?"

YMAE yr amgylchiad presennol, pa beth bynag a fyddo ar

fy^yyd dyn, yn dueddol i lyncu'r meddwl mor llwyr iddo

ei hun fel ag i attal effeithiau oddiwrth bob gwrthddrych arall. Y
mae y pethau a fu ac a ddaw wedi eu hanghofio, a'r enaid yn ym-

lenwi à'r pethau sydd yn awr. Mewn hawddfyd, mae'r galon yn

gyndyn i gredu y dichon hi fyned yn newid byd. "Byddaf farw

yn fy nth, a byddaf mor aml fy nyddiau á'r tywod; ni'm syílir yn

dragy\vydd." Mewn adfyd, drachefn, mae hyd yn nôd enaid y
cristion yn aml mor Uawn o fîinderau fel ag i gadw efifeithiau pob

peth arall draw. Mae trallodion y fuchedd hon yn meddiannu y
meddwl mor hoUol fel nad yw ar lawer mynyd yn cael hamdden i

edrych i'r fuchedd draw, na meddwl am y digrifwch sydd yn dra-

gywydd ar ddeheulaw Duw. A phan yn colU ei ohvg ar hapus-

rwydd, amcan g^vreiddiol ei grëadigaeth, mae yn barod i ofyn,

"Paham y crëaist holl blant dynion yn ofer?"

Am y salm hon, amlwg yw ddarfod ei hysgrifenu yn amser rhyw

drallod arbenig ar freniniaeth a chenedl Israel. Fe ddichon y
cyfansoddwyd hi pan rwygwyd y freniniaeth yn nyddiau Reho-

boam, mab Solomon, neu ynte yn amser y caethgludiad i Babilon,

pryd y dadymchwehvyd gorseddfainc Judah, ac y caethgludwyd

ac y Uaddwyd cynifer o'r hil freninol; gorchwyhaethau oedd

yn d\vyn cwmwl dychrynllyd ar deulu Dafydd, ac yn anhawdd

iawn eu cymmodi â'r addewidion oedd Duw wedi eu gwneuthur
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iddo. CaAvn y Salmydd, wTth ddal addewidion Duw a'i orch\vyl-

iaethau ar g}r eu gilydd, fel yn ymresymu à Duw am eu hang-

hysondeb: "Gwnaethum ammod à'm hetholedig, tyngais i'm gwas

Dafydd, Yn drag}^vydd y sicrhâf dy hâd di, ac o genedlaeth i

genedlaeth yr adeiladaf dy orseddfainc di. Tyngais unwaith i'm

sancteiddn\ydd na ddy\ved\vn gelwydd i Dafydd. Bydd ei hâd

ef yn drag}^vydd, a'i orseddfainc fel )t haul ger fy mron i. Ond
ti a wTthodaist ac a ffieiddaist, ti a ddigiaist wrth dy Eneiniog.

Diddymaist gyfammod dy was; halogaist ei goron, gan ei thaflu i

laA\T." Y mae efe, pa fodd bynag, yn gwneyd aflwydd ei wlad yn

aflwydd iddo ei hun. Ac y mae yn ddigon tebyg fod yr helyntion

gwladol yn cario manvolaeth at ei ddr\vs ef ei hun fel aelod o

honi. Peth ofnadwy yN bpy yn amser diwedd anwiredd, pan

fyddo wyneb daear gwlad yn cael ei ddadymchwel. "Wele yr Ar-

glwydd yn gwneuthur y ddaear yn wàg, ac yn ei difwyno hi," medd
un o brophwydoliaethau Esaíah; "canys efe a ddadjTnchwel ei

hwyneb hi, ac a wasgar ei thrigolion
;
yna bydd yr un ffunud i'r bobl

ac i'r offeiriad, i'r gwas ac i'w feistr, i'r lla\vfonvyn ac i'w meistres, i'r

prynydd ac i'r gwerthydd, i'r hwn a roddo ac i'r hwn a gymero

echwyn, i'r hwn a gjTnero lôg ac i'r hwn a dalo lôg iddo." Pwy
sydd yn ddíogel pan symudo y ddaear, y treiglir y mynyddoedd i

ganol y môr, pan y rhuo a therfysgu o'r dyfroedd, ac y cr}'n y myn-

yddoedd gan ei ymchwydd ef ?

Ac wTth ymdeimlo â'i aflwydd personol ei hun, mae'r Salmydd

yn myfyrio ar gyflwr trancedig plant dynion yn gyfíredinol.

"Cofia pa amser sydd i mi," neu fel y darllena rhai, "Cofia mor
fyr y\v fy mywyd;" ac y mae eraill yxi ei g}'fieithu fel syniad mwy
cyfíredinol: "Cofia, attolwg, beth yw b^^^yd;" dyma efe yn }tii-

ddangos yn beth gwâg a disail iawn; "paham y crëaist hoU blant

dynion yn ofer? Pa \vr a fydd byw ac ni wêl famolaeth? a

wared efe ei enaid o law y bedd?" Yr oedd y Salmydd wedi

gweled llawer o blant dynion, yn ddíau, yn ymdnvsio â gwychder;

ond }T oedd yn canfod, dnvy }t hoU ymddangosiad têg, wir gyf-

Iwr y byd. Yr oedd efe, oddiar brofiad o g}Studd, yn gweled

gwagder y pethau oedd yn }Tifydu eraiU. Ac y mae yn synio, os

ei fyw}'d ar y ddaear oedd hoU derfyn dyn, os nad oedd rhywbeth

yn ei aros heblaw a geid }ti y fuchedd hon, fod hoU blant dynion

wedi eu crëu yn ofer. Ti, Arglwydd, a grëaist y byd elfenol, y
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byd dpiol, a'r byd gwladol. Ti y\v Crëawdydd Jacob fel gwlad

ac egh^ys, ac yr oeddym ni yn gobeithio ei fod wedi ei grëu i

ddybenion mawr; ond, yn ol yr olwg bresennol, wele efe wedi ei

grëu yn ofer. Yr ydym yn y salm yn cael y Salmydd weithiau

meg}^s â'i ben goruwch y tònau, yn nofio ar wyneb dyfroedd

trallod tnvy ffydd yn addewidion, cyfammod, a llw Duw; bryd

arall ni a'i cawn fel yn suddo o'r golwg, yn cwyno fod y cwbl yn

ofer; ond yn y man, mae yn dyfod i'r wyneb drachefn, yn gwaeddi

am help, ac yn y diwedd yn gorfoleddu wedi cael y làn, "Bendi-

gedig fyddo yr Arghvydd yn dragywydd. Amen ac Amen."

Wrth edrych ar gyflwr presennol t Dafydd, dyma'r cwbl, medd y
Salmydd, yn ofer : cyfammod Duw a'i addewidion, a'r hoU ddad-

guddiad ma\\T yn y weledigaeth i Dafydd, yn bethau na chyflawnir

byth }Tiddo ef a'i hîl fel breninoedd Israel yn ol sain lythyrenol y
geiriau. Nid oes yma ddim gorseddfainc fel dyddiau y nefoedd;

gorseddfainc wedi ei sicrhâu fel yr haul a'r lleuad. Os nad ydynt

wedi eu crëu i rywbeth heblaw a fwynhëir mewn Hwyddiant

gwladol a mawredd breninol yn y fuchedd hon, y maent wedi eu

crëu yn ofer. Ac os y\v Israel a breniniaeth Dafydd, y rhai sy'n

wrthddrychau addewidion mor fawr, wedi eu crëu yn ofer, dîau

y gelUr edrych i'r byd yn gyftredin a chasglu bod holl blant dynion

wedi eu crëu yn ofer. Ond y mae Ysbryd yr Arghvydd yn arwain

y Salmydd i ystjT gyfriniol y cyfammod â Dafydd; ei deyrnas efyn

gysgod o, ac i gael ei dilyn gan, deyrnas ysbrydol y Messîah, yr hwn
oedd i gael ei godi o hâd Dafydd, ac i eistedd ar orseddfa Dafydd;

ac ynddo Ef y mae yr hoU bethau gogoneddus o'r 2ofed adnod

hyd ddiwedd y 37ain yn sicr o gael eu cyflawni. Dyma fel yr oedd

Dafydd ei hun yn deall y cyfammod. Yr ydoedd, fel y dywedai

Pedr, "ac efe yn brophwyd, yn gwybod dyngu o Dduw iddo trwy

Iw, mai o fírwyth ei Iwynau ef o ran y cnawd, y cyfodai efe Grist

i eistedd ar ei orseddfa ef' (Act. iii. 30), Erbyn deall hyn, yr

oedd ysbrydolrwydd y deymas, a'i bendithion, a'r fuchedd draw,

yn dyfod i'r golwg. Yr oedd sicr drugareddau Dafydd yn ffhvyth

adg>-fodiad Crist (Act. xii. 34). Am hyny y mae Dafydd yn

gorfoleddu yn y cyfammod wrth farw: "Er nad yw fy nh i

felly g}'da Duw, eto cyfammod tragywyddol a wnaeth efe â

mi, wedi ei luniaethu yn hoUol ac yn sicr; canys fy hoU iach-

awdwriaeth a'm hoU ddymuniad yw, er nad yw yn peri iddo
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flaguro." Pe buasai y t yn blaguro, pa g)'sur i ddyn yn niyned i

dragynyddoldeb a fuasai h}-ny ? Ond yr oedd Duw yn y cnawd

i ddyfod o hono, i esgyn dr\^y angeu yn Ben pob peth, a hyny i

roddi edifeinvch a bpvyd tragywyddol ; i arwain ei bobl tnvy'r byd

o'r bedd i'r fuchedd dragywyddol. Ac oddiar hyny yr oedd Dafydd

yn Psalm xvi. yn gorfoleddu yn adgyfodiad y Messíah fel gwystl

o'i adgj'fodiad ei hun. Felly y mae cyfansoddydd duwiol y salm

hon yn adeiladu ei obaith ar gyfammod Duw â Dafydd fel cysgod

o Grist, Gwreiddyn a HiUogaeth Dafydd, Arglwydd a mab Daf-

ydd, pan yr oedd yr ohvg bresennol ar ei deulu yn dra diobaith.

Bellach ni a safwn ar eiriau'r testun ynddynt eu hunain—"Pa-

ham y crëaist holl blant dynion yn ofer?" ac a syhvn fod dyn, a'i

olyg^i yn unig yn y b^-wyd hwn, ar wahân oddiwrth y fuchedd dra-

gpvyddol a gobaith yr efengyl, yn ymddangos i'r ystyriol a'r

meddylgar wedi ei AVTieuthur yn ofer.

GaUwn nodi amryvv ystyriaethau sydd yn profi hyn.

I. Yn ei gysyUtiad yn unig â'r fuchedd hon, mae dyn yn gr'cadur

gtvâg a diddym iaiun.

Yn wir, à'i osod ar gyfer Duw, nid pv ond feUy â'i gj-meryd fel

y mae à'i dragywyddoldeb ar ei ben. Ond y mae yn annhraethol

fwy feUy á'i olygu yn unig mewn perthynas á'r fuchedd hon.

Gelwir y peth hwnw yn ofer sydd yn wág a disyhvedd; a pha beth

yvv dyn weU na hyny os }^v i ddiflanu ar ol y b^'A^yd hwn?
"Gwagedd yn ddíau y-w meibion dynion; geudeb }nv meibion

gwr." Ond os feUy, meddi, hwyrach y gwnànt ryAvbeth efo eu

gilydd; rhodder ynghyd nerth meddwl y naUl a nerth corfforol y
UeiU, a dyna \\\\-y yn gr}'n b^^ysau feUy. Nage! "i'w gosod yn y
cloriau, ysgafnach ydynt hwy igyd na gwegi." Mae'r Sahiiydd ar

ei hv dair gwaith yn Psahn xxxix. mai gvvagedd yAv dyn. "Dîau

mai cwbl wagedd yw pob dyn pan fo ar y goreu;" corff, enaid,

ystâd, pob un ac ynghyd ar y goreu sydd wagedd a chwbl wagcdd

(adn. 5).
" Dyn," meddai drachefn, "yn ddiau sydd yn rhodio

mewTi cysgod, ac yn ymdrafíerthu yn ofer" (adn. 6). A thrachefn

:

" Gwagedd yn ddiau yvv pob d}ai" (adn. 11). Pa mor fawreddog

bynag y byddo ei wèdd, "pe d}Tchafai ei odidogn^ydd ef i'r nef-

oedd, a chyrhaeddyd o'i ben hyd y cymylau, efe a goUir yn dra-

g}"\vydd fel ei dòm
; y rhai a'i gvvelant a ddyw^edant, Pa le y mae

efe ? Efe a eheda ymaith megys breuddw}d ac ni cheir ef; ac efe
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a ymlidir fel gAveledigaeth nos. Fel breuddwyd wrth ddihuno un,

felly, O Arghyydd, pan ddeffroech, y dirmygi eu gwedd hwynt"

(Job XX. 6—8; Psalm lxxiii. 20).

Felly y mae Bibl yn darlunio dyn fel diddymdra, yn hanfodi yn

unig mewn ymddangosiad. Dim mewn gwirionedd ydyw, yn

gwisgo rhyw fôd ftugiol. Mae ei an-fôd yn fwy na'i fôd ; mae yn

nes i ddim nag i berfteithrwydd hanfodiad. Am hyny y mae'r

Crëawdwr mawr yn príodoli bod yn unig a chwbl iddo ei hun

:

"jSIyfi sydd, ac nid oes ond myfì

—

Ydwyf yr hwn Ydwyf!"

Beth yw dyn yn wyneb Duw? "Wele y cenedloedd a gyfrifwyd

fel defnyn o gelwTU, ac fel mfm-lwch y clorianau : wele fel brych-

euyn y cymer Efe yr ynysoedd i fyny. Yr holl genedloedd ydynt

megys diddym ger ei fron Ef; yn Uai na dim ac na gwagedd y
cyfrifwyd hwy ganddo." Mae'r dyn yn ymddangos yn gadarn a

brigog, ac yn dyweyd na syflir ef byth, ac, fe allai, yn peri ei ar-

sw}'d yn nhir y rhai byw. Ond gwedd, dull, breuddwyd, yw y cwbl

—diddymder yn ymrithio ger bron y llygad; derfydd fel cwmwl,

diflana fel niwl. Mae eu gwedd hwynt fel breuddwyd. Y fath goeg-

luniau sydd yn pasio trwy balasau dystaw y dychymyg pan fyddo

dynyneigwsg; pethau gwych, pethau digrif, neu bethau ofnadwy!

Ond nid oes i'r cwbl un hanfodiad gwirioneddol ; deftröwch y dyn,

a dyna'r oU yn diflanu. Felly am gyflwr dynion yn y fuchedd

ihon. Meddyliwch am yr oes sydd wedi pasio, y rhai a welsoch

i'chwi yn actio ar chwareufwrdd amser: os nad oedd iddynt fôd

,
mwy sylweddol na dim ydoedd yn eich golwg chwi, rhaid dywedyd

mai breuddwyd oedd, sydd er ys amser bellach wedi llwyr ddi-

flanu. Arglw)'dd, paham y crëaist blant dynion mor ofer a gwâg ?

paham y gwnaethost y fath grëadur fíuantus ? paham y gosodaist

y fath swp o wagedd WTth ei gilydd ? ymddangosiadau yn hòni

bôd, a h^Nythau yn ddim
;
ymrithiad dr>'chiolaethau sydd yn

ebnyydd yn diflanu ! Tybiais i mi weled rhywbeth a alwn yn dad,

neu yn fam, neu yn wraig. Oni bu felus i ni gydgyfrinachu ? oni

ibuom yn cerdded i d Dduw ynghyd ? Yn awr mae'r cwbl fel

breudd^yyd. Gwedd a duU oedd hyn a welais yma, gwagedd yn

ddîau, dim sylwedd, os nad oes byd y sylweddau yn aros.

IL Mae dyn wedi ei wneyd yn ofer, os yn unig i'r fuchedd hon,

wrth ystyried eifod yti darfodyn ebrwydd iawn.

Nid yn unig y mae ynia yn wâg fel cysgod, niwl, a breuddwyd,
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ond y mae heíyd yn cilio fel cysgod, yn diflanu fel y niwl, ac yn

ehedeg ymaith fel breuddwyd. " Dyn a aned o wraig sydd fjr o

dd)'ddiau, a llawn o helbul. Fel blodeuyn y daw allan, ac y tòrir

ef ymaith; efe a giHa fel cysgod ac ni saif." Dyna y paham

penodol y mae yn ymddangos yn ofer: "Wele, gwnaethost fy

nyddiau fel dyrnfedd, a'm heinioes sydd megys diddym yn dy

ohvg di;" ac o herw)dd hyny, y penderfyniad ydyAV, "Dîau mai

cwbl wagedd yw pob dyn pan fo ar y goreu. Dyn yn ddíau sydd

yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafterthu yn ofer." Pa fodd y
mae ei drafferth yn troi yn ofer ? dyna efe wedi hël golud yn ben-

twr. lë, ond rhaid iddo adael yr holl dr ar fyrder; a phwy yna a

wnaddefnyddo honynt, nis gyr: "Efe a dyra olud, ac nis gyr
pwy a'i casgl." "TreuUasom ein blynyddoedd fel chwedl." Pa

fodd felly ? Darfod yn ebrwydd y maent :
" Yn nyddiau ein

blynyddoedd y mae deng mlynedd a thriugain ; ac os o gryfder y
cyrhaeddir pedwar ugain mlynedd, eto eu nerth sydd boen a

bhnder; canys ebnvydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith." Pan

yr oedd cyfeiUion Job oddiar ddychymygu mai rhagrith oedd ei

grefydd flaenorol, )n ei annog i ddychwelyd at yr Arglwydd, ac

felly yn addaw Uwyddiant drachefn iddo ar y ddaear, ei syhv ef ar

y fath annogaeth ydyw, "Pa nerth sydd i mi i obeithio? a pha

ddiwedd fydd i mi fel yr estynwn fy hoedl ? Ai cryfder cèryg y

w

fy nghryfder? a ydyw fy nghnawd o brês?" Na, na! "onid oes

amser terfynedig i ddyn ar y ddaear ? Fy nyddiau sydd gynt na

gwenol gwehydd, ac a ddarfuant heb obaith. Gwyiit yw fy

hoedl; mae fy nyddiau yn gynt na rhedegwr, yn myned heibio

megys Uongau buain, megys yr eheda eryr at ymborth." O ran

ei g)'fansoddiad corfforol, y mae dyn )ii myned ac yn dyfod o

hyd; nid ydyw efe byth yn cael ei hun yn gyflawn ar yr un pryd.

Nid yw yr oesau hwyaf ddim i'w cymharu â thragywyddoldeb

;

ac nid yw yr oes yn awr i'w chymharu â'r oesau a fu; ac y mae'r

nifer fwyaf o blant dynion yn meir\v cyn cyrhaedd pen hon. Y
mae Uiaws yn meinv yn eu babandod

;
yn myned o'r bru i'r bedd.

Onid eUid meddwl fod y Crëawdwr mawr wedi gwastraffu doeth-

ineb a gaUu ar y cyfiyw yn ofer iawn? Dyna hwy wedi eu

gwneuthur yn ddirgel, a'u cywreinio yn iselder y ddaear. Efc

a'u t^'A^aUtodd fel Uaeth, ac a'u ceulodd fel caws, ac a'u gwisgodd

â chroen ac â chnawd, ac a'u hamddiffynodd âg esgyni ac â gîau.

E
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Rhoes ysbryd o'u mewn, tyiiodd \\^yy o'r groth, darparodd Uniau

i'w derbyn a bronau i'w sugno. Y mae'r crëadur yn gymhwys

îawn i'r byd, a'r byd iddo yntau. Mae yma oleuni, mae ganddo

yntau lygad; mae yma sain, a chanddo yntau ghist; mae yma
waith, ac wele ganddo yntau ddwylaw; dyma ehangder, a dyma

draed. Oes, y mae yma wrthddrych i bob anghen ac instinct

sydd ganddo yntau. Ond Avele'r cwbl yn ofer: y Duw mawr yn

dyfetha gwaith ei ddwylaw cyn cyrhaedd un amcan; y llygad yn

cau yn angeu cyn edrych ar un g\vrthddr}'ch, y tafod yn cael ei

gloi cyn tòri gair, y dwylaw eu rhwymo cyn cyflawni swydd, a'r

traed eu carcharu yn y bedd cyn cerdded cam; yr enaid a'i allu-

oedd mawreddog yn ciHo i ddystawnvydd cyn gweithredu ar unpeth

erioed ! Y maent hwy fel hyn yn ofer am yr un rheswm ag yr

oedd yr eilunod yn ofer: "Genau sydd iddynt, ond ni lefarant;

llygaid sydd ganddynt, ond ni welant; y mae clustiau iddynt, ond

ni chlywant; ífroenau sydd ganddynt, ond nid aroglant; dwylaw

sydd iddynt, ond ni theimlant; traed sydd iddynt, ond ni cherdd-

ant; ni leisiant chwaith â'u gwddf " Dyna ddesgrifiad hefyd o'r

rhai a dynwyd o'r bru i'r bedd.

Nid ydyAv nemawr gwell gyda gohvg ar y rhai sydd yn cael byw
i fyned yn ugain oed. Bydd rhîeni wedi gwario llawer o serch a

phryder arnynt erbyn hyn; eu porthi, eu dilladu, eu haddysgu,

gyda thraul a mawr ofal calon; a chyda eu bod yn gymhwys i

weithredu drostynt eu hunain, wele hwynt yn cael eu hysgubo

ymaith mewn mynyd. Pe gwelech y celfyddydwr yn gwneyd

offeryn cyAvrain, megys oriawr, ac yn ei dynu yn ddarnau yn

ebn^ydd, a'i adael felly, byddech yn barod i ofyn, Paham y
g\vnaethost ef yn ofer? Pe canfyddech y peiriannydd ar ol

gAvneuthur peiriant costus, cymhwys i ateb dyben mawr, yn ei

dynu oddiwrth ei gilydd cyn iddo roi tro erioed, chwi a ddywed-

ech, os nad oedd efe am ei osod i fyny eto mewn gwlad arall, ei

fod wedi ei \\Tieyd yn ofer. Ac, yn wir, os byddwch byw i fyned

yn ddeg a thriugain neu bedwar ugain mlynedd o oed, chwi a

I

gewch weled erbyn y daw^r holl flynyddoedd hyny i ben, y byddant

yn ofer ia^vn. Ni bydd pob peth a fyddwcli wedi ei gael ac wedi

lei wneyd yn ddigon i berí i chwi beidio edrych ar y cwbl yn ofer,

os ydych )T1 angeu i ddarfod am byth. Felly y mae'r oes yn ym-

ddangos yn nghymydogaeth angeu i Job :
" Fel y derfydd y cwmwl,
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ac yr â ymaith, felly yr hwn sydd yn disgyn i'r bedd. Paid â mi,

canys oferedd y\v fy nyddiau." Wrth edrych ymlaen i flynydd-

oedd a allant ddyfod, yniddengys by\vyd yn rhyAvbeth i'r meddwl

;

ond rhaid edr}'ch ymlaen i dragywyddoldeb ar ei ddiwedd, ac

onidê fe deimhr y bydd y cwbl yn ofer.

III. Mae dyn wedi wneyd yn ofer, os yn unig i"r fuchedd hon,

\\Tth ystyried ci /ic/ynfioii a'i hrofcdigactJiau.

Mae bòd a bj-wyd yn myned am ddaioni a chysur bywyd yn y
Bibl. Mae'r dyn sy'n colli y rhai hyn megys yn ei golli ei hun.

Lleferir am amser o adfyd neillduol yn dymmor ofer. "Gwnaeth-

pwyd i mi feddiannu misoedd o oferoedd," medd Job. "Treul-

iodd efe eu dyddiau hwynt mewn oferedd," ebe y Sahnydd am
Israel yn yr anialwch. "Mewn oferedd y daeth," medd y preg-

ethwr am y dyn na ddiwelHr ei enaid â daioni. Beth, ynte, yw
oes dyn yn yr ystyr yma ond dyddiau bywyd ei oferedd? "Dyn
a aned i flinder;" mae "yn fyr o ddyddiau, a llawn o helbul."

Edrychwn i'r byd gwladol. Mae pob peth yn llawn blinder, a

Duw yn eu poeni hwynt â phob aflwydd. Mynych y gwelwyd

melus chwantau a drwg anwydau dynion yn tòri allan yn rhyfel-

oedd ac ymladdau; cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn

teyrnas ; lladd dynion yn cael ei ddysgu fel celfyddyd, a'i gj-flawni

fel un o orchwyhon bywyd, a'r hoU ddaear yn Aceldama, wedi ei

Uenwi â thrais, gorthrymder, a gwaed.

Edrj'chwn i'rbydmasnachol; y mae yno yn llawn blinder: pawb

yn ceisio yr eiddynt eu hunain
;
pob un am hela ei frawd i'w rwyd.

Ceir cariad, ymddiried, cyfiawnder, sydd yn rhwjTnyn cymdeithas,

wedi eu colH }-n y cydeiddigedd a'r cydelyniaeth a'r cydymgais am y

byd. D)^ved un g\vr mai ofn methu Uwyddo yn y byd yw ufíern

y Saeson; ac yn fílam eu gofal, eu pryder, a'u siomedigaeth, mae

Uawer yn cael eu poeni nes y mae eu hwyneb yn curio, a'u hesg}'rn

yn pydru. Gyda golwg ar foddion bywioHaeth, mae y miHynau o

bobl yn ymddangos fel pe baent wedi eu hanfon i'r byd yn unig i

grafu am damaid trwy chwys eu hwynebau. Dyna hwynt yn troi

ddydd ar ol dydd o gwmpas yr un gorchwyHon, a'r rhai hyny

yn orchwyHon nad oes ynddynt un ymarferiad nac amaethiad na

hapusrwydd i aUuoedd ardderchog yr enaid. Beth, dybygech

chwi, pe buasech wedi eich codi o ddiddymdra am ychydig flyn-

yddau \ffci/idx dur, i Hfîo a naddu coed, i bwyso a lapio mân-
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nwyddau, i fesur brethynau, i drîn nodwydd neu fynäAvyd, i nyddu

gwlân, ac i daflu yr Avenol yn ol ac ymlaen—y merched ieuengaf

yma i dynu i lawr a gosod i fyny y llestri priddion, a'r rhai henaf

i weu hosanau—ac wedi rhoi eich hoes at gyfrTw orchwyhon, eich

I bod yna i ddisgyn dros byth i ddystawrwydd,—oni buasech wedi

I

eich gwneyd yn ofer? Ewch at yr amaethwr a'i lafurwyr: yr un

I

fath, yr un peth drosodd a throsodd drachefn, ydyw ganddynt

dros ddyddiau eu hoes. Onid yw yn syn gAveled etifedd y fath

alluoedd yn ymdreulio ar bethau a all efe gyflawni wrth synwyr ei

fawd, heb fod i'w enaid ddim i'w wneyd na dim i'w gael ? Os yw
dyn wedi ei ddwyn i fôd, yn cael ei ddattod i ddim, ar ol dilyn

pethau mor annhraethol islaw galluoedd ei natur, díau fod miliynau

wedi eu crëu yn ofer.

Gellir edryclì ar líaws drachefn megys wedi eu hanfon i'r byd i

ddyoddef Nid oes iddynt hwy dr\vy eu bywyd ond un ystod o

gystudd. Gymaint sydd yn barod i gAvyno fel Job dan angerdd

cystudd, "Megys y dyheua gwas am gysgod, felly y gwaiaethpwyd

1 mi feddiannu misoedd o oferedd, a nosweithiau blinion a osod-

wyd i mi. Pan orweddwyf y dywedaf, Pa bryd y codaf, ac yr

ymedy y nos ? caf ddigon o ymdroi hyd y cyf-ddydd;" troi o ochr

i ochr am fod yr esgyrn yn cael eu tyllu'r nos, a'r gíau ddim yn

gorphwysj dysgwyl y dydd, ac erbyn iddo ddyfod, nid yw ei der-

fynau yn Uawenychu arno ef "Pan ddywedwyf, Fy ngwely a'm

cysura, fy ngorweddfa a esm^vythâ fy nghwynfan, yna y'm braw-

ychi â breuddwydion, ac a'm dychryni â gweledigaethau." Nid

oedd yn cael llonydd i gymeryd anadl, nac i lyncu ei boeryn.

" Am hyny dewisai fy enaid ymdagu," medd efe, "a marwolaeth

yn fwy na'm hoedl; ffieiddiais einioes, ni fynwn fyw byth; paid â

mi, canys oferedd ydj'w fy nyddiau" (Job vii.). Wedi i'r claf dreulio

y dydd i ddysgwyl am y nos, a'r nos am y bore, cerdded o ystafell

i ystafell, newid ystum am ystum, gwylio'r clock yn taro, gruddfan

gan ei boen, a hiraethu am esmwythder, o'r diwedd mae'r truan

yn "marw me^vn chwerwder enaid, ac ni fwytäodd mewn hyfryd-

wch" (Job xxi. 25). Yn y golygiad hwn, g\vagedd yn ddíau yw

;

einioes dyn. A wnaed dyn yn unig i'w foddi yn y dwfr, i'w losgi

yn y tán, i'w newynu gan eisieu bwyd, i'w saethu â'r mellt, i'w

ysgytian o'r byd gan ddaeargryn, i orwedd yn fwyd i bryfed neu

dail i'r ddaear ? Os felly, aeth ei fôd yn ofer.
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IV. Mae dyn wedi ei wneyd yn ofer, os yn unig i'r fuchedd

hon, ^vrth ystyried natur iscl ei hlcscrau.

I Hapusn^ydd yw prif amcan dyn, canys megys y gwnaeth Duw
(
ef i'w ogoniant, gwnaeth ef hefyd i'w fwynhâu. Felly y mae tuedd

ymhob dyn i ymgyrhaedd at hapusrwydd; a phan yn anobeithio

am hyny, mae yn gwcled y cwbl yn ofer; ei lamp heb oleuni, a

fìynnonau ei hapusrwydd wedi rhewi.

Ond fe allai y dywedir, Onid elUr golygu bywyd dynion y byd,

y rhai sy'n tòrheulo mewn llwyddiant, yn ffurfio eu hamgylchiadau

wrth eu hewyllys, y rhai beth bynag a ddeisyfo eu Uygaid, ni

ommeddir hwynt iddynt,—yn cynnwys amcan digonol ynddo ei

hun, pe heb fyd eto i ddyfod ? Ond gallem ateb mai pender-

fyniad yr hwn a brofodd hyny ydoedd, " Gwagedd o wagedd

!

g\vagedd y\v y cwbl 1 " Rhaid i'r hapusrwydd sydd yn ddigon o

amcan i fôd y crëadur gyfateb i arbenigrwydd ei natur; rhaid iddo

îod^yn gyfryw âg y gall efe gadw pob peth mewn darostyngiad

iddo a chyrchu ato fel cyrhaeddiad eithaf natur; rhaid ei fod yni

gymaint o ddaioni fel po Iwyraf yr ymwertho dyn iddo, mai mwyaf^

oll yw ei hapusrwydd am ei fod yn cyrhaedd amcan ei grëadig-i

aeth. Yn awr, ynte, beniwch bleserau y byd wrth y rheol yna, a

chwi a welwch os nad yw y fath un â dyn wedi ei wneyd i rywbeth

heblaw y fath bleserau, ei fod wedi ei wneuthur yn ofer.

Meddyhwch am bleserau gwybodaeth. Nid oes ond ychydig

yn meddu gaUu ac amser i yfed o'r fifynnonau hyn. Y mae "try-

sorau doethineb yn guddiedig." "Pa le y ceir doethineb?'' "Y
peth sydd beU a dwfn iawn, p^^y a'i caifìf?" Ac nid y\v y rhai

sy'n rhodio gerddi philosophi ddim yn hapus. Gwybod a mwyn-i

hâu sydd ddau beth gwahanol. GaU y pen fod yn Uawn goleuni,

a'r galon yn U.awn trueni. Dacw y gT yr agorodd natur ei hoU

galon iddo, yn cwynfan yn alaethus, "Mewn Uawer o ddoethineb y
mae Uawer o ddig, a'r neb a chwanego wybodaeth a chwanega

ofid. Fel y dygAvydd i'r ffôl y dyg^vydd i minnau; pa beth gan

hyny a dâl i mi fod yn ddoeth mwyach ? canys ni bydd cofía am
y doeth mwy nag am yr annoeth yn drag}^vydd; a pha fodd y
mae'r doeth yn manv? fel )t annoeth."

MeddyUwch eto am bleserau anian; "pob peth a'r sydd jm y
byd, megys chwant y cnawd, chwant y Uygad, a balchdcr y bywyd."

Pw)' na chyAYÌlyddiai feddwl fod dyn wedi ei wne)-d i fwynhâu y
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rhai hyn yn unig am dymmor, ac i ddisgyn i ddystawrwydd ? dyn

wedi ei wneyd i gasghi cyfoeth i'r neb na \vyr—i fwyta ac yfed, ac

yna i fyned yn fwyd i bryfed ei hun—i enniU clod ffyhaid, ac yna

i ddisgyn i dir anghof ! A all pethau fel hyn fod yn brif amcan ei

grëadigaeth ? pethau y mynai'r dyn ei hunan eu cadw mewn dar-

ostyngiad i bethau uwch, megys iechyd ac anrhydedd; pethau y

mae yn gy^vilydd gan yr annuwiol eu haddef yn brif bleserau;

pethau sydd yn ei wneyd yn druenus, ac nid yn hapus, wrth ym-

werthu iddynt ! Nid oes eisieu yr un enaid i'w mwynhâu. Gall

yr anifail fwynhâu peth o'r fath gystal âg yntau. Ac, fel hyn, y rnae

pob peth sydd gan ddyn yn fwy na'r anifail yn ofer. Paham, ynte,

y cafodd dyn y meddwl mawr yna, y côf cryf, y dymuniadau ëang, y
serchiadau a allant ymddigrifo yn Nuw ei hun, yr amgyffred a all

dreiddio i ddirgehon tragywyddoldeb, i ddim yn y byd ond i fwyta

ac yfed ? A ydyw'r cyfryw alluoedd mawrion wedi eu rhoddi er

mwyn darpar dros y cnawd ? Dyna felly lestri aur yn cael eu

defnyddio i ddal golchion brwnt; y tywysog breiniol wedi ei

anfon i borthi moch ! Paham y rhodded iddo enaid heb ddim ar

\ei gyfer ? Gofynwch i'r rhai a wnaethant foddion bywyd yn amcan

|byAvyd, Oni ddarfu i chwi fyw yn ofer ? Y meddwyn, y godinebwr,

a'r cybydd; a dál eich g^vrthddrychau chwi i'w dilyn fel amcan

mawr b)^vyd ? Atebwch yn awr, wedi i chwi aberthu enw, cyd-

wybod, ac iechyd iddynt. Caifif "mab Dafydd, brenin yn Jerusa-

lem," wedi iddo bentyru iddo ei hun arian ac aur, ac heb attal

ei galon oddiwrth ddim hyfryd, ateb yn eich lle :
" Wele, hyn oll

oedd wagedd a gorthrymder ysbryd, ac nid oedd dim budd dan

yr haul."

V. Mae plant dynion wedi eu gwneyd yn ofer, os yn unig i'r

fuchedd hon, o ran dim y maent yn ei brofi mnün crefydd.

Dyma lle y mae rhai o honoch yn edrych am wir amcan eich

crëadigaeth. Hwynt-hwy sydd wedi eu cyfiawnhâu trwy ífydd a'u

hadne^^-yddu i ddehv Duw—heb edrych ar y pethau a wehr, y rhai

sydd dros amser, ond fel parotöad i'r pethau ni wehr, y rhai sydd

dragy\\7ddol—er trugareddau Duw yn ymroddi i'w wasanaeth trwy

barch ac anmharch, clod ac anghlod—yn gosod eu serchiadau ar

bethau sydd uchod, a'u hymarweddiad yn y nefoedd—yn myned
tny/r byd dan weddío, marweiddio y serch iddo, heb ofalu am
ddim sydd ynddo ond gwasanaethu Duw,—beth a ddywedwn am



Dyìì, os n'ui i fyn' mcwn byd ara//, wedi ei greii yn ofcr. 6i

\y dynion hyn? DyAved\vn, os mai dyma unig ystâd dyn, mai

"ofer y\v crefydd hwn." "Ofer y glanhëais fy nghalon." "Os yn

y byd yma yn unig y gobeithiwn yn Nghrist, truanaf o'r hoU ddyn-

ion ydym ni."

Ystyriwch leied o hapusrwydd crefydd a fwynhëir yma. New-

ynu sydd yma, a diwallu draw; Uafur yma, agorphwys draw; ym-

ladd yma, a mwynhâu yspail y fuddugoHaeth draw. Ac am yr

ychydig bleser yr ydym yn ei fwynhâu gyda chrefydd, tragywydd-

oldeb yw ei felusder. Beth a fuasai cyfiawnhâd, mabwysiad, na

delw Duw, o werth i gi-ëadur yn disgyn i ddiddymdra ? Beth fuasai

waeth i mi ymha ystâd y byddwn, na pha annhrefn oedd yn

nhymher fy ysbryd, os un ydwyf i ddisgyn i ddim yn ebrwydd ?

Ah! ynolhyn, po fwyafabrofaswn oblesercrefydd, mwyaf truenus

a fuaswn, a pharotaf i ofyn, Paham y gwnaethost blant dynion yn

ofer ? Am a wn i nad dyma y tro olaf i mi, O Arglwydd, gael

dyfod i dy \vydd—y tro olaf i mi gael g^veled dy wyneb grasol, a

chlywed dy hyfryd lais—y prawf dieddaf a gâf o'th ddaioni—

y

canu olaf i'th enw a fwynhâf Paham y crëaist fi i weled Canaan,

heb fyned iddi—i archwaethu blâs dy gariad, ac i ddiflanu—i weled

afonydd o hyfrydwch, ac ond yn brin brofi o honynt—i dy ryfeddu

am foment, a dy adael byth i'th ryfeddu dy hun ? O na buaswn

heb fyw erioed, neu, ynte, yn cael byw byth

!

Ydyw ! mae y cwbl o dan haul yn ddirgehvch oni olygir dyn ar

y ddaear yn teithio ymlaen tua byd y bydd ei gyflwr ynddo o dra-

gyAvyddol barhád. Heb hyn, y bobl oreu yn y byd hwn yw y

rhai a siomir fwyaf. Y syniad am dragywyddoldeb a'i gynnwys

yw yr hyn a esyd enaid cristion ar dân gyda chrefydd. Gyfiawn-

ion, pa fodd yr ydych yn gorfoleddu mewn gorthrymderau ? Yr

ydym "yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Duw." I ba le y

cyfeirir chwi gan y teimlad sydd yn eich codi i ddadgan "Bendi-

gedig fyddo Duw?" "I etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig, a

diddiflanedig, ac yn nghadw yn y nefoedd i ni." Pa beth sydd

yn peri i chwi edrych i lawr mor ddiochain ar y bedd ? " Canys

ni a wyddom, os ein daearol d o'r babell hon a ddattodir, fod i

ni adeilad gan Dduw, sef t nid o waith llaw, tragyAvyddol yn y

nefoedd?" Y tipyn mwyniant crefyddol a geir yma, cychwyniad

gogoniant ydyw; blaenffrwyth y cynnyrch mawr sydd yn ol. Y
wybodaeth am Dduw, yr awyddfyd am ei gymdeithas, y cariad at



02 Dyü, oí i'iíì i fyw jncu'n h'd -.iralh "d'cdì a grai yii ofer.

Grist,—dyna ddechreuad ein nefoedd, ac nis gallwn eu coUi

byth.

Credwn fod tragywyddoldeb yn ein haros, a dyna yr hoU dy-

wyhwcli yn ciHo. Rhodiwn yn ngolcuni y Bibl am anfarwoldeb,

ac ni a wehvn yn amlwg na chrëodd y Duw doeth a da mo ddyn

}Ti ofer. I wasanaethu a m^^ynhàu Duw y g\vnaed dyn i dde-

chreu. Gosodwyd ef ar y ddaear yn nghanol temtasiynau am

dymmor i'w brofi. Yma syrthiodd i ddrwg a thrueni; ymrysonodd

â'i Luni^AT, troseddodd ei ddeddf, a chollodd ei heddwch. Eto ni

syrthiodd dyn yn ddiobaith. Lluniaethwyd trefn i'w godi yn ol

at Dduw tnvy Gyfr}'ngAvr; a phan y dygir ef at Dduw yn mhabell

y cyfarfod, dyna gymdeithas yn dechreu rhyngddo á'r Mawredd ar

y ddaear, yr hon a berfîeithir yn nhragywyddoldeb.

Wele ni bellach mewTi awyr oleu ac ar dir safadwy. Gan

edrych ar dragyAvyddoldeb, ni cliwynfanMn mAV}'ach, "Paham,

Arghvydd, y crëaist hoU blant dynion yn ofer?" eithr ni a ddy-

wedwn WTtho, C}^awn a chyAvir yAv dy ffyrdd, O Argh^ydd;

g\vnaethost ddyn mewn doethineb, ac nid yn ofer

!

Y mae dyn i bara byth, ac y mae hyny yn rhoddi amca?i teihung

îr cwbl syddyn giueini arno yn y fuchcdd drancedig hon. Pe buasai

wedi ei wneyd i aros yn unig am dymmor megys hwythau, buasai

yr oU a wehr yn ofer: haul yn t}nvynu yn ofer, daear yn ffrwytho

yn ofer, i ddyn a grëwyd yn ofer; y naiU yn byw ar y Uall, a'r

cyfan yn disgyn i ddiddymder yn y diwedd. Ond wrth wasan-

aethu ar grëadur sydd i bara byth, y mae'r pethau a weUr yn ateb

dyben anfeidrol, ac yn cael math o drag}r\vyddoldeb yn ei wirion-

eddol dragywyddoldeb ef Lysieuyn y maes, paham yr wyt ti yn

tyfii ? I fod yn f\vyd i'r anifail. Yr anifail, paham yr wyt ti yn

pesgi? I fod yn ymborth i ddyn? Tydi, O ddyn, pa amcan
sydd i fod genyt? Byw i Dduw; dechreuaf ymarfer hyny

yma tuag at ei gyflawni dros byth. Dyn, yr hwn sydd yn edrych

mor ddistadl,—er ei f\vyn ef, ar ol iddo ddyfod i gymmod âg

Arglw^dd y lluoedd, y mae holl olwynion peiriant mawr naturiaeth

}n troi. Dyma yr Arglwydd yn gwTando ar y nefoedd, y nefoedd

yn gwrando ar y ddaear, y ddaear yn gwrando ar yr d a'r gwîn

a'r olew, a hwythau yn g\ATando ar Jezreel (Hosea ii. 21, 22).

Oni buasai fod gan Dduw ei Israel, y bobl a luniodd efe iddo ei

hun, ni welid ymhobman ond diffhyythdra ac anghyfannedd-dra;
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hAvynt-hwy sydd "yn fendith o fewn y tir.'' Y mae'r ddaear, mae
yn wir, yn tynu at ei diwedd; hi "a heneiddia fel dilledyn."

Beth, er hyny ? y mae crëaduriaid diddiwedd, personau i fôd byth,

yn cael eu cynnal arni; y maent hwy yn caelmoddion bywiohaeth

ganddi i'w hyftbrddi arni fel rhai á'u hwyneb ar fuchedd ddidranc.

Os syrthio i ddiddymder }-w tynghed ein daear ni, ni ddisgyn hi

yno nes iddi yn gyntaf boblogi y tragywyddoldeb ma\\T. O ddae-

aren, nis gall mai yn ofer y'th wnaethpwyd ! Gan fod Mab Duw
yn Uawenychu yn dy gyfanneddle cyn gwneuthur o hono dydi—ac

wedi iddo, âg efe yn ffurf Duw, wisgo ynot natur dyn, ac felly dy

nodi á'i gamrau, a'th gysegru â'i waed—a chan ei fod ef fel Tad
trag)^vyddoldeb, y Tad trag}^vyddol, yn dy roddi i'r plant a

roddes Duw iddo yn feithrinfa i'r nefoedd,—ni'th anghofir ac ni'th

ddiystyrir byth. Bûm weithiau wrth feddwl am eiriau Pedr, a'u

cyffelyb mewn lleoedd eraiU, "Y ddaear a'r gwaith a fydd ynddi

a losgir," yn dy^veyd ynof fy hun mewn ffordd o gyfarchiad, Wel,

yr hen ddaear, pa fodd bynag yr ymdärewi wedi y llosgiad mawr, ti

a íyddi yn dragy^vyddol yn fy nghôf i ! mi a gofiaf ddaear Cymru,

y llwybrau i hen gapel Llansanan, a'r cerdded dros fynyddoedd

i hen Gymdeithasfäoedd y Bala, am dragywyddoldeb ! lë ! er

pob camdriniaeth a sarhád a gafodd daear trwy bechodau plant

dynion arni, caiff, pa fodd bynag, dragywyddoldeb anrhydeddus

yn nghôf y gAvaredigion; a chyfrifir gan bob sant iddi lawn ateb

dyben ei chrëadigaeth.

Y mae dyn i bara byth, ac y mae hyny yn rhoddí rhesuim am
holl yniddygiadan Dino tuag ato yn y byd syddyr awr hon. Ar y
ddaear nid jw yr annuwiol mor druenus âg y gallesid dysgwyl y
buasai gelyn Duw; ac nid yw y duwiol mor hapus âg y gallesid

dysgA\yl g^veled plentyn Duw. Tragywyddoldeb a wna y cwbl yn

unia^\Ti, lle y rhydd Barnydd pawb "i bob un fel y byddo ei waith

ef." Bûm yn meddwl fod y byd \wva, nid ar bob cyfrifon, ond

mewn rhyw un golygiad, yn debyg i'r seler o dan ystafell y brawd-

lys. I fyny y profir ac y bemir y carcharorion, ac i lawT y cedwir

y rhai sydd eto heb sefyll yn y court. Ar y llofft, uwch ben y
carcharorion yn y seler, y mae'r fam yn eistedd, ac y maent h\vy-

thau o un i un yn cael eu galw o flaen y barnwr. Wedi iddynt

fyned i fyny ar hyd y grisiau tywyll, byddant yn dyfod allan yn y
lls agored; bydd gorsedd bam ar eu cyfer, y dadleuwyr a'r
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tystion yn barod; y llyfrau yn cael eu hagor, eu hachos hwy yn

cael ei drîn yn ebnvydd; ac, osceir hwynt yn euog, dyna y dded-

fryd yn cael ei chyhoeddi arnynt, yr hon a roddir mewn grym yn

ddiwarafun. Nid )^v yr annuwiol ar y ddaear yn gallu cyflawni

pechodau yn gAvbl ddilyfethair : mae cydwybod yn ei boeni, a

rhagluniaeth yn ei gyfyngu; carcharor ydyw yn cael ei wylio a'i

gadw erbyn y farn. Ac nid ydy^v efe eto yn derbyn yr hyn a

haeddai ei anwiredd : y mae efe yma heb ei ahv i sefyll o flaen y

fainc. Y mae miloedd o blant dynion yn cael eu dwyn bob

mynyd trwy entry marwolaeth i wyddfod yr orsedd fawr, Ue y

penderfynir eu hachos dros byth. Nid yw holl ofidiau a gorthrym-

derau y duwiol ar y ddaear ond dysgyblaeth yr ysgol, lle y dygir

ef i fyny i'w gymhwyso i iawn ymddwyn yn nhragywyddol ystàd

gogoniant, ac i'w hiawn fwynhàu. "Da yw i mi fy nghystuddio,"

medd efe, "fel y dysgwn dy ddeddfau." Tad yr ysbrydoedd

sydd, dros yr amser presennol, yn ceryddu ei feibion er Uesâd

iddynt, fel y byddont gyfranogion o'i sancteiddrwydd ef Y mae

ymddygiad Duw tuag at ddynion ar y ddaear yn gyfryw ág a all-

esid ei ddysgwyl mevm gorchwyhaethau at grëadur syrthiedig sydd

i bara byth, ac eto, yn wir, heb ei Iwyr adael. Gwehr fod pechod

yn drueni ynddo ei hunan,. fel nas gall pechadur osgoi anghysur.

Ond y mae llewyrch gobaith ar y ddaear yn goleuo pechadur; y
mae trefn yr efengyl yn wynebu arno fel y mae; ac y mae pob

annedwyddwch sydd yngln a i sefyllfa bresennol i fod yn rhan o'r

nioddion i'w gau ef i'r drefn hono. Pe na chaffai ond iechyd a

hawddfyd, cyfeilUon a chysuron, anhawdd fyddai iddo edrych

arno ei hun yn ddyeithr ar y ddaear, a chwennych gwlad well.

Gwneir iddo feddiannu misoedd o oferedd, i edrych a ddaw

hyny ág ef i geisio tragywyddoldeb o etifeddu syhvedd. A myn-

ych y bendithiwyd dyoddefiadau yr amser presennol hwn i weith-

redu yn odidog ragorol i'r dyoddefydd dragywyddol bwys

gogoniant.

Y mae dyn i bara byth, a dylai ystyried hyn ein cymmodi â

marwolaeihau annysgT.vyliadwy ei7i cyfeilUon. Pe buasai dyn i

ddarfod yn angeu, buasai ei oes fer yn ddirgelwch anesboniad\vy.

Gynifer a welsom ni >ti meirw yn eu hieuenctyd, ac yn eu mysg

nid ychydig wedi eu haddurno á galluoedd mawrion, wedi eu

bendithio â gwir anian crefydd, a'u rhoddi mewn manteision
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têg i ogoneddu Duw, a phawb o"u cydnabod yn dysg^A^l pethau

mawrion oddiwTthynt 1 Paham yx oedd y cyfryw rai yn cael eu

cipio ymaith mewn moment—eu galw oddiar y chwareufwrdd cyn

iddynt ddechre actio, a pheri i wahanlen tragyAvyddoldeb eu cuddio

oddi\\Tth)'m ? Yn ddíau, medd ein teimlad siomedig ni, yn ofer

y gA\Tiaethpwyd hwynt. Eithr, nage ! yr oeddynt tn\y farwolaeth

yn C)Thaedd eu hamcan yn g}'nt. Beth a fuasent hwy yn ei

wneuthur pe gadawsid hwy ar y ddaear? Wel, meddwch, cani

Duw a'i wasanaethu—dilyn Crist a'i ganmawl ef lë; ond draw,

tu hwnt i angeu, y maent yn gwneuthur hyny yn berffaith. Mi a

welais yn Liverpool d haiarn mawr a ch)^vrain wedi ei osod i

fyny, yn Uawn ystafelloedd, a Uíaws o bethau manteisiol at drig-

iannu yiiddo ; ond cyn i neb gysgu noson o'i fewTi, cafodd ei ddad-

screiüio, ei dynu i lawr, ei sypio at ei gilydd, ei ddwyn yn sypynau

i long, a'i gludo felly dros y môr. Dyna hwnw wedi ei adeiladu

yn ofer. Nage; dros y môr yr oedd efe i fyned. BwTÌadwyd ef

yn balas i r)-w d)^\ysog neu frenin yn nghoedwigoedd Affrica; ac

i'w weled am en)d yn unig y rhoddwyd ef i fyny yn y wlad hon.

Wedi m)Tied i'w le penodol )t ochr draw, codwyd ef i fyny i aros

yn ansymudol. Felly am ein cyfeiUion ieuainc, duwiol a doniol, y
buom yn galaru ar eu hôl, na feddyliwn )Tiom ein hunain mai ofer

oedd eu hanfoniad i'r byd o herw)-dd eu S)Tnudiad disymwth o

hono. I'r wlad fry yr oeddynt i fyned; i wasanaethu Duw yno

heb anmherffeithrwydd na blinder y cymhwyswyd hwynt; ac yno

"y maent ger bron gorseddfainc Duw, ac yn ei wasanaethu ef

ddydd a nos )ti ei deml."

Y mae d)Ti i bara byth, a phrîodol gan hyny yw / achosion avi-

ser gacl cu llyncu gan dragynyddoldch. Nis gallwn lai na gweled

jT argrafif o fawTedd meddwl d)Ti a osodir ar ei adeiladau, ei beir-

iannau, a'i hoU weithredoedd celfydd; a S)'n yw edrych arno yn

cael ei g)-mer)-d )Tnaith oddi\\Tth)Tit mor ebrwydd, a chanfod

gwaith ei law yn aros wedi iddo ef ei hun gilio. Ond, erbyn iawn

famu, rhaid i ni synio mai pethau yw y rhai hyny i rwyddhâu ei

flfordd trwy y byd i drag)-wyddoldeb ; a pharotôi erbyn y byd

hwnw a ddylai fod ein hamcan penaf yn y byd hwn. "Canys nid

oes i ni yma ddinas barhäus, eithr un i ddyfod yr m ni yn ei

dysgwyl." Caiff ein parotöad i'r nefoedd ei hwyluso ymlaen "tra

na b)ddom yn edrych ar y pethau a welir, ond ar y pethau ni
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welir; canys y pethau a welir sydd dros amser, ond y pethau ni

weUr sydd dragywyddol."

Enaid ! gan fod dadguddiad y gwirionedd, tr^yy ddwyn tragyw-

yddoldeb ger bron, yn profi mai nid ofer y'th wnaed, cymer hyn

yn gymhelUad i gredu yn Nghrist, fel un "a wnaethpwyd yn awdwr

iachawdwriaeth dragywyddol i'r rhai oU a ufuddhânt iddo." Efe

a ddaw "i'w ogoneddu yn ei saint, ac i fod yn rliyfeddol yn y rhai

oU sydd yn credu, yn y dydd hwnw." Ac os na chaiíìf efe ei

ogoneddu ynom ni, efe a fyn ei ogoneddu arnom, a hyny yn ddi-

ddiwedd. Pa le a pha fodd y byddi di yn y byd tragywyddol ?

Mae yr Arglwydd yn penderfynu cael ei ogoniant oddiwrth dy

fôd; ond pa un ai gogoniant ei ras a'i gariad, ai ynte gogoniant ei

aUu a'i ddigofaint, a fydd hwnw? "Beth, os Duw, yn ewyUysio

dangos ei ddigofaint, a pheri adnabod ei aUu, a oddefodd tr^yy

hirymaros lestri digofaint wedi eu cymhwyso i goUedigaeth?" Fel

y wimvydden ddiffrwyth, gan nad yw o un gwerth o ddiffyg ffr^yyth,

a'i choed yn hoUol ddiddefnydd i wneuthur gwaith, nac hyd yn

nôd i gymeryd o honi hoel i grogi un offeryn arni, nid oes i'w

wneuthur ond ei rhoddi yn ymborth i'r tân (Ezec. xv. 2—4); ac

fel tanAV}'dd hi a fydd o ryw wasanaeth—feUy y bydd yr anghred-

iniol a'r anedifeiriol mewn byd araU yn g\vasanaethu fel esiampl o

ddîaledd cyfiawn y Duw Goruchaf "A hwy a ânt aUan, ac a

edrychant ar gelanedd y rhai a wnaethant gamwedd i'm herbyn

;

canys eu pryf ni bydd marw, a'u tân ni ddififydd; a byddant yn

fiìeidd-dra gan bob cnawd." Gan hyny, O bechadur, cyn i'th

ddydd fyned heibio, derbyn Grist fel y mae yn cael ei gynnyg i ti

yn yr efengyl ; feUy y g\varedir di rhag gwastrafíu dy amser cymer-

adwy i sicrhâu tragywyddoldeb o wae, ac y cyrhaeddi amcan

,
gogoneddus a dyben penaf dy fôd.



PREGETH IV.

CADW TRWY DDINYSTRIO.

CoRiNTHiAiD V. 5: "Draddodi y cyíryw un i Satan, i ddinystr y cnawd,
fel y byddo yr ysbiyd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd lesu."

NiD oes ond dwy deyrnas ysbrydol yn y byd hwn, yr eiddo

Satan a'r eiddo Crist. Mae y ddwy yn elynol i'w gilydd;

ac y mae Ih^yddiant y naill yn lleihâd a dinystr i'r llall. Pan mae

dynion tnvy dröedigaeth rasol yn cael eu dwyn o'r byd i'r eghvys,

y maent yna yn cael eu troi o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant

Satan at Dduw—eu gwaredu o feddiant (ýcnaer) teyrnas y tywyll-

wch, a'u symud i deyrnas anwyl Fab Duw. O'r ochr arall, pan

mae dynion anghymeradwy yn cael eu bwnv allan o'r eglwys, a'u

difeddiannu o'i breintiau, mae y cyfryAv yiia yn cael eu traddodi i

Satan, i'w deyrnas weledig ef; y maent o ran eu hystâd allanol,

pa beth bynag ydynt rhyngddynt â Duw, yn yr un cyflwr á'r dyn-

ion sydd yn amlwg yn nheyrnas y diafol.

Mae y gyfran hon o'r gwirionedd yn rhoddi drych o'r orchwyl-

iaeth anhawdd, beryglus, ac ofnadwy hono, yr hon sydd yn dyosg

dyn o bob hawl a braint sydd yn pertliyn i eglwys Dduw, ac yn

ei roddi yn ol yn grëadur esgymun i Satan ; ac y mae yn gosod cyf-

anNyddiadau i'w gweinyddu hyd ddiwedd amser. Ei gwTth-

ddrych yw dyn yn by%v mewn bai ysgeler, o'r hyn yr oedd prawf

hoUol. Nid yw y cerydd hwn ddim i'w weinyddu ar chwedl

ddisail, nac am wendidau anocheladwy; "canys meuTi llawer o

bethau yr ydym ni bawb yn IHthro;" ac nid yw ychwaith i'w

weinyddu am fai mwy neiUduol yn wastad, cyn i foddion eraill brofi
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}ii aneffeithiol i adg)^veirio. Gwir nad yw Paul yma yn dysgu yr

eglwys i ymofyn dim am edifeirvvch, nac i arfer dim moddion

tuag at adferu y dyn i edifeirwch cyn ei ddiarddel : ei draddodi i

Satan yw yr unig foddion a orchymynir er dinystr y cnawd a

chadwedigaeth yr ysbryd, sef trwy adferiad i edifeirwch; ond fe

wehr fod y dyn hwn nid yn unig yn euog o fai tra ysgeler, ond

hefyd wedi byAv ynddo, dybygid, er ys cryn amser, ac, ar yr un

pryd, o bosibl, yn ddyn mwy cyhoeddus na chyfifredin.

Dangosir awdurdod yr orchwyliaeth hon: "Yn enw ein Har-

ghvydd lesu Grist." Efe a roddes y gallu hwn i'w eglwys; efe a

sefydlodd yr ordinhâd hon yn ei d; a thrwy ei awdurdod, gan

hyny, mae i gael ei harfer. A phan y caffo ei gweinyddu yn ol ei

air, yn ei Ysbryd, ac yn ei enw, mae ei allu yn ei heífeithioU ac

yn ei chadarnhâu. "Yn wir meddaf i chwi, Pa bethau bynag a

rwymoch ar y ddaear, a fyddant wedi eu rhwymo yn y nef; a pha

bethau bynag a ryddhäoch ar y ddaear, a fyddant wedi eu rhydd-

hâu yn y nef" (Mat. xviii. i8). Ac ni a welwn yr ybsryd yn yr

hvni mae i gael ei gweinyddu: galaru. "Ni alarasoch yn hytrach."

Mae pob peth yn galw am alar yn yr amgylchiad hwn' ar eglwys

:

enw Crist dan warth, a brawd yn yr Arglwydd dan fai, ac yn awr

yn myned dan y cerydd olaf, trymaf, sydd yn perthyn i eglwys

Crist, ac yn cael ei drosglwyddo i ystàd nad oes ganddi mwy i

\vneyd âg ef. Y mae yn orchwyliaeth y dyHd ei chyflawni gydag

ympryd a gweddi. Lle bo eglwys yn yr iawn dymher, y mae yn

sicr o fwTw y drygionus o'i mysg; ond fe ddyHd cofio fod yn

bosibl i eglwys fod yn fanylaidd mewn dysgyblaeth tra wedi coUi

yr ysbryd i'w gweinyddu.

Mae ein testun yn dangos dyben yr orchwyUaeth. Traddodir i

Satan, ac feUy purir yr eglwys; ond iachawdwriaeth y troseddwr

y\v y nòd mawr: "dinystr y cnawd, fel y byddo yr ysbryd yn

gadwedig." Yr un dyben sydd i'r g\veinyddiad difrifol hwn âg

sydd i hoU orchwyUaethau Duw, ei air, ei ordinhadau. Yn nesat

at ogoniant Duw, iachawdwriaeth pechadur yw yr amcan. Os yw

y pethau hyn yn troi yn fagwraeth i'r cnawd ac yn ddinystr yr

ysbryd, y mae hyny i'w brìodoU i ddrwg y dyn, ac i farn Duw arno

.am eu camddefnyddio. Cadw y\v tuedd ac amcan cyntaf hoU
orchwyUaethau Duw trwy yr efengyl.

Heb aros beUach ar y gweinyddiad o esgymundod eglwysig, ni
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a dynMii allan o'r testun egwyddor gyffredinol, ac a alwn sylw at yr

hynodrwydd a ddangosir ynddo sydd yn ngorch^^yliaeth y cadw:

cadw tnvy ddinystrio. "I ddinystr y cnawd fel y byddo yr ysbr}-d

yn gadwedig." Nid oes dim cadw heb ddinystrio, na dim dinystr

gyda ni yma ond fel y byddo y d}Ti ei hun yn gadwedig. Mae
d^Tiion o ran cyflwr eu personau ac ansawdd foesol eu meddyhau

tuag at Dduw y fath, fel ag y mae yn rhaid i'r orch^yyliaeth a'u

hachubo fod }-n orchw}liaeth o ddinystr o'r dechre i'r diwedd. Pe

byddech yn dirnad liyn yn ^^-ell, chwi a welech fwy o g}'mhw}-sder

a rhes\vm }n y gorch^yyHaethau. Mae dyn }n barod i feddwl pan

y dechreuo Duw ei drîn ef er ei gadw, mai myned i'w ladd ef y
mae, a hyny o herwydd fod y driniaeth yn cael ei chymh\\yso i

ladd pethau eraiU sydd o'i fewn ef. "Od y^v yr Arglwydd gyda

ni," medd Gedeon, "paham y dyg^yyddodd hyn oU i ni?" Os

am fy achub i y mae Duw, medd }t enaid, beth yw y saethau

Uymion yma yn fy nghydwybod ? beth jw }t ymrysonfa }T wyf yn

ei phrofi yn fy mynwes ? beth }av y barnu a'r condemnio a wna

Duw arnaf }ti fy meddyHau ? beth yAv yr hoU wyHo y gehvir arnaf

iddo
;
yr ymarfogi a'r }Tngadw ? paham y rhaid fy rhoddi me'WTi

cystuddiau, dan geryddon fy mrodyr, dan ddysgyblaeth y t ? Yr

ateb yAv, mai tn\y ddinystrio y mae cadw. Y mae gelynion

i'w gorchfygu, a thueddiadau dr\vg i'w marweiddio
; y mae dinystrio

yn holl orchwyhaeth y cadw. Rhaid jw' gorchfygu trosot, trwot,

ac ynot, meAvn trefn i'th gadw.

I. Y mae hyn yn dyfod i'r gohvg yn iachawdwriaeth gysgodolyr
eglwys trny yr oesocdd.

Yr oedd hoU iachawd\vriaethau yr eghvys yn gysylltiol â dinystr

i'w gelynion. Tnvy hyny yr oeddynt yn cael eu cyflawni; ac

felly yr oedd}Tit yn destun gorfoledd i'r duwioHon. Felly y mae
yr Argh^ydd yn aml yn yr Hen Destament yn cael ei osod allan

fel Rhyfehvr, BarnuT, a Di'alydd ; ac y mae ei addewidion i'w bobl

yn fynych yn g}'nm\ysedig yn ei fyg}'thion i'w elynion, am fod

gwaredigaeth y naill dn\y ddinystr y lleiU; ac felly hefyd ceir ei

fyg}'thion i'w elynion yn gorwedd yn ei addewidion i'w bobl.

Yr esiampl nodedig g}Titaf a gawTi ni o hyn }^v y diluw. Gall-

asech feddwl nad oedd yn hyny ddim bron ond dinystrio; ond

edr}-ch\vch }Ti fanylach, a chewch weled fod yno nid yn unig gadw
yn gystal a dinystrio, ond mai cadw oedd yr amcan, a bod y
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dinystrio mewn trefn i gadw. Fe foddwyd y byd fel y byddai

Noah gadwedig. Mae yn wir fod yr arch yn ddiogelwch iddo ef

rhag y dihiw; ond mor wir ydyw fod yr arch a'r dihiw yn gwneyd

un iachawdwriaeth oddiwrth drais ac annuwioldeb y byd. Yr

oedd yno "achub trwy ddwfr," yn gystal â rhag dwfr. Nid oedd

ond Noah a'i deulu yn glynu wrth addoliad Duw; yr oedd y byd

o'i gwmpas yn llawn drygioni a thrais, yr hyn oedd yn gosod cref-

ydd a bywyd Noah mewn perygl, ac yn hyny yr eghvys o ran ei

hanfod yn debyg o gael ei dyfetha. Ond pan yr oedd efe wedi ei

adael, "megys Uuest mewn gwinllan, megys Uett mewn gardd

cucumerau, megys dinas warchäedig," dyma y diluw yn cael ei

ddwyn ar fyd y rhai anwir, fel y byddai yr eglwys yn gadwedig.

Felly yr oedd )t hoU orchwyUaeth yn iachawdwriaeth trwy farn a

dinystr. " Cyffelybiaeth cyfatebor'

—

aìititye—i hyn yw yr hwn
sydd "yn ein hachub ninnau, sef bedydd." Achubwyd Noah tr^vy

fod ei fedydd wedi dinystrio yr hen fyd a'i lygredigaeth, a'i ddwyn

yntau i fyd newydd; ac achubir pechadur eto drwy fod yr iach-

awdwriaeth a ddengys bedydd yn dinystrio yr hen ddyn a'i

chwantau twyUodrus, ac yn codi y pechadur i newydd-deb ysbryd

a buchedd.

Yr un modd yr oedd gAvaredigaeth Israel o'r Aipht yn waredu

trwy ddinystr. Yr oedd hyny o ystwytho a fu ar Pharaoh yn

profi y gaUasai Duw ddwyn ei bobl aUan mewn heddwch. Ond
yn Ue hyny, wele Dduw yn gadael iddo galedu i'w ddinystr, a

thynu barn ar farn nes dyfetha'r Aipht. FeUy dywedai yr Arglwydd

wrth feibion Israel, "Myfi a'ch dygaf chwi aUan oddi tan Iwythau

yr Aiphtiaid, ac a'ch rhyddhâf o'u caethiwed hwynt, ac a'ch gwaredaf

â braich estynedig, ac â bamedigaethau mawrion" (Ex. vi. 6).

Ac i berfîeithio y waredigaeth, dacw ben yr hen lefiathan ei.hunan

yn cael ei ddryUio, ac Israel yn canu, wedi gweled yr Aiphtiaid yn

feirw ar fin y môr, "Yr Arghvydd sydd ryfehvr; taflodd y march

a'i farchog i'r môr." Paham y cenwch am hyny? Yn hyn mae
efe ")Ti iachawdwriaeth i mi." Iachawd\vriaeth yr Arglwydd oedd

: y cyfan o'r dinystr; ac feUy yr oedd yn destun càn i'w bobl.

Yn gyffelyb yr ydoedd wrth ddwyn Israel i Ganaan. Yr oedd

iachawdwriaeth yn cario gyda hi ddinystr y gelynion. Wele y
wlad yn raeddiant y Çanaaneaid, a'r un wlad wedi ei rhoddi yn

etifeddiaeth i gyntafanedig Duw trwy hv, a'r Uw i Abraham wedi
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myned yn llwon i'r Uwythau o'r diwedd. Ond yr oedd y naill yn

eiddil, a'r llall fel mynyddoedd tragywyddol a bryniau oesol. Ni

chânt hwy fyned allan o'r Aipht, medd Pharaoh. Ni chânt hwy

ddyfod yma, medd y Canaaneaid. Beth ynte a ddaw o'r llwon ?

medd Duw. Dyma gan hyny y cleddyf yn cael ei hvyr noethi, a'r

haint yn myned o'i flaen i Ganaan. "Mewn Ihd y cerddaist y
ddaear, a dyniaist y cenedloedd mewn digter." Pan yr oedd

Duw yn cerdded, yr oedd hoU natur yn ymgrymu iddo, y cenedl-

oedd cymydogol mewn braw, nerth y Canaaneaid, oedd fel myn-

yddoedd tragywyddol a bryniau oesol, yn dryUio ac yn crynu.

Beth oedd hyn oU? Duw sydd "wedi myned allan er iachawd-

wriaeth i'w bobl." Gallesid meddwl nad oedd yna ddim ond

rhyferthwy a dinystr; eithr yr oedd y cwbl yn iachaw'dwriaeth : jt

haul yn sefyll, y dyfroedd yn hollti; ac hyd yn nôd yr elfenau

cynddeiriog yr oedd Duw yn farchogaeth, er eu bod yn dryUio y
gelyn, meirch i ymwared oeddynt a cherbydau iachawdwriaeth

(Habacuc iii. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13).

Felly hefyd am y waredigaeth o Babilon. "Dygaf chwi o

Babilon," medd Duw. Ond pa fodd ? a wna y Babiloniaid eu

goUwng tnvy fodd ac ewyllys da? Ni wnäf fi ddim ceisio gan-

ddynt, medd Duw. A wnei di ryw fargen am danynt? Na; nid

âg árian eu g\varedir; mi a godaf Cyrus, "a'i holl ffyrdd a gyfar-

wyddaf; efe a adeilada fy ninas; efe a olhvng fy ngharcharorion

heb na gvverth na g^^obn^y" (Esa. xlv. 13). Felly nid ä yn waredu

ar Israel heb fnvydr. "Ymfyddinwch yn erbyn Babilon o am-

gylch; yr holl berchen bwäau, saethwch ati, nac arbedwch saethu;

bloeddiwch yn ei herbyn hi o amgylch;" yna daw y waredigaeth i

feibion Israel a meibion Judah, a gvvelir hwy ar y fíbrdd i Síon

(Jer. 1. 5, 14, 15).

Felly y darlunir yn brophwydol waredigaeth eglwys y testament

newydd yngln á barn a chwymp Anghrist. Ar ol llef uchel yr

angel, "Syrthiodd, syrthiodd Babilon fawr," yr oedd llef uchel gan

dyrfa fawT yn y nef yn seinio, " Iachawd\vriaeth, a gogoniant, ac

anrhydedd a gallu, i'r Arglwydd ein Duw ni!"

Fel hyn y mae barnau yr Arglwydd yn destynau càn i'r eglwys

bob amser: Moses ac Israel yn canu ar làn y môr, y gaethglud

yn tynu eu telynau oddiar yr helyg ar g\vymp Babilon, a Sion yn

dyblu ei Haleluia ar ddinystr Anghrist (Dad. xix. 1—3). "Canaf
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am driigaredd a barn," ebe y Salmydd. Mae y naiU yn y Uall:

barn yn esgor ar drugaredd, a thrugaredd yn dyfod drwy farn.

Cawn ganu am yr oll gan eu holrhain i'w ffynnon. "Yr hwn a

darawodd freninoedd mawrion, o henvydd ei drugaredd sydd yn

dragywydd ; ac a'n hachubodd ni oddÌAvrth ein gelynion, o herwydd

ei drugaredd sydd yn dragywydd" (Psahn cxxxvi.). Os yAv y gwar-

edigaethau drosodd, mae y drugaredd a'r gallu a'i cyflawnodd yn

parhàu j-n dragywydd.

Da yví i'r cristion gofio hyn yn wastad; oblegid y mae'r byd yn

elyn iddo yntau. Mae yn wir eto eiriau Crist, "Pe byddech o'r

byd, y byd a garai yr eiddo; ond oblegid nad ydych o'r byd,

eithr i mi eich dewis allan o'r byd, am hyny y mae'r byd yn eich

casâu chwi." Ac felly geiriau yr apostol, "lë, a phawb a'r sydd yn

e^vyllysio byw yn dduwiol yn Nghrist lesu, a erlidir." Mae ofifer

y rhyfel erbyn hyn yn ronyn mwy tyner, a'r amcanion yn fwy

ysbrydol; ond mae yr elyniaeth yr un. Anaml y mae'r byd yn

awr yn lladd saint oddiar ddybenion politicaidd fel Pharaoh; ond

y mae eu dedwyddwch yn deffro ei genfigen, a'u sancteiddrwydd, yr

hwn sydd yn ei gondemnio, yn cynhyrfu ei ddygasedd; a thrwy

\vg, gwên, gAvawd, cyfeiUach, addysg, ac esiamplau, mae'r byd

yn ceisio lladd pob gwahaniaeth, a gAvneyd yr eglwys yn un âg

ef ei hun. Ac os bydd efe yn Iladd eu personau, yr amcan yw
Uadd yn eu hysbryd yr egwyddorion a'r ansawdd y mae efe yn ei

gasâu. Felly rhaid yw gorchfygu'r byd, îe, ei ddinystrio yn

nhuedd ac amcan ei ymddygiad, cyn y gall "yr ysbryd fod yn

gadwedig yn nydd yr Arglwydd lesu." Ond mae Duw Israel eto

yn fyw. Mae ysgytiwr Pharaoh a'i lu yn y Môr Coch yn marchog

eto yn ngherbydau ei iachawdwriaeth. Cofia gan hyny, gristion,

os yw yr hen waredigaethau drosodd, fod yr hen drugaredd a'u

!
cwblhäodd yn parhâu yn dragy\vydd, ac fel hyn yn barod heddyw
i dy gynnorthwyo dithau.

II. Yr oedd yr orchwyliaeth ddyblyg hon yn cael ei dwyn
ymlaen yîi nghyflawniad iachawdwriaeth dragywyddol yr eglwys

gan Grist.

Nid oedd holl waith y prynedigaeth ond cadw a dinystrio;

dinystrio mewn trefn i gadw. "I hyn yr ymddangosodd Mab
Duw, fel y dattodai weithredoedd diafol." Dyma oedd amcan
mawr ei gnawdoliaeth a'i angeu. Felly y mae yn cael ei alw yn
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Rhyfelwr yn g)'stal âg yn Achubydd; ac y mae yr hoU brophwyd-

oliaethau gogoneddus am dano yn darlunio y g^yaith oedd ganddo

i'w gyflawni, fel br\vydr i'w hj-niladd, cystudd i'w ddyoddef, a

dîaledd i'w d}^vallt ar elynion nes eu dinystrio. Ac yn hyn fe'i

gwnaed ef }ti AwdwT iachawdwriaeth dragywyddol i'r rhai oll a

ufuddhânt iddo; yn berffaith IachawdA\T wedi cwbl orchfygu.

"Wele dy iachawdwriaeth yn dyfod," medd y Tad \\Tth ei

eglwys. Ond pan aeth Síon i edrych am dano ef, y peth cyntaf a

welai oedd rhyfelwT digofus, â gwaed ei elynion ar hyd ei wisg-

oedd. "Paham yr ydwyt yn goch dy ddiUad?" Yr oeddym yn

dysgwyl i ti efengylu i'r rhai llariaidd, rhwymo y rhai ysig eu calon,

cyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carchar y rhai sy'n

rlìwym. Fellyyr ydwyf yn gwTieuthur; ond nid oes dim achub y
caethion heb }'mryson à'u h}Tniysünydd, na'u dwyn o'r carchar

heb ollwng gwaed; am h}Tiy, nid arbedaf y gelynion; "sathraf

hwynt yn fy nig, ac a'u mathraf hwynt yn fy Uidiogrwydd; canys

dydd dial sydd yn fy nghalon, a blwydd}ai fy ngwaredigion a

ddaeth" (Esa. lxiii. 2—4). O'r diwedd daeth y Gwaredwr; ac

mor gynted ag y d^-wedodd y Tad pwy ydoedd yn ei fedydd, wele

' Satan yn ei nodi allan, a'i hèrio i ymdrechfa yr anialwch. Ac
wedi gwTthsefyll yr ymgyrch hwnw, y mae yntau yn troi ac yn

rhuthro yn ôl ar y gelyn ei hunan. Yr oedd yn gwaredu personau

dynion o'i feddiant, ac yn symud fìrwyth ei ddygasedd a'i falais

oddiar eu cyrff, ac yn dattod ei weithredoedd yn eu meddyliau;

yr oedd pob gwaredigaeth yn ddinystr, a phob dinystr yn wared-

igaeth i r^'w bechadur, }t hyn oedd yn peri i'r lesu lawenychu yn

yT ysbryd, WTth weled Satan fel mellten yn syrthio o'r nef

Ha! medd y diafol, os nad wyf yn gryf, mi fûm yn gyfrw>'s;

nid all efe byth ddwyn dyn o fy meddiant i yn anrhydeddus. Ei

gipio oddiamaf trwy act noeth o allu, fe ddichon; a'm hysgytian

i ac }Titau i uffem, fe all wneyd hyny; ond gwTiaed y naiU neu'r

Uall, mi gâf }iiiftrostio byth yn fy ystr}-w a'm malais yn erb}Ti

gogoniant Duw. Eithr am waredu dyn yn anrhydeddus, nid all

ef byth. Mae d}Ti yn droseddwr fel fìnnau; ac y mae c}^awTider,

gorseddfainc, îe, hoU bríodoliaethau Duw, yn sefyll rh}Tigddo â

gwaredigaeth. Dyma sail a nerth fy ymherodraeth i; ac fe saif îy

ll}'wodraeth, gan hyny, nes y rhydd gorsedd Duw ei hawl i fyny.

"A ddygir y caffaeliad oddiar y cadam? neu a waredir y rhai a

F 2
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garcherir yn gyfiawn?" Na wneir byth. "I mi y rhoddwyd

hA\ynt;" paham yr wyt ti, a aned yn Methlehem, yn aflonyddu ar

fy ymherodraeth i ? Os wyt ti am ryw ly^yodraeth, rhaid i ti ei

dal danaf fi; S}Tthia i lawr i dderbyn y commissiwn; ond am
waredu, ni wnei di byth. Gwir a ddywedi am y modd y daethant

i'th feddiant, medd Mab Duw. Am hyny ni ddygaf fi mo honynt

drwy drais, ac ni dderbyniaf mo honynt fel rhôdd. Yr wyf am dy

ddinystrio drwy fì:brdd arall. "Yn awr mae barn y byd hwn; yn

awT y bwrir allan'dy^yysog y byd hwn." Nid drwy allu eu gwar-

edir, ond trwy farn; tnvy orchwyhaeth a ä dan wraidd holl

awdurdod y diafol, a dry ei ddichelhon a'i ystryw yii siomedigaeth

a chynddaredd, ac a wna holl brîodohaethau Duw yn ddysglaer

yn ei gwjTOp. WeÌe yr lesu yn offrymu ei hun, yn gwneuthur

iawn; a thrwy y farwolaeth yr hon yr oedd Satan ei hun yn cyn-

lhvyn am dani, efe a ddinystriodd yr hwn oedd â nerth marwól-

aeth ganddo, ac felly a gafodd ffordd gyfreithlawn i'w gwaredu

hwynt.

O ryfedd angeu y groes ! yma y caed iawn i Ofynwr, dinystr

i ormeswr, a rhyddhád i garcharwr. Yma y bu dybenu cam-

wedd, seho pechodau, gwneuthur cymmod dros anwiredd, a

dw}'n cyfiawnder tragywyddol; yma y condemniwyd pechod yn y
cnawd. "Gan yspeiho y ty^yysogaethau a'r awdurdodau, efe a'u

harddangosodd h^yy ar gyhoedd, gan ymorfoleddu amynt arni hi;"

ac fel hyn wele Satan a'i ystryw wedi dyrysu. Beth sydd gan Fab
Duw i bechadur trwy y cwbl? Y mae maddeuant, cymmod,
cyfiawnhâd, sancteiddiad, rhyddid i fyned i mewn i'r cysegr, ac

etifeddiaeth dragyAvyddol, i ni yn yspail y fuddugoliaeth. Diolchwn

am ysgar ein tynged ni oddiwrth dynged y diafol, a throi ei

ddinystr ef yn iachawdwriaeth i ni

!

III. Mae yr orchwyliaeth ddyblyg hon yn cael ei chario ymlaen

eto o fewn y pechadur yn nghyinhwysíad yr iachatadwriaeíh gan
yr Ysbryd Glân.

Mae mynwes yr edifeiriol a'r crediniol bellach yn faes brwydr

:

dinystrio a chadw, a dinystrio er cadw, yw y cyfan. Mae y byd,

y cnawd, a'r diàfol, y rhai a orchfygwyd drosto gan Grist, i'w

gorchfygu ynddo ef a thrwyddo ef eto.

I. Mae yr orchwyliaeth hon yn dechreu yn a thriíy mideb y
echadur â Chrisf.
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Yn a thnvy Grist y mae'r saint }ti fwy na choncwerwyr. Mae
Efe wedi gorchfygu y gelynion yn eu natur fel eu cynnrychiolwr,

a chyda eu hachos, ac yn gwneyd y truan yn un âg ef ei hun yn

ei fuddugoUaeth, ac yn ei ddwyn i hawl o Iwyr oruchafiaeth yn ei

berson ei hun ar bob gelyn. Yn Nghrist, fy enaid, y cefaist dy

gyfiawnháu. Beth oedd hyny ond bywyd i ti a dinystr i bob

gelyn ? Pa faint bynag y^y nerth dy elynion ysbrydol, nid oes

ganddynt ddim hawl arnat ti. O'r blaen yr oedd ganddynt hawl

y gallasent ei dangos mewn ysgrifen-law yn dy erbyn. Ond yn

Nghrist, nid oes dim damnedigaeth, ac am hyny nid oes gan un

gelyn ddim hawl arnat. Yn wyneb eu hymosodiadau a'u hedUw-

iadau, dangos di y groes iddynt ; a chânt hwy ddinystr, a thithau

fyw. "I Dduw y byddo'r diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni

fuddugoHaeth," buddugoUaeth ar uíifern, angeu, a grym pechod,

^trwy ein Harghvydd lesu Grist." Yn Nghrist y cefaist dy aileni;

a pha beth oedd hyny ond dy gadw di byth, ac yn )t un weithred

dy dd\vyn o feddiant Satan, dinystrio arglwyddiaeth pechod ar dy

galon, a dy wneyd yn orchfygwr ar y byd ? Fel y mae yr eg^vyddor-

ion a dderbyniwyd yn }t ailenedigaeth yn cynnyddu, mae y cnawd

yn cael ei ddinystrio, a byivyd yr ysbryd yn cryfhâu; goleuni yn

dinystrio tywyllwch, cariad yn Uadd yr elyniaeth, syniadau

daearol yn cael eu Uyncu trwy gynnydd syniadau ysbrj'dol ac

ymlyniad y serchiadau UTth bethau Duw, yr hyn sydd yn fywyd a

thangnefedd. Y mae credinwyr i'w cyfrif eu hunain yn feinv i

bechod. Pa fodd y maent feUy yn feinv? "Oni wyddoch chwi,

am gynifer o honom ag a fedyddiwydd i Grist lesu, ein bedyddio

ni i'w fanvolaeth ef?" Ein hundeb â Christ yn ei fanvolaeth a

ddangosir yn ein bedydd. " Efe a fu fanv unwaith i bechod," a buom
ninnau feinv gyda Christ, ac yn hyny y cawsom ein cyfiawnhâu

oddiwrth bechod. Beth yw y canlyniad? Dirymu, dinystrio

corfif pechod. Pa fodd y try y cyfan allan i chwi ? Byw gyda

Christ; byw i Dduw yn Nghrist lesu yr Arglwydd; rhodio me^vn

ne^vydd-deb buchedd (Rhuf vi. i— ii).

2. Mae yr orchwyliaeth hon yn cael ei dwyn ymlaen }ti ol

nerth Crist drwy amcanion ac yjndrech y cristion ei huiian.

Mae y cristion wedi ei ddwyn tnvodd o gyflwr natur i ystâd o

ras yn debyg i Israel ar eu dyfodiad o'r Aipht i Ganaan. D}'na

hwynt mewn cyflwr rh}dd, prynedig, ac yn ngwlad yr addewid;
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y tir a dyngA\7d wrth eu tadau, a fesurodd Duw i'r deuddeg llwyth

yn ol ei hvybrau trag}^vyddol ei hunan, y tir a fendigodd Moses

o ben Pisgah, ac y dg Josuah hwy yn ddíogel i'w gyffiniau. Ond,

er hyn i gyd, mae perchenogaeth y cenedloedd o'r tir hwn yn peri

nas gall Israel ei íeddiannu mewn esmwythder. "Daethom i'r

tir lle yr anfonaist ni," medd yr yspíwyr wrth Moses; "ac yn

ddiau Uifeirio y mae o laeth a mêl; a dyma ei ffrwyth ef Ond y

mae'r bobl sydd yn trigo yn y tir yn gryfion, a'r dinasoedd yn gaerog

ac yn fawrion iawn; a gwelsom yno feibion Anac." Nid oes gys
li'w chael ond a enniUir â'r cleddyf ac â'r bwa; rhaid i bob Uànerch

I fod yn yspail buddugoHaeth. Mae meddiant, rhyddid, a dìogel-

wch y bobl yn gynnwysedig mewn dinystrio; nid oes ganddynt

ddim i'w wneyd ond dinystrio a byw, neu gymeryd eu dinystrio

allan o'r tir. Felly y mae am feddiant y cristion o'r wlad dda

sydd o'i flaen. "Yr ysbryd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd

lesu!" pa bethau mawrion sydd yn gynnwysedig yn hyn! dyna

feddiannu yr "etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, a diddiflan-

edig, sydd yn nghadw yn y nefoedd" i saint y ddaear. Yn ei

undeb â Christ, mae y cristion wedi dyfod eisoes i hawl o'r eti-

feddiaeth ; y mae yn sangu ei chyffiniau yn ei ystâd o ras
;
yn profi

o'i grawnsypiau yn mlaenffiwyth yr Ysbryd. Yr heddwch, y
rhyddid, y llawenydd gogoneddus hwnw a brofaist ti, fy enaid;

dyna ffnvyth y wlad dda. Ond rhaid ei chymeryd hi drwy drais.

Mae gelynion o fewn ac o faes i'w gorchfygu; rhaid gwrthsefyll y

temtasiynau o bob cr a ymesyd ar yr enaid; pob tueddiad

llygredig o'i fewn, meddyUau ofer, serchiadau afreolaidd, hen

habits drwg : rhaid ymladd â h\vy, ac enniU buddugoHaeth arnynt.

Y mae rhai wedi cael y fath brofiad o rym y drwg bethau hyn yn

ngoleuni argyhoeddiad, ac mewn ymladdfa cydwybod â'r tuedd-

iadau, nes yr oeddynt yn digaloni, yn rhoi i fyny ymgais am
Ganaan, ac yn marw yn yr aniahvch,

Broffeswr, crêd hyn: nid oes dim llai nag ymladd am y
bywyd yn y chwareu. Dyna yr hen ddifrawder at Dduw yn

nyleds\vyddau a phethau crefydd—y ddeddf arall yn dy aelodau

sydd yn g\vrthryfela yn erbyn deddf dy feddwl; fe wna ysgar

rhyngot â Duw byth os Uwydda; mae yn rhaid ei ddinystrio trwy

gariad yr Ysbrj'd. Y chwant yna sydd yn denu ac yn llithio,

—

rhaid ei ddinystrio, ac onidê efe a esgor ar bechod, a hyny
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drachefn a thrachefn, nes y cymmodo ei hun â'r gyd\vybod, ac y
gwna ddyfetha pob tynerwch o'r fynwes, nes y byddo mewn di-

deimladrAvydd yn dal pob gorchwyhaeth o eiddo Duw
;
yr oll sydd

dyner mewn tnigaredd, a'r oll sydd ofnadwy me'wn barn. Gwna,

broffes^yr ! os na byddi yn ymdrechu am dy fywyd, fe wna y chwant

yn ddystaw gadarn wreiddio yn dy feddwl nes dwyn ffrwyth mewn
manvolaeth. Dyma sail yr annogaethau i ^vyliadwriaeth calon,

manveiddiad pechod, a phob ymdrech crefyddol: "Anwylyd, yr

wyf yn attolwg i chwi megys dyeithriaid a phererinion, ymgedwch
oddÌAvrth chwantau cnawdol, y rhai sydd yn rhyfela yn erbyn yr

enaid." "Os by^v yr ydych yn ol y cnawd, meirw fyddwch;

eithr os ydych yn manveiddio gweithredoedd y corff tn\y yr

Ysbryd, byw fyddwch." "Ymdrechwch am fyned i mewn tnvy y
porth cyfyng; canys llawer, meddaf i chwi, a geisiant fyned i me\vn,

ac nis gallant."

Ond mi a fynwn eich cysuro yn gystal a'ch cyffroi. Cofìwch

nad yw y gelynion yr ydych i ymladd â hwy ond rhai a orchfyg-

wyd eisoes. Mae eich Tywysog mawr yn eich natur a chyda eich

achos wedi eu darostwng. Ac wedi iddo eu concwerio drosoch,

mae yn barod eto i'w concwerio ynoch. Mewn gwirionedd, nid

yw dy ymdreclì di, gristion, ond parhâd o'i ymdrech Ef. Er ei

fod wedi gorphwys yn bersonol, mae yn ymdrech, yn ymladd, ac

yn gorclìfygu yn ei bobl. Mae y cristion i gyflawni yr hyn sydd

yn ol o g}'studdiau Crist yn ei gnawd; mae bysvyd lesu yn y nef-

oedd i'w egluro yn marwol gnawd credadyn ar y ddaear (Col. i.

24; 2 Cor. iv. 11). Megys mai dyoddefiadau personol Crist drosom

jrw ein bywyd, felly ei ymdrech a'i ddyoddefiadau ynom sydd i ni

yn foddion byw. Er i lafur a phoen ddyfod i mewn yn rhan o

ddinystr y pechadur am ei ddrwg, y maent yn llaw Crist wedi troi

yn ddinystr y cnawd fel y byddo yr ysbryd yn gadwedig. Beth

y\v yr orchwyliaeth anghenrheidiol tuag at fyned i mewn i'r byA^yd?

Tori ymaith y Uaw neu'r troed, neu fwrw y Uygad ymaith, os

bydd y naiU neu'r llall yn ein rhwystro (Marc ix. 43—47). Nid

y>v yr hoU ymladdfa flin yma sydd yn dy fynwes di, gristion

ieuanc, yr hoU ofni, y dagrau, y gwyliadwTÌaethau, a'r g\veddíau,

ddim ond g\vewyr esgor a ddybena mewn ffurfio Crist yn nhymher
' dy ysbryd; dyoddef yn y cnawd i beidio â phechod; marweiddiad

yr Arglwydd lesu fel yr eglurer hefyd fywyd lesu yn dy gorft
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di; hau meuTi dagrau i fedi mewn gorfoledd: dinystrio y cnawd

fel y byddo yr ysbryd yn gadwedig.

3. Mae yr orch\vyliaeth ddyblyg hon yn cael ei dwyn ymlaen

gan Grist trwy y gair ar ordinhadaii.

Fel y mae gweinidogaeth yr efengyl yn arogl bywyd i fywyd i'r

rhai cadwedig, ac yn arogl marwolaeth i farwolaeth i'r rhai coll-

edig, felly y mae hefyd i'r ddau ddyn o fewn; mae pob blwch a

dòrir yn arogH marwolaeth i'r cnawd a bywyd i'r ysbryd. Yn ol

y gwahanol ddarhmiadau, mae y ddau hrocess yn myned o hyd

ymlaen: ar un ochr, argyhoeddi, ceryddu, barnu, saethau yn

glynu, tân yn ysu, a gordd yn dryUio; ac ar yr ochr arall adne-

\\7ddu, cynghori, dyddanu, a bpvhâu. Mae y naiU air yn archolU i'r

galon, a'r UaU yn tywaUt olew a gwîn, maddeuant a heddwch, i'r ar-

choUion ; a'r ddau yn cydweithio i ddinystrio y cnawd fel y byddo

yr ysbryd yn gadwedig. "Canys b)^viol yw gair Duw, a nerthol,

a Uymach nag un cleddyf daufiniog, ac yn cyrhaeddyd trwodd hyd

wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymmalau a'r mêr, ac yn barnu

meddyliau a b^madau y galon." Pan fyddo Mab Duw fel hyn

yn rhoddi bywyd a nerth yn y gair, ac yn á\\yn. dirgelion y galon

i'r golwg, ac )Ti gwneyd barn arnynt yn y gydwybod ei hunan, y
,
mae yno ladd. Oes! ond Uadd i gadw yn fyw ydyw; dinystrio y

cnawd fel y byddo yr ysbryd yn gadwedig. Erbyn yr ail edrycho

yr enaid g\vir argyhoeddedig, ni bydd yno ddim wedi darfod am
dano ond ei hen adfeiliad, ei serch i'r byd, ei galedwch, trythyll-

wch, a balchder : y cnawd yn ddinystriedig, a'r ysbryd yn gadw-

edig. O fel y mae trem ar ogoniant gwrthddrychau yr efengyl,

pra\vf o ddaioni ei bendithion, golwg ar ei Christ a gogoniant

Duw ynddo, a'r nefoedd y mae yn ei dadguddio, yn darostwng

Uygredigaeth ac yn adnewyddu y galon ! Beth oedd wedi rhoi y
cyfan dan fanveiddiad yn nghalon Paul ? Arglwydd y gogoniant

oedd wedi ymddangos iddo. "lë, yn ddiammheu," meddai; "yr

wyf yn cyfrif pob peth yn goUed o herwydd ardderchogrwydd

gwybodaeth Crist lesu fy Arglwydd." Bobl ieuainc, os ydych yn

teimlo y cnawd yn fpv, a'r ysbryd yn marAveiddio me\\Ti crefydd,

ymarferwch yn adnewyddol a beunyddiol â'r gair; darllenwch ef

yn ddefosiynol, darllenwch ef yn fynych, ac yn ymddibynol ar yr

Ysbryd Glân.

4. Mae yr orchwyliaeth ddwbl yma yn cael ei chyflawni trwy
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geryddon dirgel, a chetyddon egluysig, ac yn nhrefji rhaghmîaeth

Duw.
Y mae pechod yn rhai o'i chwantau yn gAvreiddio mor ddwfn

yn nghalon y cristion, ac yntau yn syrthio i'r fath adfeiUad a

chaledwch, fel nad yAv moddion gras ddim yn efifeithiol i'w adferu.

Y gair a'r ordinhadau yAv y moddion ordeiniedig i ddychwelyd ac

iachâu; eithr os bydd y galon wedi myned mor galed fel ag y
bydd raid cael rhpv foddion mwy na chyfifredin i'w hadferu, Duw
a }T a adferir y dyn hwnw byth. Nid oes dim dadl nad oedd

Dafydd yn ymarfer â moddion gras wedi ei g\vymp pechadunis,

ond nid oedd dim yn ei adnewyddu i edifeirwch; ac am hyny

wele benarglwyddiaeth yn myned gam ymhellach, a thrwy gerydd

Nathan, angeu y plentyn, ac afonydd o ofidiau, yn dinystrio y
cnawd ac yn cadw enaid Dafydd. "Pe iawn farnem ni ein

hunain, ni'n bernid; eithr pan ein bernir, y'n ceryddir gan yr Ar-

glwydd, fel na'n damnier g>'da'r byd." Dyna y proffeswr wedi

myned yn rhy SA\T:th i'w farnu ei hunan; mae ynddo feîau mawr-

ion heb edifarhâu am danynt, cyfeiHomadau yn yr ysbryd,

chwantau y galon yxv cael byw, ac yntau yn g\veddio a chymuno

fel pe na byddai dim o'i le. Ni wna hyn mo'r tro, medd Ysbryd

Duw; rhaid dinystrio yr enaid acw neu ddinystrio y cnawd; un

o'r ddau sydd i gael ei fy\vyd. Mae ei ddamnio gyda'r byd yn

anghyson â'r cyfammod y mae efe dano, canys "nid oes }ti awr

ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Nghrist lesu;" ac y mae ei

adael yn }t ansawdd lygredig acw mor anghyson. Beth a wneir?

Fe g}TOer Duw y farn i'w law ei hunan, ac a eilw ar y nefoedd a'r

ddaear i farnu y truan crwydredig. Nefoedd, attal dy gysuron.

Eghvys, gweinydda dy ddysg}'blaeth. Wendid, llesgedd, angeu,

deuwch ymlaen ! Bydd y ceryddon allanol yn cario argyhoeddiad

i'r g}'d\vybod yn dufewnol, fel y dyAvedai y \vraig o Sarephtah

wrth Elias, "A ddaethost ti ataf i goffâu fy anwiredd, ac i ladd fy

mab?" Digon caled a fydd rhwymo â gefynau aficchyd, ond

nid dyna'r cwbl. "Yna efe a ddengys iddynt h\\7 eu gwaith a'u

hanwireddau, amlhâu o honynt." Gwenwyn saethau y Goruchaf

yn yfed yr ysbryd, Duw yn ysgrifenu pethau chwerwon yn erbyn

yr enaid, ac yn gwneuthur iddo feddiannu camweddau ei ieuenc-

tyd : y mae trwy hyn yn dîal am ei ddychymygion
;
yn díal tr\\y

bethau ofnadwy. Ond y canlyniad i'r cystuddiedig dychweledig a
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fydd dinystrio y cnawd fel y byddo yr ysbryd yn gadwedig. Pan

y byddo yr enaid yn cael ei geryddu gan Dduw, gelwir arno i

beidio ymollwng. Wel, onid ydyw y fflangellu a'r argyhoeddi

dnvy hyny yn ofnadwy? Ydyw; ond mae y derbyn gan Dduw, y

byw, a'r cyfranogi o'i sancteiddrwydd ef, yn íehis a dedwydd (Heb.

xii. 5— lo). "Trwy hyn y glanhëir anwiredd Jacob; a dyma yr

holl ffrwyth, tynu ymaith ei bechod" (Esa. xxvii. 9). "Cleisiau

briw a lanhâ ddrwg; felly y gwna dyrnodiau gelloedd y bol,"

medd y g\^T doeth. Peiriau yw y triniaethau hyn i buro yr aur

oddiwrth ei sothach; tân i ddifa y gwair a'r sofl, fel y byddo y

dyn ei hun yn gadwedig, er trwy dân.

Gwnawn ddau sylw cymhwysiadol er terfynu ein hymdriniaeth.

I. Bodyn gadwedig yn nydd yr Aì'glwydd lesu ydyw y peth

mwyaf ei bwys i ddyn. Y dydd mawr a fydd hwnw
; y dydd y

bydd }T Arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef gyda bloedd, â llef yr

archangel, ac âg udgorn Duw, ac yr ymddengys â thân fflamllyd;

acwedi dyfod yn ei ogoniant, "yna yr eistedd efe ar orseddfainc

ei ogoniant." I ba beth? I wneuthur barn; i argyhoeddi, a

lhvyr argyhoeddi. Bydd goleuni yn treiddio trwot y dydd hwnw;

gwirionedd fel a-wyr o'th amgylch, a dirgehon dy galon heb gêl,

heb allu o honot esgusodi, gAvadu, na bychanu dy feíau ; byddi yn

noeth i'r byd, i'r Barnwr, ac i ti dy hun. Enaid, a fyddi di gadw-

1 edig y diwrnod hwnw ? Y diwrnod y gesyd y Barnwr y defaid ar

'

ei ddeheulaw, a fyddi di yn eu mysg hwy ? Y dydd y bydd y ddwy

dynged dragywyddol yn cael eu cyhoeddi, o dan ba un y byddi

di ? Y dydd y bydd Crist a'i bobl yn ymddangos mewn gogon-

iant, pa ddelw a fydd arnat ti ? Y dydd y bydd Efe yn rhyfeddol

yn y rhai oU sydd yn credu, a fydd rhyw un yn rhyfeddu ei ras,

rhinwedd ei waed, ei aUu a'i ffyddlondeb, ynot ti ? Pa un ai wedi

dy gadw ai wedi dy goUi y'th geir yn y dydd hwnw ? Dyma'r farn

dragy^vyddol. Pa beth bynag a fyddi di yn y dydd hwnw, dyna

a fyddi di byth. "Genyf fi bychan iawn yAv fy marnu genych

chwi, neu gan farn dyn," ebe Paul. Paham? "Yr Arglwydd yw

yr hwn sydd yn fy marnu." Y farn ddaw allan o'i enau ef a saif

byth. Ei fam ef a benderfyna ein cyflwr yn ddigyfnewid. Ai

tybed, medd rhymm, y bydd fy ysbryd yn gadwedig yn nydd yr

Arglwydd lesu ? Minnau a ofynaf i ti yn ôl, A wyt ti yn gweddío

yn dy ddydd hwn am drugaredd gan yr Arglwydd yn y dydd
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hwnw? A wyt li yn rhoi dy ysbryd ato ef i'w gadw erbyn y
dydd h'wnw ? A yw dy galon yn cael ei hadneAvyddu, fel âg i

beri i ti fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb yn dysgwyl

acyn brysio at ddyfodiad dydd Duw ? Fr rhai sydd yn dysgwyl am
ac yn caru ei pnddangosiad ef, y rhydd efe goron cyfiawnder, ac yr

ymddeng}-s er iachawdwriaeth yn y dydd hwnw. A yw ffydd yn

ei ddyfodiad yn dy godi i barotôi, yn g^yneuthur i ti drwsio hen

lampau cynneddfau yr enaid, a cheisio olew gwirionedd, a hwnw
wedi ei oleuo gan jt Ysbryd Glân? Pa fodd bynag, y mae yr

Arglwydd yn dyfod; ac nid oes genyt ddim amser i'w golh tuag

at ymbarotôi. Mae y cam nesaf i'r fam yn dy ^Tnyl,—manv; a

lle y gedy einioes di y'th gaifif angeu, ac fel y gedy angeu di y'th

gaifif y farn.

2. Dysgiíyli'iün i grefydd dda fod yn grefydd hoenus yn y byd

htun. "Tnvy lawer o orthrymderau y mae yn rhaid i ni fyned i

deymas Dduw." Bobl, y grefydd sydd yn eich gadael fel y bluen

i nofio gyda phob awel, i gymeryd Hun ac ag^vedd pob llestr fel

dwfr, i wneyd a pheidio gAvneyd yn ol archwaeth a mympA\y,

cewch y grefydd hòno yn esmwyth i'r cnawd, ond g\\ybyddwch

mai fifordd esmwyth i ufifern a fydd. Rhaid ymdrechu er mwyn
enniU y gamp ; rhaid ymladd mewn trefn i gael y fuddugohaeth,

ac anvain bywyd o fanveiddiad i'r byd, i'r cnawd, ac i ni ein hun-

ain, mewn trefn i fyned i mewn i'r bywyd. Mae gwir grefydd a i

isail mewn aberth. Aberth Crist sydd wedi ei chyfreithloni, a

I hunan-aberthiad sydd yn ei phrofi. Tnvy boen a gofid y ganwyd

hi yn yr enaid yn y dechre; ac am fod ei chynnydd yn cynnwys

dinystr y pethau gwrthwyneb iddi yn y galon, rhaid y bydd yno

ymdrech a phoen. Simon o Cyrene yn dwyn y groes jw y crist-

ion; g\vr gofidus a chynnefin â dohir. Mae Satan a'r byd ganddo

i'w gwTthwynebu ; a phe bae y ddau yn gadael y ddaear i'r crist-

ion, byddai y cnawd wedi hyny i'w groeshoeho ganddo; byddai

raid iddo ddolefain, "Pwy a'm gwared i oddiwTth gorfif y farwolaeth

hon?" Nis geUwch, yn wir, fanveiddio yr aelodau sydd ar y
ddaear, croeshoeUo y cnawd, a dinystrio corfif pechod, heb bocn.

Os nad y chwi ydpv yr hen ddyn, y dnvg sydd yn trigo ynoch

ydyw. Nid y chwi yw eich aelodau, ond eich aelodau chwi ydynt

er hyny; ac nid ellwch eu tòri a'u tynu ymaith heb boen. Nid

heb deimlo a briwo y tynir y Uygad^dê, ac y tòrir y llaw ddê. Os
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mynech fod yn wîr ddysgyblion yr lesu, mae yn rhaid i chwi fel

eich Meistr fyned ymlaen trwy ymdrech meddwl, a llefain cryf a

dagrau. I ddyn o gyflwr, o egwyddorion, ac o amcanion cristion,

rhaid i einioes fod yn ymladdfa; ymladdfa gyda'i holl bwys a'i

holl beryglon, ei hoU ymdrech, a'i phryder, ei holl ystyfnigrwydd,

a'i holl aethau g^yaedlyd.

Os felly y mae crefydd, meddwch, dyna olwg ddu arni. Nid

mor ddu i'r rhai sydd yn profi mai da iddynt gael eu cystuddio

—

y rhai y mae gorthrymder yn \vystl eu mabwysiad—y rhai sydd yn

profi, er llygru y dyn oddiallan, fod y dyn oddimewn yn cael ei

adneAvyddu o ddydd i ddydd. lë ! nid mor ddu i'r rhai sydd yn

profi, fel y mae cystuddiau Crist yn amlhâu, fod eu dyddanwch

tnvy Grist yn amlhâu hefyd—y rhai sydd yn cael eu byr ysgafn

gystudd yn odidog ragorol yn gweithredu tragywyddol bwys

gogoniant iddynt—y rhai a allant ganu,

"Wna'r dyfroedd ond fy ngwneyd yn lân,

'Cha'i ond fy mhiiro gan y tân,

Am hyn pob peth yn dda."

Os poenus yw crefydd yr awr hon, hi a dâl yn dda yn y diwedd.

Gadewch i'r cnawd boeni gan y caifif yr ysbryd ei gadw, a'i gadw

yn nydd yr Arglwydd lesu, pan y bydd y ddaear a'r nef yn ffoi

ymaith.



PREGETH V.

YR ORCHWYLIAETH ANEFFEITHIOL,

EzECiEL xxiv. 13 : "Yn dy aflendid y mae ysgelerder; o herwydd glanhâu o
honof di, ac nid wyt lân, o'th aflendid ni'th lanhëir mwy, hyd oni pharwyf
i'm lUd orjîhwys amat."

MAE y geiriau yn wir ddarlun o ansawdd y genedl Iudde^vig

gerbron Duw, ac o'i orch^yj'liaethau yntau tuag atynt, o

amser eu neillduad hyd eu c\\ymp. Yn mhennod xvi. o'r llyfr

hwn, mae y prophwyd yn dangos eu bod yn llygredig ac aflan yn

ngohyg Duw o'u dechreuad : eu tadau wedi soddi mor ddwfn i

eilunaddoHaeth a'i frynti a r Amoriaid a'r Hethiaid, a'u plant h\vy

yn yr Aipht mewn ystâd mor ddiymgeledd, a'u haflendid moesol

mor adgas, fel y c}Tnherir hwy i blentyn wedi ei fwnv ar wyneb y
maes i ffìeiddio ei einioes ar y dydd ei gamvyd. Pan yn y cyflwr

hwn, tramwyodd Duw heibio iddynt yn ei ras. Gwaredodd hwy

o'r Aipht â llaw gref, amddiffynodd hwy yn wyrthiol yn yr anial-

wch, dg hwy i gyfammod âg ef ei hun o dan Sinai, a gwnaeth

hwy yn eghvys a g\vladwriaeth neiUduol ar wahân oddiwTth gen-

edloedd eraiU yn ngAvlad Canaan. Tr\vy y gorchwyliaethau

pwysig hyn dyAvedir iddo lanhâu eu g\va.eà; eu gwaredu oddiwrth

eilunaddoliaeth a'i hoU aflendid. Gosododd warth ar eilunod y
cenedloedd yn eu golwg, dangosodd mai efe yn unig oedd Dduw,

ac mai pur a chyfiawn yw ei gymeriad; ac yr oedd hoU osodiadau

ac addoliad Duw o duedd i wneyd gAvahaniaeth hoUol rhyngddynt

â'r paganiaid, i \vrthweithio y demtasiwn i holl lygredigaethau eu

hamseroedd, ac i gadw Judah yn sancteiddnvydd i'r Arglwydd.
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Ond er eu glanháu fel hyn, y g^vir am y rhan fwyaf o honynt trwy

yr oesoedd oedd, nid oeddynt lân. Nid oedd cyfreithiau Duw
ddim wedi eu rhoi o'u mewn hwy, ac am hyny ni thrigasant hwy

yn ei gyfammod ef, ac y mae yntau yma yn bygwth eu gadael a'u

hesgeuluso hwythau. Er eu ceryddu yn llym, a'u gwaredu yn

wyrthiol, codi prophwydi a breninoedd drwy yr oesoedd i'w

dychwelyd at Dduw eu tadau, ac i adnewyddu ei gyfammod â

hwynt, eto byth o'u cwymp nodedig dan Sinai hyd eu cwymp
mwy nodedig yn eu gwrthodiad o Grist, ni a'u cawn o hyd yn

ymadael â Duw, yn ymlygru beunydd gydag eilunaddohaeth, ac

mor fryntion eu harferion â'r cenedloedd nad adwaenent Dduw.

Am hyny dywedir yma fod "ysgelerder" yn euhaflendid; hyny
" yw ystyfnigrwydd a chaledwch ag oedd yn gwrthsefyll moddion

-eu glanhâd. "Nid at bobl o iaith ddyeithr ac o dafodiaith galed

y'th anfonir di, ond at d Israel; oni wrandawsai y rhai hyny

arnat, pe y'th anfonaswn atynt?" medd yr Arghvydd wrth Ezeciel;

"eto t Israel ni fynant wrando arnat ti, canys ni fynant wrando

amaf fi; oblegid talgryfion a chaledgalon ydynt hwy, hoU d
Israel," "O chwi rai gwargaled, a dienwaededig o galon ac o

glustiau," medd Stephan; "yr ydych chwí yn wastad yn gwrth-

wynebu yr Ysbryd Glân; megys eich tadau felly chwithau." Fel

hyn yr oedd ysgelerder, caledwch ac ystyfnigrwydd, yn eu haflen-

did hwy, nad oedd y cenedloedd paganaidd wedi cael mantais i

ddangos ei gyffelyb. Yr oedd y rhai hyny wedi eu gollwng i

fyned yn eu ffordd eu hunain ; ond yr oedd yr Ysbryd Glân drwy

ei air a'i ragluniaethau yn ymryson âg Israel drwy yr oesoedd, a

hwythau yn wastad, o dad i fab, yn ei wrthwynebu Ef Dyna
ysgelerder eu bai. Ac yma y maent fel yn cael y fuddugohaeth

amo i'w dinystr: "Ni'th lanhëir mwy." Felly y dybenodd eu

cyndyn ymlyniad yn eu pechodau yn eu caethgludiad i Babilon.

Wedi i Dduw eu tadau hir anfon atynt trwy law ei genadau, gan

foregodi ac anfon, a hwythau yn gwatwar ei genadon, tremygu ei

eiriau, a gwawdio ei brophwydi, o'r diwedd y cododd digofaint yr

Arghyydd _yn eu herbyn fel nad oedd iachâd. ' Ac yn gyffelyb

drachefn y darfu iddynt barhâu yn eu gwrthodiad ystyfnig o Grist

a'r efengyl nes y daeth digofaint Duw amynt hyd yr eithaf

Nid yw yr ymadrodd, "Ni'th lanhëir mwy, hyd oni phanvyf i'm

Uid orphwys arnat," ddim yn awgrymu y glanhëid hwy wedi hyny
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ar ol a thrwy dywallt y Uid amat. Ond arwydda mai tywallt y
Uid sydd yn dilyn rhoddi i fyny lanhâu. Os na fydd pechadur yn

lán cyn i gosb ei aflendid syrthio arno, ni lanhëir mohono byth.

Yr oedd dyweyd na bu i ISIichal, merch Saul, etifedd hyd ddydd

ei marwolaeth, g)^stal â dyweyd na bu iddi yr un byth. Ac fel hyn

y mae dj^weyd na lanhëir pechadur mwy nes bydd lUd Duw yn

gorphuys amo yr un peth â dyweyd na lanhëir mohono yn

dragy\\ydd.

Tnvy help Duw, ni a sylwn ar y geiriau yma >ti eu perthynas â

ni ein hunain.

I. Aflendid pechadur.

Mae dyn fel pechadur yn aflan. Mae yn haws ganddo ef, fe

allai, gydnabod ei euogrwydd na'i aflendid; ond y mae pechod

ac aflendid yn wastad efo eu gilydd, meg)'s mai yr un peth y^î

calon lân ac ysbryd unia\vn. Cymaint o anuniondeb ac o ymi
oddÌA\Tth ddeddf sanctaidd Duw sydd yn ysbryd y áyr\, y mae hyny

yn aflendid yn ngolwg Duw. A thra y byddo unrh^-w deimlad o

bechod yn aros yn y meddwl, bydd teimlad o'i aflendid, gyda

chywilydd o'i herwydd, yno hefyd. Yr aflendid mwyaf yw pechod.

I. Hwn y\v yr wiig ajlcndidyn ngohug Dinu; yr unig beth sydd

yn wrthwyneb i'w natur. Rhpybeth yn cynn^Tchu teimlad o

wrthwyneb a dygasedd yn meddwl dyn yw aflendid naturiol; ond

y mae pechod yn wrthwyneb i sancteiddrwydd natur Duw. Nid

)r\v y ci na'r hwch yn yr olwg fììeiddiaf arnynt—nid yw cnawd

mewn tlodi, budreddi, ac archoUion, nes ei wneyd yn alarllyd i'w

g>'dgrëadur, ddim yn wTthwj'ueb i burdeb Duwj ond y mae enaid

dan lywodraeth egwyddorion drwg, gwniau dieflig, a chwantau

cnawdol, mor adgas yn ngolwg Duw âg yw y rhai'n i ddynion.

Yr oedd cornwydydd Lazams yn fììaidd yn ngolwg y g\vr goludog;

ond ei falchder a'i gnawd nwyfus ef oedd y\\ fììaidd yn ngolwg

Duw. Mae y rhai hyn fel gwelíau crawnllyd, ac archolUon wedi

pydru, yn drygsawru yn ei fîroenau yntau. Enaid marw mewn
camweddau a phechodau sydd yn gelanedd adgas yn ei olwg. Y
mae Efe yn troi draw rhag edrych ar ddrwg, ac yn chwydu y
pechadur aUan o'i enau, "Yr Arglw}'dd a ffìeiddia y g\vr gwaed-

lyd a'r twyllodrus." "Na wnewch, attolwg, y fifieiddbeth hyn, yr

hwTi sydd gâs genyf íì," medd efe wrth luddewon pechadurus.

"O'r galon," medd Mab Duw, "y mae meddyliau drwg yn dyfod
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allan, lladdiadau, tòr príodasau, godinebau, lladradau, camdystiol-

aethau, cablau: dyma y pethau sydd yn halogi dyn." Y mae yr

hyn bethau mor wrthwyneb i sancteiddrwydd natur Duw âg yw y

peth ffieiddiaf i ddynion. Am mai natur Duw yw y natur

ardderchocaf, ac mai sancteiddrwydd yw anrhydedd a phrydferth-

wch mANyafy natur hòno, pechod yw yr.aflendid mwyaf g\virion-

eddol ac adgas o bob aflendid. Dyma yw dy aflendid di, bech-

adur: anghydfíurfiad dy natur a'th fywyd â jDhurdeb natur neu

sancteiddrwydd Duw. Dal di dy hunan yn ymyl Duw : Duw yn

ei ddeddf, Duw yn ei Fab, îe, yr hyn sydd o Dduw yn dy reswm

a'th gydwybod di dy hunan; ac ni byddi yn hir cyn gwaeddi, "Y
mae yn ffiaidd genyf fi fy hun." Edrych ar dy feddwl t)nvyll, dy

dueddiadau drwg, dy drachwantau cryfion, a'th wniau gwarthus.

O mor annhebyg ynddynt ydwyt ti i Dduw ! Nid yn unig y mae

dy anian di a'i anian yntau yn wahanol, ond yn wrthwyneb; mwy
na bod yn annhebyg, y maent yn hoUol groes. Sancteiddrwydd

yw prydferthwch Duw a'r saint ac angelion, tegwch digymhar y
dyn Crist lesu, îe, gogoniant mwyaf Duw ei hun. Lleferir am
gadarn allu, ac am ddyfnder doethineb, ond am brydfcrthwch

sancteiddrwydd. I'w sancteiddrwydd y mae Duw yn tyngu. Mae
yx eglwys orfoleddus a'r filwriaethus, y cenibiaid fry a'r pedwar

anifail obry, yn cyduno i foliannu wrth goffadwriaeth ei sancteidd-

rwydd Ef; ni ddywedir, Cadarn, Cadarn, ond Sanct, Sanct, Sanct

yw Arglwydd y Uuoedd ! Felly, os natur Duw yw y natur bryd-

ferthaf, ac os sancteiddrwydd yw tegwch mwyaf y natur hòno, yna

Uygredigaeth pechod y\v y brynti mwyaf Tydi sydd yn llawn o

beth hollol groes i burdeb y Gonichaf,—mae yn rhaid dy fod yn

aflan iawn.

2. Aflcndidyr enaidyw pechod. Y mae aflendid yn ychwanegu

mewn adgasrwydd yn ol natur y gwrthddrych y byddo amo.

Nid ydyAv mor adgas i'r golwg yn y domen ág yn y parlwr—ar y
gàreg farw âg ar y blodeuyn prydferth. Mae tlysni y blodeuyn

yn cynnyrchu hyfrydwch 501 y meddwl, fel tls a wnaed i bryd-

ferthu crëadigaeth Duw; ac y mae gweled y llysnafedd brwnt ar y
fath degwch yn ei wneyd yn fryntach yn fy ngolwg. Y mae anifail

aflan yn adgasach eto ; ac y mae aflendid ar ddyn yn fwy adgas

'byth. Ond ysbrj'd aflan yw y bryntaf yn nghrëadigaeth Duw.

Aflendid enaid yAv enaid aflendid. Gweled crëadur galluog i fod
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yn lla^m o sancteiddrwydd Duw yn lla\\Ti o beth llwyr groes iddo,

)[wyx.olwg f\vyaf adgas yn ngolwg pawb sydd yn gweled yn iawn.

Mae efe yma yn wir wedi ei osod "lle nis dylid;" yn nghysegr

Duw. Y crëadur lle bu Duw—yr enaid lle trigai cyfiawnder,

gwirionedd, a chariad—Ue bu y llechau yn nghadw, y Shechinah

yn gorphwys, ac arogldarth niawl ac addoliad yn dyrchafu,—hwn
yn Uawn trais, t\vyll, anghyfiawnder, a phob drygioni, nes ei fod

ef a fu unwaith yn dwyn calon Duw, yn awr yn ìs nag uffem yn

ei olwg. I ba le )t ewch chwi am ddylni ond at y march a'r mul ?

i ba le am ffymigrwydd a gAvenwyn ond at y blaidd, yr arth, a'r

wiber ? ac i ba le am fiìeidd-dra ond at y ci a'r hwch ? y naiU yn

troi at ei ch\\ydiad, a'r llall i'w hymdreiglfa yn y dom. Ond dyna

ddarluniad o ddjTi. Enaid dj'n yn wâg o ddelw foesol Duw,—y i

mae yr lioll fwystfilod megys wedi ymgasglu ÿno, ac arllw^'s eu

hurtrwydd, eu drj'gnawsedd, a'u brynti i'w natur, tuag at wneuthur

un anghenfil mawr mewn anwybodaeth, gelyniaeth, ac aflendid
j

ynddo ef '

3. Aflendid ydyw sydd loedi dyfod yn elfen ac ymhyfrydiad y
echadur. Y mae aflendid yn annyoddefol i'r glân; pe ffans'iai

ef ei hunan yn nghroen, ac, yn wir, yn ngwisg yr aflan, fe chwithai

ei holl deimladau ; ond y mae yr aflan wedi cymmodi â' i aflendid

ei hun. Grym ei aflendid yw yr achos ei fod ef mor foddlawn

ynddo ef; a pho gryfaf yw ei gariad at ei aflendid, bryntaf oll

ydyw. Pryf y domen sydd wrth ei fodd yno; crëadur aflan ydyw;

mae budreddi }ti elfen iddo megj^s po byddai wedi ei lunio i

chwareu ynddo. Dyma fel y mae dyn pechadurus. "Yftyliaida

ymhyfrydant mewn camwedd." "Y rhai a lawenychant i wneuthur

drwg, ac a ymddigrifant yn anwiredd y drygionus." Felly wedi

cyflawni pethau rhy fryntion' i'w hadrodd, y maent nid yn unig yn

eu gwneuthur, ond "yn cydpiifoddloni â'r rhai sydd yn eu

gwneuthur hwynt." Ymddigrifant yn y bai mewn eraill, lle na

dd\vg y cyflawniad o hono ddim mwyniant iddynt hwy eu hunain.

O ! mae yn rhaid fod pob egwyddor dda wedi ei bwrw o'r meddwl,

purdeb wedi ei ddinystrio yn llwyr, a'r galon wedi ei thrwytho

mewn halogedigaeth, cyn y gallai crëadur fel dyn ymddigrifoi

mewn drwg ! Tydi sydd yn ymhyfrydu mewn pechod, yr wyt yn

rhy aflan i deimlo dy fod felly, ac felly yn byw mewn drj-gioni heb

na chywilydd na phoen, ac, hwyrach, } n jmogoneddu ynddo, pan
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y mae pawb glân }ai chwitho wrth dy weled: Duw yn troi ei

lygaid oddiwrthyt, angeHon yn dy ffieiddio, a saint Duw yn cilio

,
oddi\\Tthyt mewn dychryn. Hyd yn nôd pan gaffo cristion olwg ar

Iwgr ei natur, y mae efe yn ffoi rhagddo ei hun; y mae idca ddrwg

yn g\vneyd iddo ^vrido; wedi dyAvedyd gair o'i le, neu feithrin

tymher ddrwg am fynyd, bydd fel yn barod i ddiflanu gan deimlad

o'i lygredd. O fel y dyheua efe am y ffynnon! "Golch fi yn llwyr

dduys!" Bechadur, er mor naturiol yw pechod i ti 301 awr, pryd

y mae pob iawn deimlad wedi ei anhuddo gan rym dy deimlad,

eto cofia mai nid dy natur di yw pechod, ond ei gwarth a'i chyAvil-

ydd; ac fe fydd bod yn ei afael yn boen annhraethol i'th natur

pan y delo Duw i'r gydwybod.

II. Natur gorchwyliaeth Duw tuag at yr aflan: "Yn
dy aflendid y mae ysgelerder; o herwydd glanhâu o honof di, ac

nid ydwyt lán."

Er fod pob pechadur yn aflan, y mae mwy o ysgelerder yn

aflendid rhai. Yr ysgelerder yw y grâdd a'r math mwyaf o aflen-

did. Po g\vaethaf y byddo'r bai, a pho llwyraf yr ymroddiad i

fyw ynddo, mwyaf oU yw y llygredigaeth. Hwyrach mai dyma yr

ysgelerder oedd yn aflendid y rhai hyn : yr oeddynt mewn cysyllt-

iad á'u heilunaddohaeth yn euog o'r pechodau bryntaf, a'u calonau

wedi ymgynefino â hwy; yr enaid yn ei hoU dueddiadau yn íyw

iddynt ac yn ystyfnig yn ei ymlyniad wrthynt er pob gorchwyl-

iaeth. "Nidwytlân." Er eu ceryddu yn llym, eu gwaredu yn

wyrthiol, eu hysgar oddiwrth eilunaddohaeth drwy eu cyfammod

â Duw a'u sefydhadau crefyddol—er codi breninoedd a phrophwydi

i'w diwygio, ac iddo trwy ei Ysbryd adfywio crefydd yn eu mysg

o bryd i bryd—eto o'u cwymp nodedig dan Sinai hyd eu cwymp
mwy nodedig dan yr efengyl, ymlygrent drwy eu bai: yr oedd

ysgelerder yn eu haflendid. Onid oes yma ddrych o honom ni ac

o ymddygiadau grasol Duw tuag atom fel cenedl er ys blynyddau ?

Ac y mae y bygythiad yma a gyflawnwyd amynt hwy wedi ei

ysgrifenu yn rhybudd i ninnau.

"O herwydd glanháu o honof di."—Mae yn hawdd deall beth

yw hyn Ue mae y peth yn cael ei effeithio. Mae glanhâu a sanct-

eiddio yn eiriau sydd yn golygu weithiau holl iachawdwriaeth

pechadur; ei olchi ydy^v ei aileni, ei gyfiawnhâu, a phuro ei gyd-

wybod dnvy waed Crist, cyfnewid ysbryd ac ansawdd ei feddwl
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drwy nerth yr Ysbryd Glân, a'i godi ef oedd yn fyw mewn pechod

i'w fanveiddio, ac i berífeithio sancteiddnvydd yn ofn Duw, nes ei

gael yn ddibechod. Ond nid hyny yw y glanhâu yn y testun,

canys dyma y neb a lanhëid eto heb fod yn h^n,

Beth gan hyny a gynnwys fod Duw yn glanhàu y rhai nad

oeddynt er hyny yn lân ?

I. MdiQ yn cynn\vy5 fodgan yr Arglwydd drefn i lanhâu pech-

aduriaid. Os dy\vedir fod yr Argh^^dd yn gwneuthur pethau

nad ydynt yn cael eu cyflawni, ni ddywedir ei fod yn gwneuthur

dim ag mae yn anmhosibl ei gyflawni; fe fuasai glanhâu pechadur

yn beth anmhosibl oni buasai fod trefn i hyny yn cael ei

dadguddio.

Dyma brif hynodrwydd y Bibl. Mae, yn , yn cynnwys yr

hanesion rhyfeddaf a'r moesau m^vyaf dyrchafedig a phur. Ond ei

arbenignvydd a'i arnod neillduol ydyw ei fod yn dadguddio

ífordd i adferu pechadur tnvy faddeuant pechodau, ac adnewydd-

iad ei natur, yn ol i ffafr a dehv Duw. lachawdwriaeth trwy

gnawdohaeth ac angeu Crist oedd y peth cyntaf a ddadguddiodd

Duw i'r pechadur cyntaf ar y ddaear (Gen. iii.). Crist oedd

sylwedd }t addewid i Abraham; ac efe â'i gyfryngdod fel ffordd

adferiad pechadur a gedwid o hyd ger bron Uygad }T eghvys tnvy

addewidion, proph-wydohaethau, a chysgodau. A phan ddaeth,

ni a ^vyddom beth oedd ei waith a dyben ei ddyfodiad. Fe ddaeth

i wneyd dy iachawdAvriaeth di, bechadur, yn unol â hoH briodol-

iaethau Duw—daeth i gyflawni bwriadau Duw yn nghyfiawnhàd

a sancteiddiad ei eghvys—daeth i fod yn iawn er maddeuant—

i

ddilëu pechod tn\y aberthu ei hun—fel y sancteiddiai y bobl

dnvy ei waed—i berffeithio yn dragywydd—i roddi ei hun dros ei

eglwys, fel y sancteiddiai efe hi, a'i glanhau á'r olchfa ddwfr tnvy

y gair, a'i gosod yn ogoneddus iddo ei hun yn eghvys heb ami na

brycheuyn na chrychni, na dim o'r c^y^^, ond fel y byddai yn

sanctaidd a difeíus. Dyma reswm a sylfaen yr hoU addewidion

am lanhâd, yr hoU orchymynion a'r cymheUiadau i lanhâd, y
gweddíau am dano, gyda'r moddion i'w ddwyn i ben.

Ni buasai dim rhwng Duw á phechadur byth oni buasai bod

trefn i'w lanhàu. Dadguddiad y drefn o du Dduw, a íîydd yn y

dadguddiad o du y pechadur, ydyw gwreiddyn yr hoU addohad

DwyfoL Hyn a gododd Abel aUan i aberthu, a grynhôdd saint y
G 2
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cynfyd at eu gilydd i alw ar enw yr Arglwydd, a seiliodd y deml

yn Jerusalem, ac a gasglodd yr eglwysi Cristionogol ynghyd.

Beth pv hoU ordinhadau addoliad ond tystiolaeth sefydlog yn yr

eghvys fod gan Dduw drefn i ymgeleddu pechadur? lawn er

maddeuant, puro truy waed, oedd iaith yr aberthau. Yr oedd yr

aflan yn cael ei ddwyn yn ol o'i neiUduaeth tr\vy faddeuant a

glanhâd yn nhrefn Duw. Dacw efe wedi ei gau o'r gwersyll,

yn halogedig, ac yn halogi pob peth o'i gwmpas. Ond wele fôdd

i'w ymgeleddu yn nhrefn Duw. "Ymolched, a glán fydd." Felly

am ordinhadau y testament newydd yr un modd: bedydd er

maddeuant, g^vaed wedi ei dywallt er maddeuant, golchi budreddi

y cnawd er dangos golchiad yr adenedigaeth. Os yw gair yn rhy

fach o sicn\'ydd gan dy gydwybod, dyma yr Arghvydd yn rhoi i

;ti arwyddion o drefn i'th ymgeleddu. Cei ymarfer â'r naiU ar

ddechreu dy oes, ac â'r llall o hyd. Trîn arwyddion bywyd yr

lenaid yr ydym wrth addoh. Os -wyt eto yn aflan, bechadur, y
mae Duw yn dangos yn yr holl efengyl fod ganddo drefn i'th

'lanhâu.

2. Mae Duw yn glanhnu dynion, tnuy ci foc/, metan cysyl/tiad

â'r drefn /lon, yn arfer moddion i /iyny.

I bechadur yn y fuchedd hon, y mae pob peth yn foddion ei

lanhâd. Nid oes dim yn cyfarfod âg ef fel damweiniau diamcan,

dim fel dygwyddiadau cyftredin rhagluniaeth, na dim, ar y
declire, mewn ffordd o farn i'w galedu a'i ddallu i'w ddinystr.

Ond y mae'r cwbl yn tarddu o garedigrwydd Duw tuag at y pech-

Iadur,
ac yn gwneyd i fyny un orchwyHaeth fawr o lanhâd. Dydd

gras yw ei dymmor ef: iachawdwriaeth yAv tuedd hiramynedd ein

Harghvydd tuag ato. Nid arbed hyd ddydd dial i'w ddwyn ef

allan yn nydd cynddaredd—nid esgeuluso amseroedd eu hanwyb-
odaeth, a goddef iddynt fyned yn eu ffyrdd eu hunain, fel pagan-

iaid yr oesoedd gynt—nid dyoddef trwy hirymaros lestri digof-

aint wedi eu cymhwyso i goUedigaeth, fel y byddai ei ddigofaint

a'i allu yn fwy amlwg yn eu cwymp a'u dinystr yn y pen draw; na

!

y mae"r cwbl i ddyben gwahanol; mae yr oll sydd mewn cysyllt-

iad â dadguddiad o drefn achub a moddion gras yn gweithio at

iachawdwriaeth. "Am hyny y dysgwyl yr Arglwydd i drugarhâu
wthych." "Hirymarhöus yw Efe tuag atom ni, heb ewyllysio

bod neb yn goUedig, ond dyfod o bawb i edifeirwch." Hir-
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amynedd )"\v \\\\u àg iachawd^vríaeth }ti bendraw iddo. Amcan^

a thuedd y cwbl men cysylltiad â Christ a'r efengyl )^v tp^ys i/

edifeirwch,

Enaid g^verthfawr, mae y Duw a ddarparodd y noddfa, yn aros,

yn oedi, yn dysgwyl fynyd ar ol mynyd, ddydd ar ol dydd, i ti fifoi

iddi hi. Wedi darpar edifeirwch, mae Efe yn gorchymyn i bob

dyn ymhob man edifarhâu, ac yn rhoddi amser i hyn. Am hyny

y mae yn arfer pob moddion cymhwys i effeithio hyn, ac nid yn

goddef a goUwng pechaduriaid yn eu fifordd eu hunain. Tra y mae
hiramynedd yn rhoddi amser, mae doethineb a gras yn trefnu pob

gorchAvyhaeth, ac yn troi y cwbl yn foddion glanhâu. Y mae gair

Duw yn cael ei ddanfon at jt enaid—Duw yn Nghrist jti cael ei

gyhoeddi—gweinidogion y gair oddiar yr egwyddorion uchaf yn

perswadio—Duw yn galw, yn gorchymyn, }-n cymhell, yn byg^vth,

a'r cwbl er troi y pechadur, ac nid er ei ddinystr. Wele raglun-

iaethau, hwythau, á rhyw effeithiolnvydd ynddynt yn llaw Duw yn

gweithio at yr un amcan : y Goruchaf }ti codi ystorm yn nheulu

un, yn gosod gwasgfa ar ei hvynau; weithiau yn lladd, ac

weithiau yn byAvhâu; yn ei Iwytho yn awr â daioni, }Tîa yn ei

lenwi â chwenvder, ac yn ei feddwi â'rwermod (Galar. iii. 15); ei

osod yn awr }ti y dyfnder, gan gau arno mewn cystudd, a phryd

arall yn d}Tchafu ei einioes o'r ffòs, ac yn ei amgylchynu â chan-

iadau ymwared. Nid damweiniau deiUion, diamcan, yAv y pethau

hyn; nagêl ac nid barnau digUawn i galedu; ond cer}-ddon er

lleshâd i'r pechadur y^ y cyfan. Lladd sydd }Tna fel y ceisient

yr Argh\ydd; gorch^^yhaethau er addysg, ac er cael gollyngdod

mewn iawn (Job xxxiii.). *'Tnvy y pethau hyn y glanhëir an-

wiredd Jacob; a dyn^a yr hoU ffn^yth, tynu ymaith ei bechod."

Felly }T oedd y cwbl yn cydweithio yn "Hedd}nv" hynod yr lien

Jerusalem (Heb. iii. 7): Mab Duw yn ymddangos yn y cnawd

—

Ysbr}'d Duw }ti cael ei dy\valk ar bob cnawd—cyflawnder o ddon-

iau i osod y pethau a berth}Tient i'w heddwch o'u blaen

—

Rhagluniaeth yn ysgrifenu ei g\versi mewn gwaed a thân a

tharth a m\Vg ar ddalenau y nefoedd a'r ddaear; y cwbl er dwyn

pechadur i alw ar enw yr Arglw}dd, a thnvy hyny i gael yr

}Tnwared sydd ar fynydd Síon (Joel ii. 28—32; Act. ii. 17—21).

Onid oes yma ddynion y bu Duw fel h}Ti yn cau o'u hamgylch,

ac yn bwTw tail ? Bu rhíeni duwiol yn eu dysgu, gweinidogion y
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gair yn eu rhybuddio, Rhagluniaeth yn eu trosi, ac Ysbryd Duw

fel ysbryd y peth by\v yn yr holl orchwyUaeth yn ei dwyn hi adref

at y gydwybod. Yr oedd y bregeth yn dwysbigo, geiriau y Bibl

fel saethau llymion, a thrallodion yn gwneyd i ti gofio Duw.

"Heddyw os gwrandewch," yw iaith y cwbl wrthyt ti. Dyna

ofnau, addunedau, awydd dychwelyd, llawenydd meAvn gobaith,

oll yn ymweithio yn dy fynwes. O Arghvydd mawr ! beth fydd y

canlyniad ? pa un ai Esau halogedig ai Jacob, tywysog gyda Duw,

a ddaw allan o'r ymwthio sydd oddifewn y pechadur? Dacw

Israel yn y ffwrn : pa un ai arian ai anmhuredd arian a ddaw allan

o'r pair? Wele y claf tan ddwylaw y Meddyg; pa un ai mawolaeth

neu iachâd a fydd y diwedd ? Y mae y ffigysbren a fu yn hir yn

ddiftrwyth yn cael eto flwyddyn y cloddio o'i amgylch a'r bwrw

tail; "os dg efe ffrwyth, da; ac onidê, wedi hyny tòr ef i lawr,"

a fydd y ddedfryd. Uchel ddywedyd y mae'r cwbl, "Ceisiwch yr

Arghvydd tra y gelUr ei gael ef" "Cyn i'r ddeddf esgor, cyn i'r

dydd fyned heibio fel peiswyn—ceisiwch yr Arglwydd."

3. Mae y duU hwn o lefaru yn brawf bcrffeithrwyàd a chy-

mhwysder y 7noddion a arferir i gyrhaeddydy dyben.

Pe bae effaith yn dyfod i fod mewn rhyw gysylltiad â gorchwyl-

iaeth anmh^vrpasol i'w chynnyrchu, ni phrîodolech chwi mohoni

i'r orchwyUaeth hòno. Fe weUhäodd y claf, er hoU driniaeth ang-

hymhwys y meddyg; do, ond nid trwy y driniaeth hòno. Ond
pan y byddo un yn cyrchu yn onest at amcan trwy foddion

cymhwys i'w gyrhaeddyd, fe ddywedir ei fod ef yn gwneyd y peth

hAvnw, er na byddo y peth yn wastad yn cael ei efifeithio; canys

nid ydyw heb ei wneyd o herwydd fod dim dififyg yn y moddion.

Yr oedd Paul "yn rhyngu bodd i bawb ymhob peth" (i Cor. x.

33); eto d>Ti oedd efe a erUdid }ti ddigyfifelyb. Yr oedd yn

rhyngu bodd i bawb tnvy amcanu at foddion a dangos ymddyg-

iadau oedd yn tueddu i hyny. Yr oedd y "gr oedd yn rhoi

ymaith ei \vraig, yn peri iddi wneuthur godineb;" nid am fod pob
gwTaig wrthodedig yn gwneuthur feUy, ond am fod ei ymddygiad

ef yn tueddu i hyny. Yma, cymherwch natur dyn â'r orchwyUaeth

o adferiad y mae efe wedi ei osod dani; ac onid yw yn beiriant

perfifaith cymhAvys i godi y fath grëadur o bydew llygredigaeth i

sancteiddrwydd ?

Dyna athraAviaeth, gorchymynion, ac addewidion y Bibl: y
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maent yn brîodol i effeithio ar yr hoU galon. Mae yr ystyriaethau

oddiar ba rai y mae }t Argl\\ydd yn galw am ufudd-dod yn cyn-

nwys yr oll sydd ofnadwy a hyfryd mewn bôd. Ond i ba beth y
mae'r cwbl yn tueddu ? Beth a fyddai y canlyniad pe byddai yr

holl fyd wedi ei ddwyn dan effeithiau gair Duw—pe byddai y
surdoes h^yn sydd wedi ei guddio ynddo ef, yn suro y cwbl oU ?

Bydded ein gelynion yn famwyr. Oni cheid dywedyd am yr holl

fyd, "Ni chlyAYÌr mwy sôn am drais yn dy wlad, na dystryw na

dinystr yn dy derfynau; eithr ti a elwi dy fagwyrydd yn lachawd-

wriaeth, a'th byrth yn FoHant. A'r blaidd a drig gyda yr oen,

a'r llewpard a orwedd gyda'r mn; y llo hefyd, a chenaw y 11ew,

a'r anifail brâs, fyddant ynghyd, a bachgen bychan a'u harwain; y
fuwch hefyd a'r arth a borant ynghyd; eu llydnod a gydorwedd-

ant; y llew, fel yr ch, a bawr wellt; a'r plentyn sugno a chwery

wrth dwll yr asp, ac ar ffau y wiber yr estyn yr hmi a ddiddyfn-

wyd ei law. Ni ddrygant ac ni ddyfethant yn hoU fynydd fy sanct-

eiddrwydd; canys y ddaear a fydd llawn o wybodaeth yr Ar-

gh^ydd, megys y mae y dyfroedd yn toi y môr" (Esa. xi., lx.)

!

Mae dyn yn ymdebygu i wrthddrych ei addoliad. Pan ddy-

chymygodd y Paganiaid eu duwiau yn noddwyr i bob brynti, aeth

pob brynti yn rhan o'u haddoliad. Ond pa fath un y\v y Duw a

ddadguddia y Bibl ? Hanfod anghenrheidiol, anfeidrol, tragyw-

yddol, a digyfnewid o ddaioni, cyfiawnder, a sancteiddrwydd. Efe

yw y Graig—perffaith yw ei weithred, ei holl ffyrdd ydynt fam

—

Jehofah, Jehofah, y Duw trugarog a graslawn, hwyrfrydig i ddîg,

a pharod i faddeu—glanach ei lygaid nag y gall edrych ar ddrwg

—Duw gwybodaeth, Duw gwirionedd, Duw cyfiawnder ydyw

—

sancteiddiol y\v ei enw ef Chwi a'i cewch ef yn ddigon galluog i

gynnal pob peth dnvy air ei nerth, ac i borthi yr oll o gelloedd ei

ddaioni—yn ddigon ei amynedd i arbed byd o A\Tthryfelwyr am
oesoedd lawer, ac mor fawr ei dynerwch fel y mae yn cadw yn fyw

droseddw}T er mwyn eu hanifeiliaid a'u plant bach. Ydyw, y mae

Efe yn ddigon grasol i g>'nnyg ymwared i bechaduriaid mawrionJ

ac yn ddigon penderfynol dros g}'fiawnder i ddamnio byd. '

Meddyliwch i ba beth mae esiampl ac athrawiaeth y Gwaredwr

yn tueddu. Ni wnacth efe bechod, ac ni chaed twyll yn ei enau.

" Efe a roddes i ni esiampl fel y canlynem ei ôl Ef:" esiampl i

wasanaethu Duw. i gyflawni pob cyfiawnder, i ddiffodd picellau
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tanllyd y fall, ac i garu ein gelynion. Y mae efe, yn awdurdod

Duw, â'i air yn ddeddf, a'i ddeddf, wedi ei chadarnhâu â thragyw-

yddol gosb a gwobr, yn gwahardd pob drwg, yn gorchymyn pob

dyledswydd, ac yn gahv am bob rhinwedd. "Pa bethau bynag

sydd wir, cyfiawn, pur, canmoladwy, od oes dim rhinwedd, od oes

dim clod, meddyhwch am y pethau hyn." Ac y mae ei ddysgeid-

iaeth yn annelu yn uniongyrchol at y galon. Nid yw efe yn

boddloni i olclii y tu allan i'r cwpan a'r ddysgl, a gwngalchu y

bedd Uawn o esgyrn y meirw a phob budreddi. Na, mae yn bwrw

halen i iTynnonell y dyfroedd—yn trefnu y dyn oddiallan trwy gyf-

newid y dyn oddimewn. Ydy^v, y mae yn dyweyd, "Na ladd,

na ladrata, na odineba." Ond y mae yn myned i'r galon. " Na
thrachwanta." Na chwennych ddim. Nac ymddielwch. Cer-

wch eich gelynion. Beth pe bae y byd dan awdurdod prif

orchymynion y ddeddf, "Câr yr Arglwydd dy Duw â'th holl

galon; câr dy gymydog fel ti dy hun?" oni byddai annuwioldeb

wedi crino o'r g^Taidd, a dynion wedi eu hasio â Duw ac â'u

gilydd ? Byddai pawb yn caru Duw, heb neb yn addoh eilunod,

neb yn cymeryd ei enw yn ofer, neb yn tòri y sabbath, neb yn

dirmygu yr efengyl, neb yn anghofio y Goruchaf me^\Ti hawddfyd

nac yn tuchan mewn trallod; pawb yn addoh yr Arghvydd, a'u

bwyd a'u diod mewn gwneuthur ei ewyUys ef : dyna nefoedd ar y
ddaear ! A phe byddai pawb yn caru eu cymydogion fel hwy eu

hunain, dyna heddwch rhwng teyrnasoedd, cydgordiad ymhob
cymydogaeth, twyll marsiandíaeth wedi darfod, cenfigen wedi

toddi o'r galon, genau yr enlhbi\vr wedi cau, calonau y tadau a'r

plant wedi troi at eu gilydd, dim sôn am drais yn y wlad, na dys-

tryAv na dinystr o fewn y terfynau—pob budreddi yn cael ei roi

ymaith, pawb yn blaenori yn yr hyn sydd dda ; enw, cysur, eiddo,

teimlad, Ueshâd pawb, i bob un fel yr eiddo ei hun

!

Dyma ddysgeidiaeth Crist; ac y mae mewn undeb â'r egwydd-

orion sydd yn cynnwys y cymheUiadau cryfaf i ufudd-dod. Nid

fel y philosophydd yn gwneyd corff o foesau heb ddim ysbryd

ynddo—yn gosod ger bron beiriant heb ddim ager i'w yru ef; ond

y mae yr ystyriaeth a ddg i gymheU dyn i ufudd-dod yn cynnwys

yr oU sydd ofnadwy mewn awdurdod, ac yn dyner mewn daioni.

Mae yn appeho at holl gynneddfau y meddwl, ac yn cyffro holl

dànnau mynwes dyn. "Felly y carodd Duw y byd, fel y rhodd-
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odd efe ei uniganedig Fab, fel na choller pw^ bynag a gredo

ynddo ef, ond caífael o hono fy^yyd tragywyddol." Ac "os felly y
carodd Duw ni, ninnau a ddylem garu ein gilydd." Mae'r dyl-

edswyddau, yn wir, yn anhawdd: caru ein gilydd, maddeu i'n

gilydd, rhoi ein heinioes dros ein gilydd; ond y mae'r cymheUiad

yn gr)^f Carwn "megys y carodd Crist ninnau;" maddeuwn

"megys y maddeuodd Duw er mwyn Crist i ninnau." "Ninnau

a ddylem ddodi ein heinioes dros y brodyr:" paham? "Yn hyn

)a- adnabuom gariad Duw, oblegid dodi o hono ef ei einioes drosom

ni." Pwy a all lai na rhoi heibio gynhen pan y mae yr hoU ddy-

ddanwch yn Nghrist, yr hoU gysur cariad, holl gymdeithas yr

Ysbryd, yr holl ymysgaroedd a thosturiaethau Dwyfol, yn gymhell-

iadauihyny? "Er gwerth y'ch prynwyd, am hyny gogonedd-

wch Dduw." Os nad yw hyn )n ddigon, edrychwn ymlaen i

drag)"\vyddoldeb. Gwasanaethwn Dduw, dilynwn Grist, ac ni a

gawn goron cyfiawnder, taledigaeth y gwobrwy, eistedd gyda

Christ ar ei orseddfainc. Ofnwn rhag bod yn ôl o'r orph-\vysfa

nefol, canys y pydew diwaelod, y lln o dân, cosbedigaeth dra-

gyAY-yddol, a fydd cyfran enaid colledig. Beth pe byddai y pethau

hyn wedi meddiannu y myfyrdodau, y meddyhau am danynt yn

fy^YÌog ac yn aml ? Oni byddent yn sicr o halltu y galon a choethi

yrarchwaeth? Beth pe byddai Duw yn Nghrist yn trigo yn y
meddwl? Byddai yno oleuni, rheoleidd-dra, byANyd, a nerth.

Mae trem arno yn newid i'w ddelw. Ffydd yn puro'r galon jvf

ííyáá yn Nghrist; gobaith yn iachâu yw gobaith yr efengyl. Pan

ddelo i drigo trwy gariad i'r galon, mae yn troi pydew llygredig-

aeth yn gysegr sancteiddiolaf Yn wir, y mae hyd yn nôd argy-

hoeddiadau yr efengyl yn nghalon yr annuwiol yn newid peth ar

liw ei groen ef, fel y mae efe i rfw fesur yn "dianc oddiwrth hal-

ogedigaeth y byd, tr^vy adnabyddiaeth yr Arglwydd a'r AchubwT

lesu Grist" (2 Pedr ii. 20—22). A phabeth am effeithiau dylan-

wadau achubol yr efengyl? Cawn droi at y Corinthiaid dychwel-

edig am atebiad. "Hyn fu rai o honoch chwi;" hyn: godineb^vyr,

eihmaddolwyr, masweddwyr, lladron, cybyddion, meddwon, difen-

wyr, cribddeilwyr, a'r cyffelyb; "eithr chwi a olchwyd, eithr chwi

a sancteiddi^vyd, eithr chwi a gyfiawnhäwyd, yn enw yr Arglwydd

lesu, a thn\y Ysbryd ein Duw ni."

4. Mae y glanhâd hwn yn anv)'ddo fod y inoddioii yn cacl eu
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harfer gydag egni ac awyddfryd am lanhâd y pechadiir. Prin y

gellir dyAvedyd fod un yn gAvneuthur dim, os na bydd efe, o leiaf,

yn ei e^vyllysio yn gryf, ac oddiar hyny naill ai yn ei wneyd, neu yn

methu er pob ymdrech. Ac o'r ochr arall, pan byddo calon dyn

yn y peth, ac oddiar hyny yn arfer pob moddion i'w gyrhaedd,

mae hAvnw cystalâ'i wneyd efyn ngolwg Duw, pa un bynag a fydd

efe yn cael ei gyflawni ai peidio. "Nyni a iachasom Babilon,

ond nid aeth hi yn iach.'^ Gwnaethom gymaint fyth ag a fedrem

at hyny; rhoddasom hi yn iach o'n rhan ni. Felly yr oedd

Abraham cystal âg ofifrymu ei fab, Dafydd cystal â chodi y deml,

a Gehazi wedi myned yn berchen gwinllanoedd, defaid, a gwarth-

eg, drwy eiriau Naaman, cyn defnyddio hatling o honynt. Yr

oedd meddylfryd y galon yn llawn o'r peth. Bydd llíaws yn cael

eu cosbi yn uffern, neu eu gwobrwyo yn y nef, am weithredoedd

na chyflawn^vyd erioed mo honynt. Yr oedd yno ewyllys ac ym-

drech; nid oeddynt heb wneuthur y weithred o'u rhan hwy.

Felly yma : mae yma foddion priodol yn cael eu harfer o wir

ewyllys i hapusrAvydd yr enaid.

Mae yn wir nad yw y "glanhâu o honof di, ac nid wyt lân," yn

cynnwys fod anghrediniaeth dyn yn gwneyd ffyddlondeb Duw yn

ofer, neu fod bwriad tragywyddol Duw yn cael ei ddyrysu a'i siomi.

"Tyngodd Arglwydd y Uuoedd, gan ddywedyd, Díau megys yr

amcenais, felly y bydd; ac fel y bwriedais, hyny a saif Duw
yd^vyf ac heb fy math, yn mynegu y diwedd o'r dechreuad, ac er

cynt yr hyn ni wnaed eto, yn dywedyd, Fy nghynghor a saif, a'm

holl ew^llys a ^vnaf" (Esa. xiv. 24; xlvi. 9, 10). Ond y mae yn

arAvyddo fod drwg a thrueni y pechadur yn beth croes i'wewyllys;

ac o'r ochr arall, fod ei ddychweliad a'i ddedwyddwch yn bethau

y mae efe yn ymhyfrydu ynddynt. Os bydd yr enaid yn druenus

byth, nid dn^g-ew^llys Duw i'w hapusnvydd a fydd yr achos.

Nid oedd dim rhyfedd fod cyfrif y bobl heb ei ddvi^n at Dafydd;

nid oedd Joab na neb yn galonog yn y gwaith. Nid oedd ryfedd

fod y dyn yn edifaru myned at fwrdd y drwg ei lygad, oblegid er

fod hwnw yn cymeryd amo fod yn groesawus, nid oedd ei galon

ef ddim gyda y gwahoddedig (Diar. xxiii. 7). Ond y mae calon

Duw gyda thi, fy enaid, yn ei holl wahoddiadau. Os'yw yn gor-

chymyn i ti edifarhâu a dychwelyd oddiar nad ydyw yn ymhofiì

yn dy famolaeth, mae yn rhaid fod ei galon ef yn y peth. Gweithio
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allan ei natur, agoryd ei fjTiwes rasol, y mae trwy ei air. Fel y
mae hwnw felly y mae yntau. Os y^v fel ei air, y mae yn hoffi

trugarhâu. Os y^v fel h^vn, mae ei galon ef yn troi wrth feddwl

rhoddi enaid i fyny. Mae yn arfer y moddion am ei fod yn

tosturio. "Arghvydd Dduw eu tadau a anfonodd atynt h-wy trwy

law ei genadau, gan fore-godi ac anfon, am ei fod ef yn tosturio

wrth ei bobl" (2 Cron. xxxvi. 15). Fel y dy\ved ei air, nid yw
yn ewyllysio bod neb yn goUedig, ond dyfod o bawb i edifeirwch.

Beth arall a'i g\\Tiaeth yn ddyledswydd ar bechadur droi, credu,

ceisio ei fy^^yd, ond fod Duw wedi dadguddio mai hyn }^v ei

e\vyllys ? Dengys y gair fod Duw yn ewyllysio yn ddid\vyll ffydd

a byAvyd y pechadur. "Hyn j\\ gAvaith Duw, gredu o honoch."

Hyn yw ei e\vyllys ef, fod pob un sydd yn credu i gael by\vyd

trag)^v)'ddol. Mae ei air }ti wir er i bob dyn fod yn gehvyddog;

y mae dyn yn golledig, nid am nad j^s Duw yn fifyddla\vn, ond am
ei fod ef yn anghrediniol.

Beth y mae y Bibl yn ei ddyAvedyd, medd rhywun, am fv\TÌad

tragy\vyddol Duw tuag ataf fi? Nid y\v yn dywedyd dim; gedy

hyny yn ddirgelwch. Ond dengys beth y mae Duw }ti hoffi i ti

wneyd: dychwelyd a byw. "Yr hwn sydd yn ewyllysio fod pob

dyn yn gadwedig, a'u dyfod i ^^ybodaeth y g\virionedd." Paham
na buasai Duw yn achub yn ddystaw y rhai a edifarhânt ac a

gredant, ac yn gadael eraill heb gyfeirio gair atynt? Am y
gwnaethai felly gam âg ef ei hun. Buasai felly ddaioni ei natur

heb ei eglur ddangos, a gwirionedd mawr am ei e\vyllys heb ei

amlygu. Gan ei fod yn teimlo yn garedig i ti, O ddyn, paham na

chaiff ddyAveyd hyny, a boddloni ei ddaioni drwy ddangos y ffordd,

a galw yn daer amat i ddychwelyd ? Mae ei burdeb ef yma wedi

ei g}'d-dymheru â thrugaredd a gras, a'i orchymyn wedi ei gyd-

blethu âg addewid. Efe a ddyAved \vrthyt am ^vneyd calon new-

ydd, ac a addawa ei rhoddi ar }t un pryd. Y mae Duw o ddifrif

yn gAvaeddi ar genedlaeth bechadurus, pobl h^ythog o anwiredd,

*' Ymolchwch, ymlanhëwch, bwriwch ymaith ddrygioni eich g\veith-

redoedd oddi ger bron fy llygaid." Ni waeth i ni heb
;
}t ydym

wedi g\vneuthur gAverth ein damnio eisoes. Gadewch rhyngof fi

am a basiodd, medd Duw. "Deuwch yr awr hon, ac ymres}Tii-

wn, medd yr Arglwydd
;
pe byddai eich pechodau fel ysgarlad,

änt càn wyned a r eira; pe cochent fel porphor, byddant fel g\^'lân."
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lë, medd y truan teimladol; ond pwy a ddichon ddywedyd, Glân

ydwyf, er ei hoU ymolchi ? y mae'r drwg yn bresennol er yr hoU

ymdrech; cwblhâu yr hyn sydd dda, nid ^vyf yn medru arno.

' Gâd i hyny fod; y mae'r ewyllysio yn gymeradwy—yr ochenaid

' gywir am fod yn lân yn dderbyniol. Cei hopian yn araf at ber-

ífeithnyydd yn help gras; os cyffyrddi â pheth aflan ac ymhalogi,

. mae yr isop a'r gwaed yn y gwersyll. Nid am dy ladd, ond am dy

I
gadw yn fyw, a'th wneyd yn lan, y mae Duw yn awyddus.

Wedi cael Duw i'r cnawd, yr oedd tosturiaethau y natur

, Ddwyfol yn gweithio drwy serchiadau y natur ddynol yn frefiadau

' am achub dynion. Yr hyn oedd yn cyfifroi ei dosturi, oedd gweled

y bobl wedi eu gwasgaru fel defaid heb ganddynt fugail. Ei hoff

waith ef oedd dwyn eu clefydau; ei dristwch oedd caledwch eu

calon; ei lawenydd oedd fod pechadur yn edifarhàu; ei weddi

oedd, "O Dad, maddeu iddynt!" Dacw efe yn pregethu y dydd

ac yn gAveddío y nos ; ac yn y man wrth weled ei ddydd i weithio

gAvaith yr Hwn a'i anfonodd wedi darfod, ei nerth wedi ei dreuHo yn

ofer ac am ddim, Israel heb ymgasglu ato ef, dacw efe yn ildio i'w

caledwch, yn ymostwng i eAvyllys Duw, ac yn eu rhoddi i fyny i

ddwylaw cyfiawnder, eithr yn gwneuthur hyny dan wylo. Wedi

iddo ddyfod yn agos, pan welodd efe y ddinas, efe a wylodd drosti,

gan ddywedyd, "Pe gwybuasit dithau, ie, yn dy ddydd hwn, y

pethau a berthynant i'th heddwch ! eithr y maent yn awr yn gudd-

iedig oddiwrth dy lygaid." "Pe gwybuasit dithau"—beth a fuasai

pe gwybuasai Jerusalem y pethau? mae y frawddeg yn anorphen:

ydyw, ond wedi ei rhwystro a'i chadarnhâu ar unwaith y mae â

dagrau y Gwaredwr; dagrau sydd yn pregethu tosturi ei galon tu

hwnt i rym y geiriau cryfaf.

Y mae Duw yn ei bobl yr un modd yn dangos ei awydd am
iachawdwriaeth pechaduriaid. Y mae llawer yn Nghymru ág y
mae Duw mewn llawer modd wedi gwneyd yn hysbys i'w cyd-

wybodau hwy eu hunain mai nid efe sydd yn ddifraw am eu

hiachawdAvriaeth. Do, fy nghydwladwyr a'm cydgenedl, efe a

g)-sylltodd rai o honoch chwi wrth Avragedd a fu yn ymdrech yn

onest am eich cadwedigaeth dragywyddol. Ac efe a sancteidd-

iodd serchiadau mamau llawer o honoch i ddyheu am eich iach-

awd\\Tnaeth yn benaf dim
;
yr oedd poenau yr esgoreddfa gyntaf

wedi eu hanghofio yn eu hymdrech i'ch esgor drachefn hyd oni
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fíiirfid Crist ynoch. lë, fy nghyd-ddyn, onid yw y brophwydol-

iaeth a ddysgodd dy fam i ti yn Uosgi byth yn dy gydwybod ?

Onid oedd ei henaid yn ymdyAvallt i'w haddysg a'i hymbiliau pan

yn gwasgu arnat, "Fy mab, cadw fy ngorchymynion, a bydd fy^v ?"

Do ! chwi a welsoch garedignvydd Duw i'ch enaid yn tòri allan

yn anyddfryd aml hen bregethwr ar hyd Gymru am eich iachawd-

^raaeth. Dynion oeddynt hwf mor uchel eu hymgais â gallu

cyüwyno pob dyn yn berffaith yn Nghrist lesu; ac os byddent yn

methu yn hyny, \v\\j a roent gorfif ac enaid ar eu heithaf, os gall-

ent yn hoUol gadw rhai. Do, adwaenasoch ddynion yr oedd eich

cyd\vybodau chwi yn adsain i dystiolaeth eu cyd\\ybodau hwy eu

hunain yn yr Ysbryd Glàn, fod iddynt dristyd mawT, a gofid dibaid

i'w calon ar eich rhan, ac mai g\vir ewyllys eu calon a'u gweddi ar

Dduw dros Gymru oedd er iachawdwTÌaeth. Oddiar serchiadau

yn treulio ac ymdreulio dros eneidiau eu pobl, yr oeddynt yn

gweddío mwy na mwy, yn rhybuddio â dagrau, yn dyoddef pob

peth fel y caent hAvy yr iachawdwTÌaeth yn Nghrist gyda gogoniant

tragy\vyddol. A pha beth oedd wedi cynnyrchu y fath ysbrj'd o'u

mewn ? Ymdrechu yr oeddynt yn ol ei weithrediad ef, Duw yn

Nghrist, yr hwn oedd yn gweithio ynddynt hwy yn nerthol. (Col.

i. 28, 29). Trwyddynt bu Duw ganwaith yn curo wrth dy ddnvs

di, bechadur, ac yn erfyn i ti ddyfod i gymmod; yn eu dagrau

hwy g\velaist ei dosturi ef; ac yn eu hymysgaroedd hiraethus, ti a

gly\vaist ei berfedd ef yn rhuo trugaredd am danat (Jer. xxxi. 20).

Yr oedd yr Ysbryd, y bríodasferch, yr hwn sydd yn clywed, pawb yn

dywedyd, Tyred ! Pan yr oedd y genadwri yn Uwyddiannus, yr

oedd pawb yn llawen. "Canys fel y pr oda gr ieuanc fonvyn y
prioda dy feibion dydi; ac a llawenydd príodfab am briodferch y
llawenycha dy Dduw o'th blegid di." "Byw ydym ni os ydych

chwi yn sefyll yn yr Arglwydd." "Mwy llawenydd na hyn nid

oes genyf, sef cael clywed bod fy mhlant yn rhodio mewn
g\virionedd."

O bechadur, bydd yr hoU deimlo a fu yn dy achos, yr hoU

ymryson fu â thi, yr a\\7ddfryd cryf a'r dagrau a goUwyd ar dy

ran, yn profi, wrth dy gladdu yn y pwll diwaelod, os felly y bydd,

mai nid o fodd y Brenin y darfuasai lladd Abner. Oedwyd yn

hir, arfenvyd pob moddion yn onest, nes pasio y dynged o'r

diwedd, "Bydded fnvnt eto!"
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5. Dywedir fod Duw yn glanhâu, oblegid fod yr orchwyîiaeth

tnor ddigonol i hyny fel nad oes dim yn achos fod y glanhâd heb ei

wneyd ondgwrthwyìiebiad ac ystyfnigriíiydd y echadur. Nid ei

aflendid y^v yr achos na bae y pechadur wedi ei lanhâu, ond

ystyfnignvydd neu "ysgelerder" yr aflendid hwnw yn gwrthweithio

' moddion y glanhâd. Nid am nad oedd y cyfíeiriau yn abl i ladd y
clefyd, ond o herwydd g\vrthodiad y claf o honynt, y bu efe farw.

Gras Duw yw yr achos fod y glanhâd yn cael ei effeithio, ond

drygioni dyn yAv yr achos lle y mae yn cael ei attal. Nid yn

ngorch^vyhaeth Duw, ond yn nghyndynrwydd pechadur, y mae yr

holl rwystr; ac nid Uwgr ac aflendid natur y pechadur yw yr

achos chwaith, ond ystyfnigrwydd yr aflendid hwnw; y llwgr

wedi tòri allan yn actau g\vrthnysig o wrthod yr efengyl oddiar

elyniaeth ati, ac oddiar gariad at bechodau neillduol. Sylwa,

fy enaid: y mae Duw yn weithiwr rhydd, ac felly yn cwtogi

neu yn estyn ei waith \vrth ei eAvyllys ei hun. Y mae weithiau,

o'i e\vyllys da ef, yn myned dan wraidd holl wrthwynebiad ac

ystyfnigrwydd y pechadur, i droi ei galon ac achub ei enaid; nid

arfer moddion yn unig er glanhâu, ond cynnyrchu y glanhâd ei

hun yn yr enaid; nid ei gynnygi'r ewyllys, a'i gadael i ddewis neu

wrthod o honi ei hun, ond ei henniU yn drwyadl â'i gariad, ac yn

hyny aileni y pechadur. Ond, bryd arall, y mae efe yn nesu at y
pechadur trwy ei air a'i Ysbryd, ac yn cael ei wrthwynebu yn

olynol a phenderfynol, ac yntau o'r diwedd yn cilio am byth.

O tydi y dyn y mae bs Duw ar dy ysbryd ! gwrando hyn er dy

rybudd a'th gysur : nid ydyw ef byth yn ymadael heb gael ei wrth-

wynebu. Dyma yr lachawdwr wedi lànio eto yn yr hen Gadarena

, aflan gyda'i moch a'i chythreuliaid; fe aiff i'r Uong yn ol, ond nid

^ cyn dy glyAved di yn attolwg arno ymadael á'th gyfíìniau. Ni

phair dim iddo roi heibio dy lanhâu ond actau pendant o wrthod

yr ymgeledd. Yr wyt ti yn annheilwng, medd Duw, ond ni chaiíf

hyn ddim tòri rhyngom heddyw; gwnaf er fy mwyn fy hun, yn ol

boddlonrwydd fy ewyllys. Mae dy bechodau gynt yn ysgeler,

ond ni chaiff hyny luddias y glanhâd; y mae fíynnon wedi ei

hagoryd i bechod ac aflendid. Mae y llygredigaeth yn anallu i

dderbyn yr ymgeledd, ond ni chaifí" hyny rwystro yr ymwared;

dyma fy Ysbryd à'i argyhoeddiadau eisoes yn y gydwybod, a

nerth ychwanegol wrth law. Ni chei íarw o eisieu haeddiant na
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nerth. Beth gan hyny a luddias ddechreuad y gwaith sydd i

ddybenu mewn bod heb frycheuyn na chrychni ? Dim ond an-

uíudd-dod a gwrthodiad penderfynol. Nid oes gan anghredin-

iaeth llawer o'r Cymry un ffordd o weithredu ond mewn actau

noethion o wrthodiad o Grist, a sarhâd o'i iachawd^\TÌaeth. Dyna
yr enaid wedi ei ysgytian o'i ddifrawder gan argyhoeddiadau, ei

dywyllwch wedi ei oleuo, ei ddadleuon wedi eu hateb, ei golledig-

aeth wedi ei dwyn i'w deimlad, tystiolaeth o werth iachawdwriaeth

yn ei gydwybod, ac yn cynnyrchu llawenydd jti y serch. Ond
pan yr oedd efe, dybygasid, ar bwynt priodi Mab Duw, wele yr

e^^yllys oddiar elyniaeth at Grist, ac oddiar gariad at bechodau

neiUduol, yn tòri allan me\\Ti actau pendant o anufudd-dod a

g\vrthodiad. Ni ddychwelaf ddim; ni fynaf ddyfod at Grist fel y
caff\vyf fywyd. Dyweded Duw a ddj-wedo, gwnaed a wnelo, ni

wrandawaf. Pe ca\vn i roi fy ms )T1 ôl yr hoeUon, a'm llaw yn ei

ystlys a wam\yd, a gweled i mewoi hyd at galon yr Hwn a groes-

hoeUwyd, a darUen fy enw arni, ni chredaf ddim. Perwch i Sanct

Israel beidio à mi. FeUy mae drwg anghrediniaeth dyn yn cael

ei roi yn erbyn ei ewyllys ef. "Hon yw y ddamnedigaeth

:

ddyfod goleuni i'r byd, a charu o ddynion y tj^^j'Uwch yn fwy

na'r goleuni." Paham, wedi i Dduw alw ac addaw, "Dychwel-

wch wrth fy ngherydd: wele, mi a dywaUtaf fy Ysbryd i chwi," na

buasai y dychweUad yn dygwydd? Dyma y pam: "Yn gymaint

âg i mi eich gwahodd ac i chwithau wrthod, i mi estyn iy Uaw a

neb heb yst)TÌed; ond diystyrasoch fy hoU gynghor i, ac ni

fynech ddim o'm cerj-dd." Y mae pethau wedi dyfod i'r pwynt

yma rhwng Duw a'ch eneidiau chwi, ddynion : rhaid i'ch ymarfer

á'r efengyl ddybenu mewn dychwelyd a bod yn gadwedig—>Tn-

olchi a bod yn làn—neu ynte mewn gwrthodiad penderfynol o'ch

ochr chwi, ac yn ngwaith Duw, yntau, yn eich rhoi i fyny am
byth!

III. Y CANLYNIAD ARSWYDOL O ANEFFEITHIOLRWYDD YR

ORCHWYLiAETH. "O'th aflendid ni'th lanhëir mwy."

O ddynion, dyma chwi ar brawf am dragywyddoldeb ! mae y

golchi drwy'r moddion yma o ganlyniad ansicr; ac er i chwi fod

fel modrwy ar ei fs, a gwTcgj-s am ei Iwynau, mae yn bosibl i'r

Duw mawT wneyd ei feddwl i fyny i'ch rhoddi i fyny am byth.

Er mor hwyrfrydig a grasol, fe wnaeth Duw ei feddwl i fyny o'r
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diwedd i derfynu yr ymrysonfa á'r hen fyd mewn boddi y cyrft* a

b\\Tw yr eneidiau yn ysbrydion i garchar—i adael yr hen Jerusa-

lem, dinas y Brenin mawr, hen gartref y Shechinah, dan gwmwl tra-

gywyddol—ac i chwydu yr eghvysi Cristionogol cyntefig yn Asia

allan o'i enau. Beth os yw adfyAviad Anghrist yn y wlad ac yn

yr eghvys, o faes ac o fewn i'r eghvys Brotestanaidd, yn awgrym

fod y canwyllbren ar gael ei symud—efengyl gras fel wedi colU ei

nerth tuag at eneidiau dynion ! Beth os yw Duw yn myned i gau

y ífynnon, "Ni'th lanhëir mwy !"—i gloi y cwpbwrdd, "Ni phorthaf

chwi mwyach !" Gwae, gwae yr enaid sydd yn colU teyrnas Dduw
wedi ei ddwyn yn agos iddi-.—y UongddryUiad yn dygwydd yn y
porthladd—Hw Duw wedi myned rhwng IsraeUad á Chanaan,

pan yr oedd efe ar ei chyftìniau, a'i grawnsypiau yn ei safn

—

pechadur, wedi ei godi i'r nef mewn gobaith, yn cael ei ostwng i

lawr hyd yn uffern !

I. Ni wyddys a fynyd y bydd y farn a fygyt/iir yn cae/ ei

gweinyddu. Yn nwylaw penarghvyddiaeth y mae hd tymmor yr

arbediad. Sefyll, ac nid eistedd, y mae yr Arghvydd wrth y drs. O'i

ewyllys da, nid o anghenrheidrwydd, y mae efe yn gweithio ynoch.

Bechadur, fe allai fod mater dy enaid anfanvol ar droi ryw ochr

y fynyd hon; fod nodwedd dy dragywyddoldeb ar gael ei

argraftu a'i sefydlu tu hwnt i bosiblrwydd cyfnewidiad. Un radd

eto ar y ddeial, ac fe fydd dy haul wedi machlud—gyda y chwa

nesaf, bydd dy ganwyll wedi diffodd yn y tywyUwch du—un

pechod yn ychwaneg, a dyna fesur yr anwiredd wedi ei gyflawni

—

diffhvythdra am y flwyddyn hon, a bydd y "tòr ef i lawr" mewn
grym ! GwyUa, enaid gwerthfawr, rhag mai myned at dy hen

chwant unwaith yn rhagor yn groes i'th gydwybod—Uadd un

awydd am ddyfod at Grist ac i'w d—un weithred arbenig o

wrthod y Gwaredwr—a ddaw á'th anghrediniaeth di i'w faint, ac

amynedd yr Arghvydd i"w derfyn, ac y bydd yr hoU ymdrin

grasol yn dybenu yn ngwaith Duw yn tyngu yn ei Ud na ddeui i'r

orphwysfa. Gwyha i amser dy ymwehad fyned heibio cyn i ti ei

adnabod! Heddy\v y mae yr HoUaUuog yn meddalu dy galon;

yfory fe aUai y bydd hi yn caledu. Heddyw mae dy gydwybod yn

effro; yfory hi a aU fod yn cysgu i farwolaeth. Yr awr hon, yr

\vyt yn teimlo yn bryderus am dy fater tragywyddol
;
yx awT nesaf

hwyrach y rhaid i ti brofi fod gras Duw wedi ei Iwyr attal, fíyn-
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noiiau yr iachawdwriaetli wedi cau, y pelydr wedi diílanu oddiar

ciriau y Bibl, a bronau llaethog yr ordinhadau yn hyspion

niwyach.

2. Mae y truein a gynimysa y faniedigaeth yii fatur: "Ni'th

lanhëir m^^-y."

Gristion, fe wyddost ti mai esmwythyd mawr, pan y byddi yn

llewygu gan sawyr corft" y farwolaeth, fydd cael gwaeddi, "Golch

fi—mi a lanhëir—byddaf wnach na'r eira!" Gelli di, ynte,

ymsynio mor aethus a fyddai clywed y ddedfryd, "Ni'th lanhëir

mwy!" O dynged arswydus! rhaid i'r hen blâ sydd yn y galon,

yr hen gâs at Dduw, fod yna byth: "Ni'th lanhëir!" Beth ydyw
hyn ? Pechadur yn tueddu at bob drwg, a Duw yn ei gyfiawnder

yn gw}^vo pob tynerwch, yn îynu pob dalfeuon, ac yn gadael y
crëadur iddo ei hun—yn ei ollwng i gyndynrwydd ei galon. Os

caiff efe hawddfyd, hyny sydd i'w. ddinystrio byth bythoedd; nid

yw ond yn pesgi erbyn dydd y lladdfa. Os adfyd fydd ei gyfran,

fe ychwanega bechu yn erbyn yr Arglwydd
; y fíhvyth fydd cnoi y

tafod a chablu Duw y nefoedd. Os eistedd y bydd dan bregeth,

bydd yn hòno ryw effeithiolrwydd sobr i gau y llygad a brasau y
galon, rhag i'r enaid ddychwelyd a'i feddyginiaethu. Ni fedraf fi

ddim peidio meddyginiaethu y dychweledig, medd Duw; ond ni

cheiff y gwrthnysig yna ddim a bair iddo ddychwelyd mwy.

Ddynion ! pa faint fydd y tywyllwch pan aiff" Duw i ddaUu ? pa

faint fydd y caledwch pan aiff efe i galedu ? Beth a fydd bod

drygioni wedi troi, nid yn unig yn fater o ddewisiad, ond o

anghenrheidrwydd ! Tynged y dyn yna, fel yr eiddo diafol, a

fydd pechu mwy; ei farn yn ysglyfaeth i bob amryfusedd cadam,

ei wniau yn warthus yn ei hyrddio i bèthau bryntion, a'i gyd-

wybod yn rhy seriedig i deimlo dim; difrawder ei feddwl o'r

diwedd wedi troi yn drymgwsg oddiwrth yr Arghvydd. Pwy a

ddeffry hwna byth ? ncu os deffry, bydd y drèm gyntaf a gaiff ar

drueni yn cyffroi ei gynddeiriogr^y'ydd, oddiar anobaith a phender-

fyniad i lynu byth yn ei fai.

"Ni'th lanhëir mwy!" Pe gAvelech chwi dynged y pechadur

hwn ar ei dalcen, chwi a ganfyddech yn ysgrifenedig â bs Duw,

"Anghymeradwy!" Pe codid y gorchudd nes dwyn ei wir garitor

i'r golwg, chwi a welech ysbryd cadarn mewn drygioni, a damned-

igaeth wedi sefydlu yn anamserol ar ei wedd; enaid addfed i goll-

H
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edigaeth dragyAvyddol, dan ba un nas gellir dadroi un cam, newid

un tueddfryd, cyflawni un ddyledswydd a esgeuluswyd, galaru am
un bai, nac enniU un fendith

!

3. Mae y fanicdigacih hon yn arosol, ac yn sicrhâu diwcdd

ofnadwy. Nis geUir byth ddysgwyl newid er gwell mewn crëadur

wedi ei roddi i fyny gan Dduw. O ba le y daw goleuni wedi i'r

haul fachludo? Beth a symud farwolaeth wedi i'r bywyd

ymadael ?

Ond pa le y mae yr aileni, y crëu o newydd ? A oes dini posibl

agor cysegr y cymmod eto, ac adsefydlu rhyw gyfathrach rhwng

yr enaid esgymunedig â Duw? Ai nid eUir cael Ysbryd Crist i

ymsymud ar y gymysgfa farwol? Na! mae y ddedfryd wedi

pasio. Dyma eiriau yr adnod ar ol y testun: "Myfì yr Arglwydd

a'i lleferais; daw a gwnaf; nid âf yn ol, ac nid arbedaf, ac nid

edifarhâf " Pe safai Noah, Daniel, a Job i ddadleu dros gyfryw

bechaduriaid, ni ahvaf fy ngair yn ol. Fel mai byw fi, ni ddaw y
rhai hyn byth i'm gorphwysfa ! O ddyn anobeithiol ! mae Duw
yn tyngu na wneir iawn am ei fe'iau byth—na fydd dim rhyngddo

ef á'r enaid yn dragywydd. Beth fydd y diwedd ? Dacw efe yn

cael ei arbed hyd ddydd díal, i'w ddwyn allan yn nydd cynddar-

edd. Y mae efe yn tynu ymlaen—heb un aberth mwyach dros ei

fai, yr un Ysbryd daionus i'w ymgeleddu, dim yn natur Duw ond

a íydd yn uífern iddo ef—ymlaen at y dibyn oddiar ba un y syrth

i ddwylaw y Duw byw. Nid oes i hwn ond rhyw ddysgwyl

ofnadwy. ^Vedi esgeuluso iachawdwriaeth, rhaid dyoddef damn-

edigaeth. "Paraf i'm Ihd orphwys arno."

Pa le yr }-dych chwi, hen wrandäwyr yr efengyl, yn cael eich

hunain yn ngwyneb y mater hwn? Dychrynwch, ac eto nac

anobeithiwch. Er fod achos i chwi ofni rhag i'ch dydd ddarfod

cyn i'ch gwaith gael ei wneuthur, eto ni ddylai neb gredu fod

dydd ei ras wedi darfod. Y mae hyny ymysg y dirgeledigaethau

y rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun. Ond y mae yn

bosibl gwybod fod y dydd heb ddarfod, a'r farn ddinystriol heb

basio. A oes genyt ti, bechadur, afael yn nhrugaredd Duw?
prawf yw hyny fod ei drugaredd Ef heb ddarfod â thithau. A
oes rhyAvbeth a fynot di âg aberth y Gwaredwr—rhyw afael yn

nghyrn yr allor? Mae drvvs gobaith rhyngot ti â'r dysgwyl

ofnadwy; raae dy fíbrdd yn rhydd i gysegr Duw. Os oes yna yr
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hyfr)d\vch lleiaf yn y gair, gafael dy feddwl yn ordinhadau yr

efengyl, tuedd i wrando ar lais dy athrawon, nerth i oífrymu un

weddi gyda dyfalwch, a Uygad yn wylo deigryn am dy fai,—yr

wyf yn gweled fod y felldith heb grino yr hen ffigysbren eto.

Cymer galon ; hwyrach y gweUr sypiau grawnwin addted ar dy

hen ysbryd crîn, a Mab Duw yn dyfod i'w ardd, ac yn bwyta ei

ffrwyth peraidd ei hun. A ydyAv dy gydAvybod yn deimladol o

bechod, a'r teimlad hwnw yn ennyn ynot rywbeth fel ymdrech

yn erbyn pechod ? nid teimlad yn cynnyrchu anobaith a chyn-

ddaredd, ac yn dy^yedyd, Nis gallaf byth adael y pechod yma, na

lladd y chwant arall; mae ei ddrwg ef yn fwy nag y gall Duw ei

faddeu, a'i bleser yn fwy nag y gallaf íinnau ei adael; nid oes

obaith, canys cerais ddyeithriaid, ac ar eu hôl hwynt yr âf fi,—ond

yn lle h}aiy rhy^v gynllwyn yn dy fynwes yn erbyn bywyd pecliod,

a chymysg g\vynfaniad a dysgwyUad yn Uefain, Pwy a'm gwared

oddiwrth gorfìf y farwolaeth hon ? y mae yn anhawdd—yn an-

nhebyg; ond er hyny mi a edrychaf eto tua'r deml sanctaidd;

p\vy a yr a drugarhâ yr Arglwydd ? Gallaf sicrhâu fod Duw heb

adael enaid fel hyn. Pwy ond efe yw awdwr y teimladau yna yn dy

ysbryd? Nid ydynt yn tyfu yn dy galon di o honynt eu hunain;

ac, yn ddîau, ni chynnyrcha y diafol mo honynt yno. Ysbryd

Duw yw yr awdwr. Megys na chrëodd Duw un teimlad yn natur

dyn heb wrthddrychau cymhAvys i'w diwallu, felly os oes ynot

hiraeth am Duw, dysgwyhad wrth Grist, dymuniad am drugaredd,

y maent hwythau ar dy gyfer di, yn dy gyrhaedd, yn nhrefn yr

efengyl.

A oes yma enaid gan ystyriaeth o'r gAvirioneddau difrifol a fu

genym dan sylw yn gofyn, Beth a wnaf fi ? Yr ateb cymhwys

ydyw, Gwrando ar lais Ysbryd Duw yn dy g}^dwybod. A yw efe

yn dy gondemnio am ryw fai? Gâd y bai hwnw; gâd ef yn ddi-

oedi ac yn hollol. A ydyw yn dy gymhell i ddarllen mwy ar y
Bibl, i weddío mwy yn y dirgel, i adael cwmni yr annuwiol, i

roddi dy hunan i'r Argh^ydd ac i'w bobl ? Ufuddhâ iddo yn

hyny, heb aros wrth amser cyfaddas; canys "wele yn awr yr amser

cymeradwy." Diolcha iddo am y pethau a gefaist, a gofyn bethau

mwy. Yr wyf yn hydeni fod yma bechadur yn edrych i fyny at

Dduw, ac yn dywedyd, O Arglwydd, diolch i ti am y Bibl, ac am
ddwyn ei gynnwysiad gydag effeithiolrwydd at fy meddwl,
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meddalu fy nghalon, gwneyd pechod yn faich, cymhell iachawd-

wriaeth arnaf, a'm dwyn yn agos i deyrnas Dduw. Ond, O
Dduw, a oes genyt ddim mwy i'w wneuthur? Gwnaethost fwy

nag yr wyf fi yn ei haeddu, a digon i'm gwneyd yn ddiesgus byth,

ond nid digon i ddwyn pechadur ystyfnig drosodd o farwolaeth i

fywyd. A oes genyt ti ddim ymgeledd yn ychwaneg, un fendith

yn rhagor? a all penarghyyddiaeth a gras ddim myned gam
ymhellach gyda hen bechadur cyndyn ? Wrth y cyfryw, da genyf

ganmawl gras fy Nuw, a dywedyd, Gall, gall ! dyma ei wir eiriau

ef ei hun: "Myfi a lân buraf dy sothach. Taenellaf arnoch ddwfr

glân fel y byddoch lán; oddiwrth eich hoU eihmod, ac oddiwrth

eich hoU frynti y glanháf chwi. Rhoddaf i chwi galon newydd,

ysbryd newydd a osodaf o'ch mewn chwi, a thynaf y galon gàreg

o'ch cnawd chwi, a mi a roddaf i chwi galongîg; rhoddaf hefyd fy

Ysbryd o'ch mewn chwi, a gwnaf i chwi rodio yn fy marnedigaethau

a"u gwneuthur hwynt; achubaf chwi hefyd oddiwrth eich hoU

aíîendid. Nid er eich mwyn chwi yr ydwyf fi yn gwneuthur hyn,

medd yr Arghvydd Dduw; bydded hysbys i chwi; t Israel,

gwTÌdwch a chywilyddiwch am eich ffyrdd eich hun." Dyna
Dduw yn rhoddi mwy na moddion cymhwys : wele y Gweithiwr

Dwyfol ei hun yn dyfod i weithredu: "fy Ysbryd o'ch mewn."

Mi a ddywedaf ymhellach i ti, bechadur; y mae Duw yn addaw

gwneyd hyn iddo ef yr hwn âg yr oedd pob moddion arall wedi bod

yn anefteithiol, ac oedd wedi myned i ofni nad oedd dim i'w

ddysg^yyl ond fod Duw ac yntau yn ymadael â'u gilydd byth. Felly

yr oedd rhwng Duw âg Israel. Yr oedd pob peth yn y cyfammod

cyntaf at ddíogelu ufudd-dod ond y gras ei hun; ond yr oedd y
cwbl yn annigonol. "Ni thrigasant hwy yn fy nghyfammod,

minnau a"u hesgeulusais hwythau, medd yr Arghvydd. Ond yn

beío arnynt hwy y dywed efe, Mi a wnáf â th Israel ac â th
Judah gyíammod newydd ; a hwn yw y cyfammod : Myfi a ddodaf

fy nghyfreithiau yn eu meddwl, ac yn eu calonau yr ysgrifenaf

hwynt." Yr oedd y cyfammod cyntaf yn myned yn ddiffrwyth,

o herwydd nad oedd y gras ei hun ddim yn cael ei roddi (Deut.

xxix. 4); ond yn y cyfammod newydd, dyma yr ufudd-dod

sanctaidd yn cael ei ddíogelu, o benarglwyddiaeth a gras, pan nad

oedd dim yn y pechadur ond pethau i'w beío. Rhyfedd fel y
mae gras Duw yn rhagor amlhâu Ue yr amlhäodd pechod! *'Am
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anwiredd ei g>'bydd-dod ef y digiais ac y tarewais ef," medd
Duw; "ymgiiddiais a digiais; ac efe a aeth rhagddo yn gildynus

ar hyd ffordd ei galon;" rhagddo yngildynus er ycwbh Yroedd

y mab cjnidyn ac anufudd i'w ríeni yn Israel i gael ei labyddio yn

mhorth ei drigfan. Beth ynte a wneir i'r pechadur sydd wedi troi

allan yn gildynus dan law Duw ond ei adael ef byth ? lë, dyna

a allesid ei ddysgwyl; ond fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r

ddaear, uwch y^v ffyrdd Duw na'n ffyrdd ni; a dyma a ddyAved

Duw eto am hwnyna: "Ei ffyrdd a welais, a mi a'i iachâf ef;

t)^vysaf ef hefyd, ac adferaf gysur iddo." Cymer dithau hyn yn

gymhelUad i adael dy fai, ac yn annogaeth i ddychwelyd at yr

Arghvydd. "O cheisi ef, ti a'i cai; ond os gwrthodi ef, efe a'th

^ Avrw di ymaith yn drag)-wydd."



PREGETH VI.

CYFAILL CRIST YN HUNO, AC I GAEL EI DDIHUNO.

loAN xi. II : "Y mae ein cyfaill Lazarus yn huno; ondyr ydwyf fi yn myned
i'w ddihuno ef."

YMAE yn anmhosibl i ddyn brofi cysuron uwch yn y bywyd

hwn na theimlo fod lesu Grist yn gyfaill iddo, ac na bydd

angeu iddo yn y diwedd yn ddim amgen ^na huno yn yr lesu.

Y mae hyn yn beth y dichon i bechadur ei gyrhaedd; oblegid y

mae Crist yn gyfaill mewn gAvirionedd i'r rhai oll sydd yn credu

ynddo, ac y mae efe yn amlygu hyny hefyd. Yr oedd efe, ni a

welwn, yn hoff o Lazarus, ac yr oedd pawb yn gwybod ei fod ef

yn hoff o hono. Pan y byddo'r saint yn mwynhâu sicrwydd o gyf-

eillgarwch Crist, mae angeu ei hunan yn coUi ei ofnadwyaeth,

ac yn ymddangos i'r meddwl nid yn unig yn ddiniwed, ond y
pryd hwnw yn ddymunol—yn hûn felus.

Mae'r hanes a geir yma am Lazarus yn cael ei chyflawni yn

rhywrai o'n cyfeiUion yn barhäus, ac fe'i cyflawnir ynom ninnau.

Yn fuan beUach, O ddyn, fe fydd y chwedl yn ymdaenu am danat

tithau, * Mae hwn a hwn yn glaf,' ac yn cael ei dilyn gan y new-

ydd, 'Bu farw Lazarus.' Byddai yn gysur yn wir i ti yn nynesiad

marwolaeth gael deaU fod dy gyfeiUion yn anfon at yr Arghvydd

Crist yn dy achos, ac yngaUu dyweyd yn eu gweddiau, "Wele, y
mae'r hwn sydd hofif genyt ti yn glaf!" A bydd yn gysur mwy
drachefn os byddi yno yn profi ei fod ef ei hun yn dyweyd am
danat, "Ein cyfaiU." A'th ddedwyddwch annhraethadwy, pan

wedi goUwng aUan yr anadliad olaf, a fydd i'r lesu dy gydnabod
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gan ddpyedyd, "Y mae ein cyfaill yn huno; ond yr wyf fi yn

myned i'w ddihuno ef."

Y mae yn yr ychydig eiriau hyn, fel y g\velais syhv gan un gr
enwog, y s\vyn mwyaf nerthol yn y byd i leddfu chwerwder manv-

olaeth, ac i'n gwneyd yn awyddus am fod yn gyfry^v ag y gallem

feiddio yn ostyngedig eu cymhwyso atom ein hunain. Gahwn
weled tynerwch Crist yn fifrydio irwy bòb gair, Yn gyíîelyb í

gyfaiU tirion pan yn adrodd newydd \xwca. i'w gyfeillion : mae yn

awgrymu'r peth yn gynnil i ddechreu, ac, wedi parotôi eu meddyl-

iau, yn ei adrodd yn y modd esmwythaf. Nid dyweyd yn safn-

rwth, "Y mae Lazarus wedi marw;" eithr, "Y mae ein cyfaill

Lazarus ynhuno; ond )t wyf fi yn myned i'w ddihuno ef." Ac
os bu raid iddo ddyweyd yn y diwedd fod Lazarus wedi manv er

mwyn gwneyd i'w ddysgybHon ddeall, yr oedd efe wedi tòri'r

garw tnvy ahv ei fanvolaeth yn hûn, a sicrhâu y gallai ac y gwnai

efe ddihuno ei gyfaill.

Ni a gawn yma edrych ar gysur ac ar obaith credinwyr; bod

yn gyfeiUion i Grist, huno ynddo, a chael eu dihuno ganddo.

I. Mae credinwyr yn gyfeillion I Grist: "Ein cyfaiU

Lazarus."

Hawdd yw i ni ddyweyd geiriau fel hyn; ond pwy sydd yn

dirnad eu hystyr, yn gweled eu daioni, nes profi yn ddigonol yn y
mwynlìâd o hyny ? Pechadur yn gyfaiU i GyfaiU Arglw}'dd y llu-

oedd! un o'r Ni trag^^^^yddol oedd yn unmewn cynghor ynghylch

ei grëadigaeth, yn awr yn ei natur yn ei arddel yn gyfaiU ! Mae
rhai nad ydynt yn gweled dim yn hyn ; maent erioed heb ei ystyr-

ied. Mae eraiU yn ammheu, yn methu credu fod hyn yn bod, o

leiaf gyda golwg arnynt hwy eu hunain. Eto dyma y^v y gAvirion-

edd: Mab Duw yn gyfaiU pechaduriaid. Dyma efe ei hun yn

dyweyd fod Lazarus yn gyfaiU iddo ; ac yr oedd pawb yn gwybod

ei fod yn dy^veyd y gwir. Mae loan yn dyweyd fod yn hoff gan

yr lesu Lazarus a'i chwîorydd; ac y mae'r chwíorydd eu hunain

yn galw eu brawd, "Yr hwn sydd hoff genyt Ti." lë, yr oedd y

gyfeiUach yn ffrydio allan mewn dagrau yn ei achos nes dwyn

sylw dyeithriaid. "Wele," meddynt, "fel yr oed Efe yn ei garu

ef!" Medr Mab Duw dy wneyd dithau, bechadur, yn gyfaill

iddo, a gwneyd i dy berthynasau, dy gyfeiUion, a dy elynion hefyd,

le, a thi dy hun, wybod dy fod yn g)'faill iddo.
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I. Mac ac/ios a g7orciddy>ì y gyfcillac/i yma ynddo Ef ei /lun.

"Nid chwi a'm dewisasoch i, ond myfi a'ch dewisais chwi," medd

efe. Nid nad yw y saint yn dewis Crist, ond Efea ddewisodd yn

gyntaf; mae achos eu dewisiad hwy yn ei ddewisiad ef o honynt

hA\y; ac y maent hwythau yn cydnabod hyny yn y man: "yr

ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni." Mae

y gyfeiUach hon yn gyfeillach neillduol, ac ar seiHau nodedig.

Mae wedi ei sefydlu rhwng pleidiau ag oedd unwaith ymhell iawn

oddiwrth eu gilydd: Duw yn condemnio pechadur, a'r pechadur

yn casâu Duw. Ond wedi i'r hen gyfeillach grëadigol ddarfod yn

y cwymp, yr oedd yn Nuw achos cyfeiUach newydd, a hòno yn un

mwy hyfryd, ac ar seihau mwy sicr. Ac yn y duU o ddwyn y

gyfeiUach hon o gwmpas yn ol cynghor tragywyddol Duw, dangos-

odd lesu Grist ei hun yn gyfaill digymhar iddynt hwy : ymgymeryd

á'u hachos cyn bod y byd; cymeryd eu natur yn nghyflawnder yr

amser; er eu mwyn hwy, am eu bod yn gyfranogion o gîg a gwaed,

yntau yn dyfod yn gyfranog o'r un pethau. Ac wedi dyfod i'w

mysg, gallasai ddyweyd wrth ei Dad yn ngeiriau Dafydd, "Cyfaill

ydwyf fi i'r rhai oll a'th ofnant." "Duw oedd y Gair," medd loan,

"a'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein pHth ni."

Pa sut un oedd efe, loan ? onid oedd y ddaear a'r nef yn fíbi

oddiwTth ei \vyneb? O na! yr oedd "yn llawn gras;" cyfaiU

ydoedd. Yr oedd holl gynneddfau cyfaill ynddo i'r perffeith-

rwydd eithaf "Cydymaith a gjr bob amser;" felly yr oedd

yntau yn caru bob amser, tywydd têg a gar\v. CyfaiU ydoedd yn

glynu yn well na brawd; yr oedd ei archohion ef yn garedig, a'i

geryddon yn ffyddlawn. Dacw fe weithiau yn nh galar, ac

weithiau yn nh gwledd; weithiau yn cyfarfod á'i gyfeilHon mewn
prîodas, ac weithiau mewn cynhebnvng. Ymha gyflAvr bynag y
byddent hwy, byddai yntau yno yn cydymdeimlo neu yn cydlawen-

háu, îe, yn troi wylofain rhai galarus yn Hawenydd. Yr oedd

mwynder cyfaiU yn ffrydio dnvy bob gair ac ymddygiad, nes yr

aeth yn enw amo o'r diwedd, "CyfaiU pubHcanod a phechadur-

iaid." Mae yn wir fod ei aUu a'"i awdurdod yn ofnadvvy. Mawr
aUu Duw ydoedd. Ond cymeryd ei aUu a wnaeth i gyflawni

cymwynasau i'w gyfeilHon; Hygad i'r dah, a byAvyd i'r manv. Yr

un Person ng oedd yn meistroH nerth y dymhestl, n chynddaredd

cythreuHaid, oedd yn dyddanu'r weddw, yn sychu dagrau y gor-
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thrymedig, ac yn cofleidio plant bach. Nid oedd dim yn ormod

ganddo i'w \^'neuthur er mwyn ei gyfeiUion. Yn y diwedd, efe a

fu farw drostynt. "Cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef bod

i un roi ei einioes dros ei gyfeillion." Rhoi ei enw drostynt yn

nhragywyddoldeb—rhoi ei ddoethineb, ei aUu a'i ddaioni drostynt

yn ei oes—a rhoi ei einioes drostynt ar y pren; dyma ei garedig-

rwydd ef i'w gyfeiUion ! Pa ryfedd fod yr eghvys yn ymffrostio

ynddo, "Dyma fy Anwylyd! dyma fy NghyfaiU!" Wele efe yn

gadael ei ogoniant, ei gyfoeth, ei ddedwyddwch, a'i fywyd nefol,

am fywyd o warth, tlodi, ymdrech, a dagrau, ac yn y diwedd mell-

dith angeu }'n ei hoU ofnadwyaeth, a'r cyfan er mwyn ei gyfeiUion.

"Er eu mwyn hwy yr wyf yn fy sancteiddio fy hun." lë, gwnaeth

hyn oU o'i fodd pan oeddynt elynion, i"w dwyn i ogoniant. Dyma
esiampl o gyfaiU! "Dyma fy ngorchymyn i," medd efe: "Ar i

chwi garu eich gilydd fel y cerais i chwi." A pha fodd yr oedd

efe yn caru? "Carodd Crist yr eglwys, ac a'i rhoddes ei hun

drosti, fel y sancteiddiai efe hi—fel y gosodai efe hi yn ogoneddus

iddo ei hun."

2. Maey gyfeillach yn dechreu ou tu hwy yn eu tröcdigaeth au
hundeb à Christ. Cyn hyn y maent yn ddyeithriaid a gelynion;

dan ddigofaint Duw o ran eu personau, ac o dan lywodraeth

gelyniaeth ato o ran eu meddyUau. Ond pan yn credu yn

Nghrist, y maent yn cael eu cyfiawnhâu a'u dwyn i ystâd o gyf-

eiUgarwch, ac y mae teimladau cyfeiUgar priodol i'whystàd yn

cael eu cenedUi yn eu calonau trwy eu haileni. "Am hyny, gan

ein bod wedi ein cyfiawnhâu trwy ffydd, y mae genym heddwch

tuag at Dduw, trwy ein Harghvydd lesu Grist." Pa fodd mae
ansawdd ygalon? "Gorfoleddu yr ydym hefyd yn Nuw tr\vy ein

Harghvydd lesu Grist." Fel hyn y daeth Abraham yn gyfaiU

Duw. Mae yr Arghvydd ei hun yn ei ahv feUy. "Eithr, tydi,

Israel fy ngwas ydwyt ti, Jacob yr hwn a etholais, hâd Abraham

fy anwylyd'

—

Abraham my fricnd (^%z.. xH. 8). Pan fyddai yn

amgylchiad caled ar yr eghvys, hi a gofiai hyn: "Onid tydi ein

Duw a yraist ymaith breswyhvyr y wlad hon o flaen dy bobl Israel,

ac a'i rhoddaist hi i hàd Abraham dygaredigol, yn dragywydd"

—

Neu, Abraham dy gyfaiU (2 Cron. xx. 7)? Pa fodd y daeth ef

i fod feUy? "Credodd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn

gyfiawnder, a chyfaiU Duw y gahvyd ef." Nid teitl perthynol
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iddo ef fel sant enwog oedd hwn, ond fel pechadur yn credu yn

Nghrist, a Duw yn maddeu iddo ei bechodau, ac yn cyfrif cyfiawn-

der Crist iddo, ac felly yn ei godi i dragyAvyddol gyfeillgarwch ag

ef ei hun. Mae pawb sydd yn credu yn Nghrist yn cael yr un

cyfiawnder, eu codi i'r un ystâd, ac i fwynhâu yr un cyfeillgarwch.

"Yr hyn a welsom ac a glywsom," medd loan y Duwinydd, "yr

ydym yn ei fynegu i chwi, fel y cafíbch chwithau hefyd gymdeithas

gyda ni; a'n cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r Tad, a chyda ei

Fab lesu Grist." Trwy ffydd yn Mherson, g\vaed, ac eiriolaeth

Crist, y mae pechadur yn cael ei godi yn gyfaiU iddo ef, ac i

Dduw ynddo.

3. Wedi eu dwyn hwy fel hyn i ystâd o gyfeillgarwch, mae y

gyfcillach bcllach yn myncdymìaen bob tu.

Bu lesu Grist yn hir yn troi yn gyfeiUgar o'u cwmpas hwy heb

gael dim rcturn. Yr oedd ei hyfrydwch ef gyda hwynt yn nhra-

gyAvyddoldeb, pan nad oedd neb i'w garu ef yn ol. Ac efe a fu

farw drostynt pryd yr oeddynt hwy yn elynion. A phan y de-

chreuodd ymgydnabod á hwy tr\vy ei Ysbryd, nid oeddynt hwy

yn gwneuthur dim ond ei wrthwynebu, hyd nes yr estynodd

ei law drwy y twll, y cyrhaeddodd y galon trwy yr ewyllys, nes

oedd yr holl ymysgaroedd yn cyffroi er ei fwyn. Bellach dyna

gyfeiUach wedi dechreu a bery byth. Mae calon Duw a phech-

adur wedi dyfod i gyd-daro; mae efe mwyach yn aros yn Nuw, a

Duw ynddo yntau.

A ydyw cyfeillion yn ymgyfrinachu á'u gilydd ? Felly y mae
Crist à'r enaid credinol. "Dirgelwch yr Arglwydd sydd gyda'r

rhai a'i hofnant eí." "Nid ydwyf mwyach yn eich galw yn weis-

ion," medd lesu Grist; "oblegid y gwas ni yr beth y mae ei

Arglw>'dd yn ei wneuthur; ond mi a'ch gelwais chwi yn gyfeiUion;

oblegid pob peth a'r a glyAvais gan fy Nhad, a hysbysais i chwi." I

eraill ar ddammegion y gwneir pob peth, ond y mae y dirgelion

yn cael eu dangos i'r cyfeiUion. Gall cristion gyfodi o lawer

cymundeb á Christ, a dyweyd wrth ei gyfeillion fel Delilah am
Samson, "Efe a fynegodd i mi ei hoU galon." Dangosodd i mi

ogoniant ei Berson, cadernid ei drefn, mawredd ei ras, a golud-

oedd ei ddaioni; mae ei feddwl genyf; gwn beth mae wedi ei

feddwl am danaf erioed; gwn ei farn am danaf yn awr, a beth a

wnaiff cfe i mi byth. "Mor werthfawr yw dy feddyliau genyf, O
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Dduw! mor fawrj'^yeu swm hwynt!" Maent hwythau yn t}"\vallt

eu calonau iddo yntau; yn cyffesu eu pechodau, eu hofnau, eu hym-

drechféydd, a'u dymuniadau—yn adrodd g^veithrediadau grasol a

llygredig eu myfyrdodau, pethau na fynai eu dadguddio i neb arall.

Arglwydd, }r }-dwyf yn d}' garu di—dy was ydwyf, sydd yn

ymroddi i'th ofn—yr ydwyf }ti credu, O Argh\ydd; cymhorth fy

anghrediniaeth—mae fy enaid yn dy ddymuno, ac yn hiraethu am
danat, O fy Nuw. Nid y\v gras na phechod, yr Ysbryd Glán ar

y naiU law na Satan ar y llaw arall, yn gweithio yn mynwes y
cristion, nad yAv efe yn agor y cwbl i lesu Grist; ac y mae yn

dymuno iddo ef ddarllen ei galon, gan lawenychu }-n y meddwl
ei fod Ef yn gwybod y cwbl. "Arglwydd, chwiliaist ac adnabu-

ost fi. Chwilia fi, O Dduw, a gwybydd fy nghalon; prawf fi, a

g\v}'bydd íy meddyhau, a g\vêl a oes ffordd annuwiol genyf " Ni

fedraf fi ddim adrodd na g\vybod }t oll sydd o fy mewn; ond, ti

a adwaenost dy was, O Arglwydd Dduw; ti a wyddost fy mod yn

dy garu di; gwyddost nad wyf yn dywedyd, Cu genyf dydi, a'm

calon heb fod gyda thi.

A ydyw cyfeiUion }-n }Tiihyfr}-du yn eu gilydd ? Felly Crist a'i

bobl. Nid ^"w Llyfr y Caniadau ond amlygiad o'r cymundeb

hyfr}-d sydd rhyngddynt. Canmawl tegwch eu gilydd, dymuno
am eu gilydd, ymffrostio y naiU yn y llall, y maent tr\vy y llyfr.

"Wele di yn dêg, fy anwylyd," medd efe; "wele di yn dêg."

"Wele di, fy an^^ylyd, yn dêg," meddai hithau; ti sy'n dêg, du

wyf fi; hyny o deg^vch sydd arnaf, dy harddwch di ydyw; ynot y
mae hawddganvch i berffeithn^ydd. "Y decaf o'r g\vragedd;"

ebe efe. "Tecach ydwyt na meibion dynion," ebe hithau.

"Megys lili ymysg y drain, felly y mae fy anwylyd ymysg y
merched," medd efe. "Meg}'S pren afalau ymysg prenau y cocd,

felly y mae fy anwylyd ymysg y meibion; bu dda genyf eistedd

dan ei gysgod ef; dyma fy anwylyd, dyma fy nghyfaill," medd hi.

"Dygaist fy nghalon," medd Crist; "tyred gyda mi; gâd i mi
gl}r\ved dy lais, gâd i mi weled dy wedd," na fydded dyeithnvch

na phelldcr rhyngom mwy. "Brysia, fy anwylyd," meddai yr

enaid; ni fedraf fi ddyoddef pellder; "gosod fi meg}^s sêl ar dy

galon, fel sél ar dy fraich;" gâd i'm pictiwr fod ar dy galon ger

bron Duw, ac amlyga gariad dy galon tn\y nerth dy fraich i'm

henaid. Paham? "Cariad sydd gr}-f fel angeu;" rhaid iddo
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gael ei wrthddrych "fel y l)edd," yr hwn a waedda yn ddibaid,

Moes, moes; ni chymeraf ddim yn dy le. Dyma i ti drysorau yr

Aipht, Moses. Na, mwy gohid yn fy marn i yw dirmyg Crist.

Dyma einioes, Paul ! gwyha ei thaflu ymaith drwy ormod zêl dros

Grist a'i efengyl. Na, nid gwerthfawr genyf fy einioes fy hun os

gallaf rywfodd faA^Thâu Crist; mae meddwl am ei gyfeillach yn

peri chwant i'm dattod. Gelli di, Paul, yn fwy na neb ymddiried

yn y cnawd; yr wyt yn meddu rhagoriaeth cenedl, Uwyth, sect, a

buchedd—yn ol y cyfiawnder sydd o'r ddeddf, yn ddiargyhoedd.

Nage! "y pcthau oedd elw i mi, y rhai hyny a gyfrifais i yn goUed

er mwyn Crist; îe, yr wyf yn eu cyfrif yn dom fel yr enniUwyf

Grist." Ac ar waith yr enaid yn rhoi ei hunan i fyny i Grist, y

mae Crist yn yr oU ag ydyw yn eiddo yntau. Bellach y maent

yn ymddigrifo yn eu gilydd, ac ni foddlonir y naiU na'r llall nes

llawn fwynhâu eu gilydd yn nef y nefoedd.

4. Mae Crist yn undeb yr holl eglwys yn gyfaill i boh tm o'r

saijit. "Ein cyfaiU Lazarus," medd yr lesu. Nid, Fcyfaill. Cyf-

archwyd Judas felly. Nid oedd hyny ond duU cyffredin o gyf-

arch, ac yr oedd yma yn rhy oer gan Grist
;
yr oedd yma r^rwbeth

neiUduol yn gofyn lleferydd mwy tyner. Nid, Fy nghyfaill ; buasai

felly yn cau ei anwyl Pedr, lago, ac loan, a'i gyfeillion eraill, allan

o'r g}'feillach. Nid, Eich cyfaill. Buasai felly yn ei gau ei hunan

allan o'r cyfeillganvch. Eithr, ''Ein cyfaiU." Y mae I^azarus yn

gyfaiU i ni oll, a ninnau oll i'n gilydd, ac iddo yntau.

Felly eto, y mae Crist yn gyfaiU i'r holl saint, a'r saint iddo

yntau, ac i'w gilydd ynddo ef. Un gyfeillach ydyw o ddeheulaw

y Mawredd i lawr at y distadlaf yn y t o glai. Mae y saint yn

un á Christ, ac yn un á'u gilydd yn Nghrist; ac y mae'r cariad a'r

cyfeiUgarwch yma, fel gwaed brd yn rhedeg o'r galon trwy y
cymmalau a'r cysylltiadau drwy }t hoU gorff. "Pa un bynag ai

dyoddef a wna un aelod, y mae yr hoU aelodau yn cyd-ddyoddef;

ai anrhydeddu a wTieir un aelod, y mae yr holl aelodau yn cyd-

lawenhâu." Mae yr hoU gorff yn cyd-deimlo á phob aelod, ac

"felly y mae Crist hefyd." Y mae amgylchiad neillduol pob un

sydd o fewn cylch y cyfeillganvch hwn yn deffro tynerwch y
cyfan, megys y mae yr holl gorff yn cydymdeimlo á'r aelod an-

mharus. Ymae ein cyfaill yn wTthgiliedig, medd lesu Grist; ond

yr wyf fi yw rnyned i\v adnewyddu ef. Mac ein cyfaill mewn
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temtasiwn; ond yr wyf fi )'n myned i wneyd iddo ddîangfa hef)-d.

Mae ein cyfaillyn dramgAvyddedig; ond yr wyf fi yn myned i'w

adgyweirio ef. Mae ein cyfaiU yn gystuddiol a thrallodus; ond

yr wyf fi yn myned i'w ddyddanu ef "Awn ninnau hefyd,"

medd yr hoU deulu o ran eu hawydd a'u gweddiau. A phan y

bydd y Bugail yn dyfod á'r ddafad gyfrgolledig adref ar ei ys-

gwyddau, y mae ei hoU gyfeiUion yn llawenháu gydag ef

11. Y DARLUNIAD A RYDD CrIST O FARWOLAETH EI GYF-

EILLION: huno. "Y mae ein cyfaill Lazarus yn huno."

Dull mynych, mae yn wir, o lefaru yn y Bibl am angeu yw' hwn

;

ac fe'i defnyddir yn ddiwahaniaeth am farwolaeth y duwiol a'r

annuwiol, eithr yn amlaf am angeu y saint. "Er pan hunodd y
tadau. Efe a hunodd gyda'i dadau—Cyrfif y saint y rhai a hun-

asant—Hunasant yn yr lesu—Huno yn yrangeu."

Y mae yr ymadrodd J7/ sefyll ani farw yn gyffrcdinol. Paham

y gehvir angeu yn huno ? Am ei fod yn dwyn y corft' i agwedd

gyfíelyb i gwsg. Mae corff" marw a choríF mewn cwsg ar wedd

debyg i'w gilydd. Pan mae dyn yn cysgu, mae y gaUuoedd

rhesymol a'r sym\yrau corôbrol wedi eu cloi i fyny, a'r corff yn

llonydd a diweithrediad; mae aelodau, synwyrau, blysiau, amcan-

ion, i gyd wedi sefyll. Felly yn angeu, y mae' hoU allu a gweith-

rediadau by\vyd wedi darfod; mae y cyfan, ar ymadawiad yr

enaid, wedi diflanu o'r corff, a'i adael ef megys mewn hûn. Mae

y fynwes oedd yn dygyfor dnvyddi wedi Uonyddu, a'r coríf yn

gorwedd yn y gwely pridd. Ac felly y mae cysgu a huno yn cael

eu harfer am farwolaeth saint ac annuwiohon yr un modd. "Ys-

peiU\vyd y cedyrn galon; hunasant eu hûn," medd y salm sydd yn

cyfeirio at ddinystr byddin Senacherib (Psalm lxxvi.). "Llawer

o'r rhai sydd yn cysgu yn Uwch y ddaear a ddeffröant, rhai i fy\vyd

tragy\vyddol, a rhai i warth a dirmyg tragywyddol." Pan y mae

yr annuwiol yn cysgu mae ei hoU drafodaeth ddrwg wedi llon-

yddu. Pa le y mae yr amcanion maleisus, y dychymyg anwiredd,

y nwydau dieflig, a'r chwant pechadurus ? Mae cwsg wedi hysio

y cyfanam y fynyd; ond deffröwch ef, yr un un ydy^v. Felly pan

yn mar\v, "ei anadl a ä allan, efe a ddychwel i'w ddaear, y dydd

hwnw y derfydd am ei hoU amcanion ef " " Yna yr annuwolion a

beidiant á'u cyffro." Ond pan y deffröir hwy o'r bedd gan y Duw
byw, annuwolion eto a fyddant; yn feilchion, )n faleisddnvg, yn
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elynol i Dduw y ceir h'wy fel cynt; a phe y caent fod yn hollol yn yr

un amgylchiadau wedi dyfod allan o'r bedd a chyn myned iddo,

byddent byw eto yr un modd.

Yn fw)'af prìodol, y mae yr ymadrodd h^^oi yn cael ci arfer

yngln â'r saint, ac am danynt hwy fynychaf. Pa beth a fynai

lesu Grist i'w gyfeiUion ddysgu er eu cysur oddiwrth yr enwad

tyner hwn ar eu marwolaeth ?

I. Dengys mai nid mariuolaeth yn ei gwir a'i îlawn ystyryw eu

hangeu hwy, pa mor debyg bynag ydyw iddo. Y mae cwsg yn

debyg i farwolaeth naturiol, ond y mae annhraethol wahaniaeth

rhyngddynt; felly mae angeu y saint yn debyg i farwolaeth, ond

nid mar\volaeth ydyw; y mae yn dwyn rhywbeth o ddehv y farw-

olaeth fygythiol am bechod, ond y mae digon o wahaniaeth. Pe

baech chwi yn dirnad beth yw angeu yn ei wir ystyr, ac yn diniad

y farwolaeth y mae'r cristion yn ei phrofi, gyda'i ddiogelwch

ynddi, ei obaith a'i gysuron oddi dani, a'i ddedwyddwch wedi

myned trwyddi, chwi a ddywedech uwchben ei fedd ef, "Nid

marw efe, eithr cysgu y mae." "Gan farw ti a fyddi farw." Beth

sydd yn y bygythiad hwn? Duw a yr. Crist a yr. Y
damnedigion wyddant. Ond ni chaiff y saint wybod byth. Y
mae yn y marw hwnw, bechadur, drueni cyfled à dy natur, a

chyhyd â dy hanfod—lladd corff ac enaid—llon'd amser a thra-

gywyddoldeb o anobaith, anghysur, a gwae. Un gair mawr am
ddigofaint Duw o henvydd pechod yw marwolaeth. Y gwpan a

yfodd Crist oedd marwolaeth briodol ei gahv yn fanvolaeth; ond

ni archwaetha y saint mo honi byth. "Ni bydd marw yn dra-

gyAvydd." He shall never die. Paham? Am nad oes dim damned-

igaeth iddo. Mae ei angeu wedi ei ddiddymu, a bywyd ac an-

llygredigaeth wedi ei ddwyn i'w feddiant trwy Grist. Yn mherson

eu Cynnrychiolwr yn unig y mae credinwyr wedi marw. Os bu

un fanv dros bawb, yna bu pawb farw, sef marw ynddo ef, a rhai

byw ydynt byth mwy. Beth sydd yn eu haros yn eu personau eu

hunain? Huno yn yr lesu. "Os ceidw neb fy ymadrodd i,"

medd yr lesu, "ni wêl efe famolaeth yn dragywydd." Efe a wêl

ysgar corff ác enaid—efe a wél roddi y tabernacl hwn heibio—efe

a wêl y casglu at ei bobl; "ond ni wêl famolaeth yn dragywydd."

Anhawdd iawn i'r rhai sydd yn barnu wrth y golwg gredu hyn.

Golwg lewaidd sydd ar angcu. Ic ! ond angeu cristion, llew wedi
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manv ydyw; ein Samson galluog a'i Uaddodd ef; ac yn ei law

dacw mêl o'r hen ysgerbwd i lawenychu ei ddydd dyweddi ef.

2. Wrth alw marwolaeth yn huno, mae Crist yn dangos, megys

y mae efe wedi tynu y niwed o angeu y saint, felly y mynai dynu

ei ofn dii mcddyiiau. Nid oedd gan y dysgybUon un syniad fod

yr lesu yn golygu peth mor ofnadwy âg angeu \\xth. enw mor dyner

á huno. Meddylient hwy mai am hûn cwsg yr oedd efe yn

dyAvedyd. "Os huno y mae, efe a fydd iach," meddynt. Na,

medd yntau, "bu fanv Lazarus."

Ni buasai ein teimladau ninnau byth yn ein dysgu i roi y fath

enw â huno ar angeu. Ond dyma enw angeu y saint yn y Bibl

;

ac fel y mae ei enw, felly y mae yntau; ac y mae y Gwaredwr am
i ti, gristion, gredu a phrofi hyny. lë, pe byddit yn cyfarfod âg

ef yn y wedd fwyaf ofnad\vy, ni wnai hyny ddim g^vahaniaeth.

"Yr wyf yn d}^vedyd wrthych, fy nghyfeiUion, Nac ofnwch y rhai

sydd yn lladd y coríf, ac wedi hyn heb ganddynt ddim m^^y i'w

wneuthur." Dyna yr angeu mwyaf ofnadwy yn ddíau ; angeu tnvy

lofruddiaeth neu ferthyrdod; rhoi naid mewn mynyd o ganol

hysyyá, iechyd, a nerth, i dragpvyddoldeb drwy ddirfawr boenau

yn nghanol mwrddwyr creulawn heb un cysur daearol. Eto y
mae Mab Duwyn dyAveyd, "Nac ofnwch, fy nghyfeillion;" huno

ydyw hyn i chwi. Felly y profodd Stephan wrth drengu. Yr

oedd ei elynion yn ffròmi, yn ysgyrnygu dannedd arno, ac mewn
cynddeiriognvydd yn rhuthro yn unfryd amo, yn ei hisgo allan o'r

ddinas, ac yn ei labyddio â meini. Beth a ddaeth o Stephan ?

Nid yw ond yn composio ei hunan i g}'sgu. Wedi tawel syllu ar

ogoniant Duw, a'r lesu ar ei ddeheulaw, mae yn gorchymyn ei

ysbryd i'w law, yn dymuno maddeuant i'w lofrudd\vyr, ac yn huno

!

Medr Crist ddyfod á'n hysbrydoedd ninnau yn mlinderau bywyd i

ddyheu am y bedd; canys y mae profedigaethau einioes, mewn
cysylltiad â gobaith yr efengyl, yn ein cymmodi â manv, îe yn

ennyn ynom chwant i'n dattod. Gan obeithio yn Nghrist, gall y
cristion edrj'ch ar y bedd, a dywedyd, "Mewn heddwch hefyd y
gonveddaf ac yr hunaf, canys ti, Arglwydd, a ^vnei i mi drigo

mewn dîogelwch." Càf yno orphwys a huno; a phob temtio,

poeni, pechu, wedi darfod. A'r bore mawr, wedi ei adfywio, efe a

ddy\ved, "Mi a onveddais, ac a gysgais, ac a ddeffröais; a melus

oedd fy hûn genyf."
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3. Cicilw Crist farwolaeth yn himo, cr nmyiì sancíciddio a c/iy-

inedro/i ein galar ani ein cyfeiilion yniadawedig. "Y mae ein cyf-

aill yn huno." Nid oes neb na dim wedi coUi; o herwydd y mae

deffro i fod ar ol huno. "Os ydym yn credu farw lesu a'i adgyfodi,

felly y'rhai a hunasant yn yr lesu, a ddwg Duw hefyd gydag ef

"

Y mae o bwys i ni wybod a deall hyn. "Ni ewyllysiwn, frodyr, i

chwi fod heb wybod am y rhai a hunasant." Paham y mae hyny

mor ddymunol? Fel "na thristäoch megys eraill, y rhai nid oes

ganddynt obaith;" dim gobaith am eu meirw. Ond y mae genych

chwi obaith gogoneddus am eich cyfeiUion ymadawedig. "Canys

yr udgorn a gân, a'r meirw a gyfodir yn anllygredig, a ninnau a

newidir. O lierwydd rhaid i'r llygredig hwn wisgo anllygredig-

aeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan ddarfifo i'r

llygredig hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo an-

farwoldeb, yna y bydd yr ymadrodd a ysgrifenwyd, Angeu a lync-

wyd mewn buddugoliaeth." A chenych y gobaith hwn, paham y
gwnewch gynhwrf ac yr wylwch ar ol dyn duwiol ? ni bu farw eich

câr a'ch cyfaill, ond cysgu y mae. Chwi a ryfeddech weled teulu

yn wylo o gwmpas gwely tad neu frawd, pan y byddai efe yn

cysgu yn dawel. 'Ah! ei lais peraidd, ei dymher fwyn, ei eiriau

melusl ni chawn byth ei glywed ef mwyach!' Cewch, cewch!

onid cysgu y mae efe ? pan ddeffry, yr un un a fydd ef, heb golH

dim ond ei anhwyl a'i ludded. Mor ddisail á hyny a fyddai i

ninnau edrych ar gorff un o'n cyfeillion duwiol ar yr astyllen yn

welw, a gofyn yn wylofus, O pa le y mae'r doethineb a fu yn

Uewyrchu y \vyneb yma ? pa le y mae'r fifydd a'r cariad a welsom

yn pelydru yn ei lygaid ? pa le y mae'r nefolrwydd a welsom yn

gwneyd ei \\7neb pan mewm dyledswydd fel wyneb angel ? A
ydyw hyny wedi diflanu am byth? Na! cysgu y mae efe; pan y
deffry, byddant ynddo eto i'w canfod, a'u canfod mewn perífeith-

rwydd.

Mynych y mae cristion cj-wir, bywiog ei ysbryd crefyddol, yn

disgyn i gwsg naturiol dan addoli ei Dduw. Teimla fel y Salmydd,

"A'm genau a'th fawl â gefusau llafur, pan y'th gofiwyf ar fy

ngwely; myfyriaf am danat yn ngwyUadwriaethau y nos. Ben-

dithiaf yr Arglwydd yr hwn a'm cynghorodd; fy arenau hefyd a'm

dysgant y nos." Ond pan yr huna yn ei orweddfa, dyna yr holl

ddefosiwn yn pallu am y tymmor; mae'r cwbl wedi dystewi; nid
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oes ff}'dd na chariad }n gweithio. Ünd y fynyd y bydd yn deíifro,

Avele efe }'n yr un dymher sanctaidd âg yr aethai ynddi i gysgu.

"Pan ddeftröwyf, gyda thi yr ydwyf yn wastad. Clodforaf di â'm

hoU galon; yn fore yr achub fy ng^veddi dy flaen." Fel hyna, yn

gyffelyb, dyna gristion yn syrthio i angeu dan addoli. "I'th ddwy-

law di y gorchymynaí fy ysbryd. Llawenychodd fy nghalon, ac

ymhyfrydodd fy ngogoniant; fy nghnawd hefyd a orphwys mewn
gobaith." A'r mynyd y deffry yn more yr adgyfodiad, bydd

ynddo yr un dymher addolgar. Bydd pob gAvendid, methiant-

wch, cystudd—pob peth yngln â llygredigaeth oedd yn perthyn

i'r corff, a phob anmherffeithrwydd yn y meddwl—wedi eu coUi;

ond y cyfan oedd hoff ac anwyl, pur a daionus, \í\\y a fyddant

ynddo eto. "Am hyny dyddenwch eich gilydd â'r ymadroddion

hyn."

III. SiCRW\'DD Y DiHUNO GOGONEDDUS :
"Yr wyf fi yn myned

i'w ddihuno ef

"

Galh\Ti gredu fod Crist eto yn dyAvedyd hyn am bob un o'r

saint, mor fuan âg ^-r elo ei anadl allan : Dacw un o'm brodyr yn

ychwaneg wedi huno; ond yr wyf fi yn myned i'w ddihuno ef

I Fab Duw nid ymddengys yr amser rhwng marwolaeth cristion

yn awT â'r adgyfodiad y dydd diweddaf ddim hy na'r pedwar

diwrnod a aethai heibio cyn dihuno Lazarus ; oblegid nid yw mil

o flynyddoedd gydag ef ond megys un dydd. A phan elo ein

heneidiau ninnau ato ef i'r nefoedd, dichon mai yr un fath âg

yntau y byddwn ni yn cyfrif amser yno. A pha fodd bynag am
hyny, a pha fath bynag a fydd ein hystâd yn y cyfwng, gallwn fod

yn sicr na fydd ynom yn mharadwys Duw ddim ym\v}'bodolrwydd

o oediad, ac na flinir yn dysgw}'l; bydd g\vanychdod calon am y

gobaith a oedir drosodd byth.

Nid y^v yr oll a wneir gan lesu Grist bellach ond pethau a

g}^flawnir ganddo ar ei ffordd i ddihuno ei bobl. Galw yr ludd-

ewon, cwympo Babilon, rhwymo Satan, llanw y byd âg efengyl,

—

fe wna'r cyfan ar ei ffordd i ddihuno ei gyfeiUion. Dyma a fydd

ei orchest olaf ef fel Cyfr}'ng\\'r. Ar ol dihuno ei hoU gyfeillion

o'u cwsg yn Uwch y ddaear, efe a rydd i fyny y deyrnas i Dduw
a'r Tad; "canys rhaid iddo deyrnasu hyd oni osodo ei holl elyn-

ion dan ei draed; a'r gelyn diweddaf a ddinystrir yw yr angeu."

"Yr\v}'ffiyn myned i'w ddihuno ef." Dihuno i ba beth a
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fydd dihuniad y 'cristion yn nydd Crist? Dihuno i fwynhâu

digonolrwydd llawenydd—i gael ei gyflwyno yn ddifeîus ger bron

Duw mewn gorfoledd—i glywed y ddedfryd ddedwyddol, "Deu-

wch, chwi fendigedigion fy Nhad, etifeddwch y deyrnas"—i dder-

byn y tâl oedd yn addawedig yn adgyfodiad y rhai cyfiawn—

i

wisgo anfarwoldeb, nerth, anllygredigaeth, a gogoniant—i'w

ddwyn o ran ei holl ddyn i ystâd âg y bydd Duw iddo oU

yn oll.

Gan fod y fath ogoneddus bethau yn cael eu dywedyd am gyf-

eiUion Crist, holed pob un ef ei hun a ydyw o fewn cylch y
cyfeiUgarwch gwnfydedig hwn. Os oes i ti, fy enaid, gyfran yn

y gyfeillach hon, ti a wyddost ryAvbeth am dy ddwyn iddi i dde-

chreu; yr oedd ynot argyhoeddiad o'th ddyeithrwch oddiwrth

Grist, ac o'i ragoriaeth a'i ogoniant yntau, a thi a ennillwyd i'w

garu, ac i ymgyflwyno iddo. Os wyt yn cyfeillachu â'r lesu, y
mae'r fath gyfeiUach yn peri i'th w^neb ddysgleirio; y mae ei

heíîeithioldeb yn puro dy galon, yn Uarieiddio dy dymher, yn tynu

dy serch o'r byd, ac yn dy newid fwyfwy i ddelw Crist dy gyfaill.

Os gwyddost am fwynhâu y gyfeiUach hyfryd, oruchel, sanctaidd

hon, gwyddost fod chwerwder, Uid, dig, a llefain, a chyflawni un-

rhyw fai, yn ei haflonyddu, ac mai ar dir addef a gadael y bai,

ymadnewyddu i edifeirwch, gan geisio maddeuant yn nhrefn yr

efengyl, ei ceir drachefn ar ol unwaith ei choUi. Os wyt yn gyf-

aill i Grist, yr wyt yn dywedyd gyda Paul, "Byw i mi yw Crist,''

neu, I mi i fy^y, Crist. Y business mawr sydd genyí yn y byd yw
byw iddo ef; y by^^yd a gefais ganddo a gaiff" fod yn fywyd o ym-

roddiad iddo. Y mae o'r gwerth mwyafyn awr, ac fe'i canfyddir yn

fuan o bwys tragywyddol, ein cael yn gyfeiUion i Grist. Digysur

a digalon y cyfrifir amgylchiad y dyn hwnw a fydd wedi ei ddal

gan anha-\vsderau o ansawdd arianol, y gofynion arno yn ddirfawr,

ac yntau heb fodd i'w hateb, ac heb ganddo gyfaiU a all neu a

wna ei gynnorthwyo. Ond am un arall mewn amgylchiad cyfíelyb,

y gofynwyr yn pwyso arno, ac efe ar y pryd yn analluog i'w bodd-

loni, yr ymgymeriad sydd ganddo yn ormod iddo ef i'w dd\vyn

ymlaen, efe a weUr eto yn dal i fyny; canys, meddir, y niae gan-

ddo gyfaiU neu gyfeiUion abl a pharod i sefyll yn gefn iddo.

"Gwae yr anwir, drwg fydd iddo;" pan ddêl amo yr hyn y mae
yn ei ofni megys dystryw, byd yn cilio, corff yn trengu, enaid yn
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myned i ydd Duw ei Farnwr, ni bydd ganddo ef gyfaill i sefyll

o'i du. Ond "dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn" ymhob am-

gylchiad : y mae pob peth yn y byd hwn, ac yn y byd a ddaw, a'r

angeu sydd yn drosghvyddfa o'r naill fyd i'r llall, dan awdurdod ei

GyfaiU goreu ef; ac un yw hwnw a wna i bob peth gydweithio er

daioni ei gyfeillion. Bechadur, oni ddy^yedi o hyn allan ?

—

"'R\\-y'n dewis lesu a'i farwol ghvy'

Yn Ffrynd a Phriod i mi mwy

;

Ef yn Arweinydd, Ef yn Ben,

I'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wèn.

"

"Dyma fy Anwylyd, dyma fy nghyfaill!" "Y Duw hwn y^\' ein

Duw ni byth ac yn drag}^\7dd; efe a'n ty^^ys ni hyd angeu."

I 2



PREGETH VII.

Y LLYWIAWDWR A'R OFFEIRIAD RHYFEDDOL.

Jeremiah XXX. 21 : "A'u penclefigion fydd o honynt eu hun, a'u llywiawdwr
a ddaw allan o'u mysg eu hun ; a mi a baraf iddo nesâu, ac efe a ddaw
ataf ; canys pwy yw hwn a Iwyr roddodd ei galon i nesâu ataf fi ? medd
yr Arglwydd."

YR oedd Jeremiah erbyn y cyfnod yr oedd yn ysgrifenu hyn-

yma wedi g^veled llawer o'r pethau oedd wedi eu rhag-

fynegu ganddo wedi dyfod i ben, a daroganau gwenieithgar y
gau-brophwydi wedi troi allan yn gehvyddog a siomedig. Am
hyny yr oedd y genedl wedi cael mantais ychwanegol i wybod
pwy oedd y gau a'r gwir brophwydi; ac eto yr oeddynt yn barotach

o hyd i gredu íîalsedd y naiU na gwir air Duw o enau y llall. Yr

oedd y naill yn dyweyd y goreu, a'r llall yn dyweyd y gwir; un

blaid yn addaw pob heddwch a Uwyddiant iddynt yn eu pech-

odau, a'r blaid arall yn bygwth barnedigaethau yr Arglwydd

arnynt am eu pechodau ; ac yr oeddynt hwy yn credu y peth oedd

nesaf at eu harchwaeth eu hunain. Wele hwynt yn mawrháu y
gau-brophwydi, ac yn cofleidio cu cehvyddau, yn unig am eu bod
wTth eu bodd; ac o'r ochr arall yn edid Jeremiah, ac yn taeru yn

groes i'w cydwybodau mai cehvydd a lefarai yn enw yr Arghvydd,

heb un rheswm i brofi hyny ond yn unig nad oedd efe yn llefaru

yn ol eu hewyllys hwy ! Fel hyn yr oeddynt yn gosod eu gobaith

ar gehvydd, yn llechu dan ffalsder, yn dyweyd wrth y prophwydi,

Na phrophwydwch i ni bethau uniawn; traethwch i ni weniaith,

prophwydwch i ni siomedigaeth. Ac yv oeddynt hwy a'u pro-
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phAV}'di yn glynu j^n y twyll hwn hyd y diwedd, ac }'n para i

wrthddywedyd ac erhd Jeremiah, er iddynt gael profion parhäus

ei fod yn dyAveyd y g^yir. Yr ydoedd yn rhy ddiweddar bellach

i wenieithio iddynt eu hunain nad aent i Babilon. Yr oedd eu

brenin, eu tywysogion, a miloedd o'u cydgenedl yno eisoes. Am
hyny dechreuent ymwenieithio i'w gilydd y caent eu dychwelyd

yn ebrwydd o Babilon,*a dwrdio Jeremiah am ddywedyd y byddai

y caethiwed yn hir.

Felly y mae yx Argh\ydd }T1 cyfan^yddo y prophwyd i anfon at

y gaethglud i Babilon i'w cynghori i beidio cymerj'd eu tA^yllo gan

y gau-brophwydi, ac i ymdawelu am dymmor eu caethiwed ; ac y
mae yn ei ddysgu hefyd i ragfynegu g\vir amser y dychweHad o

Babilon, yr hwn a nodwyd ganddo mor amhvg nes y gwybu Daniel

ymhen blynyddoedd ar ol hyn fod yr amser wedi dyfod i ben

(Jer. xxix. 5— 14; Dan. ix. 2). Ac yn y bennod hon, y mae efe

yn tòri aUan mewn hwyl nefolaidd i adrodd fel y byddai Duw yn

eu mawrhâu ac yn eu bendithio yn y dyddiau hyny. " Nac ofna

di, O fy ngwas Jacob, medd yr Arghvydd, ac na frawycha di, O
Israel, canys wele mi a'th achubaf di o bell, a'th hâd o dir eu

caethiwed; a Jacob a ddychwel ac a orphwys, ac a gaiff lonydd,

ac ni bydd a'i dychryno." Mae Duw yn addaw eu lli'osogi a'u

hanrhydeddu—adeiladu Jerusalem ar ei charnedd—sefydlu y lls,

y deml, a'r addoHad yn ol eu harfer,—eu Uwyddo gymaint, yn

dymmorol ac ysbrydol, nes y byddai moHant a llais gorfoledd yn

myned allan o'u hanneddau. Ac fel rhan o'r bendithion arbenig

ag oedd gan Dduw yn nghadw i'w bobl, mae yn addaw tòri iau

dyeithriaid gorthrymus oddiar eu g\vàrau, ac y caent eto eu llyw-

odraethu gan d^'wysogion o'u cenedl eu hunain. Ceir y broph\vyd-

oliaeth hon yn gj'dunol á"r hyn a ragdd^'wed Esaiah ar yr un

mater, sef y byddai i'r Argh^ydd, ar ol glân buro y genedl, a thynu

ymaith ei holl alcam â'i law farnol, adferu hefyd ei bamwyr fel

cynt, a'i chynghoriaid meg}'s yn y dechreuad (Esa. i. 25—27).

"A'u pendefigion," medd yr Arghvydd tnvy Jeremiah, "fydd o

honynt eu hunain, a'u Uywiawdwr a ddaw aUan o'u mysg eu hun."

lë, nid yn unig caiff eu llywyddion fod o'r genedl, ond byddant

hefyd o Dduw, neu yn enwogmewnduwioldeb: "Mi a baraf iddo

nesâu, ac efe a ddaw ataf, medd yr Arghvydd."

Nid anmhri'odol nac anfuddiol a fyddai i ni. cyn myncd }-mhell-
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ach, edrych ar addewid neu brophwydoliaeth werthfawr y testun

fel y cafodd ei chyflawni i'r eghvys luddewig ar ddychwehad y
bobl o Babilon. Yr oeddynt hwy wedi bod yn hir dan iau galed

estroniaid, ond yn awr yr oedd y Uywiawdwyr o honynt eu hun.

Yr oedd Moses wedi eu cyfarwyddo a'u gorchymyn i osod arnynt

frenin o fysg eu brodyr; ac felly y gwnaethant yn Dafydd, "eu

hasg^\Tn a'u cnawd." Yn awr, wele hwy drachefn yn cael eu

dychwelyd at yr Arghvydd eu Duw a Dafydd eu brenin. Dyma
hiHogaeth Dafydd eto yn blaenori yn eu mysg, a'r penaf o'r rhai hyn

oedd Zorobabel. Yr oedd ei daid Jeconiah wedi bod yn frenin

Judah, a Salathiel ei dad yn cael ei gydnabod yn dywysog y genedl

yn Babilon. A phan gyhoeddodd Cyrus eu rhyddid, aeth mil-

oedd o honynt o dan arweiniad eu tywysog Zorobabel, a Josua yr

archoffeiriad, i fyny i'w gwlad eu hunain. Yr oedd y ddau r
hyn wedi llwyr roddi eu calon i nesâu at Dduw. Y mae Zecharîah

yn gweled y ddau dan ymgeledd gras Duw: y naill â'r gàreg

alcam yn ei law yn prysur adeiladu teml yr Arglwydd, a'r Uall

wedi ei wisgo â newid dillad, a meitr têg ar ei ben, yn nesu

at Dduw fel archoffeiriad ei eglwys; a'r ddau fel dau bincyn

olewydden wedi eu heneinio a'u donio i sefydlu eu cenedl mewn
llwyddiant i adferu hen wasanaeth eu Duw oedd wedi myned i

lawr er ys llawer blwyddyn. O Dduw yn gwbl yr oedd hyn.

"Hyn yw gair yr Arglwydd at Zorobabel, Nidtrwy lu, ac nid trwy

nerth, ond trwy fy Ysbryd i, medd Arglwydd ylluoedd." Nidgallu

mihvraidd na gwladol yw eich nawdd, ond "fy Ysbryd i." Hwn a

gyíîrôdd ysbryd Cyrus i gyhoeddi gollyngdod, ac a gynhyrfodd eich

ysbryd chwithau i godi adref, ac a gynhyrfa eich ysbryd eto i waith

y deml mewn haelioni, ymroddiad, a gwroldeb. "Pviy wyt ti, y
mynydd ma\vr? ger bron Zorobabel y byddi yn wastadedd; ac

efe a ddg allan y maen penaf, gan waeddi, Rhad, rhad iddo !"

Felly yn Uyfr Ezra, cawn hanes am y gwr hyn. Càn gynted ag

y daethant i wlad Judah, y peth cyntaf a wnaethant, mi dybiwn,

oedd myned i d yr Arglwydd, ac ar ei garnedd offrymu yn ol eu

gallu o \virfodd eu calon i'w gyfodi yn ei le (Ezra ii. 68, 69). Tan
olygiad Zorobabel a Josua, adsefydlwyd addoliad Duw, adeilad-

wyd yr allor ar ei hen sylfeini, a dechreuwyd offrymu ami yr

aberthau gwastadol a misol, a chyrchwyd yr hoU bobl fel un gr
i Jerusalem ar yr amser nodedig i gadw gwyl y pebyll. Dyna
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hAvy yn parotôi yn ddiaros at godi'r deml, gan gyflogi seiri maen a

choed, a gAvr o Tyrus a Sidon i ddwyn coed a defnyddiau. Ac
yn yr ail flwyddyn, wele hwy oU yn gyttun yn sylfaenu teml yr

Arghyydd gyda chaniadau a mawl a llef gorfoledd; ac er ymoll-

^vng, a chael eu rhwystro yn y gwaith dros dyrnmor, eto dacw eu

hysbr)-doedd yn cael eu cynhyrfu gan yr Arghvydd trwy^Haggai

y prophwyd i orphen y gwaith nes o'r diwedd ddwyn allan y
niaen penaf, yn ol gair Zechariah, gan waeddi, Rhad, rhad iddo

!

Ac wedi i'r rhai hyn wasanaethu eu cenedlaeth, a huno gyda'u

tadau, codwyd Nehemiah ac Ezra i ddwyn y gwaith ymlaen: y
naiU }-n adgyweirio mûr Jerusalem, a'r Uall yn trefnu ac yn casglu

ysgrythyrau yr Hen Destament, yn darllen ac egluro y gyfraith, a

sefydhi d}"sgyblaeth a pherffeithio yr addohad. Ac O mor ym-

roddgar yr oeddynt ! Duw oedd wedi peri iddynt. "Y peth a

roddasai fy Nuw yn fy nghalon ei wneuthur yn Jerusalem," medd
Nehemiah. Yr oedd efe yn methu bod yn dawel yn mreninllys

Susan gan feddwl am yr ohvg anrheithiedig ar hen ddinas Duw;
ac yr oedd yr un ysbrj'd yn syrthio ar y bobl, nes bod pawb yn codi

ei ddam o'r mûr, yn gwyho a gAveithio nos a dydd heb ddyosg eu

dillad, am fod ganddynt galon i weithio o dan olygiad y fath

ddynion.

Tnvy hyn oll, yr oedd cyfiawnder Síon yn myned allan fel dys-

gleirdeb, a'i hiachawdwriaeth hi fel lamp yn llosgi. Gwelai

Zechariah hi fel canw}'Ubren â'i hisernau yn goleuo, a'i gangenau yn

y synagogau, Ue darllenid y Bibl, yn estyn dros y tir. Rhaid fod

llawer enaid duwiol wedi mwynhâu cymdeithas helaeth â Duw yr

amseroedd hyn. Cawn hwy yn fyn}'ch wedi eu gorlenwi o lawen-

ydd. ''Yr Arghvydd a wnaeth i ni bethau mawrion," meddynt,

"am hyny yr ydym yn Uawen (Psalm cxxvi.). Dyma ni wedi ein

dwyn yn ol i'n gwlad, ein teml wedi ei hadeiladu, ein tywysogion

a'n hofíeiriaid yn eu swydd, a'r cwbl yn garedigrwydd Duw ein

tadau, ac yn wystlon pethau mwy, a ninnau wedi ein g^veithio i

ddarfod â'r hen eihmod, ac i hv}T roddi ein calon i nesâu at ein

Duw.

Yn wir, pe byddai genym ninnau yn awr fwy o fíydd, ni a

gnöem ein cil yn amlach ar hen waredigaethau eghvys Dduw.

Fe allai y gwehvn amser eto ar ein personau, ac ar yr egh^ys, âg

y bydd yn dda genym gofio ei wyrthiau gynt. O fy enaid, myf}TÌa
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ar ei hen weithredoedd Ef. jNíae y doethineb, y cariad, a'r gallu

a'u cyflawnodd, yn eiddot ti. Gwêl beth all ef ei wneyd i ti yn yr

hyn a wnaeth efe iddynt hwy, ei Israel gynt. Medr dy ddwyn

dithau o'r Aipht ac o Babilon. O fel y mae'r Salmydd yn rhedeg

dros hen wyrthiau a rhyfeddodau Duw mewn gorfoledd, ac yn y
cwbl yn cofio ac yn canmawl fod ei drugaredd yn dragywydd

(PsahTi cxxxvi.). Mae cofio hyn yn peri íoá picki?!gs melus eto ar

ben yr hen lefiathan a roes Duw yn fwyd i'r bobl yn yr anialwch, ac

y ceir ail ganu am agor y môr, a chlodfori drachefn am dòri'r dôrau

prês a drylho'r bàrau heiyrn. Teimlo ein hunain yn yr un cym-

undeb â'r hoU eghvys, ac a i Dmv, yr hwn sydd yr un iddi ymhob

cenedlaeth ac oes, a bair i ninnau lawenychu yn ei holl orchwyl-

iaethau.

Bellach, gan adael yr eghvys luddewig, ni a gawn edrych ar

brophwydoUaeth y testun, fel y mae yn cael ei chyflawni i hoU

eghvys Dduw drwy yr oesoedd yn Nghrist, ac yn a thnvy yr

eglwys yn ngwasanaeth ac addohad yr efengyl.

I. Edrychwn ar brophwydohaeth y testun fel y mae Yn gyf-

LAWNEDIG I NI YN NGHRIST.

Y mae yma, mae yn ddîau, gyfeiriad at y Messîah; oblegid

byddai y prophwydi, ac felly Jeremiah, yn Ihthro oddiwrth bob

gAvaredigaeth at Grist a'r iachawdwriaeth drwyddo. Dyma goron

hollfíafrau Duw i'w bobl; at hyn yr oedd holl oruchwyhaethau

eghvys jt hen destament yn tynu; ac heb y waredigaeth drwyddo

ef, nid oedd dim gwir ddaioni yn y g\varedigaethau eraill.

laf. Dytna Lywiawdwr neu Frenin ei eghvys.

Y mae i'r Duw mawr yn ei hoU Bersonau lywodraeth hollol a

thragywyddol ar bawb a phob peth. Ond pan dòrodd gwrthryfel

allan yn Uywodraeth naturiol Duw, a thrwy hyny gyfansoddi gaUu

a theyrnas wrthwyneb iddo dan ly^^odraeth Satan, pen a gwreiddyn

y gwrthryfel, fe osododd Duw ei Fab fel Cyfryngwr yn Frenin, er

mwyn dinystrio teyrnas Satan, ac adferu pechaduriaid o'i feddiant

ef, a'u dwyn yn ol at Dduw. Ac am fod hyny yn anmhosibl heb

i'r Cyfryngwr roddi iawn i Dduw, efe a gymerodd ein natur, ac a

seiUodd ei deyrnas yn ei waed ei hun. Fel Hâd y wraig yr oedd

efe i ysigo pen y sarph ar y groes. Hâd Abraham oedd i fedd-

iannu porth ei elynion a bendithio y cenedloedd. Hâd Dafydd

oedd i fod yn gynfab, goruwch breninoedd y ddaear, a'i orsedd-
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fainc fel dyddiau y nefoedd—fel yr haul ger bron Duw. Yr oedd

meddwl ei fod ef ar ei orsedd gj'fryngol yn eu dyddiau hwy yn

llawen}-dd i'r prophwydi sanctaidd. "Cenwch fawl i'n Brenin,

cenwch! Yr Arghv}-dd sydd yn teyrnasu; gorfoledded y ddaear;

llawenyched ynysoedd lawer." Ond meddwl am ei ddyfodiad i'r

cnawd oedd yn dryUio eu calon mewn auydd a gorfoledd (Esa.

ix. 6, 7). Mor gyfìfredin oedd y dysg^yyliad am dano yn y byd, fel,

pan ymddangosodd y seren ryfedd hòno uwch ben Judea, fod

doethion y dwyrain yn gwybod mai ei seren ef ydoedd.

O'r diwedd, daeth y Messíah; ac er ei eni mewn amg}'lchiadau

isel, eto yr oedd ei enedigaeth ^-n ysg^vyd y nefoedd a'r ddaear.

Yr oedd yr angel Gabriel yn ei gyhoeddi yn Frenin. "Iddo y
rhydd }t Arglwydd Dduw orseddfa ei dad Dafydd; ac efe a

deyrnasa ar d Jacob yn dragy^yydd, ac ar ei freniniaeth ni bydd

diwedd."' Yr oedd y doethion yn ei addoli, nid yn g}'maint fel

Brenin yr luddewon, ond fel Etifedd y byd, pen yr holl genedl-

oedd, ac iachawdAmaeth Duw hyd eithaf y ddaear. "Pob petha

roddwyd i mi gan fy Nhad," medd efe ei hun. "Y Tad a roddes

bob barn i'r Mab. Rhodduyd i mi bob awdurdod ^Ti y nef ac ar

y ddaear." Er cerdded y ddaear, heb le i roddi ei ben i lawr, yr

oedd yr hoU grëadigaeth yn ymostwng ac yn talu gwarogaeth

iddo. "Pa ryw un yw hwn," ebe y dysgyblion, "gan fod y gAvynt-

oedd hefyd a'r môr yn ufuddhâu iddo!" "Beth yAv hyn?" medd

y bobl; "canys tn\-y awdurdod y mae efe yn gorchymyn, îe, yr

ysbrydion aflan, a hwy yn ufuddhâu iddo!" Hawdd y gallasai

hebgor mawredd y byd hwn, pan yr oedd hoU natur yn ei goroni,

agoriadau uíTern a marwolaeth wrth ei wregys, a phawb, ond Duw
ei hun, wedi eu darostwng iddo. Ac wedi manv i wneyd ei hawl

yn dda i'w arglwyddiaeth, efe "afu byw drachefn, fel yr arglwydd-

iaethai ar y meirw a'r byw hefyd." Esgynodd yn y natur ddynol

goruwch yr hoU nefoedd, a'i Dad "a'i gosododd i eistedd ar ei

ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd, goruwch," îe, ymhell

goruwch, "pob t}'Avysogaeth, ac awdurdod, a gallu, ac arglwydd-

iaeth, a phob enw a enwir, nid yn unig yn y b}d hwn, ond hefyd

yn yr hwn a ddaw."

"Pan fyddo yr annuwiol yn llywodraethu," medd y gr doeth,

"y bobl a ocheneidia." Ond y mae dyrchafiad y LlyAviawdwr hwn

\Ti Uawenydd i'r grëadigaeth. Yn ofn Duw y mae yn llywodr-
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aethu; cyfiawnder yw gwregys ei hvynau, a ffyddlondeb yw

gwregys ei arenau; teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen ei

deymas ef. Gorseddfainc y gras yw ei orsedd, a thrysorau cyf-

ammod Duw yw adnoddau ei freniniaeth. Bydd efe i'n hen fyd

tywyll a gorthrymedig ni "fel y bore-oleuni, pan gyfodo haul fore-

gwaith heb gymylau." "Efe a ddisgyn felgwlaw ar gnu gwlân, fel

cawodydd yn dyfrhâu y ddaear. Canys efe a wared yr anghenog

pan waeddo; y truan heíyd, a'r hwn ni byddo cynnorthwywr

iddo. Efe a arbed y tlawd a'r rheidus, ac a achub eneidiau y rhai

anghemis; efe a wared eu henaid oddiwrth dwyll a thrawsder, a

gwerthfawr fydd eu gwaed yn ei olwgef" Y Llywiawdwr a ä rhag-

ddo nes y byddo rhyfeloedd wedi peidio hyd eithaf y ddaear, ac

na chlywir sôn mwy am drais mewn un wlad, ond barn yn trigo yn

yr anialwch, a chyfiawnder yn aros yn y doldir, a gwaith cyfiawn-

der fydd heddwch, îe, gweithred cyfiawnder fydd Uonyddwch a

dîogelwch hyd byth. Efe a adfera y ddaear nes y byddo ewyllys

Duw yn cael ei wneuthur arni hi megys y mae yn y nefoedd.

Cymer dy alki mawr a theyrnasa, O Frenin; yn dy harddwch

marchoga yn llwyddiannus 1

2Ì1. Y mae efe hefydyn Offeiriad ar eifreniiifaiìic.

"Mi a baraf iddo nesâu, ac efe a ddaw ataf; canys pwy yw
hwn a Iwyr roddodd ei galon i nesâu ataf fi? medd yr Arglwydd."

Nesâu at Dduw sydd ymadrodd yn dynodi gweinyddiad y swydd

offeiriadol. Y sanctaidd, eiddo yr Arglwydd a'r hwn y mae yr

Arghvydd yn ei nesâu ato ei hun, y gelwid yr off"eiriad (Num. xvi,

5, 9). Un ydoedd efe wedi ei gysegru i gyflawni dyledswyddau

neiUduol ei swydd tuag at Dduw: aberthu i Dduw, arogldarthu

iddo, gwneyd ei ffordd trwy waed i'w gysegr ef. Felly Crist hefyd;

y mae efe i ni yn Offeiriad mawr, i nesàu drosom at Dduw. Fel

Brenin a Phrophwyd, un dros Dduw at ddynion ydyw; ond fel

Offeiriad, un ydyw dros ddynion at Dduw. "Canys pob arch-

offeiriad, wedi ei gymeryd o bUth dynion, a osodir dros ddynion

yn y pethau sydd tuag at Dduw." Offrymodd ei hunan i Dduw;

ac y mae, fel Eiriolwr gyda'r Tad, yn ymddangos ger bron Duw
drosom ni. Y mae efe yn nesâu yn Ue a chydag achos rhai nas

gallasent nesu eu hunain.

Nid oedd eisieu offeiriad yn yst'id natur. Cyn y cwymp, yr

oedd dyn yn al;l i gyflawni yn ei berson ei hun y pethau oedd
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tuag at Dduw. Yr oedd ar dir i ymwTieyd â Duw )ti ddigyf-

r\vng, a gwneuthur drosto ei hun }t oll yc oedd yr Arghvydd yn ei

ofyn iddo er m^\yn bod jti g}Tnerad\vy ganddo, dal cymundeb âg

ef, a chael ei wobrwyo â by^Nyd tragj-i^-^'ddol. Yr hyn sydd yn

waith pawb drost^Tit eu hunain, nis gall fod yn orchwyl swydd

neb i'w gj'flawni drost}-nt. Nis gall neb gael ei gymer}-d o bhth

dynion, a'i osod dros ddynion, i garu Duw a gweithredu cyfiawn-

der }Ti eu lle hwy. Yr oedd hyny yn waith pawb ; ac ar dir natur

ddibechod, yr oedd pawb yn abl i'w wneyd; a d^Tia y cwbl oedd

eisieu tuag at_nesàu at Dduw. Pe buasai rhy\\ain }ti gofyn i

dd}Ti y pr}^d h'WTiw, A oes dim a allaf fi \\Tieuthur drosot gyda

Duw? gallasai ateb, Na, na! nid oes amaf eisieu neb drosof yn y
pethau a berthyn i Dduw; yr \Ayf yn gallu myned ato fy hunan,

ac y mae yntau yn dyfod ataf finnau, fel g\\T at ei gyfaill, Pan

bechodd dyn, darfu y cymundeb rhyngddo à Duw; aeth i g}-fl\vT

o anmhosiblrwydd i nesâu ato yn ei berson ei hun; yr oedd

melldith pechod fel gagendor mawT yn lluddias pob tramwy

rhyngddo â Duw. Y mae }t achos m\v}^af rhyngof â Duw, medd

y truan euog; ond, "A pha beth y deuaf ger bron }t Arglwydd?"

Mae y pethau sydd }Ti perthyn i Dduw heddyw }ti rhy drymion

i mi i'w dw}'n. A pha beth "yr ymgr}Tnaf ger bron yr uchel

Dduw?" Y mae efe yn ofnadwy i mi yr awr hon, a phob amlyg-

iad o hono }ti Uanw fy meddwl à dychryn. Nid oes genyf ddim
i'w cynnyg iddo ond dyledswyddau deddf fy natur; ac y mae
gof}-n newydd amaf yn awr; ni feddaf ddim i'w rhoddi ar ol

pechu ond yr hyn oedd }ti rhwymedig amaf cyn pechu; ac ni

wna hyny ddim iawTi am bechod. Na wna, bechadur; pe gelUt

ufuddhâu yn berffaith] hedd}-w, nis gwna hyny ddim iawn am dy

anufudd-dod ddoe; y mae eisieu anrhydedd i ddeddf a gafodd

sarhád, ac iawn i g}a\vnder a anfoddlonwyd, cyn y bydd dy

ddyledsw}'ddau di }ti dderbyniol mwyach. "A foddlonir yr

Arghvydd à miloedd o fyheryn, neu â myrddiwn o ffrydiau olew?"

Na! "ni chymeraf fustach o'th d}', na bychod o'th gorlanau;

canys holl fwystfilod y coed ydynt eiddof fi, a'r anifeiliaid ar fil o

fynyddoedd.'' Ar ol myned i fy nyled, a wyt ti yn meddwl talu i

mi o'm Uogell fy hun? "A roddaf fi fy nghyntafanedig dros if

anwiredd, ffrwyth fy nghroth dros bechod fy enaid?" Ni byJdai

hyny ond gwaeth nag ofer; "gan waredu ni wared neb ei frawd,
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ac ni all efe roddi iawn drosto i Dduw; canys gwerthfawr yw

pryniad eu henaid, a hyny a baid byth."

Ond pan yr oedd pob peth wedi darfod rhwng Duw â'r bobl,

wele un dros y bobl ger bron Duw, yn dwyn eu hachosion at

Dduw. Pwy yw hwn sydd a'r meitr têg ar ei ben, y ddalen aur

ar ei dalcen, a'r gwisgoedd sanctaidd am dano, yn gwasanaethu

yn y pethau tuag at Dduw ? Pwy ond y gr oedd gyfaill á Duw,

yr hwn oedd yn mynwes y Tad erioed ! efe sydd yn awr yn natur

a chydag achos pechadur, wedi dyfod i wneuthur cymmod dros

bechodau y bobl. Y mae weithian yr un bàrau rhyngddo ef â

phresennoldeb Duw ûg sydd rhwng y troseddwr; y mae melldith

ac angeu rhyngddo a'r cysegr. Ond efe a aeth ymlaen trwy

gamrau bhnion ufudd-dod—mewn gwarth, a chwys, a gwaed

—

trwy Gethsemane, y groes, a'r bedd—nes gwneyd ei ffordd at

Dduw.

Ni a wehvn yn y testun,

I. YÀ awdurdodiad'ìys! wdSú^. Y mae efe ynddo trwy osodiad

Dwyfol a than gymeradwyad Dwyfol: "Mia baraf iddo nesâu, ac

efe a ddaw ataf " Pan y mae Duw yn peri unpeth, y niae hyny

yn sicr o gael ei wneyd. Pa fodd yr ydym ar y ddaear yn cael

ein goleuo mor hyfryd ac mor gyson ? Duw sydd "yn peri i'w

haul godi ar y drwg a'r da." A feiddia rhywun nesáu at Dduw
dros yr euog? Fe feiddia un: "mi a baraf iddo nesáu," medd
Duw.

Yma y mae íTynnon yr offeiriadaeth. Yr un yw ei gwrthddrych

a'i gwreiddyn; swydd tuag at Dduw, ac o hono ef Yr oedd yn

rhyfyg i neb ymaflyd ynddi heb ei awdurdodi. Dacw Corah a'i

gynnuUeidfa yn cymeryd bob un ei thuser, gyda thân ac arogl-

darth; ond eu disgyn yn fyw i ufíern oedd eu taledigaeth.

Cynnygiodd y brenin Uzzíah arogldarthu ar allor yr arogldarth;

ond taräwyd ef yn ei dalcen â gAvahanghvyf; a gvvahanghvyfus a

fu hyd ddydd ei farwolaeth. Ni chymerodd Aaron mo'r anrhyd-

edd heb ei ahv; ac os oes Offeiriad arall yn codi, mae yn rhaid ei

ahv gan Dduw megys Aaron.

Yr oedd dyn, fel y nodasom eisoes, wedi ei grëu i weithredu

drosto ei hun gj'da Duw, i wneuthur cyfiawnder iddo ei hun, a

thrwy hyny sicrh u bywyd tragywyddol yn ol cyfammod Duw; ac

yn niffyg iddo wneuthur hyny, yr oedd pob peth i ddarfod rhyng-
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ddo â Duw, ac yntau gan farw i farw. Yn awr, wedi i ddyn bechu,

pwy a faidd newid y sefydliad hwn, ac ymyraeth rhwng Duw à'i

grëadur, i gynnyg sefydlu goruchwyhaeth newydd na bu esiampl o

ddim tebyg yn llywodraeth Duw erioed ? Gosod Un dros y lliaws

oedd yn haeddu eu damnio dros byth, cymeryd eu hanwiredd,

cyflawni eu hufudd-dod, dyoddef eu cosb, gwneuthur cymmod ac

iawn i Dduw, a dwyn rhyddhûd a bywyd tragywyddol iddynt

hwythau,—ni buasai y fath idca yn dragywydd yn troi trwy un

meddwl ond meddwl Duw. Ni buasai neb yn meiddio sefydhi y
cyfrj'w drefn ond yr Un Gosodwr cyfraith anfeidrol, yr hwn a

ddichon gadw a choUi. Efe a aU dynu ymaith y cyntaf, a gosod

yr ail. Ganddo ef y mae awdurdod i newid ei gyfammod, goU-

wng yr euog, a chymeryd Machnîydd yn ei le. Y mae y fath

oruchwyhaeth wedi ei chael; ac yn yr awdurdod oruchaf y
gwTeiddiodd hi. "Mi a baraf iddonesâu." "Crist nis gogonedd-

odd ei hun i fod yn Archofifeiriad ; ond yr hwn a ddywedodd

wrtho, Tydi yw fy Mab," a ddywedodd hefyd, "Ofìeiriad wyt ti."

Yr hwn a'i cenedlodd erioed a'i gosododd yn ei swydd. Trefn

wedi gwreiddio yn meddwl Duw yw hon. Ffrwyth y cynghor

hedd oedd rhyngddynt iU dau ydy^y fod y gr á'i enw Blaguryn

yn Offeiriad ar ei freninfainc. Duw Dad a'i heneiniodd ef er

tragywyddoldeb, ac a'i hanfonodd i'r byd. Gwaith ei Dad oedd

ganddo wrth fyw a marw, wrth ufuddhâu a dyoddef. Yr wyf yn

rhoddi fy einioes i lawr am fod fy Nhad yn peri, medd Crist.

"Y gorchymyn hwn a dderbyniais i gan fy Nhad." Awdwr y
grëadigaeth gyntaf yw Awdwr y newydd. Yr hwn a gylymodd

ddyn wrtho ei hun yn ddigyfrwng i ddechre, wedi i'r cwhvm hwnw
ymddattod, a'i rhwymodd wrtho ei hun drachefn â rhwymyn cyf-

ryngdod ei Fab; ac ni ddattodir, ni ddryUir, ni thr, y rhwymiad

hwnw byth. Yr hwn a sefydlodd ystâd gyntaf dyn, a'i newidiodd

am ei gweU. Braidd na ddywedem fod yr hyn a draethir am
ffrwythau cyfryngdod ein Hoffeiriad ni yn bethau rhy fawrion i'w

credu; pcthau ydynt na welodd Uygad, na chlywodd clust, ac na

ddaeth i galon dyn, nes eu hegluro gan Dduw. Ond pan y
sicrh 'i yr eglurhâd hwnw eu bod wedi eu gwreiddio yn y Duwdod
ei hun, nis gaUwn ond dywedyd, Digon ydyw! gobeithiwn, ac nid

ofnwn. Y mae nerth bywyd annherfynol yn ngwaith yn gystal

âg yn mherson cin Machniydd. Duw a gyfododd iddo ei hun
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Ofteiriad ftyddlawn a wnaeth yn ol ei galon a'i feddwl, ac efe a

adeiladodd iddo efd sicr. Credwn ynddo yn ddibetrus; canys

diedifarus yw ei osodiad gan Dduw. "Tyngodd yr Arglwydd, ac

ni bydd edifar ganddo, Ti wyt Offeiriad yn dragywydd."

2. Ei j'wwí/rt'/W yn ei waith. "Pwy yw hwn a Iwyr roddodd

ei galon i nesâu ataf fi? medd yr Arghvydd."

Nid fod y Cyfryngwr wedi dyoddef, na bod cosb yn ei ddy-

oddefaint, oedd yr hyn yn benaf a'i gwnaeth yn iawn ; ond enaid

y cwbl oedd ei ymroddiad a'i ufudd-dod ei hun. Efe a ddaeth

nid yn unig trwy anfoniad Duw, ond o'i wirfodd ei hunan. Y
cariad ag oedd yn gweithio yn y Tad mew^n ordeinio, a weithiodd

ynddo yntau mewn cydsynio.

Efe a roddodd ei galon. Ei galon oedd mater ei aberth, ac efe

ei hun oedd yn ei rhoddi. Aberthu anifeiUaid i'r Arglwydd a

wnai yr offeiriaid dan y gyfraith ; ond ei hun a aberthodd Mab
Duw; nid tynu ymysgaroedd aberth arall i'w poethoffrymu, megys

y gwnaent hwy, ond tynu ei enaid ei hun allan. Gosododd ei

enaid yn aberth dros bechod; tywalltodd ei enaid i farwolaeth

(Esa. Uii.).

Efe a Iwyr roddodd ei galon. Yr oedd yn ymroddgar bob

moment—yn ymroddgar i bob peth; cuddiwyd edifeirwch o'i

ohvg. O'r foment yr ymgymerodd â'r g\vaith yn nhragywyddol-

deb, yr oedd yn gysegredig iddo yn wastad. Cymerodd ddynol-

iaeth o bwrpas i'w hoffrymu i Dduw. Cawn ef yn troi o gwmpas

ei orchwyl yn ddeuddeng mlwydd oed. Ei fwyd a'i ddiod oedd

g^Mieuthur ewyUys yr Hwn a'i hanfonodd. Yr oedd yn teimlo yn

rAíízV/ amo fyned ymlaen. "Rhaid i mi weithio gwaith yr hwn
a'm hanfonodd—rhaid i mi ymdaith—rhaid i mi bregethu teymas

Dduw—rhaid i mi gyrchu fy nefaid—rhaid i Grist ddyoddef

—

rhaid dyrchafu Mab y dyn." Ni chafodd esmwythyd, parch, na

phleser, ddenu mymryn ar ei fryd oddiwrth ei orchwyl. Pan
ddaeth a\vr ars^vydol ei ing, efe a'i hadnabu gyntaf, "Daethyr
awr." Arfogodd ei feddwl i gyfarfod â Duw wedi ymarfogi i

ddíal. Y mae efe yn dadguddio penderfyniad ei galon yn y
brophyi^doUaeth : "Yr Arghvydd Dduw a agorodd iy nghlust;"

rhoes i mi natur i ufuddhâu a dyoddef; "a minnau ni wrthwyneb-

ais, ac ni chiUais yn fy ol. Fy nghorff a roddais i'r curwyr, a'm

cemau i'r rhai a dynai y blew; ni chuddiais fy wyneb oddiwrth
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waradwydd a phoeredd. O herwydd yr Argh^ydd Dduw a'm

cymhorth, am hyny ni'm cywil)ddir; am hyny gosodais fy wyneb

fel callestr, a gwn na'm cywilyddir. Agos yw yr hwn a'm cyf-

iawnhá
;
pw}' a }^mr}son á mi ? safwn yngh}d : pwy }-av fy ngwrth-

wynebwT? nesäed ataf." Ar y groes mi a'i dysgwyUaf, ac a fyddaf

barod iddo. "Wele, yr Arghvydd Dduw a'm cynnorthwya; pwy

yAv yr hwn a'm bwnv yn euog ? wele hwynt oll a heneiddiant fel

diUedyn; y g^vyfyn a'u hysa hw}^nt" (Esa. 1. 5—9). Mi a ddeuaf

tn\7 fy achos nes y byddo Duw ei hun yn fy nghyfiawnhiiu, a'r

hoU \\Tthwynebwyr cr}'fion wedi myned fel hen ddillad brau, wedi

eu hysu gan wyfyn.

Hawdd y gallesid gofyn, Pwy yw hwn a hvyr roddodd ei galon

i nesáu at Dduw ? Meddwl di, fy enaid, pa fodd y byddai amat

pe deffröai dy gydwybod i deimlad o euogn\ydd dy bechodau

—

y ddeddf yn argrafifu chwenvder ei melldith ar bob un o'th feîau

—

a thithau yr un pr}'d mewn ymdrech ág angeu ! Oni byddai dy

ocheneidiau yn annhraethadwy, a'th ddialedd yn dr^mach na'th

ochenaid ? Os gallai euognvydd un dyn lethu y galon felly, beth

am gyfyngdra enaid ein Brawd a'n CyfaiU goreu pan yr oedd

tv\yll Jacob, aflendid a llofruddiaeth Dafydd, celwydd Pedr, erlid

Paul, íe, pechodau y byd, yn gorwedd rhyngddo á wyneb Duw ?

Os byddai angeu yn ofnadwy i ti o henvydd dy bechodau dy hun,

îe, er i ti wybod fod yr hoU bechodau wedi eu maddeu, beth

ydoedd iddo ef pan y dg bechodau llaweroedd, ac y dyoddefodd

i'r eithaf drostynt oll ? Yr oedd deddf doredig yw gofyn iawn am
sarhad ei hanrhydedd; yr oedd cyfiawnder Duw yn sefyll am ei

foddloni yn llwyr. Beth oedd yr lesu yn ei deimlo pan yn ei

gael ei hun megys yn nghanol c\vn a theirw lawer, yn safn y Uew

a phhth cyrn unicorniaid (Psalm xxii. 12, 16, 21)? Pa faint oedd

ei ing meddwl pan yn dolefain, "Fy Nuw, fy Nuw! paham y'm

gadewaist?" Y mae efe weithian yn edifarhâu am iddo }Tng}'m-

eryd êg achos dyn colledig. O nac yd^-A^! "O henvydd hyn y
daethum i'r awr hon. O Dad, nid fy ewyllys i, ond dy ewyllys di

a wneler, Gogonedda dy enw." Efe a fu ufudd hyd angeu; a

chyn rhoddi ifyny ei ysbryd, gallodd ddywedyd, "Gorphenwyd!"

3. Llwyddiant ei waith. Dyna y Nefoedd wedi ei awdurdodi;

a dyna yntauwedi llwyr ymgymeryd a'r gwaith a roddwyd iddo.

Ond hwyrach y metha efe yn ei anturiaeth, Na wna, medd Duw

:
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"efe a ddaw ataf fi." Daw! yr wyf yn ei adnabod; niac ynddo

ddigon o A\'erth i fod yn anfeidrol iawn. Yr hwn yw delw y Duw
anweledig, cyntafanedig pob crëadur, trwy yr hwn y crëwyd pob

dini a'r sydd yn y nefoedd, ac a'r sydd ar y ddaear, a'r hwn y

rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef, efe sydd

yn myned i wneuthur heddwch yn nghorff ei gnawd a gwaed ei

groes. Nis gall fethu; efe a ddaw o'r pwll isaf, o'r dyfnderau;

daw i fyny o Edom, yn goch ei ddillad o Bozrah, wedi gorchfygu

y gelynion heb wanhiiu, ond yn ymdaith yn amlder ei rym.

Yr oedd yr lesu yn teimlo ac yn dangos cyn marw ei fod wedi

dyfod trwy ei waith yn Uwyddiannus. Pe buasai wedi mar\v yn

yr ing a'r tristwch oedd wedi ei ddal, gallasem feddwl iddo gael ei

lethu i angeu. Ond dyoddefodd nes Uonyddu cyfiawnder, a

gorchfygu pawb oedd yn ceisio cael ei ben i lawr. Dacw ufifern

wedi ffoi, a'r tywyllwch oedd ar y ddaear, ac ar feddwl y Diniwed,

yn cilio yr un pryd. Yr oedd heddwch a llawenydd wedi dy-

chwelyd i'w ysbryd athrist ar y groes, nes yr oedd yn gorfoleddu

ar y tywysogaethau a'r awdurdodau arni hi. ' Pwy a'm barn yn

euog ? Nid oes neb y fynyd hon yn dwyn fy einioes oddiarnaf;

o ran un gelyn, mi a alhvn ddisgj'n oddiar y groes.' Yna efe a

roes ei einioes i lawr o hono ei hun. Heblaw ei fod yn dyoddef

yn wirfoddol y pethau a ddyoddefodd cyn marw, ei act ef ei hun

oedd marw. Gan wybod fod pob peth wedi ei orphen weithian,

efe a roddes i fyny, a ddanfonodd ymaith, ei ysbryd. "Pan wel-

odd y canwriad, yr hwn oedd yn sefyll ger llaw gyferbyn âg ef,

ddarfod iddo yn llefain felly," ac nid o wendid, "ymado â'r ysbryd,

efe a ddywedodd, Yn wir Mab Duw oedd y dyn hwn!"

"Pwy yw hwn?" Aeth efe fel Moses i'r tywyllwch Ue yr

ydoedd Duw, ac a ddygodd ei ogoniant ef i olwg pechadur heb ei

ladd. Catodd y gwersyll yn llewygu, ac efe a safodd rhyngddo â'r

tán a'r dymhestl. Yr oedd pechadur argyhoeddedig yn methu

canfod neb a allai lanw yr adwy ddychrynllyd nes gweled Hwn.

Y cwestiynau oedd yn taro pawb â mudandod,—y maent yn cael

eu hateb yn gadarnhäol ynddo ef "Pwy ydyw efe a ddyry ei

law yn fy Uaw i?" Hwn. "Os creffi ar anwireddau, Arghvydd,

O Arglwydd, pwy a saif ?" Hwn. "Pwy o honom a drîg gyda'r

tân ysol?" Hwn. "Os yn erbyn yr Arghvydd y pecha g\vr, pwy

a eiriol drosto ef?" Hwn. "Pwy a dd}Ty iachawdwriaeth i



V Llywiawdwr a'r Offciriad rhyfeddol. ijj

Israel o Síon?" Hwn. "Pwy yw hwn?" Un â phob pcth yn

cydgyfarfod ynddo i wneyd ei offrwm yn ddiiai i Dduw. Nid

rhyfedd fod Duw yn ei groesawu ac ynymhyfrydu ynddo. "Efea

ddaw ataf fì." Dywedodd ef ei hunan wrth ei Dad pan yn wynebu

Gethsemane a Chalfaria, "Myfi sydd yn dyfod atat ti." A pha

fodd y bu ? Caiff Sion ddyweyd yr hanes wedi i bethau basio

:

Efe a aeth "i mewn i'r cysegr, gan gael i ni dragywyddol ryddhâd."

"Wedi puro ein pechodau ni trwyddo ef ei hun, a eisteddodd ar

ddeheulaw y Mawredd yn y goruwchleoedd."

Aeth i'r nefoedd fel y deml lle y mae yn offeiriadu. Nid at

arwyddion y Presennoldeb Dwyfol yr aeth efe, ond "i mewn i'r

nef ei hun, i ymddangos ger bron Duw trosom ni." Yno y mae

fel "Oen megys wedi ei ladd;" yn fyw, ond gan ddangos iddo

unwaith farw, a marw yn fywyd i'r byd; canys, "Wele Oen Duw,

yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y byd." Yno y mae efe

fel Offeiriad, yn oflrymu arogldarth lawer gyda g^veddíau yr lioll

saint ar yr allor aur.

Aeth i'r nefoedd fel y breninllys ymha un y mae yn llywodr-

aethu. EnniUodd hawl i deyrnasu, a seihodd ei orsedd trv\y

waed. "Hwn, wedi offrymu un aberth dros bechodau, yn dra-

gywydd a eisteddodd ar ddeheulaw Duw; o hyn allan yn dysgAvyl

hyd oni osoder ei elynion ef yn droedfainc i'w draed." "Esgyn-

odd goruwch yr holl nefoedd, fel y cyflawnai bob peth." Er yr

adferiad o Babilon, yr oedd Uywiawdwyr yr luddewon islaw bren-

inoedd y Caldeaid a'r Persiaid. Nid oedd Zorobabel yn cael

adeiladu teml yr Arglwydd ond fel y gwelent hwy yn dda. Ond
beth am Hwn? Y mae efe wedi ei osod "goruwch pob tywysog-

aeth, ac awdurdod, a gaUu, ac arghvyddiaeth, a phob enw a enwir,

nid yn unig yn y byd hwn, ond hefyd yn yr hwn a ddaw."

4. Cyflawnodd ei waith a derbyniodd ei ogoniant yn cin natur

ni. "A'u pendefigion," neu, "A'u hardderchog un," fely darllena

rhai, "fydd o honynt eu hun, a'u lly\viawdwr a ddaw allan o'u mysg

eu hun."

Gr o'n mysg ni a wnaeth h)n oU. Yn ein natur y disgynodd

i barthau isaf y ddaear, y dybcnodd gamwedd, yr yspeiliodd y
t)^Aysogaethau, ac yr ymddengys yn y cysegr. lë, yn ein natnr

ni y mae lesu Grist "ar ddeheulaw Duw, wedi myned i'r nef, a'r

angelion, a'r awdurdodau, a'r galluoedd, wedi eu darostrwng iddo."

K
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Arglwydd, pa beth yw dyn pan fawrhëit ef? Y naturiaeth a

syrthiodd i bydew llygredigaeth sydd wedi ei dyrchafu i undeb â

Duw yn Nghrist. Y mae cyflawnder y Duwdod yn preswyUo

ynddi, a'i pherthynas â Duw wedi ei ddíogelu byth. Nef a daear

a ânt heibio ; ond ni bydd ysgar rhwng ein natur ni â Duw. Wele

yr hon a aeth i gaethwasanaeth, heddyw yn lly^vodraethu crëadig-

aeth Duw, ac nad oes heb ei ddarostwng iddi ond Efe yr hwn a

ddarostyngodd iddi bob peth. Yr oedd gweithredoedd ystâd

darostyngiad yr lesu yn peri i ddynion synu pan gofient ei dde-

chreuad gyda hwynt. "Onid hwn yw mab y saer? onid Mair y
gelwir ei fam ef, a lago, a Joses, a Simon, a Judas, ei frodyr ef ?

ac onid yw ei chwîorydd ef oll gyda ni ?" Ond beth am ei weled

ef yn Ben uwchlaw pob peth ? Beth ! ai y g\vr o'n cyfathrach ni

yw yr hwn sydd yn eistedd yn nghanol yr orseddfainc ? Cysur

mawr i Daniel, pan yn edrych ar y bwystfilod erchyll, a'r dannedd

mawrion, a'r cyrn, a'r cwbl am ddifa saint y Goruchaf, oedd

gweled hefyd un megys Mab y dyn, a'r Hen Ddihenydd yn

rhoddi iddo lywodraeth, a gogoniant, a breniniaeth, fel y byddai

i'r hoU bobloedd, cenedloedd, ac ieithoedd, ei wasanaethu ef

Pan y mae efe yn dyfod i geisio yr orsedd yn nghalonau pech-

aduriaid y ddaear, gall ddadleu, Cofiwch mai fy asgwrn a'm cnawd

ydych chwi
;
paham gan hyny yr ydych yn olaf i blygu i mi ?

Mae angelion nef yn fy addoli, a chwithau, î'^ mrodyr, yn gadael

i estroniaid deyrnasu yn ormesol arnoch! "Wele, dy asgwrn di

a'th gnawd ydym ni," medd llwythau Israel wrth Dafydd yn

Hebron, pan yn ei eneinio yn frenin, Pwy a fydd dynerach

wrthym na'r hwn a fu gyda ni cyn hyn, yn arwain Israel allan, ac

yn eu dwyn i mewn ? Pwy a gydymdeimla â ni )Ti well na'r gr a

fu yn ffoi ar hyd copa creigiau y geifr gwylltion, gan gael ei hela

fel petris ? Ystyria dithau, gristion, fod dy Frenin di, a Brenin yr

holl ddaear, yn un o'th gnawd, fel yr elot ato yn hyderus am gysur

ac ymwared ymhob blinfyd.

II. Edrychwn eto ar y geiriau tel y maent yn cael eu cyf-

LAWNI YN A THRWY YR EGLWYS YN ADDOLIAD YR EFENGYL.

Y mae Crist a'i bobl yn un â'u gilydd; y maent hwy wedi eu

cyflawni ynddo ef; a llawer o bethau a ddywedir am dano ef, a

gyflawnir mewn ystyr îs ynddynt h\vy. Fel y mae efe yn Frenin

ac Offeiriad, efe a'u g\vnaeth hwythau yn freninoedd ac yn offeir-
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iaid i Dduw a'i Dad ef. Gan i Grist nesâu at Dduw gydag achos

pechadur, efe a agorodd fìbrdd i nesâu at Dduw. "Crist hefyd

unwaith a ddyoddefodd dros bechodau, y Cyfiawn dros yT anghyf-

iawn, fel y dygai ni at Dduw." "Yn yr hwn y mae i ni hyídra, a

dyfodfa mewn hyder, tn\y ei ffydd ef." Gwaith calon jw nesâu

at Dduw; ac nis gelHr nesâu heb h\yr roddi y galon i wneyd

hyny.

Pa fodd }T ennilHr dyn, sydd wedi gadael Duw, i nesâu ato ef ?

G^raeir hjTiy tn\y ras Duw: "A mi a baraf iddo nesâu, ac efe a

ddaw ataf."

1. Mae Duw yn peri iddo nesâu_)';/ ngalwadyr efengyl. "Nes-

ewch at Dduw—chwi bechaduriaid." "Dychwelwch at yr Ar-

glwydd." Mae Duw yn yr holl efengyl yn peri i ti, bechadur,

nesu ymlaen. Beth yw peri i ti edifarhâu a chredu, beth }-w peri

i ti weddio, cymuno, ac ymarfer â hoU ddyledswyddau yr efengyl,

ond peri i ti nesâu at yr hwn y 11w}t giliaist oddiwrtho ? Sefydl-

odd weinidogaeth i wasgu h}Ti at dy gydwybod }Ti feunyddiol.

Na phetrusa ddyfod at ein Duw ni; "y mae efe yn dy alw di."

Dy ddoethineb a'th ddedwyddwch fyddai ymddangos yn ostyng-

edigger ei fron, a d^-wedyd, "Wele fi, canys gelwaist arnaf."

2. Mae Duw yn peri i enaid nesáu ato trwy adnewyddn y galon.

Er i C}Tus gyhoeddi rhyddid i'r Israeliaid fyned adref o Babilon,

nid aeth neb ond y rhai "y cyffrôdd Duw eu hysbryd." Er i

Dafydd feddwl moddion i gael Absalom ato, ni ddaethant at eu

gilydd, nes yr anesmwythwyd Absalom am weled \\7neb ei dad.

Mae calon pechadur yn euog, fel na feiddia efe droi at Dduw; ac

y mae yr euogn^ydd yn cynnyTchu ofn a gelyniaeth, fel na fyn efe

ddyfod ato. Enaid, paham na buasit wedi dyfod at yr Arglwydd

ymhell cyn hyn ? Mae trefn i dy fath ddyfod ato : mae rheol

wedi ei sefydlu, a galwad wedi ei rhoddi ; ac nid oes ber}'gl y

gwTthodir di os deui. "A'r hwn a ddêl ataf fi, nis bwriaf ef allan

ddim." Pa beth sydd yn rhwystro ? Cyndynnv}'dd y pechadur

ei hun. "Ni fynwch chwi ddyfod ataf fi fel y caffoch fywyd." Y
galon sydd yn cilio. "Dirmygus ganddynt air yr Arglwydd; nid

oes ganddynt ewyllys iddo." Cymhellwyd yr enaid lawer gwaith;

a mynych y bu y cymhelliadau yn gwasgu arno mor ddwys, ncs }t

oedd natur ddnvg yn codi i'w troi ymaith: "Ciliwch o'r fiordd,

ciliwch o'r Uwybr; penvch i Sanct Israel beidio â ni."
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Ofer yw meddwl, ynte, y g\velir y fath yma byth yn nesâu at

Dduw. Na! y mae Duw yn dywedyd am dano, "Efe a ddaw

ataf" Parhëwch i weddio drosto; glynwch yn yr ymarferiad á'r

moddion i'w ddychwelyd: "mi a baraf iddo nesâu." Y mae Duw
yn peri nes effeithio y peth a bair efe, pa mor annhebyg bynag.

Pa beth oedd yn fwy annhebyg a dyeithr nag i gigfrain ddwyn

bara a chîg fore a phrydnawn i Ehas wrth afon Cerith ? y cíg-

frain yn dwyn i ddyn yr hyn yr oedd eu natur hwy mor awchus

am dano iddynt eu hunain! Ond hyny a wnaethant; canys

medd Duw wrtho ef, "Mi a hcrais i'r cigfrain dy borthi di yno."

G^yr pobl dduwiol yn brofiadol y cynnyrchir argyhoeddiad ac

adnewyddiad pan baro Duw; ac am hyny cawn hwynt yn gweddîo,

"Pâr i mi wybod fy nghamwedd a'm pechod. Arghvydd, pâr i

mi wybod fy niwedd. Pâr i mi glywed gorfoledd a llawenydd."

Medr Duw beri nes y byddo'r galon yn adseinio yn ol. "Pan

ddywedaist, Ceisiwch fy wyneb ! fy nghalon a ddywedodd wrthyt,

Dy wyneb a geisiaf, O Arghy^dd." "Dywedaf wrth y rhai nid

oedd bobl i mi, Fy mhobl wyt ti ! a hwythau a ddywedant, O fy

Nuw!" Os oedd y galon o'r blaen yn ciho oddiwrth yr Arghyydd,

dyma ei hiaith dan ymgeledd gras Duay, "Af at allor Duw, at

Dduw, hyfrydwch fy ngorfoledd. Gwn ei fyd yr hwn a ddewis-

ech ac a nesäech atat, fel y trigo yn dy gynteddoedd; nyni a

ddigonir á daioni dy d. Agorais fy ngenau a dyhëais; oblegid

awyddus oeddvv'n i'th orchymynion di." Nesu at Dduw y bydd

}T enaid hwn bellach ymhob dyledswydd, dan bob amgylchiad,

mewn mawl am bob trugaredd, mewn amynedd dan bob croes,

mewn gweddi oddiar bob anghenrhaid; a chan fwynhâu ei fraint,

y canmola: "Nesâu at Dduw sydd dda i mi."

3. Trii>y ddadguddio seiliau a chyìnhcUioii y nesàd. Pa fodd

y byddi yn teimlo, fy, enaid, pan y byddi yn gweled Crist wedi

gwneuthur cymmod dros anwiredd, ac wedi dwyn cyfiaAvnder tra-

gywyddol—yn offeiriad mawr ard Dduw, a chan gyflwyno ei waed,

yn ymddangos ger bron Duw drosom ni? Onid dywedyd y
byddi ar ol dy hen frodyr ysbrydoledig, "Gan fod i ni Archofíeir-

iad mawr, yT hwn a aeth i'r nefoedd—awn yn hyderus at orsedd-

fainc y gras : gan fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r cysegr trwy

waed lesu—nesäwn â chalon gywir, mewn llawn hyder ffydd?"

Oni bydd dy galon yn ymehangu mewn dymuniadau, dy enau yn
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agor }n hyf, ysbryd dy feddwl )'n ehedeg ar esg}-ll serchiadau

nefol, nes ymgoUi yn y Duw sydd oll yn oU ? Neu os bydd y
teimlad o bechod yn pwyso ar y gyd^^ybod, y mae golwg ar Grist

yn tyAvallt ei waed er maddeuant pechodau, ac yn myned i mewn
i'r cysegr trwy ei waed ei hun, yn cynh}Tfu yr enaid i lefain o'r

dyfnder ar yr Arglwydd, ac i benderfynu dysgAvyl am dano; "o
henyydd y mae trugaredd g}'da'r Arglwydd, ac aml ymwared
gydag ef." Paham y'th ddarostyngir, fy enaid? a phaham y
terfysgi ynof? Gwêl pa fodd y mae yn y cysegr: yno y mae dy
natur mewTi anrhydedd, a'th achos yn dderb}Tiiol, yn dy Arch-

offeiriad, a rhyddid í tithau yn ei enw ef arllwys yno dy hoU
gynion.

4. Tncy neriJiH yr enaid yn ei ymarferiad ai ddyledsuyddau.

Os bydd dy galon, gristion, fel yn fanv o'th fewn, dôs at y Bibl,

neu dôs ar dy liniau, felly; medr gras dy Dduw uno dy fyfyr-

dodau, crëu ynot ocheneidiau annhraethadwy, a'th gryfhâu i lefain

Abba, Dad. Gall mewn mynyd droi yr oerfelgarwch yn wesog-

rwydd, a'r manveidd-dra yn fywyd. "Heb wybod i mi /m
gwnaeth fy enaid meg}-s cerbydau Amminadib."

Fel hyn y mae Duw yn cadw yr enaid edifeiriol a chrediniol o

hyd ar ei og\vydd at ei orseddfainc. Prif orchwyl ei oes bell-

ach a fydd nesâu at Dduw. Wedi marw i'r ddeddf, i bechod, i'r

byd, îe, i bethau cyfreithlawn daear o ran bryd y meddwl, y mae'r

galon yn cael ei llwyr roddi i gyrhaedd yr amcan o adnabod Duw,
a dcil cymundeb âg ef "Beth sydd i mî mwyach a wnelwyf âg

eilunod ? Yr hyn yr ydwyf yr awrhon yn ei f^-w yn y cnawd, ei

{yN yr ydwyf trwÿ fifydd Mab Duw. Y mae genyf chwant i'm

dattod, ac i fod gyda Christ, canys Uawer iawn gwell ydyw:"

dyna ddyheuadau enaid Uwyr ymroddgar i'r Arglwydd.

Yn yr ystyr yma eto, gweddus yAv gofyn, "Pwy }^v hwn?" Mae

y gAvir addolwr ar y ddaear yn un hynod. D}Tia y gwrthgiliwr yn

tynu yn ol i goUedigaeth—y rhagrithiwr yn nesâu at yr Arglwydd

á'i enau, a'i galon ymhell—y byd wedi darfod à Duw, heb ewyll-

ysio gwybod ei fíyrdd. Ond y mae hwn yn hoUol wahanol idd-

ynt. Y mae ei Avyneb ef Ue y mae g\vegil y lleiU ; mae yn dirnad,

yn amcanu, yn sychedu, ani bethau y mae'r byd mor farw à'r

gàreg iddynt. Mae hwn fel archofifeiriad Duw yn nghanol defod-

wyr ffurfiol; mae efe yn eu gadael hwy yn y cyntedd allanol,
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ac yn díanc hwnt i'r wahanlen at Dduw ar y drugareddfa.

Mae y nesád hwn at Dduw yn newid ansawdd y galon i'w ddelw

ef. Pan na byddo yr addoliad ond íìfurf, mae y dyn, wedi myned

trwy y cyflawniad, yn dyfod yn ol i'w hen agweddau ; fel y plentyn,

wedi ei alw i wneuthur rhywbeth gan ei fam, yn rhedeg ymaith,

mor fuan âg y gallo, at ei deganau. Ond yn y ddyfodfa at Dduw
yn Nghrist, y mae calon lán yn cael ei chrëu, y golchi yn Uwyr-

ddAvys yn cymeryd lle, a'r llesgedd yn cael ei iachàu; y fath

newydd-deb yn ac ar yr addolwr—ei wyneb yn dysgleirio, fel

Moses wedi bod gyda Duw—nes y bydd y bobl yn ymholi yn

synedig, "Pwy y^v hwn ?"

Nac anghofiwn mai yn nesâd Crist at Dduw drosom yr agorwyd

y fîordd i ni nesàu ato. Trwyddo ef, cawn nesâu, nid yn unig

yn ei gynnrychioliad ef, ond hefyd yn ein personau ein hunain.

Dacw bob anvyddion o bresennoldeb grasol Duw yn y cysegr

sancteiddiolaf : arch, cyfraith mewn bri yn yr arch, trugareddfa

a gwaed ar wyneb yr arch, a Duw ar y drugareddfa rhwng y
cerubiaid. Beth er hyny ? nid oedd un ffordd agored i'r bobl

fyned at Dduw. Yn unig yn yr Archofîeiriad fel eu cynnrychiohvr

y caent hwy ddyfodfa ato. Ond y mae i ni Archoffeiriad sydd,

nid yn unig wedi myned at Dduw, a gwneuthur cymmod trwy ei

waed, ond yn fifordd i ninnau fyned at y Mawredd Dwyfol ar ei

ôl a thrwyddo ef A ydym yn gwybod y ffordd at Dduw? a

chyda ei gwybod, a ydym yn ei cherdded ? A ydym yn mwyn-

hâu heddwch â Duw trwy ein Harglwydd lesu Grist ? Ei enw ef

yn unig y^v grym a hyder pechadur i nesâu. Wele r â chanddo

achos i fyned at bendefig o urddas a dylanwad mawr; ac y mae
wedi cael llythyr cyflwyniad gan un sydd yn gyfaill i'r pendefig,

ac yn gyfeillgar âg yntau. Wedi myned at y palas, mae llawer

o nvystrau o g\vmpas y pyrth. 'Nid yw 'meistr am weled neb

heddyAv,' medd y porthor. Ond mae'r gAvr yn estyn y Uythyr

a anvyddwyd gan un o gyfeilhon penaf y pendefig; a phan

ddarllenodd y pendefig y llythyr, rhoes orchymyn i ddwyn yr

jTnwelydd i'w wyddfod yn ddioed. Y mae'r ddeddf, a chyd-

^vybod, a Satan, yn g^veithio yn gryf yn meddwl pechadur i'w

gadwoddiwrth Dduw; ondgyda'r/íZj-j hwnwynllawfíydd, "Hwn
a osododd Duw yn iawn!" caifif yr enaid y ddyfodfa rwyddaf

at Dduw, a'r croesawiad mwyaf ganddo. Rhaid i'r ysbryd
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f)-ned at Dduw j-n angeu; m}Tied ato fel ei Farnwr: ra^nwn

yn z.\\x fjned ato tnvy Grist; myned ato fel ein Tad. Marwol-

aeth i enaid euog a fydd g^yeled Duw heb weled Crist }ti fifordd

i'w heddwch.



PREGETH VIIL

NODWEDDIAD A DEDWYDDWCH Y DYN DUWIOL.

PSALM cxii. : "Mohvch yr Arglwydd. Gwn ei fyd y g\vr a ofna yr

Arglwydd, ac sydd yn hoffì ei orchymynion ef yn ddirfawr. Ei hâd fydd

cadarn ar y ddaear ; cenedlaeth y rhai uniawn a fendithir. Golud a chyf-

oeth fydd yn ei d ef, a'i gyfiawnder sydd yn parhâu byth. Cyfyd goleuni

i'r rhai uniawn yn y tywyllwch ; trugarog, a thosturiol, a chyfiawn, yw efe.

Gr da sydd gymwynasgar ac yn rhoddi benthyg; wrth farn y llywodr-

aetha efe ei achosion. Yn ddiau nid ysgogir ef byth
; y cyfiawn fydd byth

mewn coffadwriaeth. Nid ofna efe rhag clawedl ddrwg; ei galon sydd
ddisigl, yn ymddiried yn 5'r Arglwydd. Attegwyd ei galon ; nid ofna efe

hyd oni welo ei ewyllys ar ei elynion. Gwasgarodd, rhoddodd i'r tlodion,

a'i g>'fiawnder sydd yn parhâu byth ; ei gorn a ddyrchefir mewn gogoniant.

Yr annuwiol a wêl hyn, ac a ddigia; efe a ysgyrnyga ei ddannedd, ac a

dawdd ymaith ; derfydd am ddymuniad y rhai annuwiol."

MAE y Salmydd yn dechreu, ni a glywn, gydag annogaeth i

ganmawl Duw, ond yn troi yn ebrwydd i ganmawl ei

bobl ef; oblegid pa beth bynag sydd ganmoladwy yn nghyflwr a

a thymher y saint, beth bynag yw eu dedwyddwch mewn gobaith

neu fwynhâd, mae y cyfan wedi deiUio o Dduw, ac i ddychwelyd

yn ol yn fawl iddo. Am hyny y mae y Salmydd yma yn defn-

yddio y naiU yn gymhelUad i gyflawni y llaU. Molwch yr Ar-

glwydd, meddai; ac os gofynir, Paham? yr ateb ydyw, "Gwn ei

fyd y gv\T a ofna yr Arglwydd, ac sydd yn hofiì ei orchymynion ef

yn ddirfauT:" mae hapusrwydd tymmorol ac ysbrydol, mewn
amser a thros byth, yn cylchynu y rhai a'i gwasanaethant ef. Yn
nyddiau y prophwyd Malachi, yr oedd yr luddewon yn achwyn

ac yn dyweyd mai oferedd oedd gwasanaethu Duw; bod ei

ddirmygwyr ef yn fwy llwyddiannus a dedwydd na'i addohvyr.

"Yr awr hon," meddynt, "yr ydym yn gahv y beilchion yn
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wnfydedig; íe, g^veithredwyr drygioni a adeiladwyd; îe, y rhai a

demtiant Dduw a waredwyd." Barnent gan hyny mai i'r cyfryw

yr oedd yr Arglwydd yn foddlawn; o leiaf, nad oedd efe ddim

yn barnu neu yn dangos i'r gwrthwyneb trwy eu cosbi hwy, na

gAvobnvyo ei wasanaethwyr, ac o ganlyniad nad oedd crefydd

ddim yn werth ei dilyn (Mal. ii. 17, a iii. 14, 15). Ond nid felly

mae y peth yn bod, fel y mae yr Arghvydd tnvy y prophwyd yn

dangos yno. Máe ei weision íîyddlawn mewn coffadwriaeth ger

bron Duw, a'u gwobr ni phalla. Yn gynt neu yn ddiweddarach,

îe, yn y byd hwn, fe gaiff dynion weled bod "rhagor rhwng y
cyfiawn a'r drygionus, rhwng yr hwn a wasanaetho Dduw a'r hwn
ni's g^vasanaetho ef" "Er gAvneuthur o bechadur ddnvg gan-

waith," medd Solomon, " ac estyn ei ddyddiau ef, eto mi a wn yn

ddîau y bydd daioni i'r rhai a ofnant Dduw, y rhai a arswydant

ger ei fron ef." A'r unrhyw wirionedd a ddangosir ac a gad-

arnhëir }-ma gan y Sahn}'dd.

Er mwyn cyffroi meddyhau ein gilydd i ogoneddu Duw yn ei

saint, ac i awyddu am fod yn gyfranogion gyda hwy o ras, ni a

gawn syhvi yn bresennol ar nodweddiad a dedwyddwch y dyn

duwiol, fel y maent yn cael eu gosod allan yn y salm hon.

I. NODWEDDIAD Y DYN DUWIOL.

"Gwn ei fyd y gr a ofna yr Arghvydd." Gr rhyfedd, rhaid

i bawb g}'dnabod, yw y gr hwn. Mae yn decach na meibion

dynion yn gyffredinol; ac yn wir, y mae lle i ofni, pe yr eHd i

chwiho am dano ef ymysg meibion Duw eu hunain, sef proffeswyr

crefydd, na cheid ef ond megys un ymhhth mil. Mae yn rhaid i

ni, dybygid, naiU ai gobeithio y dichon fod gronyn o wir grefydd

yn bod yn aml, ond heb flaguro a thòri allan yn ysbryd ac ymar-

weddiad ei pherchenogion i'r graddau y darlunir hi yn sahn hon,

neu ynte benderfynu fod Ih'aws o ddynion yn twyllo eu hunain,

ac yn proffesu duwioldeb heb ei meddu. Ar yr un pryd pe

gofynid i ni pwy a pha fath un ydyw y dyn duwiol, nis gaUwn

ateb yn well i gwestiwn felly na thrwy gyfeirio yr ymofynydd at y
darluniad a gawn ni o hono yn y sahn hon—ei ysbryd a'i egwydd-

orion. Nid oes neb yn dduwiol heb fod y pethau hyn ganddo,

na phosibl i neb wybod ci fod yn dduwiol, heb fod yn ffrwythlawn

ynddynt, neu fel y dywcd yr apostol Pedr, eu bod ganddo, ac }'n

aml hwynt. Trwy eu meithrin yn yr enaid, Hcwyrchu arnynt a'u
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dwyn allan i'w gweithrediadau priodol ymhob amgylchiad tuag at

Dduw a thuag at ddynion, mae yr Ysbryd Glân yn gwneuthur y

credadyn yn ymwybodol o'u hanfodiad ynddo ei hun, ac felly yn

cyd-dystiolaethu â'i ysbryd ef ei fod yn blentyn i Dduw. Ond i

sylwi yn fwy neiUduol ar elfenau cymeriad y dyn duwiol, ni a

adawn drefn y geiriau yn y sahn, i gadw yn fwy at drefn pethau;

ac felly yr ydym yn nodi yn

I . Ffydd y dyn duwiol yn Nuw. Mae yn wir na cheir y gair

ffydd yn y salm hon; eto y mae yn eglur ddangos fod ffydd gan

ygr y mae yn ei ddarlunio. "Ei galon sydd ddisigl, yn ym-

ddiried yn yr Arghvydd;" ac y mae ymddiried yn Nuw a chredu

yn Nuw yn dyfod i'r un peth. Dywedir i ddechre mai gr gwn-
fydedig yw y gr hwn ; mae yn rhaid gan hyny ei fod yn heddwch

Duw; o henvydd "gwn ei fyd y dyn ni chyfrif yr Arghvydd iddo

anwiredd." Dyna sydd yn cyfansoddi gwir hapusrwydd; ac i gael

hyn, rhaid y^v i ddyn fod wedi ei gyfiawnhâu trwy ffydd. Nid yw
yr hoU bethau eraill a ddywedir am dano yn y salm yn sail ei

gymeradwyaeth. Ni chyfiawnhëir ef am ei ofn na'i gariad, ei

gyfiawnder, na'i haelfrydedd; ond cyfiawnhëir eftrwy gyfiawnder

Crist, yr hwn y mae yn ei dderbyn yn unig trwy ffydd. Heblaw

hyny, fíhvythau fíydd yw y grasau eraill a nodir yma.

Gair anfynych yw ffj'dd, mae yn wir, yn yr Hen Destament;

ond am y rhai hynod mewn duwioldeb yn amserau yr Hen Dest-

ament, mae y Testament Newydd yn dangos eu bod yn hynod

mewn ffydd. "Trwyddi hi y cafodd yr henuriaid air da;" ffydd

oedd gAvreiddyn eu hoU hynodrwydd. Y mae crefydd o'r de-

chreuad yn seiHedig ar ddadguddiad; ac nis gall ond fíydd dder-

jbyn cynnwysiad y dadguddiad hwnw. Nid yn unig nid allasai

rheswm ddychymygu am y fath drefn â threfn yr efengyl, eithr ar

ol ei dadguddio, y mae ei holl ystyr, yn ei pherthynas â chariad

Duw, cyfiawnder Crist, a thrugareddau a maddcuant trwyddynt,

ymhell goruwch rheswm dyn. Y mae cydwybod pechod yn Ueisio

yn groes iddynt; a rhaid cael fíydd i'w derbyn yn galonog.

Y mae dyn dedwydd y salm hon yn ymddiried yn yr Arglwydd;

y mae felly wedi ei adwaen ef fel Duw iachawdwriaeth ; Duw yn

maddeu anwiredd a chamwedd a phechod. "Dysgwyhcd Israel

am yr Arghvydd;" gobeithied, ymddirieded ynddo; "o herwydd

y mae trugaredd gyda yr Arghvydd, ac aml ymwared," neu
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helaethder prynedigaeth, "gydag ef; ac efe a wared Israel oddiwrth

ei hoU anwireddau." Ymddiried yn yr Arglwydd, yn iaith yr Hen
Destament, yAV gobeithio yn ei air, pwyso arno (2 Cron. xiii. 18),

bwrw'r baich arno, treiglo'r ffordd a'r gAveithredoedd arno, ymaflydj

yn ei nerth, a dystewi ynddo gan ddysgwyl wrtho; ac actau ífydd'

yAV yr holl bethau hyn. Os ydym yn credu yn Nuw, yr ydym yn

credu yn Nghrist hefyd; íe, trwyddo ef yr ydym yn credu yn Nuw;
o henvydd Duw allan o GyfryngAvr sydd Dduw y mae pechadur

yn ffoi oddiwrtho mewn gelyniaeth ac arswyd. Fel y bydd calon

y naill gyfaill yn ymddiried yn garuaidd yn y Uall, ac fel y plentyn

yn ymddiried yn ddibryder yn ei dad, felly yr ymddirieda cred-

adyn yn y Duw b}^v, yr hwn a ddaeth mewn cyfammod yn Dduw
iddo ef.

2. Y peth nesaf i'w nodi yn nghrefydd y dyn duwiol ydyw

ofni yr Arghvydd. Mae y fíydd y buom yn cyfeirio ati yn

gweithio trwy ofn yn y galon; credu a chrynu wrth ygair. Dyma
y cyntaf o effeithiau fifydd i'r gwirionedd, ac y mae yn tymheru ac

yn perffeithio pob teimlad arall a gynnyrchir ganddi. "Gwn ei

fyd y gr a ofna yr Argh^ydd."

Ond beth sydd yn gynnAV)^sedig yn hyny? Mae ofn, fel y
gwyddom, yn nwyd naturiol mewn dyn, ac yn g)^nnwysedig,

dybygid, mewn teimlad pryderus, neu anesmwythyd meddwl, yr

hwn sydd yn codi oddiar ddimad am ryw ddrwg i ddyfod. Mae
dynion yn ofni yr Arglwydd ddwy fíbrdd; yn slafaidd neu yn

fabaidd : y naill yn efíaith euogrwydd a llygredigaeth y nwyd
grybwylledig, a'r llall yn fírwyth ei hadnewyddiad gan yr Ysbryd

Glân, ac i'w adnabod fel arswyd duwiol yn gynnwysedig âg

edmygedd a pharch yn enaid y credadyn tuag at y Mawrhydi

Dwyfol. Ond ni a ddylem syhvi fod yr Ysgrythyr yn rhoi ystyr

ehangach na hyn i'r ymadrodd ofni yr Arghvydd. Yn yr Hen
Destament yn neillduol mae yn golygu addoU neu wasanaethu yr

Arghvydd; mewn gair, yr oll o^refjdd. "Deuwch, blant," medd

y Salmydd, "gwrandewch arnaf; dysgaf i chwi ofn yr Arghvydd;"

hyny y\v, dysgaf grefydd i chwi—pa fodd i gredu, i addoU, ac i

fucheddu yn ol gair yr Arghvydd. Pan y byddo dynion yn gwas-

anaethu ac yn addoU Duw yn ol eu traddodiadau a'u mympwy eu

hunain, mae y Bibl yn dyweyd yr amser hwnw bod "eu hofn hwy
tuag ato ef wedi ei ddysgu allan o athrawiacth dynion" (Esa. xxix.
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13). "Os yd\\yf fi Dad," medd yr Arglwydd trwy y proph^yyd

Malachi, "pa le y mae fy anrhydedd? ac os ydwyf fi Feistr, pa le

y mae fy ofn?" Mae y ddau air yn sefyll yn agos am yr un peth:

anrhydedd yn golygu Duw fel Tad, ac ofn yn ei olygu fel Meistr,

a'r ddau ynghyd yn gosod allan yr holl wasanaeth a'r ufudd-dod

hwnw ag sydd ddyledus i Dduw oddiwrth ei grëadur, ac yn ein

dysgu hefyd am yr ysbryd hyderus, ac eto crynedig, yn yr hwn y
dylem gyflwyno ein gwasanaeth iddo ef, yr hwn sydd ar unwaith

yn Dad yn g}'stal ág yn Feistr, ac yn Feistr yn gystal ag yn Dad.

Pe gofynid i ni pahani y mae crefydd yn cael ei gahv mor

fynych yn yr Ysgrythýrau yn ofn yr Arghvydd, yn gyntaf ni a

ddywedem fod duwioldeb weithiau yn cael ei chrynhoi fel hyn i

Íryw un peth neillduol er mwyn rhoi arbenigrwydd ar y peth

hwnw, ac i ddangos ei fod yii anhebgorol i ddu\\'ioldeb. Pan y
mae yr apostol lago, er esiampl, yn dyweyd mai "crefydd bur a

dihalogedig ger bron Duw a'r Tad ywhyn: ymweled á'r amddifaid

a'r gwragedd gweddwon yn eu hadfyd, a'i gadw ei hun yn ddi-

frycheulyd oddiwrth y byd,"mae yn ein dysgu i feddwl, nidmai dyna

i gyd yw crefydd, ond yn hytrach iiad oes dim crefydd heb hyny;

bod y cydymdeimlad a'r tueddfryd yma o anghenrheidrwydd

ynddi, Ue bynag y mae. Bod hebddo yw bod hebgrefydd; oblegid

ger bron Duw a'r Tad, hyn yw crefydd. Ac felly yr un modd am
ofn yr Arglwydd; saif yn y Bibl am yr oll o grefydd. Mae yn

hanfodol i grefydd, ac yn rhan mor arbenig o honi, fel ag y mae

yn cynnwys y cyfan yn ei enw ei hun. Yn y gair, crefydd ac ofn

yr Arglwydd }'dynt yr un peth. Mae pawb gan hyny ag sydd

heb ofn Duw ger bron eu llygaid yn ddynion halogedig eu medd-

yliau; beth bynag a broffesant, rhaid yw eu bod yn annuwiol, ac

yn gwbl amddifad o deimladau crefyddol.

tOnd heblaw hyny, gelwir crefydd yn ofn yr Arglwydd am fod

y gras yma yn achos y cwbl ag sydd yn gynnwysedig ynddi. Y
mae gwreiddyn duwioldeb yn y galon; ac fel y cyfryw, mae ei

hoU ymarferiadau hi yn cyfodi oddiwrtho, ac yn myned dan ei

enw yn yx Ysgrythyrau. Dyma o bosibl yr oedd y Salmydd yn ei

olygu pan yn dyweyd mai "dechreuad doethineb yw ofn yr

Arglwydd," sef y ddoethineb, fel y mae y geiriau yn dangos, ag

sydd yn gynnwysedig mewn gwneuthur gorchymynion Duw. De-

chreuad y ddoethineb yma, medd y Salmydd, yw ofn yr Arglwydd.
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Ac wrth ddywedyd hyn mae yn ein dysgu i ddeall, dyb}'gid, nid

yn unig fod gAvir grefydd yn cael ei bôd yn ofn yr Arglwydd, a

ibod yr ofn yma yn rhan arbenig o honi, ond ei fod hefyd yn

eg^yyddor ac achos pob peth arall sydd yn perthyn iddi. Mae y
cwbl yn tarddu oddiwrtho, ac yn cael ei dechreuad ynddo. Yr

ofn duwiol hwn sydd yn cychwyn yr enaid allan i holl ymarfer-

iadau duwioldeb. Meithrina ynddo y purdeb, yr heddwch, y
boneddigeiddnyydd, a'r holl íìfrwythau da hyny, ag sydd yn perth-

ynu i'r ddoethineb ag sydd oddiuchod. Yr ydym yn darllen am
"ofni Duw a chiHo oddiwrth ddrygioni;" "ofni Duw a chadw ei

orchymynion." Mae y naill yn y llall. Ofni Duw yw cadw y
gorchymynion yn yr egwyddor, a chadw y gorchymynion yw ofn

Duw mewn ymarferiad. Mae y duwiol yn debyg i Nehemiah

gynt yn g\vneyd ac yn peidio gwneyd rhag ofn Duw. Mae yn

wir y gehvir ufudd-dod yr efengyl yn ufudd-dod fìydd yn y Bibl

;

ond y mae credu yn peri ufudd-dod trwy ddwyn serchiadau grasol

y galon i ymarferiad, ac y mae h}'ny yn ysgogi yr enaid duwiol,

ac yn ei godi i weithredu yn briodol i'r grêd hòno, ac i'r teimladau

mae y grêd yn gynnyrchu yn ei fynwes. Felly yn neillduol gyda'r

gras hwn. Ffydd yn g^veithio tnvy ofn a ysgogodd Noah, wedi

ei rybuddio gan Dduw, i ddarparu arch i achub ei d. A'r un

modd am Abraham, pan offrymodd efe e.i uniganedig fab; yr

oedd yr enaint yma yn arogli hyd y nefoedd yn y weithred ryfedd

hòno o ufudd-dod i Frenin y saint. "Gwn weithian," medd yr

Arghvydd, "i ti ofni Duw, gan nad atteHaist dy fab, dy unig fab,

oddiwTthyf fi." Yr amser a ballai i ni sòn am Hanania, Obadiah,

ac eraill; ond y mae y Bibl, ar ol dangos i ni eu bod hwy yn

ddynion o ysbryd mwy rhagorol na'r cyfiredin, yn priodoH y cwbl

i hynyma: yr oeddynt yn ofni yr Arghvydd yn fawr, ie, yn fwy na

llawer, a rhai o honynt felly o'u mebyd. Ac yn awr, fy enaid, os

yAV yr ofn duwiol hwn wedi ei osod yn dy galon dithau, mae yn

rhaid ei fod yn amlygu ei hunan mewn sancteiddrwydd ac ufudd-

dod. Lle fifna hwn yn ddyladwy, ni a aUwn fod yn sicr y bydd

yno gydwybod dyner, g\vyHadwriaeth yn erbyn pechod, ynghyda

phob ymdrech i gadw y galon yn berfíaith gyda Duw yn ngorcliy-

mynion a dyledsw}'ddau yr efengyl.

Ni a chwanegAvn un ystyriaeth ymhehach ar y mater yma : mae
gwasanaeth yr Arghvydd yn cael ei ahv yn ofn yr Arghvydd oblegid
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jíod y g\vasanaeth hwnw a phob peth a berthyn iddo i'w gyflawni

Igydag ofn. Mae hwn nid yn unig yn ddechreuad ymarferiadau

crefyddol, ond i fod yn ysbr}'d a bywyd yr ymarferiadau hyny.

Beth bynag a wneir i Dduw, mae i'w wneuthur yn y dymher yma.

Ac ni wneir dim yn ddyladwy ond felly. Dirmyg ar Dduw, a

pherygl annhraethol i eneidiau dynion ydyw dechreu ymgynefino

â dyledsAV}^ddau crefyddol. Hir ymyryd â hwy heb ^v)'lder a

pharchedig ofn, nid jw ddim gwell na Uygru pethau cysegredig;

ac ni ddylem grynu rhag y bydd Duw yn Uygru y neb a'i gwnelo.

Nid ysbryd ofn, mae yn wir, y mae Duw yn ei roddi i'r saint trwy

yr efengyl. Ond i'r gwrthwyneb, y maent yn derbyn ysbryd mab-

wysiad, trwy yr hwn y mae pob ofn caethwas yn cael ei symud o'u

mynwesau yn ng\vasanaeth eu Harglwydd. Eithr ni a ddylem

gofio er hyny bod yr ofn duwiol ag yr ydym yn sôn am dano yn

bresennol yn un elfen arbenig yn yr ysbryd hwnw, ac i fod bob

amser mewn gweithrediad yn nghalonau plant Duw, yn eu holl

ymwneyd âg ef fel eu Tad.

Os edrychwn ni arno fel ofn o ymdrech a gwyliadwriaeth,

mynych yn yr Ysgrythyrau y mae profìfeswyr crefydd yn cael eu

cymhell i ymroddi iddo. "Ofnwn gan hyny rhag bod neb o

honoch yn debyg i fod yn ol." "Os ydych yn galw ar y Tad, yr

hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn ol gweithred pob un,

ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad." Dyma
ysbryd yr ufudd-dod efengylaidd, a phob dyledswydd sydd yn

; perthyn iddo. Yn y gair fe gyfarwyddir y saint i berffeithio sanct-

/ eiddrwydd yn ofn Duw. Ac yn enw y Gwaredwr dyrchafedig,

enw yr hwi sydd goruwch pob enw, fe'u gorchymynir i weithio

allan eu iachawdwriaeth eu hunain trwy ofn a dychryn. "Gweith-

iwch allan eich iachawdwriaeth;" hyny yvv, gweithiwch hyd y
diwedd. Mae yr amcan yn ofnadwy o bwysig; bydded i ofn a

dychryn eich codi a'ch cadw chwithau i weithio ato yn yr ymar-

feriad á phob moddion apwyntiedig hyd oni byddo eich iachawd-

wriaeth wedi ei pherffeithio. Ac os dylai y saint amddiffyn eu

crefydd weithiau, a bod yn barod i ateb i'r neb a ofyno iddynt

reswm am y gobaith sydd ynddynt, maent i wneuthur hyny yr un

modd, nid yn fifrom a hyderus, ond "gydag addf\yynder ac ofn,"

hyny yw, yn addfwyn tuag at ddynion, ac yn grynedig ger bron Duw.

Diammheu bod lle mawr i'r ysbryd yma yn addoliad yr efengyl,
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lle mae a wnelom yn y modd mwyaf uniongyrchol â Duw. Yn
Deuteronomium (xxviii. 58), mae yr Arglwydd yn apelio at Israel

yn y mater yma: "Oni chedwi di ar wneuthur hoU eiriau y gyf-

raith hon, y rhai sydd ysgrifenedig yn y Uyfr hwn, gan ofni yr enw

gogoneddus ac ofnadwy hwn, Yr Arglwydd dy Dduw!" Mae
gAYÌr addohad yn cael ei ddangos i ni yma. Ei wrthddrych ydy^v,

"Yr Arghvydd dy Dduw." Enw yr Argh\ydd dy Dduw; hyny

yw, y Jehofah bendigedigyn yr amlygiad o^ogoneddus a^ofnadwy

fe\vrhydi. Dyma achos uniongjTchol addoh. Y ftbrdd y dyíid

arddangos a chyflawni yr addohad yma ydyAv, "yn ol holl eiriau y
gyfraith hon," sef yn yr 3'marferiad dyladwy â'r hoU ordinhadau

dwyfol. Ond yr addohad ei hunan, chwi a grafifwch, ydyAv, "ofni

yr enw gogoneddus ac ofnad\\y h.vm." Dyma enaid y peth—yr

ysbryd yn jt hwn y mae yr hoU wasanaeth i gael ei g}-flawni.

"Mi a ddeuaf i'th d yn amlder dy drugaredd," medd y Sahnydd;

"ac a addolaf tua'th deml sanctaidd yn dy ofn di." Ac
yn yr ail sahn mae yn gahv eraill i wneuthur yr un modd:
" Gwasanaethwch yr Arghvydd mewn ofn, ac ymlawenhewch mewn
idychryn." Dyry bwys mawr arhyn: gAvasanaethu mewn ofn; îe,

^hyd yn nôd pan byddo ein calonau yn cael eu gwneyd yn llawen

yn y gwasanaeth, mae Gwrthddrych ein haddohad yr un mor fawr,

{ a'n teimladau puraf ninnau mor gymysglyd, fel y mae yn gAveddu

\i ni ymlawenhâu mewn dychryn.

Yn ngoruch^^yhaeth Crist lesu, fel yr awgr}'mwyd eisoes, mae
yr ofn gwasaidd hwnw ag oedd yn caethiwo hyd yn nôd y saint eu

hunain o dan y ddeddf a'i g\vasanaeth, wedi ei symud ymaith.

Mae ysbryd hon yn rhyddid, a'i haddohad yn orphwysfa i eneid-

iau yr addohvyr. Ond fe eUid meddwl oblegid hyn bod y perj'gl

oddiwrth hyfdra cnawdol yn fwy. O leiaf mae yr apostol yn

cymeryd. achlysur oddiwrth sefydhad yr oruchwyhaeth efengylaidd

i ahv yn uwch am yr ofn duwiol hwn, ac yn dangos fod cymaint o

le iddo yn awr mewn crefydd âg erioed. " O herwydd paham, gan

ein bod ni yn derbyn teyrnas ddisigl, bydded genym ras, tnvy yr

hAvn y gwasanaethom Dduw wrth ei fodd, gyda gwyldcr a pharch-

edig ofn; oblegid ein Duw ni sydd dânysol. " Er mai ein Duw ni

ydyAY, a'n bod yn cael y fraint o'i wasanaethu ef megys ar f}nydd

Síon, yn efengyl ei Fab ef, eto ein Duw ni sydd dân ysol. Yr

ydym yn addoh MawThydi anamgyfìredadwy, yr hwn sydd yn
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ofnadwy mewn cylîawnder a sancteiddrwydd, ac yn edrych gydag

eiddigedd am gael ei sancteiddio yn mhawb a nesunt ato. Gof-

ynwch i'r duwiol pa fath yw yr amlygiadau o Dduw yn ei ordin-

hadau, a beth yw yr effeithiau a gynnyrchant yn ysbryd y gwir

addolwr, ac efe a ddywed wrthych yn debyg i'r Salmydd, "Duw
sydd ofnadwy iawn yn nghynnuUeidfa y saint, ac i'w arswydo yn

ei hoU amgylchoedd." Ofn ydy^y crefvdd.^c__a.fydd hi byth.

Mae cymaint o naws hwn i fod ar bob gras, ac ar bob gwasanaeth

o eiddo y saint, fel y mae yn dynodi y cwbl. "Eu harswyd hwy,"

yAv enw gwrthddrych eu haddoHad; "eu hofn ^nwy tuag ato ef" y
gehvir yr addoHad ei hun. Ymhob dyledswydd grefyddol, yr

ydych "yn dwyn anrheg i'r Ofnadwy;" a dylai gael ei chyflwyno

g}^dag esgidiau diosgedig, wyneb a thraed wedi eu cuddio gan

adenydd gostyngeiddrwydd a gwylder duwiol. Mae yr ofn hwn i

nawseiddio pob gras, ac i hynodi pob ymddygiad. Os bydd yn

ddwfn yn y galon, bydd y zêl yn dymherus, y geiriau yn anaml,

tôn y llais a phob ystum gorfforol, yn arddangos parch i gysegr

Duw. Ond pe yr eUd i lawer addold, gelhd dyweyd, "Nid oes

ofn Duw yn y Ue hwn!" cyflawniadau y pulpud, ac odditano,

o'r canu i'r amen, yn arogh diffyg parchedig ofn. Cenadwri

gymhwys yw hòno gan yr angel sydd yn ehedeg yn nghanol y nef,

"Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo ogoniant!"

3. Lhnell arall yn nghymeriad y duwiol yw cariad at orchymyn-

ion Duw. "Gwn ei fyd y gr a ofna yr Arghvydd, ac sydd yn

hofifì ei orchymynion ef yn ddirfawr."

Mae cariad yn gystal âg ofn yn y galon a adne^^yddwyd gan

ras. Y mae ofn yn bod âg sydd yn llethu cariad; nid oes dim o'r

ofn hwnw mewn cariad; ac y mae cariad, os bydd yn ífnu yn y
galon, )-n bwrw allan y fath ofn. Nid felly am yr ofn a fu dan ein

syhv yma. Y mae'r ddau yma wedi tarddu o'r un fifynnon, yn

rhedeg i'w gilydd, ac yn cyfansoddi un ansawdd fendigedig ar

enaid cristion: ofni yr Arghvydd, a hofitì ei orchymynion ef yn

ddirfawT. Yn wyneb y gorchymyn, mae jt enaid duwiol yn canfod

mawredd awdurdod a phurdeb natur y Jehofah, a'r mawrhydi a'r

purdeb hwnw yn Uewyrchu mewn daioni a gras; yr hawddgar yn

ofnadwy, a'r ofnadwy oll yn hawddgar, mewn Cyfryngwr. Ac y
mae hyn yn cynn)Tchu ofn a hoffder yn ysbryd y meddwl.

"Trugarog fyddaf," medd Duw; ac wrth ei glywed, mae yr euog



Nûdweddiad a dediiiyddwch y dyn duwiol. tji

Iyn
Uawenychu. Ond trugaredd mewn iawn )-dyw: a clìan h}ny

efe a lawenhâ mewn dychryn. Mae yr olwg ar brîodohaethau

Duw yn llewyrchu trwy eu gilydd mewn mawredd a m-\vyneidd-

dra, fel bysedd y cerddor yn cyftroi hoU dànau grasol ei galon.

Y mae gAveled ei berson yn ddíogel rhag melldith y gorchymynion,

ei natur wedi ei hadnewyddu i gydymfturfiad â hwy, yr Ysbryd yn

cynnorthwyo ei wendid i'w cadw, a'i wasanaeth ynddynt a'i ufudd-

dod idd)'nt )'n gymeradwy )-n yr Anwylyd, ac yn d)'benu mewn
bywyd trag)"\vyddol, yn peri iddo eu hofiì yn ddirfawr. Nid aeth

natur lygredig allan erioed gyda mwy o awydd-fr)'d at wrth-

ddrychau ei chwantau nag yr ä yr enaid grasol at air ac ordin-

hadau yr efeng)'!. Os gofynwch paham y mae efe yn chwilio yr

Ysgrythyrau beunydd, yr ateb yw, Am ei fod yn eu hofiì yn ddir-

fawr. Dyma ei gynghorwyr mewn dyryswch, ei ddyddanwch

mewn trallod, cyfrwng cymdeithas ei enaid â Duw, a gweithred-

oedd ei etifeddiaeth dragywyddol. Felly mae'r gair yn felusach

na'r mêl iddo; ac y mae yn llawenychu ynddo fel un yn cael

ysglyfaeth lawer.

4. Y peth nesaf i g)'meryd sylw arno yn nghrefydd y dyn duw-

iol yáyw cyfiazvnder ac uniondeb. Ymddengys fod y pethau hyn

(yn llinellau uchel yn ei gymeriad, a bod ei enw yn glodfawr a

jchymeradwy gyda Duw a dynion oblegid hyny. "Ei gyfiawnder,"

imeddir yn y salm, "sydd yn parhâu byth—y cyfiawn fydd byth

mewn coffadwriaeth—y rhai uniawn—cyfiawn yw efe."

Y mae ystyr yn bod yn yr hwn y mae y credadyn yn berfiaith

gyfiawn, â'i farnu yn ol man)laf ddeddf ei natur. Ond y mae

felly nid ynddo ei hunan ond yn Nghrist, "yr hwn nid adnabu

bechod, ond a wnaeth efe yn bechod drosom ni, fel ein gwnelid

ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef " Yma mae holl bechodau y
credadyn yn cael eu maddeu, a'i wall-ufudd-dod yn cael ei ^•{-

lawni trwy ufudd-dod perffaith y Gwaredwr, yn yr hwn yn awr y
raae y Barnwr tragywyddol yn ei olygu ef, ac felly y mae yn ddifai

ger bron gorseddfainc Duw. Ond nid y cyfiawnder sydd yn

wreiddiol yn Nghrist, ac yn g)'frifol i'r pechadur sydd yn crcdu, a

olygir yn gymaint yma, ond yn hytrach y cyfiawnder sydd yn

wreiddiol yn y credadyn ei hunan, ac yn dynodi ei gymeriad ef

Yn a\\T pan y mae hwn yn sefyll \\Ttho ei hun yn yr Ysgrythyrau,

dylid ei gyraeryd ef yn yr yst)T ehangaf; mae yn golygu yr oU o
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grefydd y dyn duwiol. Ond weithiau ni a'i cawn ef mewn cy-

sylltiad â geiriau eraiU, megys, "cyfiawn a duwiol," "cyfiawnder

a gvvir sancteiddrwydd." Yn y cysylltiadau hyn, fel y mae duw-

inyddion yn sylwi, mae yn ildio rhan o'i ystyr iddynt hwy. Mae

y geiriau dutuioldeb a sajictciddnoydd y pryd hwnw yn gosod allan

ansawdd a dyledswyddau yr enaid tuag at Dduw, tra y mae

ystyr y gair cyfiawnder yn cael ei gyfyngu i ymddygiadau y dyn

duwiol at ei gydgrëadur. Ond wrtho ei hunan mae yn sefyll am

y cwbl. Cywirdeb cyffredinol ydyw mewn calon a bywyd, yn

cynnwys nid yn unig uniondeb tuag at ddynion, ond crefydd tuag

at Dduw hefyd; mewn gair, "hoU ddyled dyn."

Dyma nodweddiad y pechadur sydd wedi ei grëu o newydd yn

/Nghrist lesu. Dyn ydyw ag sydd wedi ei unioni tuag at Dduw a

dynion. Mae yn ' tahi i bawb yr eiddo ' mewn duU pur wahanol

i syniad plant y byd hwn. Nid yw eu pawb hwy yn golygu dim

mwy na dynion, na'r eiddo yn golygu dim ond yr hyn a deUr

mewn arian. Ond am y dyn duwiol, mae efe nid yn unig yn y
mater yma yn golygu "talu yr eiddo Cesar i Cesar," ond hefyd

"yr eiddo Duw i Dduw." Duw sydd yn dyfod gyntaf i'r cyfrif

gyda'r dyn duwiol. Ac yn yr olwg ar ei rwymedigaethau iddo ef,

mae beunydd yn barod i ofyn, Beth a dalaf i'r Arglwydd am ei

holl ddoniau i mi? O ddyn! O gristion! mae hyd yn nôd dy

enw yn adgoffa i ti dy rwymedigaeth i Dduw. Yr wyt yn ei ddy-

led ef nid am ei roddion yn unig, "ond am danat dy hun hefyd."

Yr oedd ganddo anfeidrol liawl arnoni bob amser fel ein Gwneuth-

urwr; ond trwy wyrth o gariad, fel y dywedai un, y mae wedi

ychwanegu yr anfeidrol at yr anfeidrol. "Addunedwch a thehvch

i'r Arglwydd eich Duw." A oes genym hawl gan hyny i ystyried

ein hunain yn ddynion gonest a chyfiawn, ac anghofio ein rhwym-

edigaethau iddo ef, ffynnon ein bôd, a gwrthddrych ein gobaith

a'n dedwyddwch? Hwyrach, fy enaid, dy fod yn talu rhyw

gymaint o leiaf o'th ddyledion i'th gydgrëaduriaid, y mân ofynwyr

sydd o'th amgylch; ond pa fodd, attohvg, y mae pethau yn sefyll

rhyngot ti â'r prif echwynwr (chief crediíor) ì Onid oes i'r tra-

gywyddol Dduw ei iawnderau ? Onid yw ofn, cariad, addoHad, ac

ufudd-dod, yn ddyledus oddiwrthyt iddo ef ? Am y dyn yr ydym
ni yn sôn am dano, pa fodd bynag, mae ei gyfiawnder a'i union-

deb ef yn dechreu yn ei grefydd : mae yn ofni yr Arglwydd, ac yn
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hoffi ei orchymynion ef yn ddirfawr; cyfiawn ac uniawn yw- efe.

Yn ngohvg maint ei ddyled i'w Arghvydd a'i Waredwr, ni fynai

deimlo fod dim ag sydd ganddo yn eiddo iddo ei hun. Mae yn

gwerthu cymaint oll ag a fedda, ac yn cysegru ei holl feddwl, ei

hoU enaid, ei holl galon, a'i hoU nerth, ac o hyd yn talu y ddyled

hòno, ac yn teimlo mai dyledwr a fydd efe byth.

Drachefn, os ystyriwch y dyn duwiol yn ei gysylltiadau teuhi-

aidd a chymdeithasol, cyfiawn ac uniawn yw efe. Mae ei gariad

at Dduw yn cynnwys ynddo gariad hefyd at ei gymydog yn ol

gorchymyn Duw; a chan ei fod yn ei garu fel ef ei hun, mae yn

sicr o ymdd\vyn yn gyfiawn tuag ato; a chwi a eUwch fod yn sicr

hefyd y bydd ei gyfiawnder ef yn yr ystyr yma yn llawer helaeth-

ach na chyfiawnder y dyn sydd yn gorphwys yn unig ar fod yn

gyfiawn, a dim mwy na chyfiawn. Mae cyfiawnder ymarferol y

dyn yr ydym ni yn sôn am dano yn nyAvodraethu ewyllysiau a

thueddiadau ei galon yn gystal â'i ymddygiadau allanol; ni chan-

iatâ iddo ei hunan, nid yn unig gymeryd dim, ond chwennychu

dim ag sydd yn eiddo ei gymydog. Pan aiff" y dyn duwiol i dalu

i bawb yr eiddo, mae yn talu mewn myrdd o bethau nas gelhr eu

talu mewn arian. Gan edrych ar ei gyd-ddyn fel crëadur tragyAV-

yddol, ac fel pechadur coUedig, nid yn ddiobaith, y mae o leiaf i'r

graddau y cymhelhr ef gan gariad Crist yn rhoi ei hunan allan

ymhob ffordd ag a duedda i'w leshâd tymmorol, ysbrydol, a thra-

gywyddol ef. MeddyUwch, er esiampl, am Paul yn talu ei ddyled

i'w g)-dgrëaduriaid. Fel dyn wedi marw bron i'w iawnderau

personol ei hunan, mae yn wastad yn fyw i'w rwymedigaethau i

eraiU. "Dyledwr ydwyf i'r Groegiaid ac i'r barbariaid hefyd, i'r

doethion ac i'r annoethion hefyd." Ac wrth dalu y ddyled yma

i'r eghvysi a'i gyd-ddynion, ni a'i cawiî ef yn treuho ac yn ym-

dreuho, a hyny yn ewyllysgar iawn yn eu gwasanaeth. Gan osod

ei enaid ei hun megys yn Ue eneidiau ei frodyr, mae yn cynnal y

gweiniaid, yn cofio y tlodion, ac yn adgyAveirio y tramgwyddedig,

a chan ddyoddef Uifogydd o flinderau drostynt, yn "ymwneyd yn

bob peth i bawb fel y gallai yn hoUol gadw rhai." Mae rh>"sv

fesur o'r un ysbryd ymhob dyn duwiol. Mae cariad wedi ei wneyd

ef yn was i bawb. Nid yw ateb i ry^y ychydig ofynion penodol

ond rhan fechan o'i gyfiawndcr; mae yn g\vncyd aberth o'i fywyd

raewn trefn i wasanaethu eraiU tr^yy gariad.

L 2
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Ond O ! fel y mae y cnawd yn gwingo yn erbyn hyn. Cyflawni,

fel y sylwir gan un aw-dwr, ewyllys dyn yr hwn nad oes ganddo

un hawl i'w orchymyn—cyd-ddwyn â thaerineb afresymol mewn
ysbryd digyffro, yn gystal âg agAvedd felly—ymostwng i gjaneryd

difrod ar ein hamser gan hanes diflas un arall—caniatâu i ni ein

hunain gael ein tynu i faterion a allant fod yn fuddiol, o bosibl,

ond a fyddant yn ddigon anhyfryd—boddloni i ymddangos yn

anghall a thryblus er mwyn arall—ymostwng i wneyd aberth y

gallasem beidio ei wneyd, yn unig fel na byddai i ryw deimlad

tyner neu gilydd gael ei glwyfo—rhoi i fyny i arall yr anrhydedd

neu y fantais a allasem yn dêg ei hòni i ni ein hunain—derbyn

mewn dystawrwydd ddehongUad anffafriol ar ein hymddygiad

neu ein syniadau ein hunain mewn trefn i ddîogelu anrhydedd

rhywun arall rhag yr hyn a fuasai eto yn fwy niweidiol—O y fath

deimlad, frodyr, y fath wasgu, y fath aberthu, sydd yn y pethau

hyn a'u cyffelyb ! Ar yr un pryd, er gw'neuthur hyn oll, dywed y
cristion, "Gwas anfuddiol ydwyf, canys yr hyn a ddylaswn ei

wneuthur a wnaethum." Nid yw y cyfan ddim mwy na'r hyn a

all ei gydgrëadur ofyn, neu, o leiaf, na'r hyn y mae Duw yn ei

ofyn oddiar ei law i'w gydgrëadur.

Mae yn afreidiol ychwanegu, dybygid, y bydd dyn o'r ysbryd

yma yn sicr o fod yn ddyn cydwybodol, didwyll, a chyfiawn, ac

yn wir yn un anrhydeddus hefyd, yn ei holl ymdrafodaeth fas-

nachol—yn ddyn a dâl, îe, yr hatUng eithaf, o'i ddyled arianol i'w

gyd-ddynion. Wrth brj'nu, yr hen egwyddor batri'archaidd yw
ei reol, "Rhodded hi i mi am ei llaAvn werth oarian." Ynwyneb
ei ofynwyr, ei arwyddair ydyAv, "Mi a dalaf y cwbl oll." Ewch
i'w fasnachd ef, chwi gewch gyfiawnder ar lathen, ar bwys, ac ar

fesur; canys y mae y dyn duwiol yn ei ofni Ef, yr Hwn a ddy-

wedodd fod y mesur prin a'r cèryg twyllodrus yn fiìaidd yn ei

olwg.

5. Mae un nòd ymhellach i sylwi arno yn nghymeriad y dyn

duwiol, a hyny yAv, ei haelfrydedd di ddaioni. "Gr da" y
gelwir ef yma; a'r gr da hwn "sydd gymwynasgar, ac yn rhoddi

benthyg—trugarog a thosturiol yw efe—g\vasgarodd, rhoddodd i'r

tlodion."

Dilys yAV fod y rhinweddau hyn, yn yx ymarferiad uchaf o

honynt, yn gynnwysedig yn y cyfiawnder y buom yn són am dano
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o'r blaen, ág i ni olygu cyfiawnder yn yr ystyr ëang a ddarluniwyd.

Ac yn wir haelfrj'dedd y dyn duwiol a eilw y Salmydd yn adn. g,

"ei g}üa\\Tider ef;" fel y dengj-s yr apostol Paul \\x\\\ g}feirio at

y geiriau hyn; "Megys yr ysgrifenwyd, Efe a wasgarodd, rhodd-

odd i'r tlodion, ei g}^fiawnder ef,'' hyny yAv ei haeHoni yn yr ymar-

feriad o hono, ynghyda'i fírwythau, "sydd }ti aros yn drag^-wydd"

(2 Cor. ix. g). Mae y tueddfryd yma, yn gystal a'r ymarferiad

sydd yn codi oddiwrtho, yn bethau sydd yn cael eu gofyn yn

neddf yr Arglw}-dd ; ac felly y mae pob dyn annhrugarog wrth ei

gydgrëaduriaid yn drosedd^^T o'r ddeddf hòno, ac yn ddyn

angh^'fiawn yn ngolwg Duw. Ar yr un pryd nid yw y geiriau yn
g\vbl gyfyst}T. Ni a gawn y gair da weithiau yn sefyll me^ra cyf-

erbyniad á'r gair cyfiawn fa y Bibl, fel yn golygu rhyAvbeth pell-

ach. "Braidd y bydd neb farw dros un cyfiawn," medd yr

apostol; "drosy da, ysgatfydd, fe feiddiai un farw hefyd." Y cyf-

iawn yma, dybygid, jw y diddnvg yn unig
; y dyn a wna i'r manyl-

n\ydd }T hyn sydd dêg ac uniawn â phawb, ond dim mwy na hyny.

Ond pan y byddo dyn yn ymhelaethu mewn rhinwedd, ac yn

myned dros ben yr hyn sydd gyfiawn, yn ystyr gyfyng y gair, y mae
nodau eraiU ya cael eu hychwanegu at ei gymeriad, meg}'s yn y
salm hon: "Gr da, a thrugarog, a thosturiol, a chyfiawn }av efe."

Dan y naiU enw y mae y dyn duwiol yn rhoi yr eiddo arall i'w

berchenog, tra yn ol y Uall ei fod yn rhoi o'r eiddo ei hunan i'r

tlawd a'r anghenus. Fel cyfiawn mae yn gwneyd pa beth bynag

a ellir ddysgAvyl oddiwrtho ; ond fel y da a'r cymwynasgar, mae yn

g^vneyd mwy nag a allasai eraiU feiddio gofyn oddiar ei law.

Gweithreda yn rhydd oddiar dueddiadau grasol ei galon ei hun,

heb hawl na gorfodaeth o du dynion. Ar yr un pryd, mae y
duwiol yn yr actau g^virfoddol yma yn ymdeimlo á'i nvymedig-

aethau i Dduw. Mae yn ym\\ybodol pe na bae yn cyflawni

g\veithredoedd o drugaredd a thosturi, y byddai }ti ddyn anghyf-

iawn ger ei fron Ef; ac yn yr ymarferiad uchaf o'r pethau hyn

hefyd, y mae yn d^'A^edyd, "Gwas anfuddiol ydwyf; canys yr h}ni

a ddylaswn ei wneuthur a wnaethum."

Wedi ceisio egluro natur y rhinweddau hyn, caniatäer i ni rai

geiriau ymhellach am h}-nodn\ydd eu perchenog gyda golwg

arnynt, rhag i ni ei gamgymer}'d, a syrthio yn fr o'i hapusnvydd.

I. Chwi a graffwch ar toiredd neu gywirdeb ei gymeriad. Mae
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yr eg^vyddorion grasol hyii yn y dyn duwiol, ac yn cyfansoddi

gwir ansawdd ei feddwl. Yn y Bibl fe'n gorchymynir, nid i

wneuthur da yn unig, ond i fod yn dda. Ac felly y darlunir y
duwiol yma: y mae efe yn "r da; trugarog, a thosturiol, a chyf-

iawn YN efe." Mae yn gweithredu felly am ei fod ef felly.

Me'wn trefn i'n gweithredoedd fod yn dda a chymeradwy, ni a

.ddylem gofio fod yn rhaid i ni fod felly ein hunain yn gyntaf:

ein personau yn gymeradwy, ac egwyddorion grasol yn llywodr-

aethu ein calonau, a'n hoU weithrediadau yn codi oddiwrth yr

eg^yyddorion hyny—y cyfan yn cael eu bywhâu gan gariad, a'u

gwneuthur mewn ofn. Dylem edrych o barth i'n meddyUau a'n

gAveithrediadau crefyddol, a ydynt yn ffrwyth da, sydd yn profi

fod y pren yn dda; hyny yAv, a ydynt yn codi oddiar eu gAvreiddyn

prìodol yn y meddwl, ac yn amlygiad o wir ansawdd y galon.

Mae yn bosibl i ddyn o'r naill dymher gyflawni ambell weithred

sy'n perthyn i dymher arall ar dro. Gall y traws a'r drygionus

ymddwyn weithiau megys pe byddai yn ddyn cyfiawn ac anrhyd-

cddus. DyAvedir Aveithiau, hyd ynnôd "am y cybydd, Hael yw."

Mae hwnw yn ymddangos yn hael a chroesawus ar ryw achlys-

uron. "Efe a ddywed wrthyt, Bwyta ac yf; a'i galon heb fod gyda

thi." Ond, meddai Solomon, "Fel y meddyUa yn ei galon, feUy

y mae efe." Dyma ydy^v y dyn mewn g^virionedd; a phan yn

ymddwyn yn wahanol, mae yn gweithredu yn groes i'w egwyddor-

ion a thueddfryd ei galon; mewn gair, yn groes iddo ei hun. GaUai y
cyfr)^^ ddywedyd am y da a gyflawnant yn debyg ag y dywedai

Paul am yr hyn oedd ddnvg ynddo, "Canys yr hyn yr wyf yn ei

wneuthur, nid yw foddlawn genyf; canys nid y peth yr wyf yn ei

ewyUysio, hyny yr wyf yn ei wneuthur; eithr y peth sydd gâs genyf,

hyn yr ydwyf yn ei wneuthur." Yn gyff"elyb mae Uawer gyda

chrefydd. Beth bynag a bair eu bod yn cyflawni eu dyledswydd-

au, ac yn mwynhâu rhyw hyfrydwch yn yr ymdriniaeth á'i pheth-

au, nid egwyddor dumewnol o ras, a chariad at Dduw, sydd yn

peri hyny; ac o ganlyniad bydded ef y peth a fyddo, nid y^v

yn ddim a gyfansodda ddyn neu gymeriad sanctaidd a da.

lë, ni a aUwn ddy^veyd ychwaneg na hyn. Fe ddichon dyn

anianol nid yn unig gyflawni ambeU ddyledsAvydd grefyddol yn

awr ac yn y man mewn ufudd-dod i'w gydnybod, ac i ryw les-

nieiriau trancedig, ond fe all fynychu y dyledswyddau hyny
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gymaint hyd oni b}'ddo wedi ffurfio cymeriad da, ac ymarferiadau

crefyddol wedi myned megys yn ail natur iddo, ac eto bod o hyd

yn ddim ond dyn anianol. Nid oes dim goniwchnaturiol yn ei

grefydd. Ymarferiadau gwneuthur {acçuircd hahits) yw ei holl ym-

arferiadau crefyddol ef : nid ydynt yn codi oddiar yr un gwreiddyn,

nac yn cael eu bywhâu gan yr un ysbr^d, âg ymarferiadau y dyn

duwiol, yr hwn sydd yn gweithredu oddiar adnewyddiad y galon

i gani Duw. Mae y ddau, hwyrach, yn addoli yn yr un Ue; ond

y mae y duwiol yn addoH mewn ysbryd a gwirionedd, ei enaid yn

mawrhâu yr Arglwydd, a'r cwbl sydd ynddo ei enw sanctaidd ef.

Mae y naiU fel y llall yn deall trefn yr efengyl, ac yn teimlo parch

i air ac ordinhadau Duw; ond y mae'r cristion ymhellach yn

gweled gogoniant yn mhethau y gair, ac yn hoíîì ei orchymynion ef

yn ddirfiiwr; maent yn felusach iddo na'r mêl, ac na dyferiad y
diUau mél. Mae y ddau o bosibl yn haelfrydig; ond tra mae unyn
gweithredu yn ol ei fympwy ei hunan, ac yn unig wrth ahvad rhyw

dynerwch naturiol sy'n defifro yn achlysurol yn ei fynwes, y mae
cyfiawnder y llall yn hyn yn aros yn dragywydd; hyny yw, mae
efe yn gweithredu yn barhäus oddiar deimlad o'i rwymedigaethau

i Dduw, ac oddiar gariad ato ef, gan geisio y gogoniant sydd o

Dduw yn unig. Edrychwn o ba ysbryd ac egwyddorion yr ydym
gyda chrefydd; oblegid pe bae genym ei hoU ddoniau, a'i hoU

wybodaeth hi, a ch^-rhaeddyd yn nghyflawniad ei dyledswyddau

càn belled a phorthi y tlodion á'n hoU dda, a rhoddi ein corff i'w

losgi, ac heb genym gariad, nid yd}m ddim—nid yw ddim Ueshâd

i ni.

Yn hoU ddyledswyddau ufudd-dod, mae'r cristion yn gweith-

redu fel efe ei hunan. Gweithrediadau anian yw y cwbl, ac am
hyny y maent yn naturiol ac yn liawdd. Os teimla wrthwyneb-

rwydd iddynt, hyny sydd yn codi naiU ai oddiwrth elynion aUan-

ol, neu oddiwrth ddrAvg tufewnol y mae'r galon yn ei gasâu, ac yn

lyheu am waredigaeth. Ei awyddfryd yw rhedeg yn fìbrdd y
jorchymynion. Nid defîro ar fore dydd yr Arghvydd y mae i ofyn,

Pa bryd yräy sabbath heibio? ond y mae yn "gahvy sabbath yn

hyfrydwch," ac yn Uongyfarch y diwrnod, gan ddyAvedyd, "Dyma y
dydd a wnaeth yr Arghvydd; gorfoleddwn a Uawenychwn ynddo."

Nid grwgnach y mae uwch ben dyledswyddau Duw, ond teimla a

dywed, "Ei orchymynion ef nid ydynt drymion." Nid g\vneyd



jjS Nûdweddiad a dcdwyddwc/i y dyn diiwiol

ambell elusen dan furmur, "I ba beth y bu y goUed hon?" eithr

y mae yn trugarhâu mewn llawenydd; y mae ynddo barodrwydd

meddwl; parodrwydd i ewyllysio, a pharodrwydd i gwblhâu; îe,

gAvehvyd yn fynych mewn dyn duwiol helaethrwydd llawenydd

mewn dwfn dlodi yn ymhelaethu i gyfoeth ei haehoni (2 Cor. viii.
,

2, II, 12). Dywed efe am holl ddyledswyddau duwioldeb, "Parod

yAV fy nghalon, O Dduw; parod yw íy nghalon." Gwyhwn ym-

orphwys ar ddyledswyddau allanol ufudd-dod heb anian sanct-

aidd oddifewn. Pa mor dda bynag y byddont ynddynt eu

hunain, a pha mor liosog bynag eu nifer, os heb dduwiol anian

yn waelod iddynt, ceir ni a hwythau gan Dduw sanctaidd yn

anghymeradA\y.

2. Chwi a syhvch ar beì-ffeith7-'ivydd cyincriad y dyn duwiol.

Gosodir ef allan yn y salm hon fel dyn yn yr hwn y mae yr holl

rinweddau a grybwyUir yma wedi cydgyfarfod. Efe a ddesgrifir yn

y cyfan; mae y cwbl megys wedi eu cyd-doddi i'w ysbryd, ac fel

gwahanol elfenau yn myned i mewn i gyfansoddiad ei gymeriad

moesol.

Nid rhyw bethau âg y mae y saint yn eu meddu rhyngddynt

â'u gilydd ydyw y grasau hyn : un yn ofni yr Arghvydd, ac arall

yn hoftì ei orchymynion—y naill yn gyfiawn, a'r Uall yn drugarog;

na! nid felly, ond y mae yr oUo'rpethau hyn ymhob un o'r saint.

Maent yn naturiol feUy i ddechre. Ac megys y mae yr oU o

honynt yn egwyddorion cynhenid sydd yn perthyn i natur y saint

fel dynion, deiHaid y grëadigaeth gyntaf, feUy yr un modd yn y
grëadigaeth newydd, drachefn, y maent oU yn cael eu hadnew-

yddu. Parhânt yr un ag oedd}'nt o ran eu hanfod a'u syhvedd;

ond y maent o ran eu hansawdd yn wahanol—yn serchiadau

grasol, ac am hyny yn cael eu gahv yn "ffrwythau yr Ysbryd."

Mae yn wir nad oes yr un o aUuoedd y saint yn cael eu sanct-

eiddio yn gwbl yn y fuchedd hon; ond nid oes yr un' o honynt

ychwaith yn cael eu gadael heb eu sancteiddio mewn rhan, a'u

sancteiddio fwyfwy. Mae pechod, chwi a wyddoch, yn cael ei

ahv yn "hen ddyn;" mae megys dyn yn y dyn, am ei fod wedi

Uygru y dyn i gyd; feUy gras yr un modd: mae yntau yn ddyn

yn y dyn, oblegid y mae yn treiddio trwy hoU aUuoedd a serch-

iadau yr enaid, ac yn gAvneyd y cyfan yn "ddyn newydd."

Crëadigaeth ydyw gwaith yr Ysbryd. Yr ydych yn dysgwyl cael
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ymhob crëadur y cyfansoddiad, y tueddiadau, me\vn gair, y cwbl

ag sydd yn perthyn iddo fel crëadur. Neu os yw yr anafus i'w

gael ar dir natur weithiau, nid yw byth felly mewn gras. Am y
crëadur newydd yn Nghrist lesu, chwi a gewch ynddo yr oU sydd

hanfodol iddo. "Pa bethau bynag sydd wir, pa bethau bynag

sydd onest, pa bethau bynag sydd gyfiawn, pa bethau bynag sydd

bur, pa bethau bynag sydd hawddgar, pa bethau bynag sydd

ganmoladwy, od oes un rhinwedd, ac od oes dim clod," y maent

i'w gweled ynddo, ac i'w d}'sgu yn ei esiamplau.

Mae pob egwyddor arall o ufudd-dod yn ddiffygiol. Yn y tym-

mor niwyaf crefyddol ar y dyn diadgenedledig, mae yn byw mewn
rhyw fai adnabyddus, yn esgeuluso rhyw ddyledswydd, neu yn

g\vbl ddiffrwyth mewn rhyw ras. Weithiau tra mae y dyn yn lled

foesol, y mae efe yn ddigrefydd; ac weithiau i'r gwrthwyneb, tra

y mae efe yn zelog dros grefydd, ac yn addolwr Duw yn ordin-

hadau y gair, mae ar yr un amser "ar weithredoedd yn ei wadu
ef, gan fod yn ffiaidd, ac yn anufudd, ac at bob gweithred dda yn

anghymeradwy." Hwyrach y ceir y tafod sydd yn bendithio

Duw yn y cysegr yn melldithio dynion a wTiaed ar ei lun ef

Ond y mae "dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob

gweithred dda." Yr un egwyddor ag sydd yn gwneyd ei aelodau

yn weision i gyfiawnder trwy yr wythnos, sydd yn eu troi yn

weision i dduwioldeb a sancteiddrwydd ar ddydd Duw. Mae ei

anian dduwiol yn g^reithio mewn actau príodol tuag at bob
g\\Tthddrych, ac ymhob perthynas ac amgylchiad. Mae yn casâu

pechod fel pechod, ac o ganlyniad yn casâu pob pechod. Mae
yn caru sancteiddrAvydd ynddo ei hun, ac felly yn amcanu am fod

yn berffaith mewn sancteiddrwydd. Ac os oes rhai o ddyled-

swyddau crefydd yn fwy croes nag eraiU i'w dymherau naturiol,

ac i'w hen arferion, fe ddichon nad oes ganddo un dystiolaeth

gröewach o gywirdeb ei galon mewn crefydd nag ydyw ei alar

oblegid h}Tîy, a'i ymdrech gwastadol i orchfygu ei hunan a'i an-

nhueddr\vydd at y cyfr)'w ddyledswyddau. Fel hyn, "nTth ein

drysau mae pob rhyAV odidog ffrwythau" (Can. vii. 13).

3. Mae y pethau hyn yn y dyn duwiol, nid yn unig yn rhin-

weddau naturiol a moesol, ond yn rasau ysbrydol ac cfcngylaidd.

"Gwir sancteiddrwydd," neu fel y gellir darllen, "sancteidd-

wydd y gwirionedd," sef yr efengyl, yw y rhinweddau hyn ynddo
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ef. Nid nad }nv crefydd y credadyn yn cynnwys pob peth da

yn naturiol a moesol, ond y mae y pob peth yma ynddo ef wedi

eu gAvneyd o newydd. Y mae mwy ynddynt nag a berthyn idd-

ynt fel rhinweddau mocsol yn unig; canys y maent yn cael eu

hymarfer o gariad at Dduw; ie, ni a allem ac a ddylem ddyweyd

m\vy na hyny : nid oddiar gariad at Dduw yn unig y maent yn

cael eu hymarfer, ond oddiar ffydd a chariad at Dduw tr\vy lesu

Grist. Yn awr y mae hyn, nid yn unig yn rhinwedd, ond yn troi

pob rhinwedd arall sydd yn gwreiddio yn yr enaid yn rhinwedd

efengylaidd.

Mae y credadyn yn sefyll mewn amgylchiadau neiUduol: pech-

adur euog ac annheilwng ydyw, ond pechadur wedi ei adferu i

heddwch a chymundeb â Duwdrachefn; ac fe ddygwyd yr amcan

gogoneddus hwn oddiamgylch mewn ffordd newydd a rhyfeddol,

trwy gnawdoliaeth a marwolaeth uniganedig a thragywyddol Fab

Duw. Mae hyn o anghenrheidrwydd yn delwi hoU grefydd y dyn

duwiol, yn gosod ei eiliw tyner ei hunan ar bob rhinwedd, gras, a

dyledswydd, ag sydd yn perthyn iddi. A oes ffydd gan y cred-

adyn? "Ffydd yn ei waed ef" ydyw. Os dywedyr Hen Desta-

nient fod ei galon yn ddisigl yn ymddiried yn yr Arglwydd, fe

ddywed y Testament Newydd pa fodd y codwyd ef i hyny: "Y
rhai trwyddo ef ydych yn credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfododd ef

oddiwrth y meirw, ac a roddodd iddo ef ogoniant, fel y byddai

eich ffydd chwi a'ch gobaith yn Nuw." A ydyAv y dyn duwiol

yn ofni yr Arglwydd ? Ei ofni ef a'i ddaioni yn yr iachawdwr-

iaeth y mae. A'r un modd os yw yn ei garu ef, mae yn ei garu

nid yn unig ar gyfrif tegwch a gogoniant cyffredinol ei natur, ond

"am iddo ef yn gyntafein caru ni, ac anfon ei Fab i fod yn iawn

dros ein pechodau ni." Ac os yw yn hawdd ganddo roddi a

chyfranu, dyma sydd yn ei weithio i'r dymher hòno: mae yn

"adwaen gras ein Harghvydd lesu Grist, iddo ef, âg yntau yn

gyfoethog fyned er ein mwyn ni yn dlawd, fel y cyíoethogid ni

tnvy ei dlodi ef " Y dadguddiad o Dduw yn Nghrist o'r dechreuad

yw sail a bywyd crefydd pcchadur; mae yn gosod ei ardduU ei

hunan ar bob gras, amcan, a chymheUiad, o eiddo y credadyn;

mae efe wedi ei grëu, nid yn ol Duw yn unig, ond yn ol Duw yn

Nghrist. Gall dyn ar dir natur fod â llawer o bethau hoffus yn

ci g)'meriad; ond y mae un peth yn ol iddo,—ffydd yn Nghrist;
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ac heb hyny nid yw y cwbl ond ífrwythau y cnawd. Ond y mae
jcredadyn wedi ei impio i Grist, a Christ wedi ei ffurfio ynddo

jyntau; ac felly y mae naws efengylaidd ar ei holl grefydd a'i ddyl-

eds^Yyddau. Ffydd yn Nghrist yw gwreiddyn y cwbl; gogoniant

Duw yn Nghrist sydd yn ddyben gan yr enaid, a'i ddaioni yn

Nghrist sydd yn ei gymhell.

4. Hynodir dyn duwiol y sahii hon gan addfedrwydd eiysbryd

yn y grasau cHr giueithredoedd da a iodir. Nid dyn duwiol yn

unig a ddangosir yma, ond dyn duwiol iawn. Heblaw meddu
eg^yyddorion duwioldeb, y mae yr eg^yyddorion hyny yn ífnadwy

ynddo, wedi lefeinio ei holl gymeriad ef, ac yn gweithio allan ar

bob achlysur gyda y fath gysondeb, ac i'r fath helaethrw)^dd, fel

ag y mae efe yn gyfoethog mewn sancteiddnvydd a gweithredoedd

da. Yn ngeiriau yr apostol Pedr, y mae "y pethau hyn ganddo,

ac yn aml h^yynt," yr hyn sydd yn "peri nad yAv na segur na

dififrwyth yn ngwybodaeth ein Harghvydd lesu Grist."

Felly y mae y sahn hon yn ei osod ef allan. Os edrychwn ni

amo o ran ansawdd ei enaid tuag at Dduw a dyledswyddau

crefydd, mae yn amhvg ei fod yn esiampl i'r rhai ag sydd yn credu

:

dyn ydy^v yn ofni yr Argh\ydd, a'i ofni yn fwy na llawer, ac yn

hoffi ei orchymynion yn ddirfawr. Yr un modd y mae yn gyf-

oethog mewn ffydd. Dywedir wrthym fod ei galon nid yn unig

yn ymddiriedyn yr Arghvydd, ond "yn ddisigl yn ymddiried yn
yr Arghvydd." Er fod cyfnewidiadau a rhyfel gydag ef, eto y mae
yn ddiysgog yn nghanol temtasiynau, ac yn ddiofn yn nghanol

peryglon; "attegAvyd ei galon" trwy nerth gras a sanctciddrwydd,

fel y mae yn myned rhagddo yn dawel a diwyd, er pob "chwedl

ddrwg," i wneuthur daioni i'w gydgrëaduriaid
;
yn "rhoddi" i rai,

ac yn "benthyca" i eraill, ac yn "g^nnwynasgar" i bawb; a hyny

mor helaeth a chyson, fel y dywedir ei fod yn "g\vasgaru ac yn
rhoddi i'r tlodion, a bod ei gyfiawnder yn parhâu byth." Mae y
dyn hwn yn profi gwirionedd yr hyn y mae Paul yn ei ddyweyd
\vrth y Corinthiaid, fod "Duw yn abl i beri i bob gras"—y gaUu

a'r tueddfryd—"fod yn helaeth tuag ato cf, fel y mae efe ymhob
peth bob amser â chanddo bob digonoldeb, yn helaeth i bob
g\veithred dda." Nid cynhyrfiadau anwadal yw ei reol. Ei

dueddfryd a'i nvymedigaeth yw ffynnonau ei weithrediadau; ac

am eu bod jtì deiUio o'r ffynnonau hyn, y maent yn gyflawn, yn
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gyson, a pharhäus. "Wrth farn y llTwodraetha efe ei achosion."

Megys y mae yn casglu y byd mewn ffordd dêg, y mae yn ei

ddefnyddio mewn doethineb. Gofala am fod yn gyfiawn cyn bod

yn hael. Ni rydd ef ddim fel anrheg Ue y byddo yn well rhoddi

benthyg; ac ni chaiffy tlodion mo gynnwysiad y blwch sydd i'w

dywallt ar ben y Gwaredwr. Mae y dyn hwn yn dduwiol tuag at

Dduw, yn gymwynasgar i'w gymydog, yn dosturiol wrth y tlawd, ac

yn gyfiawn tuag at bob dyn; ac yn y cyfan, mae "yn llawn daioni,"

yn "awyddus i bob gweithred dda," wedi "ei gyflawni o ffrwyth-

au cyfiawnder, y rhai sydd trwy lesu Grist, er gogoniant a mol-

iant i Dduw." Dan foddlonrwydd y nef, mae ei galon a'i fuchedd

yn debyg i wlad yr Aipht yn mlynyddoedd yr amldra, yn cnydio

yn ddyrneidiau. Pan fyddo crefydd y rhagrithiwr wedi crino o'r

g\ATaidd, bydd gwraidd y cyfiawn hwn yn dwyn ffrwyth; mae "ei

gyfiawnder," yn egwyddorol ac ymarferol, "yn parhâu byth;" ac

efe a syrth i'r bedd fel ffrwyth addfed yn cwympo oddiar y

pren.

Y mae hyn yn myned â ni i mewn i'r mater nesaf,

—

II. Dedwyddwch y duwiol hwn. "Gwn ei íyd y gr" a

ddarhinir yn y salm; y mae yma addewidion neillduol yn cael eu

gwneuthur iddo: "Ei hâd fydd cadarn ar y ddaear; cenedlaeth y

rhai uniawn a fendithir. Golud a chyfoeth fydd yn ei d ef; yn

ddíau nid ysgogir ef byth; gwêl ei ewyllys ar ei elynion; ei gorn a

ddyrchefir mewn gogoniant."

Hwyrach i chwi weled llawer o broffeswyr crefydd, íe, a dynion

nad oedd ammheuaeth am eu duwioldeb, heb fod ond ychydig

o'r llwyddiant a'r dedwyddwch ag sydd yn addawedig yma yn

dyfod arnynt hwy na'u hiHogaeth. Ond a chaniatâu fod hyny yn

bod, mae yn gwestiwn wedi y cwbl, a welsoch chwi yn aml ddyn-

ion duwiol cyffelyb i'r dyn duwiol hwn felly. Mae rhywbeth o

natur ammodol, dybygid, yn yr addewidion penodol hyn ; ac ni a

ddylem gofio mai nid i dduwioldeb yn unig, ond yn hytrach i'r

dduwioldeb a ddarlunir yn y salm, y mae addewidion neillduol y
salm wedi eu gwneuthur.

Edr}'chA\m i natur ei ddedwyddwch ef, ac i'r addewidion a

"wnaed iddo.

I. Mae yti wynfydedig o ran cyflwr ei berson ger bron Duîv.

"D)n yn Nghrist" ydyw y dyn y buom ni yn sôn am dano; ac y
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mae perffeithiad ei ffydd trwy y fath weithredoedd ag a ddarlunir

yn y sahn hon yn ddigon i brofi hyny. Ac os yn Nghrist, nid

oes dim damnedigaeth iddo. Mae wedi ei g)'fiawnhâu trwy ftydd,

ac am hyny mae ganddo heddwch tuag at Dduw tnvy ein Har-

ghvydd lesu Grist. Yn yr ystâd wynfydedig hon, y mae yn

sefyll ac yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Duw.

2. Mae yn wytifydedig o ran ansawdd ei feddiol d!i galon. Nis

gall na byddo feUy. Meddyhwch am yr egAvyddorion grasol a

nodir yma: mae'r dymher a efteithir gan y rhai hyn ar ysbrj'd y
dyn duwiol yn ddedwyddwch ynddi ei hun, ac yn ei gymhwyso i

ddedwyddwch. Mae yn anmhosibl i ddyn o'r fath dueddfryd

lai na bod yn ddyn dedwydd ymha gyflwr bynag y byddo yn

allanol; y mae iddo orfoledd ynddo ei hun, ac nid mewn dim

araU. Duwioldeb yn gweithio mewn mawl a diolchgarwch ydyw
melusder mwyaf hawddfyd iddo ef; a'r un modd y mae duwiol-

deb yn g\veithio trwy amynedd ac ymostyngiad o dan alluog law

Duw yn melysu adfyd a thrallod iddo. O y dedwyddwch y mae
yr enaid duwiol yn ei brofi pan yn dyheu am sancteiddrwydd, ac

yn y teimlad a'r ymwybodohwydd fod y gogoniant bendigedig

hwnw yn dychwelyd eihvaith i'w le, ac yn cynnyddu o fewn yr

enaid ! Pe bae boëibl i ddyn gael ei adferu mewn mynydyn o

boenau a methiantwch henaint, a dychwelyd yn ol mewn iechyd a

hoenusrwydd at ddyddiau ei ieuenctyd, ni byddai hyfrydwch dyn

felly ddim i'w gymharu, o ran ei syhveddohwydd a"i ddwysder, i

hyfrydwch y dyn duwiol pan yn profi ei hun yn cael ei ryddhau, a

hyny yn fwyfwy, o gaethiwed Uygredigaeth, a'i adnewyddu i sanct-

eiddrwydd a dehv Duw.

A ydyw calon y dyn duwiol yn ymddiried yn yr Arghvydd ?

IY fath hyfrydwch sydd yn y gweithrediad hwnw! yr enaid yn

I
myned allan o hono ci hunan, ac yn byw yn Nuw, yr hwn sydd

oU yn oU iddo. Mae addoU mewn ymddibynu, ac feUy rhaid fod

ynddo ddedwyddwch. "Efe a fu lawen," medd y gair, "gan gredu

i Dduw, efe a'i hoU deulu."

Eihvaith : a ydyw y dyn duwiol yn ofni yr Arghvydd ? Wel,

mae yr ofn yma drachefn yn iechyd i'w fogail, ac yn fêr i'w esgyrn.

Gan ei fod yn ansawdd bríodol ar y meddwl tuag at Dduw, rhaid

yw ei fod yn ddedwyddwch ynddo ei hun. Ac heblaw hyny, fel

y mae yn sancteiddio y galon, ac yn ei thyneni i wyHadwriaeth
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yn erbyn pechod, ac i wrthwynebu pob temtasiwn i bechod, mae

yn tueddu i gadw cymdeithas yr enaid â Duw yn ddirwystr, ac fel

hyn i warchod a chryfhâu ei dangnefedd a'i hoU gysuron.

Yr un modd am garu yr Arghvydd, a hofifì ei orchymynion ef yn

ddirfawr: mae yn anmhosibl i'r cristion wneuthurhynyheb fod yn

ddedwydd yn ei weithred. Mae y teimlad o gariad yn wastad yn

deimlad hyfryd. Ac wrth garu Duw, yr ydym yn mwynhàu Duw,

yn aros yn Nuw a Duw ynom ninnau. Meddyhwch am y dyn

duwiol yn y mynydau hyny pan y mae ei galon yn llosgi ynddo,

tra mae lesu Grist yn ymddyddan âg ef trwy ei Ysbryd yn ei air,

ac yn agoryd iddo yr Ysgrythyrau. Nis gall lai na bod yn wn-
fydedig pan y mae yn profi, yn debyg i'r Salmydd, fod tystiolaethau

yrArghvyddyn felusach iddo na'rmêl, ac nadyferiady dihau mêl;

mae eu daioni trwy nerth a goleuni yr Ysbryd yn cael ei dros-

ghvyddo i'w enaid, ac yn ei adnewyddu i sancteiddrwydd a hedd-

wch, tra mae ei hoU galon yn y mwynhâd hyfryd yma yn cael ei

hennill i gymeryd y tystiolaethau yn etifeddiaeth dros byth, ac i

lawenychu ynddynt fel un yn cael ysglyfaeth lawer.

Drachefn, os yw y dyn duwiol yn profi ei fod yn gyfiawn tuag

at bawb, hyny yw, os yw ei enaid yn uniawn ynddo, ac yn amcanu

at y gwirionedd ymhob peth, y mae tangne^dd mawr yn gyn-

nwysedig yn yr ymwybodolrwydd hwnw. "Gweddíwch trosora

ni," medd yr apostol; chwi a ehwch anturio gwneyd; "canys yr

ydym yn credu fod genym gyd\vybod dda, gan ewyllysio byw yn

onest ymhob peth." Ac o herwydd yr un rheswm, y mae yn

gofyn am weddîau y Corinthiaid trosto: "Canys ein gorfoledd ni

yw hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod, mai mewn symlrwydd a

phurdeb duwiol, nid mewn doethineb cnawdol, ond trwy ras Duw,

yr ymddygasom yn y byd, ond yn hytrach tuag atoch cliwi." Pwy
a all draethu gwerth a melusder y gorfoledd hwn ? calon y ^dyn

duwiol, hwyrach fyn nghanol enhib a drwgdybiaeth y byd, yn

tystiolaethu i'w gywirdeb a'i onestnvydd tuag at Dduw a dynion,

ac yn ei alluogi, o dan bob cabledd a difenwad, i apeho, nid yn

unig at wybodaeth ei gyfeiUion o hono, ond at yr HoUwybodol ei

hunan, gan adael arno ef yr hwn sydd yn barnu yn gyfiawn. 'Ti

a Avyddost fy mod i yn dy garu di—ti a wyddost y dymunwn i

garu fy nghymydog fel mi îy hun, a g\vneuthur iddo ef fel yr

ewyllysiwn iddo ef wneuthur i minnau.' Gwn ei fyd pan, yn
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debyg i'r apostol Paul, neu i Samuel y prophwyd gynt, y gall ddy-

wedyd gyda chydwybod dawel, ac o bosibl, yn ymyl marw fel

h^^ythau, "Arian neu aur neu wisg neb ni chwennychais : wele fi,

tystiolaethwch i'm herbyn ger bron yr Arglwydd : pwy a dwyllais ?

neu pwy a orthrymais i ? neu o law pwy y cymerais wobr i ddallu

fy llygaid âg ef ? Tystion ydych chwi, a Duw hefyd, mor sanct-

aidd ac mor gyfiawn a diargyhoedd yr ymddygais yn eich mysg

jChwi." Dedwydd yw y gr hwn; mae iddo orfoledd ynddo ei

hun ac nid mewn arall. Er nad dyma yw sail gobaith y credadyn,

eto rhaid yw fod y fath dystiolaeth yn cynnyrchu tangnefedd

mawr yn ei fynwes. Cyfiawn y^v efe; "a gwaith cyfiawnder

fydd heddwch; íe, gweithred cyfiawnder fydd llonyddwch a

díogelwch."

3. Mae y dyn duwiol yn wynfydcdig yn ci deulu acyn eiamgylch-

iadau bydol. "Ei hâd fydd cadarn ar y ddaear; cenedlaeth y
rhai uniawn a fendithir. Golud a chyfoeth fydd yn ei d ef; a'i

gyfiawnder sydd yn parhâu byth." A'r un modd y dywed Solo-

mon: "Gwobr gostyngeiddrwydd ac ofn yr Arglwydd yw cyfoeth,

anrhydedd, a bywyd."

Dyma ydy^y y peth mawr yn yr addewid, chwi a syhvch. Nid

cael cyfoeth ydyAV y fraint yn gymaint, ond ei gael fel hyn gyda

boddlonrwydd yr Hollgyfoethog, ac fel gAVobr sancteiddrwydd a

duwioldeb. Felly mae y pethau hyn yn cael eu haddaw i'r dyn

duwiol yma; ac ond eu cael felly, diammheu eu bod yn elfen

werthfawr yn hapusnvydd y saint yn y fuchedd hon. Mae yn

bosibl o dan yr hen oruchwyhaeth fod bendithion tymmorol yn

wystlon mwy sicr o bethau ysbrydol nag ydynt yn awr o dan yr

efengyl. Ond ar yr un pryd, mae gan dduwioldeb eto "addewid o'r

bywyd sydd yr awr hon," yn gystal ag "o'r hwn a fydd." A'r un

modd, y mae ganddi addewid am hâd duwiol a Uwyddiannus eto.

"Wele plant ydynt etifeddiaeth yr Arglwydd," medd y Sahnydd;

"ei wobr ef yw fifrwyth y groth;" hyny yw, y fthvyth fel yn fendi-

gedig a Uwyddiannus, mae yn un o wobrwyon yr Arghvydd i rîeni

duwiol. Ac yn sicr, un o'r gAVobnvyon mwyaf dewisol )dyw. Os
bydd plentyn yn wobr, mae yn wobr fawr; ac os cerydd, mae yn

gerydd tnvm. Nid oes dim yn molestu rhieni duwiol yn ìwy nag

annuwioldeb ac aflwydd eu plant, na dlm o'r ochr arall )-n peri

i'w harenau grychneidio yn fwy gan lawenydd na gAveled eu plant
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yn cael eu coroni á charedigrwydd y Duw bendigedig yn ei ras

ac yn ei ragluniaeth. Yr oedd y Salmydd â'i lygaid ar y ded-

wyddwch yma pan yn gweddio am nawdd Duw dros ei bobl:

"Fel y byddo ein meibion fel planwydd yn tyfu yn eu hieuenctyd,

a'n merched fel conglfaen nâdd wrth gyffelybrwydd palas." Mae
hyn yn cynnwys eu bod ymhob ystyr yn gysur ac yn anrhydedd a

choron i'w rhíeni : eu cyrff yn iach a phrydweddol, a'u meddyhau

yn ddoeth ac amaethedig, wedi eu haddurno â grasau yr Ysbryd,

fel conglfaen nádd, neu golofnau caboledig, yn mhalas neu deml y
Duw byw. ''Gwn eu byd y bobl y mae felly iddynt; gwn eu

byd y bobl y mae yr Arglwydd yn Dduw iddynt!" "Weithian,"

medd yr Arghvydd, "ni chywilyddir Jacob, ac ni lasa ei wyneb ef;

eithr pan welo efe ei feibion, gwaith fy nwylaw, o'i fewn, hwy,"

sefrhieni a phlant ynghyd, "a sancteiddiant fy enw, ie sanct-

eiddiant Sanct Jacob, ac a ofnant Dduw Israel" (Esa. xxix. 22, 23).

Wel, y mae hyn oll mewn addewid, ac ni a ddylem gofio fod

yr Arghvydd yn dwyn daioni fel hyn ar yr hâd mewn ffordd o

garedignvydd a rhieni. Iddynt liwy y mae anrhydedd a Uwydd-

iant eu plant yn cael ei addaw, oblegid fod hyny yn rhan arbenig

o'u hapusrwydd hwy eu liunain. Mae y Duw mawr, yr hwn sydd

yn Dad ei hunan, yn adnabod calon rhieni duwiol tuag at eu

plant, ac yn gAvybod fod eu hoedl hwy megys yngln wrth eu

hoedl hwythau; ac mewn tynerwch tuag at eu hawyddfryd pryd-

erus am leshâd eu hiUogaeth, yr hwn a blànodd efe ei hunan yn

eu natur, a'r hwn sydd yn awr wedi ei sancteiddio trwy ras, mae

efe yn addaw yn dirion fendithio eu plant er eu mwyn. Hen
egwyddor yw hon ar ba un y mae Duw yn g^veithredu arni tuag

at ei bobl. Mae yn eu caru hwy, ac yn addaw eu bendithio

megys drosodd a throsodd drachefn, nid yn unig yn eu personau

eu hunain, ond yn eu hiUogaeth hefyd, a thrwy.hyny yn ychwanegu

at eu cysuron yn ddirfawr. Felly am Abraham a Dafydd: os

oedd yr Arghvydd yn addaw bendithio eu hâd, er eu mwyn hwy,

ac o'i garedigrwydd iddynt yr addawai hyny; ac fel caredigrwydd

mawr yr oedd y dynion sanctaidd hyny yn ei gymeryd. Yr oedd

Dafydd yn synu ac yn addoU yn yr ohvg ar ddaioni yr Arglwydd

iddo yn hyn: "Pwy ydwyf fi, O Arghvydd Dduw, a pheth yw fy

nh pan ddygit fi hyd yma?" o'r gorlan i'r orsedd! "Ac eto

bychan oedd hyn yn dy ohvg di, O Arghvydd Dduw; ond ti a
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leferaist am d)^ dy was dros hir amser 1 A pha beth mwyach a

ddywed Dafydd yn ychwaneg ^vrthyt ? ti a adwaenost dy was, O
Arghvydd Dduw." Mae fy nghalon yn llaw^n llawenydd; nis

gallaf ddymuno m\\y.

Yr un modd y mae'r sahn hon yn darhmio dedwyddwch y dyn

duwiol: "Gohid a chyfoeth fydd yn ei d ef." Nid yn ei feddiant

yn gymaint o bosibl; oblegid efe )^v sylfaenydd y teulu, a

chych\\yn y mae'r llwyddiant ynddo ef; ond bydd y golud yn ei

Id.
Pan y bydd ei enaid ef yn hapus yn y nefoedd, gehwch

ddysgwyl y bydd ei blant yn Uwyddiannus ar y ddaear. Ni

chafodd Abraham ddim etifeddiaeth yn weithredol iddo ei hun,

na ddo, led troed, yn Nghanaan; ond yr oedd yr etifeddiaeth yn

y teulu er hyny; Canaan a'i holl ogoniant yn aros i'w meddiannu

ganddo yn ei hihogaeth; yr hen foncyff yn sproutio yn ganghenau

aneirif Os yw dynion yn cadw at reolau cyfeiUgarwch, pa faint

mwy y Duw mawr ? Naturiol yw gwneyd syhv o blant cyfeiUion.

Yr oedd Saul trwy y cwbl yn para yn elyn byth i Dafydd; ond

cyfeilhon calon oedd Dafydd a Jonathan; ac ar ol ei farw ef,

ymofynai Dafydd am rai o d Saul i wneyd trugaredd Duw â hwy

er mwyn Jonathan. Fehy arfer Duw yw myned i gyfammod â'r

tadau, a gwneuthur trugaredd â'u hâd yn ol hyny. Byddwch

íìfyddlawn, rìeni, i gyfammod eich Duw; ac. fe allai mai pan y
byddwch chwi yn y bedd, y bydd efe yn ymofyn am eich hâd,

ac y codir hwy i fwrdd y Brenin. Os oes melldith yn dirgel

orwedd yn Uwybrau henafiaid annuwiol a dr allan yn y drydedd

a'r bedwaredd genedlaeth, y mae bendith yn Uwybr henafiaid

duwiol a ddilyn eu hâd hyd fil o genedlaethau. Y mae yn hyn

yn fynych fel y gwehv}-d am.bell i \vr yn casghi miloedd o bun-

noedd, ac yn marw heb eu gadael i'w berthynasau ; ond mae yr

eiddo yn ddiogel yn Us y chancery; a dyna hyny o'r diwedd, wedi

ychwanegiad dyblyg, yn disgyn i'r etifeddion.

4. Mae yn wynfydedig yn ei brofedigaethau. "Cyfyd goleuni i'r

rhai uniawai yn y tywyUwch." Os bydd y ddaear yn cau, ceir y

nef yn agored. Os b}^dd y dyn oddiaUan yn cael ei lygru, y d}'n

oddi mewn a adnewyddir o ddydd i ddydd. Os bydd cystuddiau

Crist yn amlhâu i'r duwiol, trwy Grist bydd 'ei ddyddanwch yn

amlhâu hefyd. Dacw Esau }n bygwth Jacob; ond y mae ymys-

garoedd y brawd Uidiog yn toddi yn serchogrwydd pan gyfarfu

M
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efe â'i frawd. Wele Pharaoh yn erUd Lsrael Dinv hyd at y Môr
Coch; ond mae'r môr yn ciho i gadw yr IsraeUaid, ac yn dy-

chwelyd i foddi yr Aiphtiaid. Y mae Haman waedlyd yn

cynllunio yn erbyn Mordecai a'r luddewon ; ond mae ei gynllun-

iau yn troi i'w ddinystr ei hun. Beth yw hyn oll ? Goleuni yn

codi i bobl Dduw yn y tywyllwch, a'u tywyllwch yn myned fel

hanner dydd. lë, fe gadwyd yr uniawn hyd yn hyn; ond pa fodd

y bydd arno mewn amser i ddyfod? "Nid ofna efe rhag chwedl

ddrwg." Y mae chwedlau drwg lawer gwaith wedi llwfrhâu

calonau y dewrion, a bhno breninoedd ; ond ni wna adroddiadau

na llythyrau neb ddigaloni y cristion fifyddiog yn ei Dduw. "Ei

galon sydd ddisigl yn ymddiried yn yr Arghvydd." Mae efe yn

abl i ganu yn nghanol daeargrynfäau : "Duw sydd noddfa anerth

i ni, cymhorth hawdd ei gael mewn cyfyngder; am hyny nid

ofmvn pe symudai y ddaear, a phe treighd y mynyddoedd i

ganol y môr, er rhuo a therfysgu o'i ddyfroedd, er crynu o'r

mynyddoedd gan ei ymchwydd ef

"

5. Byddyn ddedwyddyn awr angeu. Llònodd efe lawer un ar ei

wely, ac wele Dduw yn cymeryd ei ofal yntau heddyw ar ei wely

angeu. "Gwn ei fyd a ystyrio wrth y tlawd; yr Arghvydd â'i

gwared ef yn amser adfyd. Yr Arghvydd a'i ceidw ac a'i bywhâ;

yr Arghvydd a'i nertha ef ar ei glaf wely; cyweiri ei holl wely ef

yn ei glefyd." Ceidw ef mewn tangnefedd heddychol, yr hyn a

wna wely cystudd a marw yn esmwyth iawn iddo. Mae bendith

yr hwn oedd ar ddarfodam dano yn dyfod arno ef; a thra y mae
saint tlodion y ddaear yn ei hebrwng gyda gweddíau a dagrau a

bendithion o'r byd hwn, bydd y saint anghenog, oedd wedi ei

flaenu draw i'r wlad well, yn ei dderbyn yn groesawus i'r trag)^-

yddol bebyll. Llawenychant yn ddirfawr wrth ei weled ef a

Avylodd gyda h^yynt yn eu gofidiau, a dòrodd ei fara iddynt, a'u

cysgododd pan oeddynt heb gartref, neu a fu fel tad i'w plant

amddifaid, wedi dyfod adref i d ei Dad nefol, ac yn cael ei osod

gan Fab Duw i eistedd gydag ef ar ei orseddfainc. A phan y
bydd ei ysbryd fel hyn yn hapus yn y nef, bydd ei gofíadwriaeth

yn perarogh ar y ddaear. "Y cyfiawn fydd byth mewn cofFadwr-

iaeth;" cofifadwriaeth beraidd, sanctaidd, fyAviol. "Coíìfadwr-

iaeth y cyfiawn sydd fendigedig; ond enw y drygionus a bydra."

Y raae enw hwnw naill ai yn colli yn llwyr mewn anghof, neu y
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mae sa\\}T ddrwg a ffiaidd anio os y\v yii arus. Ded\v)dd

yw y wlad y byddo ganddi lawer o rai cyfiawn i fendigo eu

coíifadwriaeth

!

Wele dyma bortrëad y duwiol, a'r duwiol iawn. Os nad ydyni

yn ei adnabod ynom ein hunain, a ydym yn ei hoffi fel âg i'w

ddymuno / ni ein hunain ? A ydym yn dymuno nid yn g>Tnaint

farw o'i fanvolaeth ef, fel yr oedd Balaam yn chwennych, ond

bpv o honom ei íjwyà. ef? Mae diwedd y testun yn cyfeirio

at y cymeriad sydd yni hollol wahanol iddo,

—

>t annuwiol

!

Y mae hwnw )ti cenfìgenu yn ddigofus wrth y duAviol, ac yn

fynych yn ei oes, ond yn sicr yn ei angeu, yn cael ei siomi am ei

obaith a'i hoU dd>Tnuniad. Yngln â phethau a dderfydd yr

oedd ei ddymuniad ef; a phan y cyll efe hwy, derfydd am ei

ddymuniad yntau. "Gobaith y cyfìa\\Ti fydd llawenydd; ond

gobaith y dr>^gionus a dderfydd am dano." Cofied >t Arglwydd

ni yn ol ei raslonrwydd i'w bobl, fel y gorfoleddom gyda'i etifedd- >

iaeth.

M 3



PREGETH IX.

lACHAWDWRIAETlI TRWY FADDEUANT.

Luc i. 76, 77; "A thithau, fachgenyn, a elwir yn broph\vycl i'r Gonichaf;

canys ti a äi o flaen wyneb yr Arglwydd, i barotôi ei ffyrdd ef ; i roddi

g\vybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl trwy faddeuant o'u pechodau."

MAE y geiriau yn rhan o brophwydoliaeth Zacharías ar

enedigaeth ei fab, loan Fedyddiwr. Mae yn rhaid

fod genedigaeth mab yn destun Uawenydd i rîeni oedranus ac

anmhlantadwy, ac yn enwedig genedigaeth y fath fab âg loan, yr

hwn oedd rodd gan Dduw mewn atebiad i weddi, ac am yr hwn

y rhagfynegid y byddai yn gyflawn o'r Ysbryd Glàn o groth ei fam,

ac yn ddiwygiwT mawr yn ei oes. Ac felly y dywedai yr angel

wTth ei dad, y byddai iddo ef lawenydd a gorfoledd, ac y byddai

llawer, yn gystal âg yntau, yn llawenychu am ei enedigaeth ef.

Ac eto pan yr agorwyd genau Zacharías ar enwaediad y bachgen,

nid am dano ef yn unig nac yn gymaint y mae efe yn bendithio

Duw. Yr oedd rhyAv un mwy nag loan yn ei olwg. Mae efe yn

edrych at y Messîah, tnvy gnawdoliaeth ac angeu yr hwn yr oedd

Duw i gyflawni ymwared, neu brynedigaeth ysbrydol a thragyw-

yddol, ei bobl, ac yn hyny i gAvblh:iu ei drugaredd â'r tadau, a

chofio ei gyfammod a'i Iw, a chyflawni yr hyn a addawodd efe

trwy enau ei sanctaidd brophwydi, y rhai oedd er dechreuad y
byd. Nid loan oedd y by^vyd, yr hwn oedd oleuni dynion; ond

efe oedd y rhagredegwr a'r dystiolaeth am dano ef; ac am hyny

y mae Zacharías, os oedd efe yn dechreu gyda bendithio am ei
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\ fab loan, yn ei golli ef yn fuan yn ei ol)'nwr; y mae efe yn diflanu

' fel y seren foreu ar godiad yr haul o'r uchelder.

Eto tra y mae yn bendithio Duw yn benaf am Grist, wele efe

ar ddiwedd ei gân yn troi ei lygaid at ei blentyn, a'r weinidogaeth

a gyfla^mai: "A thithau, fachgenyn, a ehvir yn brophwyd i'r

Goruchaf" Yma y cawn ei swydd ef: prophwyd wedi ei alw

gan Dduw i ddysgu dynion. Felly y galwai Duw ef "Wele,

mi a anfonaf i chwi EHas y prophwyd." Ac yr oedd arwyddion

prophwyd mor amhvg ynddo nes oedd pawb oll yn cymeryd loan

fel proph^^yd. Achubodd hyn ei fywyd ef unwaith, a buasai yn

berygl bywyd i neb ei wadu.

Ac wele drefn ei weinidogaeth : "Ti a äi o flaen wyneb yr

Arglwydd." Felly y mae y prophwydi yn rhagfynegu am dano,

a'r angel Gabriel yn dyweyd wrth ei dad: "Efe a ä o'i flaen ef;"

a'r un peth a dd}^ved ei dad yma wrtho yntau. Yr oedd yr holl

brophwydi o flaen y Messíah, ac yn rhagfynegu ei ddyfodiad; ond

yr oedd loan wedi ei anfon o flaen ei wyiich ef Ymddangosodd

cyn ei ddyfodiad ebr\\ydd, ac nid oedd yr un prophwyd i godi

ar ei ol ond y Messîah ; a rhan arbenig o'i weinidogaeth oedd

cyhoeddi ei ddyfodiad, a pharotôi y bobl i'w groesawu.

Y mae natur ac amcan ei weinidogaeth yn cyfateb i'w hamser

a'ithrefnhi: "I barotòi ei fìyrdd ef; i roddi g^vybodaeth iach-

awdwriaeth i'w bobl." Mae yn cael y bobl yn dra llygredig a

ífurfiol; ac y mae yn dyfod yn ysbryd a nerth Ehas i edfryd pob

peth. Yr oedd yn cyhoeddi barnau Duw yn agosâu ar y dryg-

ionus, yn dyweyd fod teyrnas nefoedd ar gael ei sefydhi, ac yn

gahv ar y genedl i edifarhâu ac i "gredu yn yr Hwn oedd yn

dyfod ar ei ol ef, sef yn Nghrist lesu," mewn trefn i fyned i'r

deyrnas, gan fedyddio yr edifeiriol er maddeuant. Yn y man,

ar ol dyweyd ei fod yn dyfod ar ei ol ef, ac yn sefyll ymysg y

bobl, mae yn dyweyd pwy yAv, yn ei nodi allan: "Wele Oen

Duw. Hwn yw Efe am yr Hwn y dyAvedais, Ar fy ol i y mae

g\vr yn dyfod—Hwn yw Mab Duw;" Mab Duw o ran ei Berson,

yr hwn a ragordeiniwyd ganddo cyn seiUad y byd, i dynu ymaith

bechod tr\vy ei aberthu ei hun. Fel hyn rhoddai loan wybodaeth

iachawdwriaeth i bobl Dduw trwy foddeuant eu pechodau.

Dyma yr hyn a ddaw bellach yn destun ein syhv : iachawd\\T-

iaeth tnvy faddeuant pechodau.
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Mae y gair ynaddcuaiit yn arwyddo rliyddhâd, goUyngdod, neu

roddi i fyny. Defnyddir ef am ollwng cynnulleidfa ymaith, neu

olhvng carcharorion mewnrhydd-deb, neu oüwng yr ysbryd o'r corff.

Felly lle dyAvedir i Grist roi i fyny yr ysbryd, darllena WiUiam

Salesbury, "A faddeuodd yr ysbryd." Pan ei cymhwysir at achos

pechadur, ac y darllenwn am faddeuant pechodau, meddyhr fod

Duw yn iawn Crist yn goUwng, yn rhoi i fyny, y cwyn oedd

ganddo yn erbyn yr euog, ac yn ei ryddhâu dros byth oddiwrth y

gosbedigaeth ddyledus iddo am bechod.

Hwyrach fod iachawdwriaeth yn y testun yn golygu Crist yr

lachawdwr, yr hwn a ehvir yn iachawdwriaetli Duw. Felly

"gwybodaeth iachawdwriaeth" ydyw gAvybodaeth am Grist ei

Hawdwr, a hyny er maddeuant; dysgu dynion am ei Berson a'i

gyfryngdod ef, nes eu dwyn i'w adnabod a chredu ynddo, a hyny

mewn trefn i gael maddeuant. Dyna a wnaeth loan Avrth ahv i

edifeirwch am ei fod ef wedi nesâu, ac wrth fedyddio yn ei enw

er maddeuant pechodadau, gan gyfeirio ato fel Oen Duw, yr hwn

sydd yn tynu ymaith bechodau y byd. A hyn y cyttuna com-

misiwn Paul: "At y Cenedloedd yr ydwyf yn dy anfon di yr awr

hon, i agoryd eu llygaid, ac i'w troi o dywyUwch i oleuni, ac

o feddiant Satan at Dduw, fel y derbyniont faddeuant pech-

odau."

Neu hwyrach fod y gair maddeuant yma yn eghirhâd ar y gair

iachawd\\TÌaeth, ac yn dangos pa fath iachawdwriaeth y mae yr

' efengyl yn rhoddi gwybodaeth am dani. Felly mae y gair i'w

olygu fel pe dywedasai Zacharias, "I roddi ì'av bobl ef wybodaeth

ynghylch neu am faddeuant eu pechodau." lachawdwriaeth trwy

neu yn gynnwysedig mewn maddeuant y mae yr efengyl yn ei ddad-

guddio. Felly y dywedir fod "i ni brynedigaeth trwy ei waed ef,

sef maddeuant pechodau yn ol cyfoeth ei ras ef," a bod yr efengyl

yn "allu Duw er iachawdwriaeth." A phaham? ond oblegid mai

ynddi hi y dadguddir cyfiawnder Duw. neu faddeuant pechodau.

Ymha dduU bynag y cymerwn ni y geiriau, dangosant fod yr

iachawdwriaeth trwy Grist yn iachawdwriaeth ysbrydol a thragyw-

yddol. Yr oedd yr luddewon yn dysgwyl iachawdwriaeth trwy

allu y Messíah; ond gwaredigaethau tymmorol a g\vladol oedd yr

hyn a ddysgAvylient hwy oddiar ei law. Ond y mae efe yn awdwr

iachawdwriaeth dragy\vyddol; iachawdwriaeth nid i'r coríf yn unig,
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ond i'r holl ddyn, a hyny dros byth; iachawdwriaeth nid o gaeth-

iwed Cesar, ond o gaethiwed Satan a Uygredigaeth ; iachawdwr-

iaeth trwy yspeiho ty^^'ysogaethau ac awdurdodau, cymeryd

oddiarnynt eu carcharorion, a chymmodi y rhai hyny pan yii

elynion trwy faddeuant o'u pechodau.

Ni a gymer^yn iachawdwriaeth yma am ddedwyddwch ysbrydol

a thragy^yyddol, ac a geisiwn wneyd rhai syhvadau a gynnyrchir

wrth syUu arni yn y goleu neiUduol y mae yn cael ei harddangos

yn y testun hwn : iachawdwriaeth trwy faddeuant.

I. lachawdu'riacth pcchadiir ydyw iacharudwriaeth trwy faddeu-

ant.

Nid oes ar neb arall eisieu y pethau hyn. Y mae ar angel eisieu

dedwyddwch, ond nid oes arno eisieu maddeuant mewn trefn i'w

gael. Ond am danat ti, bechadur, ni chei di byth ddedwyddwch
oni ddaw mewn íFordd o iachawdwriaeth trwy faddeuant pech-

odau. Ond dyma yw hynodrwydd y Bibl, dyma swm gweinidog-

aeth fawT yr efengyl : gosod dedwyddwch tragTwyddol yn nghyr-

haedd pechadur tnvy faddeuant o'i bechodau ! O ddyn, yr wyt

yn bechadur. O bechadur, yr w-yt yn druenus a chohedig. Ond
O y coUedig euog, g^vrando! nid wyt ti yn ddiobaith; y mae

1 iachawdwriaeth yn dy gyrhaedd trwy faddeuant. Er dy fod yn

blentyn digofaint WTth naturiaeth, barn o gondemniad amat trwy

gamweddun, wedi dy lunio mewn anwiredd; ac er fod y llygred-

igaeth hwnw w^edi tòri allan yn ebrwydd, fel yr wyt ar gyfeihorn

o'r bru, ac yn ddr\vg o'th ieuenctyd, hoU fwriad meddylfryd dy

galon yn unig yn ddrygionus bob amser, a tliithau o"r trysor drwg

yma wedi llygru dy ffyrdd, a g\\'ne)'d yr h}n oedd ddrwg hyd y
geUit,—eto y mae Duw yn galw ar dy ol, dedwyddwch tragyAV-

yddol yn cael ei osod o'th flaen, a bywyd yn dy gyrhaedd. Mae
Duw jTi Nghrist yn cymmodi pechaduriaid âg ef ei hun heb gyfrif

iddynt eu pechodau. Y mae wedi cyhoeddi ei enw, "Jehofah,

Jehofah, y Duw trugarog a graslawn, hwyrfrydig i ddîg, ac aml

o drugaredd a gwirionedd, yr hwn sydd yn cadw trugaredd i fil-

oedd, gan faddeu anwiredd, a chamwedd, aphechod." Ac y mae
wedi rhoddi ein hanwiredd ni i gyd ar Grist, a tlirwy ei waed ef

yn gweithredu yn ol ei enw at yr euog: "Trugarog fyddaf w/th eu

hanghyfiawnderau hwynt, a'u pechodau a'u hanwireddau hwynt ni

chofiaf ddim o honynt mwyach." Beth a fydd beUach? Ded-
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wyddwch; oblegid, "Dcdwydd yw y rhai y maddeuwyd eu

hanwireddau.

Ni bu dedwyddwch erioed yn fwy gwirioneddol o flaen Adda

yn INIharadwys, nac mor sicr iddo, âg ydy^y i bechadur yn Nghrist.

Duw mewn cyfammod oedd yn cyflwynobywyd i Adda; ac y mae

}T un Duw yn gwneyd hyny i'r enaid edifeiriol a chrediniol mewn

cyfammod newydd. Nid oedd gan Adda ond un addewid, a hòno

yn gorwedd mewn bygythiad; ond y mae genyt ti, fy enaid, liaws

o addewidion pendant ac egUir wedi eu rhoddi trwy Iw. Gan

^^ybod dy ddrwg-dybiaeth a'th ofnau, y mae Duw yn dyweyd

drachefn a thrachefn, "Myfi, myfi a ddilëaf dy bechodau;" coel-

iwch fi, "Trugarog fyddaf;" îe coehwch, "Ni chofiaf ddim o

honynt mwyach." Ac os rhy fychan hyn, mi a dyngaf: "Fel mai

byw fi, nid ymhoffaf yn marwolaeth yr annuwiol, ond troi o'r

annuwiol a byw." Yn y cyfammod cyntaf nid oedd dim wedi ei

\vneyd tuag at ddíogehi dedwyddwch ond ei addaw, a gosod

crëadur perffaith ar fíbrdd hawdd i'w sicrhâu iddo ei hun. Ond am
yr iachawdwriaeth trwy faddeuant, mae y pethau mwyaf a wnaeth

Duw erioed wedi eu cyflawni eisoes mewn trefn i ddwyn pechadur

i'w mAvynhâu. Y mae Mab Duw wedi ymgnawdoh, wedi cyflawni

ammod y cyfammod trwy farw, a sicrhâu ei gyfoeth i gredadyn.

Ni welwyd Adda erioed wedi cyrhaedd ei ddedwyddwch yn fíbrdd

ei gyfammod; ond y mae gan bechadur Ragflaenor a aeth i'r nef

gyda'i achos, gan gymeryd meddiant o honi yn ei enw. lë, y
mae pechaduriaid fel nyni wedi cyrhaeddyd yno trwy faddeuant.

Pwy oeddynt hwy oedd yn tystiolaethau am danynt eu hunain,

"Amhyny gan ein bod wedi ein cyfiawnhàu trwy ffydd, ymae genym
heddwch tuag at Dduw, trwy ein Harglwydd lesu Grist; trwy yr

hwn hefyd y cawsom ddyfodfa trwy ffydd i'r gras hwn, yn yr hwn
yr ydym yn sefyll, ac yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Duw?"
Pwy oeddynt hwy oedd yn mohannu, "Bendigedig fyddo Duw a

Thad ein Harglwydd lesu Grist, yr hwn o'i fawr drugaredd á'n

hadgenedlodd ni i obaith bywiol, trwy adgyfodiad lesu Grist oddi-

wrth y meirw, i etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflan-

edig, ac yn nghadw yn y nefoedd i chwi?" A phwy oeddynt

hwy oedd yn ymorfoleddu ar angeu, gan ddywed}'d, "Ni a wydd-

om, os ein daearol d o'r babell hon a ddattodir, fod i ni adeilad

gan Dduw, sef t nid o waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd ?

"
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Pechaduriaid oedd y rhai hyn i gyd, heb fod dim un o honynt

wedi cyflawni un ddyledsw^dd na chadw un gorchymyn yn

berftaith erioed. lë, pwy ydynt hwy sydd yn dyrfa fawr na

ddichon neb eu rhifo, yn sefyll ger bron yr orseddfainc a cher bron

yr Oen—wedi eu gwisgo mewn gnau gwnion, a phalmwydd yn

eu dwylaw, wedi eu cyflwyno yn ddifai ger bron gorseddfainc Duw
mewn gorfoledd ? Pwy ond hen deuhi y codwm ! rhai a fuont

unwaith yn annuwiol, a thros eu hoes yn anmherífaith. Pa fodd

(yr aethant acw? Tr\vy faddeuant. Bydd sn iachawdwriaeth

jtrwy faddeuant yn eu cân byth: "Iddo Ef yr hwn â'n carodd ni,

lac a'n golchodd oddiwrth ein pechodau yn ei waed ei hun! Ti

â'n prj-naist ni i Dduw trwy dy waed."

Ac os dpvedi di, f\' enaid, fod rh)'Av neillduoln\ydd yn dy

bechodau di sydd yn peri i ti ddigaloni am dy gadwedigaeth,

gwybydd fod rhai yn y nefoedd heddyw íig a fu yn euog o bob

niath o bechodau ond y pechod anfaddeuol. A yw dy bechodau

yn aml? Felly finnau, medd Dafydd : "Canys drygau annifeiriol

a'm cylchynasant o amgylch ; fy mhechodau â'm daliasant, fel nad

allwn edrych i fyny; amlach ydynt na gwallt fy mhen" (Psalm xl.

12). A oeddit ti yn hynod mewn drwgcyn cael crefydd? Felly

finnau, medd Saul o Tarsis: "Yr hwn oeddwn o'r blaen yn

gablwr, ac yn erlidiwr, ac yn drahäus; eithr mi a gefais drugaredd,

fel y dangosai lesu Grist ynof fi yn gyntaf bob hir-oddef, er siampl

i'r rhai a gredant rhagUaw ynddo ef i fywyd tragywyddol." Felly

ninnau, medd y Corinthiaid : "Godinebwyr, eilunaddolwyr, tòrwyr

prîodas, masweddw)T, gwrywgydwjr, Uadron, cybyddion, meddw-

on, difenwyr, cribddeilwyT—hyn fu rhai o honom ni; eithr ni a

olchwyd, a sancteiddiwyd, a gyfiawnhäwyd, yn enw yr Arglwydd

lesu, a thrwy Ysbryd ein Duw ni." A gefaist ti gwympiadau

mewn proftes? Felly ninnau, medd Dafydd, Solomon, a Pedr.

A oes ystyfnigrwydd yn dy fai yn dal pob gorchwyliaeth ? Felly

buom ninnau, medd llíaws o hen luddewon cildynus yn ífordd eu

calon. Ond y mae iachawdwriaeth drwy faddeuant wedi eu

cwbl iachau, a'u hadferu i gysur a heddwch tragywyddol. Mae
Zaccheus wedi cyrhaedd yno yn lán oddi\\Tth ei gybydd-dod trwy

faddeuant. Mae hen lofruddion a bradwyr y Gwaredwr yno wedi

cael maddeuant trwy y gwaed a dywalltasant. Mae pechaduriaid

br}'ntion Corinth wedi etifeddu teyrnas Dduw trwy faddeuant a
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glanhàd. Wele y rhai hyn oll yn barod i'th annog ymlaen. Xa
ddigalona, meddynt; ni a fuom }ti yr un cyflwT, dan }t un ofnau,

ac arnom }t un anghen ; eithr heddyw ni a geir yn ddiangol tr^yy

faddeuant. Fel hyn, cofia mai nid bod yn bechadur a'th rwystra

i fod yn gadwedig : y mae pechaduriaid wedi eu cadw. Ac nid

dim hynod yn dy bechodau a'th luddias, oblegid y mae pob

pechod a chabledd yn^ cael ei faddeu i ddynion. Nid un peth a

dy ddyfetha, ond esgeuluso yr iachawd^^TÌaeth tnvy faddeuant.

I'th gymhell ymhellach i geisio iachawd\vriaeth, cofia mai yr

unig ffordd i droseddA\T gael iachawdwriaeth yd^-^y trwy faddeuant.

Mae dyn wedi pechu, a'i brofi yn euog, y mae dan farn o gon-

demniad; ac nid oes dim gobaith ei ryddhâu ond tn\y faddeuant.

Am gael byw)d trwy gadw y gyfraith, mae yn rhy ddiweddar

ceisio, oblegid mae y g}-fraith wedi ei throseddu: "Mi a bechais;

beth a \\Tiaf?" Mae g\\Tieyd iawn allan o'r cwestiwn: nis gall

pechadur ateb i Dduw am un peth o fil. "Os creffi, pwy a saif?"

Mae sôn am ddîanc yn ynfydnvydd: "I ba le y íîöaf o'th ^Yydd?"

a phe y cawn i le, ni byddai hyny ddim ond fíbi oddiwrth fifynnon

fy hapusn^ydd. A oes dim gobaith, Dafydd ? Oes y mae un

fifordd eto. "Ond y mae g}'da thi faddeuant." Nid oes dim ond

pechod a thrueni }Tiof fi; ond "y mae trugaredd g}'da yr Arglwydd,

ac aml }Tnwared gydag ef" A dyma sprhig ei holl grefydd:

"Maddeuant fel y'th ofner."

Ac os dyma yr unig ffbrdd i bechadur, felly i bechadur }ti unig

y mae"r iachawdwriaeth. Am iachawd\\TÌaeth tnvy allu, gall

angehon fod yn \\Tthddr}'chau o honi : bu rhyw ddydd ar Fab Duw
yr oedd yn dda iddo ef ei chael hi. Ond am iachawdwriaeth

tnvy faddeuant, }Tnwne\vch am dani, bechaduriaid; nid yw hòno

yn perthyn i neb arall. "Eich iachawdwriaeth chwi," y geilw

Duw hi. "Fy iachawdwTÌaeth," medd y pechadur crediniol. I

ba le dybygwch chwi y daw gras ond at yr annheilwTig ? I ba le

jT ä cymmod ond i elynion, iechyd ond i'r cleifion, a glanhâd ond

Ue mae aflendid? lë, pwy biau y nefoedd hòno lle mae ei

phethau wedi eu puro âg aberthau, lle mae Duw ar orseddfainc y
gras, a lle y mae Archoffeiriad, gwaed, ac eiriolaeth ? Nef pech-

adur ^-w hon, a geUi anturio rhodio y fíbrdd iddi. Pa faint bynag

o rai na phechasant erioed fydd g}'da thi yno, pechadur a fydd

yr achlysur o roddi ffurf arbenig arni, at ei anghen ef y mae hi
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wedi ci gwneyd, îe, gelwir hi wrth ei enw: "Mynwes Abra-

ham." Meddianned angeHon ynte yx hjoi a gaffont yn ffordd

natur, a ch^Tnered yr hunan-gyfiawn yr h}aî a roddo Chemos ei

dduw iddo; ond yr lioU iachawdwriaeth trwy faddeuant, yr oll a

oresgynodd Crist ein Gwaredwr, a feddiannwn ninnau, bechadur-

iaid.

II. Y mae iac]ia%i<d%i.'riaeth trwy faddeiiant yn iachawdwriaeth

ras: iachawdwriaeth nid trwy gofio g^veithredoedd da, ond tr^yy

beidio cofio g^veithredoedd dnvg.

Mae maddeuant ei hunan yn hollol o ras, ac y mae y cyfan s/n

j

dilyn yn tarddu o'r un ftynnon. Mae Duw yn maddeu o dnigar-

í edd, ac yn g^yneyd y gAveddill am ei fod yn rasol yn maddeu.

Penarglwyddiaeth a r}-dd ras mewn maddeuant pechodau ydyw
gAvreiddyn yr hoU iachawdwriaeth. Mae maddeuant weithiau yn

cael ei weini ar g>frif fod rhj-AYbeth yn galw am dano yn y tros-

eddwT; anaml mae awdurdodau g\vladol yn maddeu heb h}Tiy.

Ni f}-nai Solomon ladd Abiathar, er ei fod ynr yn haeddu manv-

olaeth; o herA\ydd yr oedd efe wedi bod yn dw}Ti arch yr Ar-

glwydd o flaen ei dad, ac wedi ei g}-studdio yn yr hyn oll y
cystuddiwyd yntau. Yr oedd yno ryAvbeth ffafriol yn yr achos;

ond yr holl ffafr a wnaetlì Solomon oedd newid manvolaeth am
alltudiaeth. Ond wele bechadur wrth orsedd Uuw yn cael hawl

i fy\\7d tragywyddol tn\y faddeuant, ac nid tn\y ddim ynddo ef

yn cymhell i'r fath beth. Nid oes dim da yn trigo }Tiddo, na

dim gwir dda wedi ei wneyd ganddo. Darllenwch ei fywgraffiad

hyd y fynydyn y cafodd ei fywyd; ac nid oes yno ddim cymaint

â chwpanaid o ddwfr oer wedi ei roddi oddiar gariad; nid oes

dim dyrnaid wedi ei hau o'r hwn y gallai fcdi dim ond llygredig-

aeth. Os na chaiff faddeuant, derfydd am dano; ac ni fedr

waeddi, Trugaredd ! mae ei enau yn nghau. Am ei edifeinvch a'i

ffydd, y maent o'r un ffynnon â'r hoU iachawdwTÌaetli a'r maddeu-

ant; yn foddion i dderbyn iachawdwriaeth, ond nid yn haeddu,

ac heb fod yn yr enaid o ran amser yn gynt na'r maddeuant. Na,

nid oes yma ddim teilyngdod. Nid yn unig nid oes dim yn y
pechadur yn galw am ei arbed, ond y mae ynddo feíau afrifed yn
galw am ei ddamnio. Wele bechodau yn gwaeddi hyd y nef, ac

wedi darostwng y pechadur hyd uffern; nid oes ond Duw a \Vyr

pa faint sydd o honynt, na'r dnvg sydd ymhob un. O druan an-
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obeithiol ! lë, oni bae mai Duw yw ei Farnwr ac nid dyn. lë,

oni bae fod meddyliau Duw yn uwch na meddyHau crëadur, fel y

mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear. O ba le y daw dedwydd-

wch i'r fath yma ? Ni ddaw o weithredoedd, oblegid wele efe yn

bechadur. Ni ddaw tnvy iawn ganddo, o herwydd nis gall efe

ei roddi. Ond fe ddaw trwy faddeuant, a maddeuant a ddaw

trwy ras.

Fel hyn y mae Paul yn profi cyfiawnhâd y pechadur heb ei

weithredoedd. "Dedwydd yw y gr nid yw yr Arghyydd yn

cyfrifpechod iddo." A oes yma ddyn yn cael dedwyddwch?

Oes am byth. Pa fath ddyn ? ai dyn na phechodd erioed ? dyn

wedi cyflawni pob cyfiawnder ? Nage, nage ! dyn nad oedd gan-

ddo ar y pryd ond anwireddau a throseddau. Pa fodd y cafodd

y fath un ddedwyddwch yn lle ei ddamnio ? Trwy faddeuant.

Mae'r pechadur yn euog o'r hyn y mae'r ddeddf yn ei wahardd;

ond ni chyfrif yr Arghvydd bechod iddo, a dyna efe yn ddiniwed.

Y mae efe heb wneyd yr hyn yr oedd y ddeddf yn ei ofyn oddi-

wrtho ; ond nid yw ei anufudd-dod yn cael ei gyfrif yn ei erbyn

;

ac felly dyna efe yn gyfiawn ac mewn hawl bywyd. Gras trwy

gyfiawnder sydd yn teyrnasu yn holl orchwyhaeth maddeuant.

Felly y dengys Paul fod pechadur yn cael ei godi o dan gondemn-

iad marwolaeth "i deyrnasu mewn bywyd trwy un, lesu Grist."

Cyfiawnder Un ! yn hwnw y mae'r pechodau yn cael eu maddeu

a'u cuddio; ynddo ef y mae'r person wedi ei godi i heddwch

Duw, a'r bywyd yn ddîogel. A'r modd y daeth yr annheihvng i

feddiant o'r cyfiawnder hwn ydoedd ei fod yn ddawn trwy ras.

Gras Duw oedd ffynnon y cyfan
;
gras yn amlhâu—lliosogrwydd

o ras, a hwnw yn Uîosogrwydd Duwdod.

Ac nid wrth gych\vyn yn unig, pan y ceir y gwrthddrych yn an-

nuwiol, y mae'r iachawdwriaeth yn dyfod trwy faddeuol ras. Ar

faddeuant y mae'r saint yn byw. Mae iachawdwriaeth pobl Dduw

bob dydd hyd y diwedd trwy faddeuant : cynnal trwy faddeuant

adnewyddu tnvy faddeuant—nerth yn ol y dydd, diangfa mewn

temtasiwn, cysur mewn cystudd : y cyfan trwy faddeuant. Pen-

i arglwyddiaethol ras mewn maddeuant ydyw ffynnon eu hoU

fendithion. Dyma fel maent hwythau yn gweddio :

' Maddeu a

rho dy wyneb'—'Maddeu a dyddana;' ac yn y man ar wely

angeu, y deisyfiad a fydd, 'GoUwng, a maddeu ^vrth ollwng.' Y
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mae yn liyn yn debyg i daith plant Israel tnvy yr anialwch. Madd-

euant Duw oedd yn gaUu cyd-ddA\yn â hwy, eu hanvain, eu cadw,

a'u dw}Ti i wlad dda yr addewid. Yn lle eu Uadd yn ol eu

haeddiant yn y diffeithwch, '•maddeu, attohvg, anwiredd y bobl

yma," medd Moses, "yn ol dy faA\T drugaredd, ac meg}-s y
maddeuaist i'r bobl hyn o'r Aipht hyd yma. A d}^vedodd yr

Arglwydd, Maddeuais yn ol dy air" (Num. xiv. 19, 20).

Graslonnvydd ei natur }"\v yr h^Ti y mae'r Arglw}'dd yn wastad

yn ei ddangos fel gwTeiddyn maddeuant pechod. Mae "trugar-

eddau a maddeuant" g}'da eu gilydd, a'r naiU yn achos o'r llall.

"Da yd^Ayt a maddeugar." Maddeuant yd}^v "yn ol cyfoeth ei

ras ef," ac yn ol ei fawr drugaredd. "Graslawn fuost, O Ar-

gh\ydd, i'th dîr." Beth oedd y ffn\-yth a'r prawf o h}aìy?

"Maddeuaist anwiredd dy bobl; cuddiaist eu holl bechod;

tynaist ymaith dy holl lid ; tröaist oddiwrth lidiogn\ydd dy ddig-

ter." Yn lle dal dig byth, maddeu anwiredd y mae Duw; m}Tied

heibio i anwiredd; taflu yr hoU bechodau i ddyfnderoedd y môr,

a hyn "am fod yn hoff ganddo drugaredd" (Micah vii. 18, 19).

Nid wn i ddim beth a allai fod yn achos iachawdwTÌaeth tn\y

faddeuant ond gras. Mae y dyn yn droseddwr, ac onide ni

byddai eisieu maddeuant. Beth a all efe wneyd i haeddu madd-

euant ? Pe gallai wTieuthur iawn drosto eî hun, nid maddeuant

mor bríodol fyddai y goltyngdod. Ond pan y mae yr euog heb

ddim ganddo yn cael gollyngdod wrth orsedd Duw tnvy iawTi un

arall, dyma faddeuant o drugaredd a gras. Chwychwi oU, gan

hyny, sydd yn euog o flaen gorseddfainc cyfiawnder, deuwch gyda

eich gilydd at orseddfainc y gras ; cewch yno faddeuant heb arian

ac heb werth.

III. Y juae iachawdwriaeth trwy faddeuant yii iachawdwriaeth

trwy aberth a gwaed.

Dangosid hyn mor eglur o dan }t hen destament yn y lle mawr
oedd i waed rhwng Duw a deiliaid yr oruchwyliaeth hòno, fel mae
Paul yn dyfod i'r penderfyniad âg sydd yn wir o dan bob goruch-

wyliaeth: "Heb oUwng gwaed nid oes maddeuant." Ac am nad

oedd yn yr aberthau hyny ond adgoffa pechodau, yr oedd Mab
Duw yn d}d i dynu ymaith bechodau tnvy ei aberthu ei hun.

"Yn }T hwn," medd Paul, "y mae i ni brynedigaeth tn\y ei waed

ef, sef maddeuant pechodau, yn ol cyfoeth ei ras ef " Dyna y



iSo TaiJhrù'dun-iactJi irwy faJih-ìiaiit.

waredigaeth oddiwrth gosbedigaeth pechod yn dyfod ar unwaith

trwy ras a thr-wy waed. Am mai gwaredigaeth oddiwrth bechod

ydpv, gelwir hi }'n faddeuant yn ol cyfoeth gras; ac am fod y

waredigaeth hon trwy w^aed, y mae yn cael ei galw yn brynedig-

aeth. Prynedigaeth yAv y maddeuant yn ei achos, a maddeuant

yìv'r prynedigaeth yn ei heffaith; ac y mae yr effaith a'r achos yn

myned dan yr un ymadroddion yn y Bibl. Beth mae Duw yn ei

wneuthur pan yn cyfiawnháu ac yn maddeu i'r troseddwr yn yr

iawn ? Glanhâu, puro ei bechodau. A pha beth wnaeth Crist

ond >T un peth ? Os g^yyddom fod Duw yn addaw dilëu ein

camweddau er ei fv\yn ei hun, a'i fod yn galw i edifeirwch fel y

dilëer hwy, ni a wyddom hefyd ymddangos o Grist fel y dilëai ein

pechodau ni. Os gwyddom fod Duw yn y cyfiawnhád a'r madd-

euant yn puro y gydwybod, ac yn tynu ymaith bechod, ni a

wyddom pwy yw yr Hwn a burodd ein pechodau ni trwyddo ef ei

hun, ac a'u tynodd ymaith trwy ei aberthu ei hun. Os gwyddom

fod Duw yn y maddeuant yn gollwng yr euog yn rhydd mewn
iaw^n, ni a wyddom hefyd i'r Arglwydd lesu fyned unwaith i'r

cysegr drwy ei waed ei hun, gan gael i ni dragywyddol ryddhâd.

Os wyt yn profi, fy enaid, fod Duw yn yr iachawdwriaeth \x\vy

faddeuant yn taflu dy bechodau i ddyfnderoedd y môr, a thu ol

i'w gefn, edrych dipyn yn ol, a chei weled'achos hyny: y cymmod
yn cael ei wneuthur, a'r anwireddau eu rhoddi ar ben y bwch

diangol i'w dwyn i dir neillduaeth: "Efe," y Messiah, "a dd\vg eu

hanwireddau hwynt."

Felly y dengys Elihu iachawdwriaeth drwy faddeuant yn dyfod

o drugaredd mewn iawn. Yr oedd yr euog ar ddarfod am dano

;

ei enaid yn nesàu i'r bedd, a'i fywyd yn nesâu i'r dinystrwyr; ond

yn y fath gyfwng, "os bydd gydag ef genad o ladmerydd, un

o fil, i ddangos i ddyn ei uniondeb," yr uniondeb a gyflwynwyd

drosto gan un arall fel ei Fachnîydd, ac a ddaw yn eiddo ef trwy

ffydd, "yna efe a drugarhâ wrtho, ac a ddywed, GoUwng ef rhag

disgyn o hono i'r clawdd; myfi a gefais iawn!" A'r un â duw-

inyddiaeth Ehhu yw athrawiaeth Paul: "A hwy wedi eu cyfiawn-

hâu yn rhad trwy ei ras ef, trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist

lesu, jt: hwn a osododd Duw yn iawn, trwy ffydd yn ei waed ef i

ddangos ei gyfiawnder ef trwy faddeuant pechodau." Dyma yr

hoU orchwyliaeth yn gwreiddio mewn gras, yn cael ei dwyn
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oddiamgylch mewn iawn a g^vaed i anrhydeddu cyíìawnder, ac yn

dybenu mewn iachawdwTÌaeth i'r pechadur tnvy faddeuant.

IYr \z.\w\ a agorodd y ffordd i eigionau tragywyddol maddeuant

yn natur Duw redeg at fyd colledig. Am grëu, nid oedd dim

rhwystr i ddaioni tnvy allu o dan arweiniad doethineb i ddwyn y
cwbl i fôd, a'u gAvneyd yn ddedwydd fel crëaduriaid Duw. Ond
am drugaredd a gras mewn maddeuant i bechaduriaid, yr oedd

eisieu trefn neiUduol i'w hymarfer yn deih^-ng i Dduw. Y gwTth-

ddrj'ch yr oedd trugaredd am faddeu iddo, yr oedd cyfiawnder yn

gofyn ei ddamnio; a chan gyfiawnder yr oedd y ddadl gryfaf Ni

buasai cosbi yr euog yn cymylu trugaredd; ond ei achub a maddeu
iddo yn uniongyrchol fel yr oedd a ddygasai gyfiawnder dan

gwmwl. Ond wele ddoethineb yn rhoi yr achos yn llaw Ty^vysog

iachawdwriaeth, a hwnw yn cael ei berfîeithio tnvy ddyoddefiadau,

a thnvyddo ef wele ffordd i ddwyn meibion lawer i ogoniant yn

weddus i'r Duwdod. "Am hyn y mae y Tad yn fy nghani i,"

medd yr lesu, "am fy mod yn dodi fy einioes, fel y cymenvyf hi

drachefn." Fy anwyl Fab! dyma di wedi gosod fy nghariad i yn

rhyddj yr oedd yn gj-flawn o fwriadau grasol at yr euog er tra-

g^rwyddoldeb, a châf bellach gyhoeddi fy hun i'r byd euog fel

Duw trugarog a graslawn; cáf weithian gyfiawnhàu }t annuwiol;

câf faddeu wrth ddymuniad fy nghalon, a chyflawni boddlonn\ydd

fy ewyllys a'm daioni mewn iachawdA\TÌaeth tnvy faddeuant.

Ac meg>'S y mae tnigaredd yn rhydd yn y drefn lion, felly y mae

ffyddlondeb a chyfiawnder Duw yn ei rwymo i faddeu yn ol ei

addewid. Dyma fel y dengys Paul berffeithn^ydd un aberth y
GwaredwT: y mae wedi cadarnhâu y cyfammod yn yr hwn y mae
maddeuant (Heb. x. 14). Pafodd? Wel, y mae yr Ysbr)-d yn

tystiolaethu i ni fod gras a maddeuant y cyfammod yn sicr.

"Canys wedi iddo dd)^vedyd o'r blaen, Dyma y cyfammod: Mi

a osodaf fy nghyfreithiau yn eu calonau, ac a'i hysgrifenaf yn eu

meddyhau;" efe a ddywedodd hefyd, "A'u pechodau a'u hanwir-

eddau ni chofiaf mwyach. A lle mae maddeuant am y rhai hyn,

nid oes mwyach oftnvm dros bechod." Nid oes dim anghen am
dano, o hen^ydd y mae maddeuant wedi ei sicrhâu i'r egh\-ys,

ynghyda'r oll sydd yn ei ddilyn. Mae "hoU addewidion Duw yn

Nghrist yn îe ac amen." lë, tn\y y prynedigaeth y mae hoU eiddo

y Tad mewn trugaredd a gras yn eiddo y GwaredwT, a hoU orucli-
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wyliaeth maddeuant yn ei law ef. "Hwn a ddyrchafodd Duw â'i

ddeheulaw, yn Dywysog ac yn lachawdwr i roddi edifeirwch i

Israel, a maddeuant pechodau." Nac anobeithied yr euocaf, gan

hyny; deued at Grist, a cheiff y llaw a hoeUwyd ar y groes yn

agored i estyn pardwn iddo.

IV. Y ììiae yr iachawdwriacth sydd druy faddciiaìit yn iach-

aiudioriaeth berffaith a thragyivyddoL

Gelwir gwaredigaethau tymmorol yn iachawdwriaeth yn y
Bibl ; eithr am y rhai hyny, nid yn unig nid ydynt yn cyrhaedd yr

ysbryd, ac yn ymestyn i'r byd a ddaw, ond nid ydynt yn gwaredu

y corff ond oddiwrth ryw berygl neu drueni neillduol, ac yn ei

adael ymhob ystyr arall fel cynt, ac yn agored i syrthio i'r cyffelyb

beryglon drachefn. Yr oedd Paul wedi ei waredu oddiwrth

amryw ddirfawr angeu ; ond cystuddiol ydoedd ymhob peth dros

ei oes, a bu far\v yn ferthyr yn y diwedd. Yr oedd yr Arglwydd

wedi gwneyd iachawdwriaeth i Saul a'i deyrnas trwy law Dafydd;

ond drwg a thruenus a fu Saul wedi hyny yn ei fywyd a'i angeu.

Yr oedd gwaredigaeth Israel o'r Aipht yn iachawdwriaeth fawr a

gogoneddus, yr hon y mae Duw a'i eglwys yn ymuno i'w mawrhâu

am oesoedd. Beth er hyny ? y mae Duw yn dinystrio eihvaith y

rhai ni chredasent. Yr oedd yr iachawdwriaeth hòno yn gadael

eu hysbryd hwy dan lyAvodraeth anghrediniaeth a gwrthryfel, a'u

cyrff i syrthio dan fam Duw. Ond am iachawdwriaeth pechadur

trwy faddeuant, y mae hon cyfled â holl natur dyn, a chyhyd á'i

hanfod; mae yn ymgeleddu ei hoU alluoedd, yn diwaUu ei holl

anghenion, yn ei ddwyn o afael pob drwg, ac i fwynhád o bob

daioni, a hjTiy dros byth.

Y mae dawn Duw mewn maddeuant yn ddiedifarus, ac felly yn

ddigyfnewid. Ty\valltodd Crist ei waed er maddeuant pechodau;

ac nid oes eisieu iddo bellach ond dadleu ei waed tuag at ddwyn

y neb y maddeuwyd ei drosedd i lawn fwynhâu addewid yr

etifeddiaeth dragywyddol. "Canys os pan oeddym yn elynion

ein heddychwyd â Duw trwy farwolaeth ei Fab ef, mwy o lawer,

wedi ein heddychu, ein hachubir trwy ei fywyd ef " Mae yn dra

thebyg y daw achosion i alw am eu ceryddu hwynt a dderbynias-

ant faddeuant pechodau; ond nis demnir mo honynt. "Mi a

ymwelaf a u camwedd â gwialen, ac á'u hanwiredd â ífrewyllau;

ond ni thòraf fy nhnigaredd oddiwrtho, ac ni phallaf o'm gwirion-
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edd." lieth bynag a ddygwydd iddynt, ni chyfrgollant byth. Yn
yr iachawdwriaeth trwy faddeuant, mae yr enaid mewn undeb â'r

lachawdwr; gan hyny y mae bywyd y naill yn gyfrodeddog â

bywyd y llall. Rhaid gorchfygu y Gwaredwr cyn y dyfethir y
gwaredigion. "Byw wyf fi," medd efe, "a byw fyddwch chwithau

hefyd." Y mae meddwl fod tragywyddoldeb yn ein haros yn

feddwl ofnadwy. Ni a fyddwn yn bôd ymhen mihwn o flynydd-

oedd; a pha wêdd a fydd arnom y pryd hwnw? Ond y mae
maddeuant ac iachawdwriaeth yn rhoddi sirioldeb a phrydferth-

wch ar wyneb tragywyddoldeb, gan y sicrhëir yr oes ddiddiwedd

ar ei hd yn fywyd a digrifwch i bobl Dduw. Wele, ynte, "Ue

yr amlhäodd pechod, y rhagor-amlhäodd gras; fel megys y
teyrnasodd pechod i farwohieth, felly hef}-d y teyrnasai gras

trwy gyfiawnder i fywyd trag)^vyddol trwy lesu Grist ein Har-

glwydd."

Dyma yr iachawdwriaeth sydd yn Nghrist, ac a gyhoeddir yn

yr efengyl; a "pha fodd y diangwn ni os esgeuhiswn iachawdwr-

iaeth gymaint?" Os wyt hebddi, fy enaid, mae yr hoU fygythion

yn ngair Duw fel magnelau dinystriol yn cyfeirio eu ffroenau

atat, a melldith yr Arghvydd yn dy ddilyn ymhob man, ac yn

aros ar bob peth a feddi, yn y ddinas neu yn y maes. lë, heb

yr iachawdwriaeth trwy faddeuant, yr wyt yn y carchar eisoes,

wedi dy gondemnio, a phob mynyd yn agored i'r dienyddiad;

yr hoU wahaniaeth ydyw dy fod yn awr yn cysgu yn y carchar,

ac y byddi yn deftroi yn y man. Dacw ddyn condemniedig yn

cr// y grogfa; y mae wedi syrthio i gwsg, ac yn ei gwsg yn

breuddwydio yn hyfryd: yn ei weled ei hun mewn palas gwych,

a chanddo bob rhyddid, moethau, a mawredd. Ond och ! y mae

yn deffro, ac yn ei gael ei hun yn nghell y condemniad. AY'edi

agor ei lygaid, ni wêl ond yr hen barwydydd duon o'i gwmpas,

a'r hen byrth heiyrn yn gauedig arno. Enaid, pan ddefifroi

dithau i iawn ddirnad dy gyflwr, cei dy hun wedi dy amgylchu

gan HoUwybodaeth, HoUbresennoldeb, a HoUaUuogrwydd Duw,

heb un Ue i ti ffoi o'i ydd. Ond os wyt wedi dy gau dan

bechod, ac agoriadau dy geU dyweU yn Uaw cyfiawnder nef,

apeha yn edifeiriol at iawn y groes; a thrwy yr iawn daw yr

agoriadau i law trugaredd; a thrugaredd, wrth dy oUwng yn

jrhydd, a'th esyd yn ngofal maddeuant ac iachawdwriaeth.
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2 CORINTHIAID X. 13—16: "Eithr ni fostiwii iii Iiyd at bethaii allan o'n

mesur, ond yn ol mesur y rheol a ranodd Duw i ni, mesur i gyrhaeddyd hyd
atoch chwi hefyd ; canys nid ydyni megys rhai hel^ gyrhaeddyd hyd atoch

chwi, yn ymestyn allan tu hwnt i'n mesur; canys hyd atoch chwi hefyd y
daethom âg efengyl Crist : nid gan fostio hyd at bethau allan o'n mesur yn
llafiir rhai eraill, eithr gan obeithio, pan gynnyddo cich ffydd chwi, gael

ynoch chwi ein mawrygu yn ol ein rheol yn ehelaeth, i bregethu yr efengyl

tu hwnt i chwi, ac nid i fostio yn rheol un arall am bethau parod eisoes."

YR oedd yr apo.stolion wedi derbyn gorchymyn i fyned i'r hoU

fyd, a phregethu yr efengyl i bob crëadur. Darfu i'r

Pentywysog mawr, yr hwn unwaith a'u cyfyngodd hwynt i wlad

Judea, fel hyn eu gwneuthur yn dywysogion ymhob gwlad.

Felly yr oedd gan bob un o'r apostoHon hawl ac awdurdod i

deithio drwy yr holl ddaear, i ddysgu yr holl genedloedd, plànu

eghyysi i Grist ymhob g^vlad, a phregethu yr efengyl i bob crë-

adur dan y nef, fel y meddiannent yr holl ddaear yn enw Mab
Duw. I'r dyben o gyrhaeddyd yr amcan yn fwy effeithiol, yr

ordeiniodd yr Arglwydd lesu ddeuddeg o honynt; a thebyg yw
i'r rhai hyny drachefn, yn ol cyfarwyddyd doethineb a rhaglun-

iaeth Duw, ddosbarthu y ddaear rhyngddynt, yn ol fel yr oedd yn

hysbys ac agored iddynt y dyddiau hyny, rhan i hwn a rhan i'r

llall, i'r dyben o'i Uenwi âg efengyl Crist. Dyma gyfran un wedi

ei fesur allan iddo yma, a chyfran y llall draw. Yr oedd rheol

neu linyn Pedr yn rhedeg at yr enwaediad, a llinyn Barnabas a

Paul at y cenedloedd; ac felly rhyngddynt hwy, yr holl apostol-

ion, yr oedd eu Uinyn yn rhedeg trwy yr holl ddaear, a'u geiriau
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hyd eithalbedd y byd. Ac y mae yn ddigon tebyg fod pob un,

yn angerdd cariad at Grist ac eneidiau d}-nion, yn barod i

ddywedyd, "Y llinynau a syrthiodd i nii mewn Ueoedd hyfryd;

ie, y mae i mi etifeddiaeth dêg."

Amcan yr apostol Paul yma, dybygid, yw dangos iddo ef gadw

fewn y terfynau yr oedd Duw wedi eu mesur allan iddo yn ei

lafur g^veinidogaethol, ac nad ydoedd wedi ymestpi hwnt i'w fesur

ar draws, nac yn afreidiol, i faes neb o'i frodyr, nac yn bostio

pethau allan o'i fesur yn eu rheol neu yn eu hafur hwynt, ond iddo

lafurio yn ffyddlawn yn y gwledydd a syrthiasant i'w ran ef, ac yn

01 rheol y mesur yr oedd Duw wedi ei ranu iddo; "mesur yn

cyrhaeddyd hyd atoch chwi," medd efe wrth y Corinthiaid. 'Nid

fel intriidcr y daethum i Corinth : y mesur oedd yn cyrhaedd yno,

ac am hyny cyrhaeddais innau. Ac megys nad aethum aUan tii

hwnt i'm mesur i lafurio i faes rhai eraill, felly nid áf aUan tu hwnt

i"m mesur i fostio yn Uafur rhai eraiU. '"Ni feiddiaf fi ddywedyd

dim o'r pelhau ni weithredodd Crist trwof fi, i wneutliur y cenedl-

oedd yn ufudd ar air a gweithred;" ond os bostiaf hefyd, mi a

fostiaf yn y pethau y bûm yn offeryn i'w cyflaA\'ni. Yr eglwysi a

blènais yw sêl fy apostohaeth a'm Uythyrau canmoHaeth i; y
rhai hyn yw fy ngogoniant a'm gorfoledd, ac a fyddant feUy yn

nydd Crist. Ac wedi i mi lenwi y g^yledydd a fesunvyd aUan i mi

ág efengyl Crist, fel nad oes le mwyach i mi ddechreu achosion

newyddion ynddynt, nid wyf am fostio yn rheol un araU am
bethau parod eisoes; am bechaduriaid wedi eu gahv, ac eghvysi

wcdi eu plànu; ond tu hwnt i chwi, i berfedd }'r aniahvch, y
mynwn i fyned.' Dyma j'n Paul ysbryd missionary yn ddiledryw.

Ymorchestu yr oedd i bregethu yr efeng)4 Ue nid euM-id Crist, ac

nid adeiladu ar sail unaraU (Rhuf xv. 20, 21).

Dichon fod yr apostol yn dy^vedyd hyn i'w amddiftyn ei hun.

Nid annhebyg ydyw ei fod yn cael ei gyhuddo weithiau, yn ei zêl

gyda yr efengyl, o ymestyn tu hwnt i'w fesur, ac nad oedd yn

sefyU ar ei randir yn dêg. Tybygid ei fod yn golygu hyn yn

nechreu ei lythyr at y Rhufeiniaid. Paham y mae efe yn ymyr-

aeth ú'n hachos ni? ebe rhywun neu rai o'r Rhufeiniaid cristion-

ogol; ni bu efe erioed yma; ni bu, ac nid yw efe yn apostol i ni.

Mi a'ch atebaf, medd Paul; nid wyf yn myned tu hwnt i'm mesur;

yr ydym ni wedi '"derbyn gras ac apostoh'aeth i ufudd-dod ffydd

N 2
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ymysg yr holl genedloedd." Mae ein hawdurdodiad } n cyrhaedd

i'r holl fyd, ac feliy yn cynnwys eich eglwys chwithau. Nid wyf

yn gwneuthur dim ond yr hyn a fynai pob gr gonest ei wneyd;

talu fy nyled i'r Arghvydd lesu. "Dyledwr ydwyf " Nid anfynych

y gwehvyd gweinidogion, oedd â gair Duw wedi ei gau o fewn eu

hesgyrn nes yr oeddynt yn methu aros o fewn terfynau dynol, yn

cael eu cyhuddo o weithredu yn afreolaidd. Felly y bu gyda

Whitefield, Rowland HiU, a hen dadau Methodistiaeth Cymru.

Neu, fe allai fod Paul yn Uefaru geiriau y testun er mwyn argy-

hoeddi eraill. Yr oedd gau-apostoUon wedi dyfod i Corinth, y
rhai oedd yn heidio o'r naill fan i'r llall wrth eu mympwy ac i'w

dybenion cnawdol eu hunain. Nid oeddynt hwy mor hofF o

lafurio yr aniahvch, ond ymhisgo i mewn a wnaent i fesur rhai

eraill—i'r maes âg y byddai yr apostoUon wedi ei drîn. Ac yna

byddent yn bostio am bethau parod eisoes yn llafur rhai eraill, fel

pe buasai y cwbl wedi ei wneuthur ganddynt hwy.

Mae Paul yma yn cymharu ei hun yn ei ymdrech gweinidog-

aethol i'r rhedegwyr yn y campau Groegaidd, yr hyn bethau oedd

yn dra adnabyddus i'r Corinthiaid. Mae "mesur y rheol" yn

cyfeirio at y tir a'r Uwybr ag yr oedd yr ymdrechwr i redeg ynddo

—y Ihnell wèn ag oedd yn gwahanu ei hvybr ef oddiwrth hvybrau

ei gydymdrechwyr. Mae "bostio" ac "ymestyn allan tu hwnt i'r

mesur," a "bostio yn rheol un arall," yn cyfeirio at yr hyn oedd

yn waharddedig yno, sef i'r rhedegAvr dòri dros ei hnell ei hun i

reol neu line rhedegwr arall. A'r "cyrhaeddyd hyd atoch," a

gyfeiria at y rhedegAvr yn cyrhaedd y nôd o flaen eraill. Cymhara
Paul ei hun i redegwr, a maes ei lafur i'r course a hnellwyd allan

iddo gan Dduw. O fewn hwnw, cyrhaeddodd efe yn orchestol

hyd Corinth o flaen neb arall; a gwnaeth hyny "gan obeithio pan

gynnyddai eu ffydd hwynt, gael ei íawTygu," ei helpio ganddynt i

ehangu ei Unell "yn ehelaeth;" nid i fyned "i reol un arall, ond tu

hwnt iddynt hwy," i wledydd lle nas enwid Crist. Fel hyn yr

oedd efe yn rhedeg yr yrfa a osodwyd o'i flaen, heb wneuthur

cyfrif o ddim os gallai orphen ei yrfa trwy lawenydd. Mawr oedd
ei br}'denvch rhag iddo redeg yn ofer—cymeryd poen yn

ofer. Yr oedd ei faes yn helaeth, a'i feddwl a'i awydd yn

helaethach.

Fel hyn y mae yma ddarluniad o'r llafur a'r ysfa a ddylai fod
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arnom ninnau eto i helaethu terfynau efengyl Crist. Bod yn gyf-

ry^v un â Paul y\v bod yn gristion da a chenadwr ffyddlawn.

Heb ymyraeth mwy âg anhawsderau y geiriau, ceisiwn loffa

oddiar eu hwyneb rai addysgiadau er ein rliwymo, ein cymhell,

a'n calonogi yn y ddyledswydd fawr a ddylai fod yn brif orchwyl

}T eghvys yn ein dyddiau ni : anfon cenadon heddwch i fysg yr

hoU genedloedd.

I. GWELWCH Y TRYSOR Y MAE Y GWIR GENADWR YN EI

ddwyn: efeng)-l Crist. "Hyd atoch chwi hefyd y daethom âg
efengyl Crist."

Nid celfyddydau a doethineb ddynol—nid philosophi a gwâg
dwyll—nid dychymygion dynion a cliwedlau gAvrachíaidd, jw
pethau cenadon dros Grist ; nage ! nid dim ond efengyl. Y mae
Satan wedi myned allan i dwyllo y byd; mae y dyn pechod â'i

ddyfodiad gyda ei amryfusedd cadarn i ddal y byd yn ei golledig-

aeth; mae y Uyffaint, ysbrydion cythreuHaid, yn myned allan at

freninoedd y ddaear, a'r hoU fyd, i'w casghi hwy ynghyd i ryfel.

Ond "mor brydferth jw traed y rhai sydd yn efengyhi tangnef-

edd, y rhai sydd yn efengyhi pethau daionus!" Piser yn cario

lamp i oleuo'r byd, Uestr pridd yn dwyn trysor i gyfoethogi tlod-

ion, gAvas y meddyg yn dadgloi o íîaen yr afiach y coffr lle mae
cyffyriau y nef i'w fedd)-giniaethu,—dyna pa fath un yw y cenadwr

efengylaidd.

I. Ystyriwch aughcn y hyd am yr efengy/. Dyma yr anghen

Uymaf; Uymach nag anghen Ismael yn yr aniah\ch am ddwfr,

neu y babanod yn Jerusalem am fwyd. Cesghvch yn eich meddwl

yr hoU drueni tymmorol sydd dnvy grëadigaeth Duw ar yr un

dyn, ac ni bydd i'w g^mharu â thrueni dyn heb efengyl. Cymer-

wch oddiar ddyn ei hoU synwyrau—amddifadwch ef o'i hoU

gysuron; ei fwyd, ei ddillad, ei gyfeiUion, ei berthynasau—bwr-

iwch amo hoU boenau'r byd; newyn, syched, gAväew, cnoféydd,

carcharau, y cleddyf, a'r heintiau : beth yw hyn oU wrth drueni

enaid wedi coUi y cwbl trwy goUi Duw ! Enaid heb yr efengyl,

ac fçUy heb ei gobaith hi, dyna enaid heb heddwch, heb fywyd, heb

sancteiddr\vydd, heb ddedwyddwch. G\vehvch ef yn ei ddiwedd, a

meUdith ac anfoddlonrwydd Duw yn ymdòri arno; y feUdith yn

dywyUwch eithaf yn ei ddirgeloedd, yn bryf anfar^vol yn ei gyd-

AYybod, yn dún anniffoddadwy yn ei deimladau; crëadur anfarwol
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mewn maruolaeth bylh; yn marw cr byw, ac yn b) w i furw )\\ dra-

gywydd ! Y mae Uon'd gwledydd a chyfandiroedd i'w cael heddyw o

rai fel hyn; i)obloedd heb Crist, heb obaith, heb Dduw yn y byd.

Beth bynag a gefaist ti \x\. y Bibl, gristion, y maent hwy heb hwnw.

Beth bynag sydd yn Nghrist, y maent hwy hebddo. Beth bynag

sydd mewn cymundeb â I)uw, y maent liwy heb wybod am dano.

Beth bynag a gefaist mewn sabbath a'i ordinhadau, y maent hwy

heb hyny. Beth bynag sydd yn ngwaed y groes, ni feddant hwy

mo hono. Pa beth! meddi; onid dyna lle cefais i y cwbl? Wel,

y maent hwy lieb ddim, ynte. Dyna lle y cefais i fywyd. Wel,

y mae'r byd yn farw, ynte. O na soniwch yr awr hon am y rhai

sydd heb fwyd na dillad; y b)-d lielì Grist, dyna anghen yr

anghenion—trueni pob trueni

!

2. Ysfyrhoch gyfaddasrtvydd hcìiditJiion yr cfeugyl at cisicuy byd.

Parodd Duw ar y cyntaf i'r hoU grëaduriaid basio ger bron Adda;

ond ni chafwyd ymgeledd gymhwys iddo ynddynt oU. Dowch â

lioU grëadigaeth Duw o ílaen cydwybod wedi defifro, ac ni cheir

dim yn ateb i'r anghen. Ymagored natur yn ei hoU ryfeddodau;

traethed philosophi ei hoU gyfrinion, dangosed y celfyddydau eu

hoU gj'foeth, aed seryddiaeth i'r uchder, a daeareg i'r dyfnder:

'Ymwared i bechadur, nid yw gyda myfi,' medd y cwbl. Beth a

ddy>ved natur o fewn y pechadur ? Dim ond ei fod yn rhwym i

farw. "Pwy a drig gyda'r tán ysol?" Beth a ddwg rhaghmiaeth

iddo? Dim ond gwlaw a thymmorau ffrwythlawn, i chwanegu

ymborth i'w chwant. Beth yw amynedd Duw iddo ? Oediad ar

y gosb; goddef trwy hirymaros lestri digofaint; arbed hyd ddydd
dial i ddwyn aUan yn nydd cynddaredd. Beth a wna ei grefydd

a'i gyfiawnder ei hunan ? Dim ond gwatwor ) truan yn ei dnieni.

" Byrach yAv y gAvely nag y gaUer ymestyn ynddo." Cyrs ydynt

yn tyllu cledr lla\\- un wrth bwyso arnynt. Gorfoleddu yn
Uewyrch ei dân br a bach y mae'r pagan, a gorwedd mewn
tywyllwch. Ond fe dry yr eíengyl lygaid pechadur tyAvyll ac euog

at Fab Duw yn ei drymg\vsg ar y groes, pan y cenfydd ymgeledd
gymhwys yn cael ei thynu iddo o'i ystlys waedlyd ef. O darllen-

wch chwi yr Adda cyntaf, a minnau ddarllenaf Adda yr ail ! Os
y^v anufudd-dod un wedi g\\Tieuthur Uawer yn bechaduriaid, wele

eto ufudd-dod un i wneuthur Uawer yn gyfiawn. Meg}'s y daeth

barn ar bob dyn i gondemniad trwy gamwedd un, felly hefyd trwy
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gyfia\vnder un y daeth y dawn ar bob d}'n i g}lìawnhâd b}-wyd.

Taflu gorchudd dros drueni y byd y mae pawb a i^hobpeth arall;

ceisio ei wneyd ef yn well nag ydyw, ac heb feddu dim ar ei gyfer

i'w wellâu. Ond y mae }t efengyl yn ei dd}osg yn noeth, a'i

ddangos fel y mae : yr holl fyd }-n gonvedd mewn drygioni, a than

farn Duw; manvolaetli ar bob dyn; pob cnawd yn llygredig.

Ac wedi hyny, hi a ddengys ddigon iddo : "Gwir yw y gair, ac yn

haeddu pob derbyniad, ddyfod Crist lesu i'r byd i gadw pechad-

uriaid—Duw yn Nghrist yn cymmodi y byd íig ef ei hun, heb

gyfrif iddynt eu pechodau—fFynnon wedi ei hagoryd." Rheded,

ynte, genadon heddwch, hyd bellafoedd byd; wele ganddynt

genadwriaeth addas; geiriau i iacháu yr afiach, bara i'r newynog,

dwfr i'r s}xhedig, a bywyd i'r marw !

3. Eí chyflimniíìer gogyfcr ar holl anghcìi. "I efengylu ymysg

y cenedloedd, anchwiliadwy olud Crist. Pan yn edrych ar líaws

trigolion Llundain, yr ydych yn barod i ofyn, Pa le y cânt h\vy

byth ddigon o fw}d ? Ond wrth edrych wedi hyny ar ddarpar-

iaethau y marchnadíäoedd a'r gwerthféydd yno, yr ydych am ofyn

eto, Pa le y ceir digon i fwyta hyn oU? Wele dorf ddirif o

bechaduriaid, anghenion pob un mor ddirif á'i bechodau, a'i

bechodau mor ddirif â'r dorf. Pa le y ceir digon i ddiwallu tyrfa

gymaint? Yn hoU gyflawnder Duw; yn ngolud Crist. Rhowch
chwi oU Crist i fod yn oU pechadur, a bydd efe yn ddiwall byth.

Wele ymwrolwn gyda y gwaith cenadol; fe diU efengyl Crist i'w

hanfon. Na foed arnom gywilydd o honi gartref neu oddicartref;

"gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu,"

gan nad pa un ai Groegwr ai luddew, ai Afíricaniad ai Ewropëad

a fyddo.

II. GWELWCH V RHEOI, WRIH lîA UN V MAE VR EFEXGVL

YN CERDDED YN Y BYD : "mesur y rheol a ranodd Duw."

Mae yr efengyl yn ei holl amgylchiadau, yn hoU amrywiaethau

ei chysylltiadau, yn troi wrth gynghor a rhagluniaeth neillduol

Duw. Darllenwch ei hollhanes; mae eimynediad i wledydd, a'i

hattaliad o wledydd—ei chadwraeth yn y naill, a'i symudiad o'r

llall—yn dibynu, yn y dechre a'r diwedd, ar drefniad neu oddef-

iad y Nefoedd; mae y cwmwl mawr sydd yn dwyn y gwlaw

graslawn yn ymdroi oddiamg}lch wrth ei l}wodraeth Ef. Paham y
gwarafunir pregethuygair yn Asia, acnas goddcfir myned i Bithynia,
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pryd y gelwir am ddyfod drosodd i Macedonia? "FcUy y rhyng-

odd bodd i Ti!" Paham mae'r cenadwr goreu a mwyaf oU yn

pregethu i Corazin a Bethsaida, y rhai nad edifarhäent, ac yn

gadael Tyrus a Sidon, y rhai a fuasent yn edifarháu mewn sach-

lían a Uudw ? A phaham yr anfonwyd Ezeciel at y rhai tàlgryf-

ion a chaledgalon, na fynent wrando arno, pan yr attehd ef

oddiwrth y rhai hyny a wrandawsent arno pe ei hanfonasid atynt ?

Nid oes genym ond troi yn ymostyngar at farnau anchwihadwy

e^vyllys Duw am atebiad.

Nid oes wybod pa faint o dywydd a welir eto cyn y bydd yr

efengyl yn fuddugol ar y byd. Gall y bydd gauaf mawr a hir cyn

y cynauaf toreithiog. Dichon y bydd ei chenadon yn cael eu

bwrw allan fel drwgddynion, a'u carthu o'r gwledydd fel sorod, ei

phroffeswyr yn cael eu lladd a'i sefydliadau eu dadymchwel,

Nis gwyddom ni ddim. Ond ni a wyddom, O Arglwydd Dduw,

na wneir dim yn erbyn dy Sanct Fab lesu ond a ragluniodd dy law

a'th gynghor di eu gwneuthur. Er nad dieuog gan yr Arglwydd y
rhai a wrthodant ac a WTthwynebant ei efengyl ef, rhaid cofio nad

yw ei haflwydd mwy a'i llwydd yn anwybyddus iddo. Mae bywyd

ac angeu ei chyfeiUion wrth reolaeth Doethineb Ddwyfol. Beth

a yr y cenadwr sydd yn myned i wlad dramor pa un ai tirio yno

i fyw ai i farw a wna. Ac nis gyr ef yno mwy na ninnau yma,

pa un a gaiff ai gweled llwyddiant ai ynte poeni am flynyddoedd

heb ddal dim. Ond mae y rheol wedi ei sefydlu, a mesur wedi ei

wneuthur, a'r yrfa wedi ei gosod ; a rhedeg bellach yw ein pwnc ni.

Awn ymlaen yn ngwaith ein Duw, gan adael y canlyniadau yn ei

law ef ei hun.

III. GWELWCH FOD YR HOLL DDAEAR WEDI EI MESUR ALLAN

i'r efengyl. Dengys Paul yn y testun mai i fyned rhagddi y
mae hi. Mi gefais fesur eisoes yn "cyrhaeddyd hyd atoch chwi,"

Gorinthiaid; nid oes lawer o amser er pan yr oedd hi o fewn ter-

fynau Judea, a ffordd y cenedloedd, a dinas y Samariaid, heb eu

Uinellu allan iddi ; ond yn awr yr wyf yn dysgwyl cael ehangu fy

niesur eto i'r gwledydd "tu hAvnt i chwi." Bydd Italy a'rHispaen

yn cael eu lotio allan bellach.

Y maes yw'r byd; ac y mae Duw yn ei ranu i lafunvyr: rhai

yma a rhai draw; rhai i'r oes hon, a rhai i'r oes arall, nes llenwi

wyneb y byd â chnd. Bu amser pryd yr oedd Duw yn cyfyngu
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yr clcagyl. Cafodd y b)d gynnyg arni yn ddîau yn Adda.

Cafodd yr addewid a wnaed iddo ef ei throsglwyddo i'w hâd, ac

felly y bu eilwaith yn Noah. Ond pechod, wedi alltudio cariad

Duw o galonau dynion, a dagai'r gair yn eu meddyhau. Yn y
man gahvodd Duw air ei ras yn ol o'r byd mawr, gan ei g}^fyngu i

deulu Abraham. Hwy yn unig oedd Gosen oleu, pryd }t oedd

tywyUwch ar yr hoU ddaear. Dyma y cnu g^vlyb, pan yr oedd

sychder ar yr holl ddaear. O fawredd eu rhagoriaeth! "Y mae
efe yn mynegu ei eiriau i Jacob, ei ddeddfau a'i farnedigaethau i

Israel; ni wniaeth efe felly âg un genedl." Eiddynt hwy oedd

"y mabwysiad, a'r gogoniant, a'r cyfammodau, a dodiad y ddeddf,

a'r g\vasanaeth, a'r addewidion." Pan y daeth Crist, ac y cyf-

lawnodd ei waitlì, aeth Uinyn yr efengyl drwy yr hoU ddaear, a'i

geiriau hyd eithafoedd y byd. Cydnabyddwn Dduw, yr hwn a

fesurodd y ddaear yn y dechre, a osododd linyn arni wrth ei

g^yneuthur; a"i rhoes hi aUan yn breswylfod i'w thrigoUon, a ran-

odd etifeddiaeth y cenedloedd, a neiUduoddfeibion Adda, ac sydd

wedi bod yn ei mesur hi aUan i'w drugareddau a'i farnau. Mae y Uin-

ynau wedi syrthio arni i Fab Duw, ac yntau yn ei mesur aUan i'w

genadau i'w Uenwi á'r efengyl. Yr oedd gan Dafydd ddau Unyn yn

mesur ISIoab; Uinyn i ladd, a Uinyn Uawn i gadw yn fyw. Bu Duw
yn mesur y ddaear i'w farnedigaethau ; ac i hyny yr oedd yn penu

terfynau Uai na"r byd hwn. Pan yr oedd diwedd pob cnawd wedi

dyfod ger bron Duw, Noah a gafodd ffafr yn ei ohvg. Pan )-n ysu

g\veddiU Sodom, yr oedd yn gAvaredu Lot. Yn y dinystr mawr
ar Jerusalem, yr oedd yno weddiU yn cael eu hachub. Ond
dyma gan ein Harglwydd Hnyn Uawn i gadw yn fyw: "Ewch i'r

hoU fyd, a i)hregethwch yr efengyl i bob crëadur."

Pa ffordd yr ä teyrnas Dduw y flwyddyn lion, nis gwn ; ond hi

a ä y ffordd y mae'r mesur yn myned. Os yw yr hen luddewon

wedi eu loíio aUan, byddant yn eu holewydden ar fyrder beUach;

"yn y man Ue y dywedwyd wrthynt, Nid pobl i mi ydych chwi, y
dj'A^edir yno wrthynt, Meibion y Duw by^y ydych." Os China

sydd wedi ei mesur aUan, ysg)^dwir ei nefoedd a'i daear, arloesir

yr hen garneddau, a symudir pob Uanastr; ac wedi i'r prophwydo

ddwyn yr esgyrn sychion at eu gilydd, a pheri gíau a chîg amynt

a chroen am danynt, yr anadl o'r nef a'u c\fyd ar eu traed yn Uu

mawr iawn. Y gàreg a dòrwyd nid â Uaw, a fahiria bob dehv a
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fyddo ar ci flbrdd i redeg ei gyrfa. Hyd yn nôd pan fyddo I)u\v

yn mesur allan le i'r bwystfilod, maent hwy yn sicr o'i gael.

Rhanodd wlad Edom wrth hnyn i'r draenog, y dyUuan, yr wyll, y

cathod, a'r ellyllod; a pha beth a ddacth o honi? Y pethau

gwyUtion ac erchyll hyny a'i "meddiannant hi byth, preswyUant

ynddi o genedlaeth i genedlaeth" (Esa. xxxiv. ii— 17). Pa leyr

oedd duciaid Edom? Yr oeddynt heb ddim grym i wrthsefyll

mesuriad Duw. Ni a wyddom pan y ceir act seneddol i fesur

allan y railroad, y cyfodir y pantiau, ac y gostyngir y bryniau; ac ni

phetrusir myned trwy barc y pendefig os bydd y IHnell fesur wedi

ei nodi. Pan yr oedd y Goruchaf wedi mesur allan Palestina i'r

deuddeg Uwyth, "safodd a mesurodd y ddaear; edrychodd a

gwasgarodd y cenedloedd." Nichânt hwy fyned oddiyma, medd

Pharaoh. Ni chânt hwy ddyfod yma, medd y Canaanëaid.

Wele, pa fodd y bu ? Er mwyn gweithio aUan ei fesuriad, aeth

Arglwydd y Uuoedd i drîn ei fwa. "Lhvyr noethwyd dy fwa yn

ol Uwon y Uwythau, sef dy air di. Pa beth! medd Duw, os

ceisir rhwystro i'r tir yr wyf fi wedi ei fesur aUan i'm pobl yn

nghynghor fy ewyUys, ac wedi ei roddi trwy hv i'w tadau, mi

noethaf fi fy mwa i'r eithaf. A pha beth yw y canlyniad? Dacw

yr Aipht fel un Uaddedig, y Mor Coch yn ddau, yr lorddonen yn

troi yn ol, y mynyddoedd tragywyddol yn cael eu dryUio, y

bryniau oesol yn crynu, y cenedloedd yn cael eu gwasgaru, gwer-

syUau Cuwsan dan gystudd, Uèni tir Midian yn crynu, a'r haul a'r

Ueuad yn sefyU yn eu preswylfa. O ba herwydd y mae hyn oU?

Y Duw byw s)-dd yn dw}n pethau oddiamgylch yn ol ei Iwybrau

tragywyddol; cyflawni ei hv y mae, gan fyned âg Israel i'r wlad

oedd wedi ei mesur iddynt (Hab. iii. 6— 12).

O ygrafìt a wnaeth Duw Dad i'w Fab! "Gwnaf ef yn gynfab,

goruwch breninoedd y ddaear; rhoddaf derfynau y ddaear i'w

feddiant; bydd yn iachawdwriaeth i mi hyd eithaf y ddaear."

Dacw yntau wedi derbyn awdurdod ar bob cnawd, yn dyweyd

wrth ei weinidogion, Ewch i'r hoU fyd, yr wyf fi gyda chwi; mae'r

teiü yn dda. Ewch! mae pob barn yn fy Uaw i; gan y rhagwelai

awdurdodau Paganaidd a Phabaidd yn codi yn erbyn. Mae
Satan, wedi cylymu ei achos wrthynt, yn eu gahv hwynt i ryfela

â'r Oen! ond "yr Oen a'u gorchfyga hwynt." Efe a'u maluria

fel mán ûs yn dyfod o'r Uoriau-dyrnu háf. Beth yw'r cynhwrf
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syùd ya y u}d yn awr? Rhagluniacl.h l)ir\V sydd yn oflawni ei

arfaeth ef
; y gàreg sydd }n malurio y ddelw ; ysgwyd sydd o'r nef

a daear i barotoi dyfodiad Dymuniant yr hoU genedloedd. Jehoílih

y Uuoedd sydd yn cyhoeddi, "Dymchwelaf, dymchwelaf, dym-

chwelaf hi, hyd oni ddelo yr Hwn y mae yn gyfiawn iddo, ac iddo

ef y rhoddaf hi." Adeiladydd yr eglwys sydd yn myned i fyny i

goedwig y byd i arloesi, a gwneyd ei derfyn eithaf yn eiddo iddo

ei hun. Ydyw, y mae'r byd sydd yn meddiant Satan wedi

ei fesur mewn arfaeth foreu gan Dduw i'w Grist ef Yr Arglw}-dd

Dduw Hollalluog sydd yn dywedyd uwch ben byd ac uffern, "Fy
nghynghor a saif, a'm hoU ewyllys a wnaf "' Yr oedd Paul wedi

mesur Bithynia iddo ei hun, ond ni oddefodd yr Ysbryd iddo.

Arfaethodd yn fynych fyned i Rufain, ond fe'i Uuddiwyd. Ewyll-

ysiodd unwaith a dwywaith ymweled â Thessalonica, eithr yr oedd

Satan yn rhwystro. Ond os d}Tysai Satan arfaeth Paul, nid oes a

ddyrysa arfaeth Duw. "Fy nghynghor a saif " Wele, meddianned

Mahomet a'r Pab yr hyn a roes Cemos eu duw iddynt; yr hyn oU

a oresgyno yr Arglwydd ein Duw o'n blaen ni a feddiannwn

ninnau.

IV. GWELWCH • YR AWGRYM SYDD YMA MAÎ DYLEDSWYDD Y

RHAI A GAWS.\NT YR EFENGYL EU HUNAIN YW Y.MDRECHU l'w

HANFON I ERAiLL. Cefais i fcsur yn cyrhaeddyd hyd atoch

chwi, y Corinthiaid, medd Paul; ac yr w}'f yn gobeithio am gyn-

nortlìwy genych i bregethu yr efeng}l tu hwnt i chwi.

Dwy ragorfraint annhraethol werthfawr, yw, derbyn yr efeng}],

a rhoddi yr efengyl. Wele ni wedi cael yr efengyl; a phaham y
cawsom ni hi ? Paham y mae Cymru yn Gosen oleu pryd y
mae'r Iwerddon yn Aipht dywell? Pa fodd y mae Pr}'dain fel

cnu g\vlàn gwlyb, pan y mae sychder ar yr hoU ddaear? Dyna
wledydd eraill yn mro a chysgod angeu, a goleuni Duw yn codi

arnom ni. Danfonwyd cyhoeddiad rhyddhâd i ni, prydy gadäwyd

miloedd oedd yn yr un sêl dan y condemniad. Pe brasder a

g\vychder daearol a deilyngai efengyl Crist, yn Twrci y buasai, ac

nid yn Nghymru. Pe ehangder daear a"i hennillasai, China a'i

cawsai, ac nid nyni. Pe rhinweddau moesol hyd syndod a rodd-

asai hawl iddi, cawsai y philosophyddion paganaidd hi o'n blaen

ni. Dyma y Uíaws wedi eu gadael, a'r efeng}l yn cael ci rhoi i'r

anamlaf—y doethion wedi ei choUi, a rhai bychain wedi ei chael.
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Paham ? "Nid am eich bod yn Uiosocach na'r hoU bobloedd yr

hoÍTÍodd yr Arglwydd chwi, ac y'ch dewisodd; o herwydd yr

oeddych chwi yr anamlaf o'r hoU bobloedd; ond o herwydd caru

o'r Arglwydd chwi." Daeth yr efengyl yma yn fore iawn, pryd

yr oedd ein gwlad yn rhyw gornel anghysbell o'r byd. Mae rhai

yn tybied i Joseph o Arimathea ei dwyn hi yma; a rhai yn dyweyd

i Paul gael mesur yn cyrhaedd hyd at yr hen Gymry. Pa fodd

bynag, ymysg y rhai y mae Paul yn eu nodi fel chwíorydd Cristion-

ogol, mae efe yn enwi Claudia, yr hon, medd y dysgedigion, sydd

yr un â Chlaudia RuíìSna, gwraig Pudens, yr hwn a enwir yn yr un

adnod, ac felly yr un á Gwladus Ruffydd, yr hen Gymraes. Duw
a'n cynnorthwyodd ni mewn efengyl yn fore iawn. Ac efe a'i

cadwodd hi yma gyda ni, pan y mae gwledydd eraiU wedi myned

yn ol i dywyllwch Aiphtaidd.

Cymaint rhagorfraint eto yw cael rhoddi yr efengyl i eraill.

" Derbyniasoch yn rhad, rhoddwch yn rhad." Wrth ei rhoddi, yr

ydym yn cael y fraint o weithredu yn debyg i Dduw ei hun. Y
mae efe yn ffynnon anhysbydd ynddo ei hun, ac yn rhoddi i bawb

fj'Avyd, anadl, a phob peth oU. Mae y daioni sydd ynddo ef yn

Uifo, yn Uedu, dros yr hoU grëadigaeth bob mynyd. Felly y mae

fel Duw natur, ac felly fel Duw'r gras—gohidog ydyw i bawb sydd

yn galw arno. Ac fel y mae yn defnyddio dynion i drosglwyddo

daioni tymmorol, mae yn eu cymeryd hefyd i drosglwyddo pethau

ysbrydol i'w gilydd. Pe gwelem ryw un yn cerdded y byd i roddi

iechyd i gleifion, a chyfoeth i dlodion, mawr a fyddai y llygadu

arno a'i fendithio. Pa fath fraint yw cael bod yn bibellau i gario

dyfroedd y bpY'yd—yn gan^yyllbrenau i gynnal goleuni y bywyd

—

yn oruchwylwyr i gyfranu bara y bywyd ! Y fath fri ac anrhyd-

edd yw cael cerdded trwy'r byd i efengylu anchwiliadwy olud

Crist—pregethu edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ef

—grt'asgaru perlau'r groes, a chyfoethogi llawer o rai truain iawn

!

Mae yr eglwys yn cael ei bendithio ei hun, a'i gwneyd yn fendith

i eraiU—ei goleuo, a'i gwneyd yn oleuni y byd—ei halltu, a'i

gwneuthur yn halen y ddaear—ei hadeiladu â'i sail ar y graig, a'i

gwneyd yn golofn a sylfaen y gwirionedd. Hi sydd yn cynnal

gair y bywyd i'r byd.

Buasai yn hawdd i Dduw wneuthur yr efengyl yn hysbys i'r byd

ei hunan, megys y g^\Tiaeth yn Eden. Neu gallasai roddi angel-
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ion i'w chyhoeddi fel y gwnaeth }n Bethlehem. Ond nid yn

ddigyfrwng y mae efe yn gAveithio gyda'r efengyl, ac nid i'r angel-

ion y rhoes efe y g\vaith. Taflodd Crist Saul i'r ddaear nes yr

oedd mewn syndod a braw am ei ddrwg a'i berygl ; ond yr oedd

raid i Ananîas ei hyíîorddi am drefn y cadw. Yr oedd angel yn

cael ei anfon i ddpveyd Avrth Comehus am Pedr; nid yr angel

ond Pedr oedd i dd)"\veyd am Grist wrth CorneHus. Dy-wedai'r

Ysbryd wrth PhyHp am yr eunuch
;
yr oedd raid i PhyHp breg-

ethu iddo }t lesu. O y gorchwyl mawr a roed i ddyn! "Cadw
dy hun a'r rhai a wrandawant arnat."

1. Wedi cael }t efengyl, y mae naturiaeth ei hun yn dysgu y
ddyledswydd o'i rhoddi i eraiU. Pwy sydd heb yr efengyl ? Ein

brodyr; rhai wedi eu g^vneuthur o'r un gAvaed, ac wedi S}Tthio i'r

un pydew â ninnau. A ymguddiwn ni oddiwrth ein cnawd ein

hun ? A dderbyniwn ni drugaredd heb drugarhâu WTth ein cyd-

was ? A gaift" brodyr a chwíorydd i ni fod mewn eisieu y bara a

bery i fyAvyd tragyAvyddol, a ninnau heb roddi iddynt anghenrheid-

iau yr enaid ? A da y byd tragyAvyddol genym ni, ac yn gweled

ein brav.'d me\vn eisieu, a gauwn ni ein tosturi oddiwrtho ? Pan

y mae'r byd yn cyfrgolli, a waeddwn ni, Ai ceidwad fy mrawd
ydwyf fi ? Byddai y cyfryw ddiofalwch ac esgeulusdod yn annat-

uriol. Pan aeth y g\vahangleifion yn mhorth Samaria i'r gwersyll,

a dechreu bwyta ac yfed, a chuddio yr ysglyfaeth, dyna natur yn

gAvaeddi ynddynt, Nid ydym ni yn gAvneuthur yn iawn; y mae
ne\vyn yn y dref, y dydd hwn sydd ddydd llawen-chwedl, ac yr

yd}Tn ni yn tewi a sôn; awn a myneg\vn i bobl newynllyd y
ddinas. Fy nghyfeillion, a guddiwn ni yspail y groes, a'r byd

gerllaw yn marw o eisieu ? awn a mynegwn

!

2. Y mae deddfDuw yn rhwymo i hyn. "Câr dy gymydog fel

ti dy hun." Caru dy hun yr oeddit, fy enaid, onide, pan y fföaist

at Grist ? Paham yr oeddit yn ofni cymaint pan y g\velaist dy
gyflwr dnvg ? Paham yr oeddit yn llawenychu cymaint pan gefaist

ddíangfa? Onid hunan-gariad oedd yno yn gweithio? Cofia,

ynte, y trueiniaid sydd eto heb weled hyn. Pa fodd y buasit ti

yn hofíì bod heddyw heb Grist ? Beth a wnaethit ti heb hyfryd-

lais yr efengyl yn seinio yn dy glustiau, Duw yn Nghrist yn

cymmodi ! gwaed lesu Grist yn glanhàu ! Pa fodd yr ymdarewsit

heb ordinhadau, heb sabbath, heb orseddfainc y gras ? Pa fodd
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y buasit yn dcwis myncd trwy gystuddiau hcb ddcddf l)uw yn

hyfiy'dwch, ac i angeu heb obaith yr efengyl—heb glywed sòn am
fywyd ac anllygredigaeth, nac am newid y corff gwael iSv wneyd

yr un fturf â chorff gogoneddus yr lesu? Beth? meddi; dyna y
pethau a gysurant fy nghalon i ! Wel, cofia y rhai sydd yn llewygu

hebddynt—y rhai y mae cnoféydd cydwybod yn eu dal, heb un

idca ganddynt am iawn y groes, y meddwl heb un syniad wedi bod

ynddo erioed am Grist. Y mae llygaid iddynt, ond ni Avelsant y
Bibl erioed; y mae clustiau ganddynt, ond ni chlywsant hyfryd

lais efengyl erioed; genau sydd iddynt, ond ni buont erioed yn

dyweyd gair wrth y gwir Dduw. Ni wisgodd iaith erioed fawrion

bethau Duw o'u blaen, ni bu gciriau na synwyrau erioed yn

bibellau i ddwyn iachawdwriaeth at yr enaid. Dyma un gan

hyny yn ymbalfalu yn ngwlad tywyllwch, euogr\\^dd, caledwch,

aeth, a gwae. Dy gymydog di ydyw; cnr ef fel ti dy hun, nes

gAvneyd dy oreu i anfon iddo oleuni y bywyd.

3. Y mae cyfraith Crist yn rhwymo i hyn. Mae deddf natur

yn galw am i ni garu y pagan truan, a gwneuthur da iddo. Ond yr

cfengyl sydd yn dangos pa fodd i actio cariad at y fath—pa ddaioni

i'w wneuthur iddo. Nis gall y ddeddf ei hun wneuthur dim iddo,

na'n dysgu ninnau pa fodd i'w ymgeleddu; ond ccwch ddysg a

phatrwn yn yr efengyl. Dengys hon mai felly y carodd Duw y
byd, fel y rhoddodd efe ei uniganedig Fab, fel na choUer pwy
bynag a gredo ynddo ef, ond caftael o hono fywyd tragywyddol.

Dyma y peth cyntaf i ninnau ei wneyd, anfon y Mab yn y dystiol-

aeth; eu caru a phortreiadu lesu Grist o flaen eu llygaid wedi ei

groeshoeHo yn eu plith hwy; dyAvedyd y derbyn pawb a gredant

jTiddo ef faddeuant pechodau; ceisio agor eu llygaid a'u troi,

cadw eneidiau rhag angeu, a'u cipio hwy allan o'r tan; fellyy mae
cyflawni cyfraith Crist.

V. GWELWCH DDARLUNIAD o'r YSBRYD YN YR HWN Y MAE'r

GWAITH i'w GYFLAWNi. Y mae Paul yma yn batrwn o'r ysbryd

cenadol. "Hyd atoch chwi y daethom âg efengyl Crist," medd
efe; ac yr ydym eto am "bregcthu yr efengyl tu hwnt i chwi."

Dyma yr ysbryd cenadol yn y ddau ymadrodd hwn : atoch chtai, a,

hwíit i chwi!

Y mae yn gysur meddwl a chofio fel yr aeth y gyfraith allan o

Síon, a gair yr Arglwydd o Jerusalem. Wele y deuddeg yohain
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tàn y môr, a'u hwyneb i'r pedwar chwarter—yr aberig a gododd o

dan riniog y t yn chAV}'ddü a lledu dros y gwledydd. Dyrna

apostoUon a chanlynwyr Crist wedi eu gAvisgo â nerth o'r uchel-

der, a gair eu Meistr yn llosgi yn eu calon fel tân. Yr oedd

"Ewch i'r hoU fyd" wedi ei gau o fewn eu hesgyrn. Troisant

allan, gan waeddi, "Atoch chwi, a hwnt i chwil" atoch chwi yr

luddewon yn Judea—hwnt i chwi i Samaria, a hwnt ymhell at y
cenedloedd paganaidd. Yr oeddynt yn ymorchestu i bregethu

Crist Ue nas enwid ef; meddiannent y byd yn enw Crist; codent

fanner y groes yn nghanol ymherodraeth y diafol.

O ! yr oedd ysbryd y peth byw yna yn olwynion yr efengyl.

Paham yr arafodd ohvyn ei cherbydau ? Pa fodd yr aeth yr hon

yr oedd ei henaid fel cerbydau Amminadib i yru yn hwyrdrwm fel

cerbydau Pharaoh ? Dymunem ddiolch i ti, Arghvydd pawb oU,

am fod ysbryd bywyd wedi dyfod i'th dystion unwaith eto ! Os

darllenwn hanes Uafur eghvys Crist yn adroddiadau y cymdeith-

asau Biblaidd a chenadol, ni a'i gwehvn wedi codi allan eto i ail

feddiannu y byd i Grist. Mae ei mesur wedi cyrhaeddyd hyd

atoch chwi, ac y mae yn gofyn help i fyned tu hwnt i chwi ix\\y

hoU gyfanneddlëoedd y ddaear. Mae yn dechreu tòri allan ar y
llaw ddeheu a'r aswy, helaethu Ue ei phebyll, ac estyn cortynau ei

phreswylféydd. Y diwedd fydd seinio, "Aeth teyrnasoedd y byd

yn eiddo ein Harghvydd ni a'i Grist ef!" Diolchwch am i'wmesur

gyrhaedd hyd atoch cliwi, a rhowch help iddi fyned tu hwnt i

chwi.

VI. GWELWCH YR HYN SYDD YN ANGHENRHEIDIOL ER EIN

GWNEYD YN OFFERYNAU CYiMHWYS I DDWYN Y GWAITH CEN-

ADOL ymlaen: ffydd, a hòno yn gynnyddol. "Pan gynnyddo

eich ffydd chwi."

Pa un bynag ai y gras o ffydd yn neillduol, neu grefydd yr

efengyl yn fwy cyffredin, a olygir-wTthygair^^rt'í/yma, yr un peth

ydy^Y. Nid oes dim cynnyddu mewn un ran o grefydd heb gyn-

nyddu me^^Ti ffydd. Os cynnydda hon, cynnydda y cwbl. Gwyb-

yddwn nas gaUwn fod yn ddefnyddiol heb fod yn dduwiol, na bod

yn ddefnyddiol iawn heb fod yn dduwiol iawn. Y ffordd i gyn-

nyddu yn y naiU yw cynnyddu yn y UaU. Ni bydd dyn byth ddim

amgen nag offeryn; ond gan fod yr Arghvydd yn defnyddio

offerynau, efe a ddefnyddia rai cymh^vys; ac os yw am i ddyn
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wnej'd gwaith mawr, fe rydd i'r cyfryw ras mawr. Pa fath oedd

cymeriad yr offerynau yn nhymmor llwyddiannus yr oes apostol-

aidd ? Yr oeddynt yn rhai a barhäent yn gyttun mewn gweddi ac

ymbil—yn llawn ffydd a nerth—yn wr da, ac yn llawn o'r Ysbryd

Glân. Pan ofynai y dysgybhon pa fodd yr oeddynt yn aflwyddo

i fwrw allan yr ysbryd mud a byddar, ateb Crist ydoedd mai

diffyg ympr)'d a gAveddi oedd yr achos. Yr ydyni ninnau yn

methu bwrw allan y drwg-ysbryd yn ein gwlad ein hunain a'r byd.

O am ympryd a gweddi! Mynai Dafydd gael tro ei hunan i'r

dyben i'w gymhwyso i droi eraill. "Dyro drachefn i mi orfoledd

dy iachawdwriaeth, ac â'th liael Ysbryd cynnal fi
;
yna y dysgaf dy

ffyrdd i rai anwir, a phechaduriaid a dröir atat."

Ond pa ddylanwad a gaffai cynnydd ffydd a duwioldeb ar ein

hymdrechiadau cenadol ?

I. Dygai hyn ni i ddirnad a i/ieinilo yn dei/wngyn ac/ios cyflwr

y byd. A ddysgwyliech chwi i'r hwn na welodd ei gyflwr ei hun

allu dirnad am drueni eraiU, ac i'r difater am ei iachawdwriaeth ei

hunan fod yn wir awyddus am achub y byd ? Na, y dyn a gafodd

drueni y byd yn ei gyflwr ei hun, a gwaredigaeth iddo ei hun trwy

angeu Crist, y^v yr hwn sydd â gwir ewyllys ei galon am iachawd-

•\vriaeth ei gyd-ddynion. Fel y mae ffydd yn cynnyddu, y mae

adnabyddiaeth o ddryghaeddiant pechod, o raslonrwydd angeu'r

groes, ac o brydferthwch sancteiddrwydd, yn cynnyddu. Hwn
oddiar y bryniau fry sydd yn g^veled y byd yn myned i uffern

obry. Mae yn dirnad tlodi y byd yn ei gyfoeth ei hun—yn

gweled beth yw colledigaeth yn yr iachawdwriaeth faAvr. Pob

golwg a gaiff efe ar gosb pechod yn mygythion y gair, efe a gofia

fod y byd dan gyhoeddiad o'r felldith; pob prawf a gaiff o werth

y cymmod efe a ddj^wed, Mae y byd heb hwn ! Dyma oedd yn

rhoi yr apostoUon ar dm. Gwelwch eu dirnadaeth hwy am
gyflwr y byd. loan o'i safle uchel sydd yn gwaeddi, "Y mae yr

hoU fyd yn gorwedd mewn drygioni!" Paul yn ngln gweledig-

aeth a dystiolaetha, "Aeth marwolaeth ar bob dyn, yn gymaint

a phechu o bawb." Yr wyf fi yn gallu dywedyd y geiriau, ond yr

oeddynt hwy yn gAveled beth sydd yn hyn. Llon'd byd o ddyn-

ion mewn llid a gwrthryfel at y Duw tragywyddol—yn meddiant

Satan, ac efe fel ysbryd celwyddog yn eu twyllo—trymgwsg

yn eu syfrdanu, ac ysbryd coelgreíydd yn eu hynfydu—yn dysgu
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a meithrin eu gilydd i'r lladdfa—dynolryw dan farn Duw, a'r

ddedfryd yn cael ei gweinyddu ar filoedd bob awr—dynion dan

wyntoedd barnol yn syrthio i uífern fel y dail oddiar y coed!

Gehvch y byd Ichabod! mae y gogoniant wedi ymadael; gehvch

ef Mara ! mae ei ystâd yn chwerw iawn
;
gehvch ef Loammi ! nid

y gwir Dduw y\v ei dduw, ac nid pobl Dduw yw ei drigoHon;

gehvch ef Bethafen ! t anwiredd a gofid
;
gehvch ef Magor-miss-

abib ! mae yn ddychryn iddo ei hun ac i bawb o'i amgylch. Hyn
a barai i Dafydd waeddi, "Gwelais y troseddwyr a gresynais; af-

onydd o ddyfroedd a redant o'm llygaid." Dirnad cyflwr y bydagyn-

hyrfai ysbryd Paul, ac a barai iddo dristyd mawr, a gofid dibaid i'w

galon. Gohvg ar y byd yn ei amddifadrwydd a'i berygl a gyfìröai

ymysgaroedd Mab Duw, ac a wnai iddo ef wylo. O rhodder i

ninnau ddirnadaeth ddyfnach a chHriach am ystâd y byd heb

bregethwr i gyhoeddi gair y fîydd ! Y mae mewn cynnydd crefydd

bersonol weled mwy o ddrwg pechod, ac o ogoniant trefn achub

trwy Grist; ac y mae hyny yn sicr o ennyn a chryfhâu ysbryd

cenadol.

2. Cynnydd ffydd yn yr efengyl a bair hu holl gymhelliadau

nerthol weithio yn ein hcneidiau nes ein giuncyd yn fyw ac ynirodd-

gar îw hachos. Crëadur Uwfr a diymadferth yw dyn ond fel y
byddo rhywbeth yn ei gymhell. Ac ewch â hunan-gyfiawnder,

hunan-glod, a hunan-leshâd ymaith, ac fe fydd y dyn anianol

wedi colh hoU gymheUion ei weitlirediadau. Bydd yn Uai ei lafur,

ei weddíau, a'i roddion nag o'r blaen, oblegid na bydd ganddo

beUach ddim i'w gymheU. Ond y mae ffydd yn gweled yr anwel-

edig; hi a sugna ei hannogaethau o'r byd anweledig. Mae ei

mawr nerth hi yn rhyAv le nas gyr y PhiHstiaid. Y mae ganddi

fwyd i'w fwyta nad \vyr y byd ddim am dano. Daw fí"}'dd â'r

enaid i ohvg Mab Duw ar ei orsedd, a gwna ei awdurdod yn

deimladol yn y gydwybod. Ewch ! medd Brenin Síon wrth ei

weision; a'r rhai hyn a ânt dan waeddi yn wyneb awdurdodau'r

byd, "Ai cyfiawn ywger bron Duw wrando arnoch chwi yn hytrach

nag ar Dduw? Nid aUwn ni na ddyAvedom y pethau a welsom

ac a glywsom. Anghenrhaid a osodwyd arnom, a gwae fydd i ni

oni phregethwn yr efengyl." lë, ond "oni orchymynasorn ni,

gan orchymyn i chwi, na athrawiaethech yn yr enw hwn?" Do

!

ond "rhaid yw ufuddhâu i Dduw yn fwy nag i ddynion." Gwêl
o
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ffydd y Uarnwr }n dyfüd gyda'r cyniyUui; a gwybod (;fn )r Ar-

ghvydd sydd yn peri perswadio dynion. Gan weled y byd yn

myned o ílaen yr "Ewch oddiwrthyf!" i'r tân tragywyddol, pwy

nis rhybuddia ef ? Dengys ffydd yr lesu yn aberth ar y groes, ac

a ddysg y neb a welo i deimlo, Gan ddodi o hono ef ei einioes

drosom ni, ninnau a ddylem ddodi ein heinioes dros ein gilydd.

Dengys hi y wobr fawr yn yr adgyfodiad, pryd y "rhaid i'r llygr-

adwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo an-

farwoldeb;" ac oddiar hyny appeha, "Am hyny byddwch sicr a

diymmod, a helaethion yn ngAvaith yr Arghyydd yn wastadol, a

chwi yn gwybod nad yw eich Uafur yn ofer yn yr Arghvydd."

3. Pairffydd i nifodymìwb peih yn gyscgi'cdig i Grist ai 7C'as-

aìiaeth. Nid oes dim i'w gael yn y byd hwn heb aberthu rhyAV-

beth i'w gyrhaedd. Po fwj'af a fyddo yr hyn y cyrhaeddir ato,

mwyaf a gostia; a'r oll a fedr y byd wneyd yw aberthu y naiU i

gael y peth arall iddo ei hun. I hunan y mae yr aberth yn cael

ei roddi gan y byd; ond y mae'r cristion yn aberthu ei hun a'i

gAvbl i Grist. Y mae deddfau ei deyrnas ef yn gahv am y cwbl

oddiwrthym. Yr hwn a fyno fyned ar ei ol, rhaid iddo fod yn

foddlawn i ymadael â thai a thiroedd, gAvraig a phlant, îe, â'i

einioes ei hun hefyd. Y fynyd y mae yr enaid yn príodi Crist

trwy fifydd, mae efe yn myned rhwng ei serchiadau â'r cwbl dros

byth. Po fwyaf, ynte, y cynnydda ffydd, parotaf y gwna hi yr

enaid i roddi y cwbl i Grist fel y byddo efe yn galw. Aberthau

drudfawr yw aberthau ffydd. Ei unig fab a offrymodd Abraham;

yr oedd ei ffydd yn dangos Duw yn abl i'w gyfodi. Yr oedd y
bobl nad oedd y byd yn deihvng o honynt yn myned ymlaen trwy

fflangellau, rhwymau, a charchar,—yn cael eu Uabyddio, eu tòri â

Ihf, eu lladd â'r cleddyf; ffydd oedd yn dangos iddynt adg}'fodiad

gAvell.

Dyma y gyfrinach am haelioni rhyfeddol yr eglwysi yn yr oes

apostolaidd. Pan mewn mawr brofìad cystudd, a dwfn dlodi, yr

amser gwaethaf, dybygid, i wneyd casgliad, yr oedd ffydd yn eu

codi i ag\vedd ryfedd; nid yn unig yn ol eu gallu, ond uwch law

eu gallu, y cyfranent hwy. Ffydd gref a'n dygai ninnau yn yr oll

ag yd^Tn, yr oll a allwn, a'r oll a feddwn, at draed y groes, gan

ddywedyd, Dyma fy oU, lesu mawr ; trefna fì fel y gwelych yn dda

!

Er maint a roddasom ni yn yr oes hon, nid ydym wedi aberthu
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ond } ch}dig. A ddarfu i ti crioed, fy nghyfaiU, ddyoddef meAvn

dilled}n am dy gefn, mewn dodrefn}-n }n dy d} , mewn saig ar dy

fwrdd, er m^\yn ymhelaethu mewn haelioni cristionogol ? Nid } n

unig ni ddyoddefodd natur nemawr neu ddim, ond ni ddy-

oddefodd blys a chwantau ychwaith. Arglwydd, ychwanega ein

ffydd!

4. Gwna ffydd yr cnaid yn gadarn a givrol dros Dduw yn

wyneb pob anhawsdcran. Mae ffydd yn d\vyn sicnvydd am fudd-

ugoliaeth achos Crist yr ochr yma, a ded\\yddwch yr enaid yr

ochr draw; a'i enaid ei hun ac achos ei Dduw,—dyna y pethau

agosaf at feddwl y duwiol. Mae ffydd yn abl iSv wneyd ef yn y
dyfnder }n dawel am y ddau : ni syrth }t achos yma, ac ni syrth

yr enaid draw. Am hyny nid oes arno ofn gAvaethaf y byd

—

lladd y corff yw eithaf y byd; ac y mae ffydd yn gwneyd ei

pherchen yn barod i farw. Pob peth a fedr y byd ei gymeryd, y
mae efe mor barod i'w roddi ag }^v'r byd i'w ddwyn ymaith, pan

yn edr}-ch ar y pethau gwell. "Cymerasoch eich yspeilio am y
pethau oedd genych yn llawen, gan wybod fod genych i chwi eicli

hunain olud gwell yn y nefoedd, ac un parhäus."

Sicrhâ ffydd fuddugoliaeth yr achos goreu pan }n ymddangos

yn ymyl dinystr. Dengys fwy o'i blaid nag sydd yn ei erbyn.

Cenfydd addewidion yr HoUalluog, Duw y gAvirionedd, am ei

h^ydd; ac am hyny hi a ymwrola yn }r Arglwydd. Meddylier

am hen orchestion ffydd. Beth a wél cnawd? Brenin mewn
cynddaredd. Beth a wêl ffydd ? Yr Anweledig ; ac am hyny nid

ofna. O flaen ffydd, y màe môr a'i ymchwydd yn myned yn dir

sych, a chaerau cedyrn yn syrthio o honynt eu hunain. A fedrwch

.chwi gredu yr ä y byd gyda'r Uun sydd amo byth yn eiddo i Fab

Duw ? Rhowch dro o amgylch y dyffryn : dacw yr luddew â'r

mwgwd ar ei lygaid, ac â'i galon anghrediniol yn galetach na'r

adamant—dyna EwTop á'r llyffaint Pabaidd am sicrhâu eu craf-

angau ynddi o newydd—Twrci yn ngafaelion y gau-bro})hwyd

—

a Phaganiaeth yn dal ei miliynau. Rhywbeth fel cym hyrddod,

gellid meddwl, yAv Uyfr a chenadwr i wynebu ymherodraeth Satan

sydd wedi llunio y gwledydd o bwrpas i gau Crist a'i achos o'u

cyfhniau. Llawer o wrthdröadau, fe ddichon, a welwch chwi eto.

Bydd Pharaoh, ysgatfydd, }n deffro i ddyblu'r tasgau—Canaan yn

cynhyrfu nes i Israel ffoi flacn Ai—arch Duw yn myned i dir y
o 2
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Philistiaid—} ddraig, y bw)'stfil, a'r gau-broph\\}d, y byd, mcwn
cynghrair yn erbyn Sion, gan floeddio, Cymerwn gyfanneddau Duw;
na chofier enw Israel mwyach. Ond rhyfeled y rhai hyn â'r

Oen, ffydd a wêl yr Oen wedi ennill y dydd. Hi a wêl yr

angel yn ehedeg yn nghanol y nef, a'r efengyl dragywyddol gan-

ddo, ac angel arall yn dilyn gan ddywedyd, Syrthiodd, syrthiodd

Babilon y ddinas fawr ! Hi a wêl y bwystfil a'r gau-brophwyd

wedi eu dal, a Satan wedi ei rwpno, ac a glyw y fanllef fawr,

Halehiia ! daeth iachawdwriaeth a nerth a theyrnas ein Duw ni, a

gallu ei Grist ef I—dim b\v}-stfil mwy—dim tywyllu'r nefoedd

—

dim gwenwyno'r dyfroedd—dim Uyfìaint—yr un locust yn yr hoU

wlad—dim melldith na phoen mwyach. Ewch i drau Síon;

mae yspail yr hen elynion o'u mewn, anrheithiau Pharaoh a

Babilon, yn sicrhâd y daw ar fyrder atynt Coran Mahomet a

choronau y Pab; a'n Harglwydd ni yn unig a ddyrchefir y dydd

hwnw.

5. Da7v ffydd â ni i weddío am y pethau hyn. Amser gweddîo

mawroedd amser yllwyddiantmawr gynt argrefydd yr lesu. Byddai

ymprydiau a gweddíau yn barhäus gyda ei holl achosion. A
gwnai ffydd i ninnau weddio yn wastad ac heb ddiffygio. Gweddi

y ffydd a gymer afael mewn HoUalluogrwydd, ac nis gollwng ef

nes derbyn y fendith fawr—yr Ysbryd o'r uchelder, yr hyn a dry

yr anialwch yn ddoldir.

A raid i mi ddywedyd mai rhagrith a g^vrthuni yw i neb gym-

eryd arnynt anfon gair yr iachawdwriaeth i eraiU, ac esgeuluso yr

iachawdwriaeth gymaint eu hunain ? Aruthr fyddai gweled Satan

yn myned i fwrw allan Satan. Ar wreiddyn a boncyff crefydd

bersonol y tf gwir zêl genadol. Nes i bechadur roddi ei hunan i

Dduw yn ffydd Crist, ni dderbyn y nefoedd ddim offrwm o'i law.

A'r ffydd, trwy yr hon y bydd yr enaid yn gadwedig ei hun, a

weithia ynddo trwy gariad mewn awyddfryd ac ymdrech am i

bawb eraill fod yn gadwedig.



PREGETH XI.

CYDGYNNULLIAD Y SAINT.

Hebreaid X. 25: "Heb esgeuluso eich cydgynnulliacl eich hunain, megys y
mae arfer rhai, ond annog bawb ein gilycíd, a hyny yn fwy o gymaint
â'ch bod yn g^yeled y dydcl yn nesâu."

MAE yr apostol yn yr adnodau blaenorol yn dangos effeith-

iolrwydd aberth y G^^'aredwr i iachawdwriaeth yr eghyys,

ac ar y sail hòno yn cymhell Cristionogion i sefydlogrwydd yn eu

proffes o hono. IMae y testun yn cynnwys dyledswydd gyffred-

inol, ffyddlondeb i'r hon sydd yn anghenrheidiol i iawn gyflawniad

dyledswyddau eraiU y gyffes ag yr ydym i'w dal yn ddisigl. Mae
cydgynnuUiad y saint ynddo ei hun yn myned ymhell i gyfan-

soddi y gyffes hòno; ac yngln â hyn y mae eu dyledswyddau

eraiU i'w cyflawni.

Edrychwn, gan hyny, ar y cydgynnuUiad liwn, ac ar y rliybudd

rhag ei esgeuhiso.

I. Natur yr annogaeth: "Eich cydgynnulhad eich hunain"
—"Heb esgeuhiso eich cydgynnuUiad," sef, heb adael heibio eich

hymgynnuUiad ynghyd i addoh yr Arghvydd. Mae Duw o'r de-

chreu wedi gwneyd ei bobl yn eghvys, ac wedi ordeinio iddynt

yn eu hystâd eghvysig ymgynnuU ynghyd i'w wasanaethu yn

gyhoeddus.

I . Mae undeb a chydyjugynmdliad y saint yn osodiad Dwyfol,

sydd loedi hod ac yn arhâu dan bob goruch7vyliacth.

Yn deuluaidd, mae yn wir, yr oedd yr Arglwydd yn cael ei

addoU yn y dechreu. Y gymdeithas eghvysig gyntaf a mwyaf
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natuilol a sef^'dlodd Duw y\v }r un deuluaidd. Mae ei g} íam-

modau â dynion yn rhedeg yn y fíbrdd hon o'r cynfyd, megys y

g^veHr yn Adda, Noah, ac Abraham. Ac er ei fod yn gwneyd ei

bobl yn eglwysi, nid yw efe byth yn meddwl gadael y gymdeithas

deuluaidd. Yn hâd Abraham yr oedd efe yn addaw bendithio

tyhvythau y cenedloedd a holl deuhioedd y ddaear. Ac am yr

oes apostolaidd, yr ydym yn darllen am yr eghvys yn y t. Eto

y mae yr Arglwydd "yn caru pyrth Síon yn fwy na holl breswyl-

féydd Jacob." Ac hyd yn nôd yn nyddiau y patriarchiaid, er nad

oedd ganddynt un Ue cyfarfod nac urdd neiUduol o ddynion i'w

gwasanaethu, eto fe ellid meddwl y byddid ar ryw achlysuron yn

cydymgynnuU. Yr oedd Cain ac Abel, "wedi talm o ddyddiau,"

}'n dyfod i oíìrrymu ger bron yr Arghvydd, ac felly yn cydgyfarfod

yn nh eu tad neu rywle i addoH Duw; ac effeithiau yr ymweliad

grasol oddiwrth Dduw ar ol genedigaeth Enos, oedd i bobl yr

Arghvydd ddechreu ymgynnull at eu gilydd i "ahv ar enw yr

Arghvydd "—i gydweddío, a hyny yn fwy cyhoeddus.

Pa fodd bynag, os ffurf deuhiaidd oedd ar grefydd o'r blaen, o

dan Sinai dygwyd yr holl deuluoedd ynghyd i gyfammod â Duw
ac i ystâd egh^T'SÌg. Neillduwyd dynion i wahanol swyddau, a

sefydhvyd yr addoHad cyhoeddus yn mhabeU y cyfarfod. Gyda
gohvg ar yr IsraeHaid yn Nghanaan, yr oedd yr Arghvydd yn

addaw nodi man i ymgynnuH, i ymarfer yr addoHad yr oedd efe

wedi ei osod i fyny yn eu pHth. Gwaherddid hwy yn gaeth i

addoH WTth eu mymp\vy eu hunain o ran Ile yn gystal ag o ran

defûdau y gwasanaeth. Yr oedd man penodol He yr oedd yn

rhaid addoH. "Pan eloch dros yr lorddonen, yna y bydd Ue

wedi i'r Arghvydd eich Duw ei ddewis iddo, i beri i'w enw aros

ynddo
;
yno y dygwch yr hyn oU yr wyf yn ei orchymyn i chwi.

Ei drigfa ef a geisiwch, ac yno y deuwch."

îeUy y caed Siloh, ac wedi hyny Jerusalem, dinas eu cyfarfod;

yno yr esg}mai y Uwythau, "Uwythau yr Arghvydd, yn dystiolaeth

i Israel, i foHannu enw yr Arghvydd."

Er nad oes dan yr efengyl un Ue cysegredig feUy, eto y mae
Crist wedi dwyn ei bobl i ystâd eglwysig, ac ordeinio iddynt ym-
g}TinuU i ymarfer â' i hordinhadau. "Lle y mae dau neu dri wedi

ymgynnuU yn fy enw i," medd Mab Duw, "yno yr ydwyf yn eu

canol hwynt." Ynddo ef y gwreiddiodd y cyfr^^w gynnuUiadau

I



yn nyddiau ei gnawd; ac yr ydym yn ei gael drachefn a thrachefn

yn cyfarfod â'i bobl }-nddynt wedi cyfodi o feirw. Os darllenwn

lyfr Actau yr ApostoHon, mae yn hawdd canfod fod y dysgybhon

yn arfer ymgynnuU i addoH yn ol trefn y testament newydd. Ac
yr oeddynt yn g^vneuthur hyn}^, nid yn unig }n y deml a syna-

gogau yr luddewon, ac yn nhai eu gilydd, ond yr oedd ganddynt

leoedd wedi eu neillduo o bwrpas i ymgynnuU er ymarfer â'r

addohad efengylaidd. Dyna oruwch-ystafell yn Jerusalem, lloftt

yn Troas, a Phaul yn ei d ardrethol ei hun yn Rhufain. I'r

cyfryw leoedd yr ymgynnullent yn gyson ar y sabbath, ac yn
achlysurol fel y byddai yr achos yn gofyn, i bregethu y gair, i gyd-

weddîo, i weinyddu y sacramentau, ac i dderbyn i mewn i'w

cymundeb, a b\\Tw allan o hono. Yma y byddent yn penderfynu

eu dadleuon, ac yn annog eu gilydd i gariad a gweithredoedd da.

Ac i ddangos ei foddlonrwydd i v.'aith yr eglwys yn ymgynnull

pan ynghyd, mae yr Ysbryd yn cael ei dywallt arnynt ar ddydd y
Pentecost, ac yn nh CorneUus. Tro hynod oedd hwnw yn

Jerusalem a nodir :
" Wedi iddyiit weddío, siglwyd y lle yr oeddynt

wedi ymgynnuU ynddo, a hwy a lanwyd oll o'r Ysbryd Glán."

Nid gosodiad d}nol, ac nid dim sectaidd, yw y cydgynnulHad, ond
gosodiad Duw.

2. Y/i y scfyd/iadhw/i^ ga//w/i weled doethi/ieb Diiw y/i cyfaddasu

1/ioddio/i adferiad dy/i at diicddiadaii ei i/at/irfel cr'cad/ir.

Y mae dyn yn grëadur cymdeithasgar; ac wedi i'r duedd hon

gael ei hadnewyddu dnvy ras, mae yn naturiol iddo yniuno â'i

gyffelyb ac ymofyn cymdeithas eraiU gyda phethau Duw. Ac
felly, er mai Crist, fel y sylwyd, ydyw awdwr y cynnuUiadau

eglwysig, eto nid ydym yn darllen iddo eu sefydlu yn l)endant fel

y sefydlodd efe fedydd a swper yr Arglw}-dd. Gwyddai fod yr

efengyl yn cynnwys elfenau y cymundeb, ac y byddai naturiaeth

ei hun yn eu dysgu am hyn wedi ei sancteiddio trwy yr efengyl.

Y mae efe, gan hyny, yn eu sefydlu yn hytrach trwy eu cymerad-

wyo fel yr h}n oedd yn hanfodi wrth gwrs, a thrwy addaw fod

gyda'i bobl }n eu cynnulliadau. Mae y natur ddynol yn .sychedu

am uwch undeb a ch}mdcithas na'r hyn a geir ar dir natur. Y
mae undeb gwladol a dinesig yn cynnwys ynddo ysgariaeth yn
gystal ag undeb; ac y mae Paganiaid wedi bod }n dyhcu am wcled

y byd wedi ei godi goruwch terfynau gwahanol dc)rnasoedd a
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threfi, a chael ei wneuthur yn un teuhi, a'i lywodraethu wrth yr

vin ddeddf. Mae Mab Duw wedi dyfod i syhveddoh yr idca hon;

ac ni orphwys efe nes gAvneyd y byd yn un ynddo ei hunan ac yn

Nuw. Efe a fu farw i'n cymmodi â Duw ac â'n gilydd ynddo. Y
mae yn ein crëu ynddo ei hun yn un dyn newydd yn ol dyheuad

ein natur; ac wedi hyny mae'n rhoi scoe i dueddiadau cymdeith-

asgar ein natur tnvy ein hundeb a'n cynnuUiadau eghv}'sig, Ue

y mae i ni gyda'n gilydd ddyfodfa mewn un Ysbryd at y Tad.

Y mae yn hyn yn gyffelyb âg meAvn prîodas. Tuedd gref

ymhob crëadur yw y duedd hanfodol i barhâd y rhywogaeth; ac

ynddi ei hun, tuedd }"dyw sydd am wneyd dyn yn gydwastad a r

anifail. Ond wedi i'r Crëawdwr impio príodas arni, y mae efe

wedi ei throi yn foddion mwyaf effeithiol tu yma i ras i buro y

serchiadau, i urddasu y cymeriad, ac i gynnyrchu y dyledswyddau

tyneraf a phwysicaf. Yr un modd, y mae tueddiadau cymdeith-

asgar o dan y cwymp wedi eu troi yn fwy na dim arall i lygru a

dinystrio plant dynion. Cyfeillach yw eu prif fagl; y benaf o holl

ordinhadau Satan i'w dyfetha. Ond mae Crist yn ordinhadau a

chynnulhadau ei bobl yn troi cyfeillach y saint yn llês iddynt eu

hunain ac i'w gilydd. Nid yAv y saint ar y ddaear yn cael im lle

mor debyg i'r nef mewn purdeb a mwyniant â'u cydgynnuUiad

crefyddol, lle y maent yn cydgaru, yn cydgredu, yn cydalaru, yn

cydlawenhâu, yn cydweddío a chydganu mawl, yn cydgofio angeu

y groes, yn cydymddyddan am Grist, ac yn mwynhâu eu gilydd

yn yr Arghvydd.

3. Triuy eu hundcb cgluysig au cydgynnulliadau, y niac'r saint

yn cael eu giuneuthur ifod leshàd ac adeiladacth i'tv gilydd.

Y mae pobl Dduw yn amrywiol eu talentau; ac yn y cynnull-

eidtäoedd maent yn cael eu dwyn i amgylchiad i ymarfer y
talentau hyny er Uês eu gilydd. Pa ddefnydd a fyddai aelodau y
corfif ar wahân ? ond yn eu hundeb byAviol â'u gilydd, y maent yn

wasanaethgar iawn. Mae yr un corff yn clywed drwy y glust, yn

g^veled drwy y llygad, ac yn gweithio drwy y dwylaw; ac felly

aelodau corff Crist, y maent wedi eu cydgynnuU a'u cymhwys

gydgysylltu yn gymmalau cysylltiadau, neu ranau, yn dwyn cyn-

naliaeth o'r pen i'r corff. Y maent yn llefaru y gwirionedd mewn
cariad wrth eu gilydd; yn addysgu, yn ceryddu, yn dyddanu, a'r

cyfan mewn cariad, yn eu cynnulliadau. Yma y mae'r galon i



CydgynnuUiad y sai/if. 2oy

gydymdeimlo, y llygad i edrych na bo neb yn pallu oddiwrth ras

Duw, a'r tafod dysgedig i rybuddio yr afreohis, ac i ddyddanu y
gìvan eu meddwl, a'r oll er adeiladaeth y corff. Ac wrth ddyfr-

háu, mae y cristion yn cael ei ddyfrhâu ei hunan. Mae ei fyfyr-

dodau yn tanio wrth eu rhoi allan mewn geiriau, ac yn tanio

mynwesau eraill wrth eu gwTando, a hyny drachefn yn peri iddynt

ddychwelyd yn ol yn fwy grymus ato ef ei hun. Mae ei ddodiad

diolch ef yn dyfod yn ol gyda Uôg trwy anien y gynnuUeidfa, a'r

defosiwn sydd yn Uais ac wyneb yr hwn sydd yn cyflawni Ue yr

anghyfarwydd ar y fainc draw yn adeiladu y pregethwr, tra y
mae'r pregethwr yn ei adeiladu yntau.

Mae Paul yn dangos fel y mae pethau i fod yn nghymdeithas

y saint: "Yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel y gahwyfgyf-

ranu i chwi ryw ddawn ysbrydol fel eich cadarnhäer; a hyny sydd

i'm cydymgysuro ynoch chwi trwy ffydd ein gilydd, yr eiddoch

chwi a'r eiddof finnau." Fel hyn y maent yn cyfranu ac yn der-

byn yr un amser; y gwanafyn lleshâu y cryfaf, a phawb yn ymgy-

suro ynghyd. Mae eu gofid yn myned yn llai, a'u llawenydd yn

myned yn fwy, wrth eu hadrodd i'w gilydd. Yn debyg i'r dysg-

ybhon ar adgyfodiad Crist : yr oeddynt ar y dechreu yn wasgar-

edig oddiwrth eu gilydd, a Christ yn ymddangos i'r naill ar ol y

llall Erbyn cydymgynnull, yr oedd gan bawb ei lawen chwedl.

"Yr Arglwydd a gyfododd yn wir, ac a ymddangosodd i Simon,"

medd rhai. Gwelsom ninnau ef rhwng yma a'r bedd, medd y
gwTagedd. Gwelsom ninnau ef ar y ffordd, ebe y ddau a aeth-

ant tuag Emmaus. Ac yn y man, dyma yr lesu ei hun yn y
canol, yn cyhoeddi tangnefedd. Mae y saint eto yn cael Duw ar

wahân yn nhrafferthion bywyd; ac erbyn dyfod i'r cynnuUiad,

gall pob un ddyweyd beth a wnaeth efe i'w henaid. Gwelais ef

mewn dyledswydd, medd un; cefais innau ef tan y groes, ebe y
llall ; ac arall a ddywed iddo ei gael ef yn annysgwyhadwy megj'S

ar y ffordd, a phrofi ei ras maddeuol, rhinweddau ei waed, a

chynnahaeth ac adnewyddiad ei Ysbryd. A mynych yr ymwelodd

ef ei hun â hwy mewn cyfarfodydd o'r fath. Ac os yw y frawdol-

iaeth yn anmherffaith, niae hyny yn achlysur i ymarfer eu grasau

—

grasusau sydd neiUduol o hawddgar: maddeu i'w gilydd, cyd-

ddwyn â'u gilydd, parchu eu gilydd, bod yn ymarhöus wrth eu

gilydd, ac ymddarostwng i'w gilydd yn ofn Duw.
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4. Tnoy gydgynnuUiad ír un ilc i ymarfcr ág ordirihadau y
gair, inae yr eghvys yn giuncydroffcs gyJwcddus Grist gcr bron y
byd

Gwir yw fod cristion wrtho ei hun i arddel Crist, i'w gyíifesu á'r

genau, ac i ddwyn nodau Crist mor amhvg mewn tymher a bywyd

âg a fyddo yn profi i bawb ei fod yn perthyn iddo. Eto, yn yr

ymarferiad cyhoeddus â'i ordinhadau, trwy ymgynnuU at eu gilydd

i wrando ei air, i gydweddío, cydganu ei fawl, a chyd-ddangos ei

farwolaeth, y mae cristionogion yn arbenigol yn proffesu eu dar-

ostyngiad i Grist. Maent yma yn proffesu Bôd Duw yn wyneb y
byd sydd yn ei wadu ac yn ei anghofio, ac yn cydnabod mai un

Duw sydd yn erbyn aml-dduwiaeth ac eilunaddoHaeth y byd. Ac
wTth addoU y Duav yma yn ordinhadau yr efengyl, y maent yn

profifesu Crist fel Arghvydd yr eghvys a'i holl wasanaeth, ac mai

yr amlygiadau o Dduw ynddo ef yw gwreiddyn crefydd pechadur,

testun a chymhelHad ei holl fawl. Nid Duw fel Crëawdwr a

ChynnaUwr yn unig maent yn gydnabod, ond Duw yn Nghrist:

Duw ynddo ef yn cymmodi'r byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddynt

eu pechodau, ac yn gwneuthur pechaduriaid ynddo yn gyfiawnder

Duw.

Y mae gwoieyd y broffes hon o fawr bwys. Os yw ífydd y
cristion mewn rhyAv bethau bychain i fod gydag ef ei hun ger bron

Duw, mae ei ffydd yn Nghrist i'w phroffesu ger bron Duw a dyn-

ion. Mae'r saint drwy'r oesoedd yn fifyddlawn yn hyn. "Glynwn

yn ein proffes. DaHwn gyffes ein gobaith yn ddisigl. Os g"vvadwn

ef, yntau hefyd a'n gAvad ninnau." Ac felly y maent hwy dr\vy

enlUb, gwawd, coUi meddiannau, îe, a bywydau, yn para i ymgyn-

nuU ynghyd. Ac o'r ochr araU, eu cynnuUiadau sydd yn terfysgu

y byd. Y tystion trwy eu tystiolaeth sydd yn poeni y rhai sydd

yn trigo ar y ddaear. Ac am hyny mae tai cyfarfod y saint yn

wrthddr}'chau dygasedd y gelynion. "Bwriasant dy gysegroedd

yn tân; hyd lawr yr halogasant breswylfa dy enw. Dywedasant

yn eu calonau, Cydanrheithiwn hwynt; Uosgasant hoU synagogau

Duw yn y tir." O'r dydd yr ymgynnuUai y dysgybUon â'r drysau

yn gauad hyd heddyAv ar gyfandir Ewrop, mae cynnuUeidfa y
saintyn bUno y byd!

Yr ydym yn cael fod Crist a'i bobl, hwythau, yn hoffi hyd yn

nôd y tai Ue maent yn cymdeithasu â'u gilydd. Dyma'r Ue y mae
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eíe yii cael ci g}dnabod yn gyhoeddus ganddynl hwy, a hwythau

yn cael eu cydnabod ganddo yntau*; eu gwasanaeth yn cael ei

dderbyn, a'u heneidiau yn cael prawf y bydd iddo eu cyffesu ger

bron ei Dad yn y nefoedd.

11. Y ddyledswydd' tuag at y cynnulliadau hyn: eu

dal i fyny yn ddiesgeulus. "Heb esgeuluso ein cydgynnuUiad ein

hunain, megys y mae arfer rhai, ond annog bawb ein gilydd."

I'r dyben o gydymfifurfio â'r rhybudd a'r cynghor hwn,

I. YmdrecJmn i gadw tcinilad awdurdod Crist ar ein cydwyb-

odau yn holl osodiadau ei d.

Tuag at hyn, dylem wybod pwy yw efe a osododd, a pha beth

a osodwyd ganddo. Am yr olaf yr ydym yn casghi oddiwrth ei

esiampl a'i leferydd ef a'i apostohon, ynghydag ymarferiad yr

eghvys o'r dechreuad, fod cydymgynnull i'w addoh yn osodiad

Crist i'w bobl. Ond pwy yw efe sydd fel hyn yn hòni awdurdod

ar fy ngh)-dw}'bod, ac yn gahv arnaf, hwyrach, yn groes i e^vyllys

jDenaethiaid a deddfau breninoedd, ac i beryglu fy mywyd, yn

hytrach na pheidio ymostwng iddo ef mewn gosodiadau pendant

a defodol? Pwy j\s efe sydd yn arddodi arnom, "Os daw neb

ataf fi, ac ni chasäo ei dad a'i fam, a'i WTaig a'i blant, a'i frodyr a'i

chwíorydd, îe, a'i einioes ei hun hefyd, nid all efe fod yn ddysgybl

mi; a phwy bynag ni ddygo ei groes, a dyfod ar fy ol i, nid all

efe fod yn ddysgybl i mi
: "—pwy yw efe sydd yn gwasgu mor llym

arnom ? Pwy yAv efe sydd yn gosod arnaf i ymwrthod â phob

esmwythyd a mwyniant, nid yn hytrach na throseddu deddf fy

natur, ond yn hytracli nag esgeuluso y conventic/c diystyrllyd?

Pwy yw efe sydd yn ein galw i fyned o'r tu allan i wersyll mawr-

edd y byd, ac ymgynnull gyda thruciniaid ei bobl ef mewn lloft

yn Troas, neu mewn ysgol yn Ephesus, neu, o bosibl, yn nh
ardrethol carcharor tlawd, a'i gadwen am ei glun, yn Rhufain

orwech a balch? Digon yw dywedyd, Duw yw efe. Mae ei

awdurdod ef ymhob rhandir o'r grëadigaeth yn anghenrheidiol a

hoUol. Nid oes bosibl i'w awdurdod ddarfod ond drwy i'r cyfan

a wnaeth efe, ac sydd yn cydsefyll ynddo, syrthio i ddiflaniad.

Os wyt ti, fy enaid, yn cydnabod awdurdod Duw, plyga i Grist yn

ngosodiadau ei d. Ac am ei awdurdod fel Cyfryngwr, drachefn,

mae yn gyflawn a goruchel. Leth oedd gymhwysach na gAvne}'d

y iMab yn etifedd pob peth—nag i'r Hwn a wnaeth y cyfan, gael
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mewn natur ac o dan gymeriad arall, arglwyddiaeth ar y cyfan ?

Yn enwedig, beth sydd weddeiddiach nag i'r Hwn sydd yn achos

o fòd yr eghvys, ac a'i sylfaenodd drwy ei waed, reoU pob gosod-

iad yngln á hi ? Beth sydd gyfiawnach nag i'r Hwn a'th gododd

\x\\y ei angeu i gyflwr addoh, ac a adferodd i ti ysbryd addoH,

dderbyn dy ymostyngiad Uwyr gyda gohvg ar drefn yr addoUad

hA\-nw ?

Mae y Tad yn cydnabod cyfiawnder ei hawl. Ar ei waith yn

adgyfodi o'r bedd, derbyniwyd ef i ddeheulaw y Mawredd, er mwyn
ei ddangos a'i gadarnháu yn ei awdurdod ar bob peth. Mae yn

Arghvydd y grëadigaeth, a'r cyfan wedi eu crynhoi ynddo ef o dan

un Pen a UyA^odraeth. Ewch i ufifern : mae ei hagoriadau wrth

ei wregys. Dowch i'r ddaear: mae'r Cynfab goruwch ei brenin-

oedd hi. Ewch i'r nef : mae yr angehon a'r tywysogaethau wedi

eu darostwng iddo. Yn yr eghvys, drachefn, tra nad oedd Moses

ei hun ond gwas yn y t, y mae Crist yn Fab ar ei d ei hun. Efe

y\v adeiladydd pob peth, sef yr hoU eghvys drwy yr oesoedd.

Efe a'i sylfaenodd yn Eden, ac efe oedd Awdwr ei threfn a'i

gwasanaeth o dan Sinai. Ac efe a gyfnewidiodd ei hoU ardduU o

dan y testament newydd ; tynodd ymaith y cyntaf fel y gosodai yr

ail. Y mae efe wedi cadarnhâu y cyfammod newydd, trwy ei waed,

a dwyn ei ordinhadau a'i sacramentau príodol ei hun i'r eghvys, i

fod yn unig reol ei haddoUad hyd ddiwedd y byd. Y mae yn

Arghvydd ar y sabbath, ac y mae yn fwy na'r deml. Ac wedi i'r

luddewon tnvy eu hanghrediniaeth ddwyn dinystr ar y deml, yr

oedd ganddo ef aUu a hawl i'w chyfodi drachefn yn ehangach ei

therfynau, yn fwy ysbrydol a gogoneddus ei gwasanaeth, ac ar

gadarnach sail na mynyddoedd Sion. Dyma y Gr sydd yn gahv,

"Dysgwch gadw pob peth a orchymynais i chwi." Y mynyd y
dyg\vyd Paul i adnabyddiaeth gadwedigol o Grist, gweithiwyd

ynddo y teimlad dyfnaf o'i fawrhydi. Gwaeddai, "Arghvydd, beth

a fyni di i mi wneuthur?" Ai nid ydych yn gweled mai nid

ordinhadau i'w diystyru ydyAv ordinhadau y fath un? Nid

awdurdod yw yr eiddo ef i geUwair á hi yn y peth Ueiaf o osod-

iadau ei d. Pe byddem yn fwy tyner ein calon, byddem yn fwy

cydwybodol gyda gohvg ar amser, a mater, a duU, ac ysbryd ei

wasanaeth.

Ac am nad ydym A\Tth natur yn rhwym i ymarferiadau fel li^'n,
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dylem fod yn l\vy gofalus am ddw}-n ein hunain dan rwymau i'w

cyflawni trwy fynych adnewyddu ein cyfammod â Dua\'. Am
orchym)'nion moesol, mae i'r rhai hyny rpy adlais }ai y g}'d\\ybod

d}avyllaí lë, ar wahán oddi\\T:th yr ystyriaeth o awdurdod Duw,

nid oes dim posibl eu troseddu na bydd rheswm a chyd^^^bod yn

cythryblu ac yn collfarnu
; y mae yn eu natur hwy rywbeth sydd

yn awdurdodi ufudd-dod oddiwrth natur dyn. Ond nid felly am
ordinhadau y gair: nid yw eu da na'u dr\vg ynddynt eu hunain

ddim mor eglur i'r gydwybod; nid oes un rheswm dros eu hym-

arfer ond fod Duw wedi eu gosod hwy. Hyn sydd yn peri fod

dynion yn teimlo llai o rwymau ì'av hymarfer, a Uai o och o'u

hesgeuluso. Beth pe buasech chwi wedi cellwair cymaint á'r

chweched, y seithfed, neu yr wythfed gorchymyn o'r ddeddf foesol,

ag a wnaethoch ág ordinhadau y gair ? beth a fuasai syniad dyn-

ion am danoch? Eto yr Hwn a ddywedodd, "Na ladd, na wna

odineb, na ladrata," a ddyAvedodd hefyd, "Heb esgeuluso eich

cydgynnuUiad eich hunain—cesglwch fy saint ynghyd."

I'r dyben i gadw ei awdurdod yn hyn yn fyw ar ein cydwybod,

adnewyddwn yn y modd mwyaf difrifol ein cyfammod á Duw.

Rho dy hun, fy enaid, i fyny i'w drugaredd yn addewidion ei gyf-

ammod, ac i'w awdurdod yn ei orchymynion a"i osodiadau.

Dywed, Mi a wTandawaf ac a wnâf yr hyn oU a orchymynodd yr

Arghv}'dd. Cyfod oddiar dy liniau gan ddyweyd wrth bob

temtasiwn, "Agorais fy ngenau wrthyr Arglwydd, ac ni allaf gilio."

Er fy mod yn poeni hyd fy oes yn yr ordinhadau heb ddal

nemawT, ar dy air di, Argh\ydd, mi a af eto. Parai hyn fwy o

gydwybodolrwydd i'n "cydgynnulliad ein hunain" fel enwad. Tra

byddo gwahaniaeth i'w ddal i fyny, fe ddylai fod cydwybod iddo.

Balchder, cydymffurfiad â'r byd, tramgwydd, a bair i lawer newid

un dosbarth o gristionogion am ddosbarth arall, lle yr oedd g\va-

haniaeth a deimlid gan gydwybod pobl oleuedig a difrifol.

2. Llafuriiun am brofiad o gyinundcb à Dinv yn y cynmiUiadau

eglwysig.

Yma y mae Crist yn pregethu cyfiawnder, yn traetliu ftyddlon-

deb, trugaredd, gwirionedd, ac iachawdwTÌaeth Duw }n y gynnuU-

eidfa líosog; yn nghanol yr eglwys y mae efe yn mynegu enw
Duw i'w frodyr, nes peri iddynt addoli a gogoneddu Duw. Os

corff yw yr eglwys, yr ordinhadau yw c}Tnmalau ei chynnaliaeth.
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Us babauod y\v y saint, dyma fronau eu dyddauwch. Os defaid

ydynt, dyma y porféydd gwelltog; a thra y cánt flewyn yma, hwy a

gyrchant i'w porféydd er hoU lyffetheiriau awdurdodau y byd.

Parai hjTi i Dafydd hiraetliu am d yr Arglwydd. "Aethum

gyda'r g}Tinulleidfa, cerddwn gyda hwynt i d Dduw, mewn sain

cân a moliant, fel tyrfa yn cadw gwyl." A ydyw yn ddrwg genyt

goUi hyny ? Yd)nv, y mae cofio hyny yn peri i'm henaid ymdy-

wallt mewn gofid (Psalm xlii. 4). Yr oedd Dafydd yn gweled

ffynnon y byw^'d gyda Duw, a hyny, yn ngoleuni y gair ac ordin-

hadau y t, yn dyfod yn afonydd o hyfrydwch i'w enaid, nes yr

oedd >Ti teimlo ynddo lawn ddigon am byth (Psalm xxxvi. 8, 9).

Y profiad hwn sydd yn peri yr holl serch i'r cydgynnulliad. Nid

yw brasder daear, yn, na gwenith, i'w gymharu à brasder y t;
a'r neb a fwynhäo gynnulliadau Síon fel hyn, nis gall efe syrthio

i'w hesgeuluso.

3. Cofierfod esgeiiluso y cydgytmulliadau, oddiar golli blâs arnynt

a gofal cydwybodol am ymarfer â hwy fely niae'r rheolyngofyn, yn

arwyddfody galon yn dechrcu ymadacl â Dtiw.

Ystyria, O broffeswr, beth yw achos y cloôni yma, ac ymha le y
mae yn debyg o ddiweddu. Beth a dy gododd di gyntaf i ddyfod

allan o ganol annuwiolion, ymddidoli, ac ymuno â theulu Duw yn eu

cynnuUiadau ? Onid teimlo rh)rvvbeth o oleuni a nerth y gair yn dy

feddwl a'th gydwybod ? onid rhyw lawenydd a hyfrydwch yn yr

efengyl? onid rhy^y serch i ordinhadau gras? Oni buost ti

weithiau yn dy fywyd yn yr un teimlad atynt â Dafydd? "Hoff-

ais drigfan dy d,—llawenychais pan ddyAvedent wrthyf, AAvn i

d yr Arglwydd." Wele, paham yr wyt yn esgeuluso yn awr?

Onid y teimladau hyn sydd yn diflanu yn dy fynwes ? Felly y
maent yn profi, pa beth bynag a fwynhëaist, na unw}'d mo honot

á Christ, na chefaist mo dy ail eni, na fu yna ddim cadwedigol,

oblegid nad oes dim parhnd iddo. "Canys fe á'n gwnaed ni yn

gyfranogion o Grist, os daliwn ddechreuad ein hyder yn sicr hyd

y diwedd." Mae yn rhaid nad oedd y dechreu yn ia\vn a da; ac

yn awr dyna yn marw yr arwyddion gobeithiol a fu, a'r diwedd

yn debyg o fod yn waeth na'r dechreuad. Dyna galon ddrwg

anghrediniaeth, trwy gariad at ryw bechod, neu ofalon bydol,

awch i gyfoeth neu fawredd y byd, yn ymadael á'r Duw by^y.

Ymha le, meddi, yr ydych j n darllen {y nhynged fel yna ? Yn
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dy esgeulusdra o gynnuUiad y saint, ac yn dy farweidd-dra pan

yndd)"n-t. Ystyria i ba le y mae yr esgeulusdra yma yn arwain.

Yr adnodau nesaf ar ol y testun a ddywedant, "Canys oso'ngAvir-

fodd y pechwn, ar ol derbyn gwybodaeth y gAvirionedd, nid oes

aberth dros bechodau wedi ei adael mwyach, eithr rhy^v ddysgwyl

ofnadwy am farnedigaeth ac angerdd tîin, yr hwn a ddifa y gwrth-

wynebwyr." A ydyw yr esgeulusdra yn arwain hyd yna? YdyAv!

dyna ben ei daith. Y mae yn arwydd o ymollyngiad meddwl a

chalon â'r efengyl. A pha beth yw ymadael â'r efengyl ? Ym-
adael â Christ, â gwaed y cyfammod, âg aberth y groes, âg Ysbryd

y gras. A pha beth sydd yn aros wedi hyny? "Rhyw ddysg^yyl

ofnadN\y."

Am y rhai sydd wedi cyrhaedd y tir hwnw, nid oes genyf fi

ddim i'w ddywedyd wrthynt. Y rhai sydd wedi g\\'eithio eu

ffordd drwy oleuni ac argyhoeddiadau yr efengyl i ymwrthodiad

gAvirfoddol a hollol o honi, nes eu rhoddi i fyny, y mae cyflA\T y
cyfr)^v yn ddiobaith. Ond am danat ti, fy enaid, yr hwn nad yw

dy adfeiHad wedi myned càn belled, y mae genyf air i'w ddyweyd

wrthyt. Cymer rybudd oddiwTth y rhai hyn. Mae pob gradd

mewn gwrthgiUad yn gam at y cyfrpy gyflwr. GeUir gweled yn

dy waith yn darfod â Duw yn y dirgel, y\\ dy ysgafnder, dy

farweidd-dra yn y moddion cyhoeddus, dy fynych esgeulusdra o

honynt, arwyddion y clefyd a fu yn angeu i lawer o grefyddwyr.

Gwêl i ba le yr \\^t yn myned. Sâf ar y fifyrdd, ac edrych i ba

le y mae'r marweidd-dra a'r esgeulusdra yna yn arwain. Efe a ä

rhagddo nes y byddo }t esgeuluswr, fel y dj'wed adnod ganlynol,

yn mathru Mab Duw, yn barnu yn aflan waed y cyfammod, ac yn

difenwi Ysbryd y gras ! Mae yn dy agwedd eisoes radd o'r

ysgelerderau hyn, ac fe aU hyna ddiweddu mewn yTnwrthodiad

hoUol â threfn Duw. FeUy byddit wedi dy adael mewn cyflwr ág

y gaUai dy achubiaeth fod yn groes i natur Duw,—cyflwT nad oes

yn ei drefn aberth na darpariaeth at achub neb o hono—nad oes

yn y Bibl air o rybudd nac addewid i neb sydd ynddo, na chan

eglwys Dduw foddion yn y byd i'w harfer tuag at eu hadferu. Nid

yw Duw wedi ordeinio dim, gorchymyn dim, tuag at hyny, nac

yn addaw cynnorthwyo a bendithio ymdrech i'w cael yn ol; nid

oes yna ddim ond y dorlan ofnadwy o'u blaenau (Heb. x. 27—31).

GeUir yn sicr obeithio nad oes neb y mae y gradd Ueiaf o ofn,
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tynerwch, unghymeradwyaeth i'w hagwedd adi'eihedig, a'r hiraeth

lleiaf am adferiad, wedi cyrhaedd yr ystâd ofnadwy yna. Gweith-

iwn, ynte, tra yr ydyw yn ddydd. Wele yn awr yr amser

cymerady.

4. Mae galwad arnom ifwy ysbrydolrwyad a dyfalwch gydag

ordiiihadau y gair, ain fod lle i feddwlfod dydd eghuysi adfeiliedig

yn uesâu.

lë, y mae genym reswm i gredu fod dydd yr adfeiUad wedi

dechreu er ys llawer o flynyddau; ond gall y diwedd fod yn fwy

ofnadwy, a hyny yn y blynyddoedd dyfodol hyn. Onid yw yr

athronydd, y ýo/iiieian, astudi\vr y prophwydohaethau, gyda rhy^v

argrafif ar feddyUau dynion yn gyffredinol, yn cyd-ddarogan fod

crisis Ewrop gerllaw ? Ac os oedd gahvad ar yr Hebrëaid i fwy

o ddyfahych ac o ysbrydolrwydd gydag ordinhadau yr efengyl am
fod dydd barnedigaeth eu gwlad a'u cenedl yn nesâu, fel y gweUr

yn niwedd y testun, onid oes gahvad arnom ni i ddeffro, os yw yn

debyg fod Duw ar godi o'i fangre, h\vyrach am y tro olaf, i ddial

gwaed ei weision ac efengyl ei Fab ar bawb sydd wedi ymlygru

oddiwrtho mewn barn, addoUad, a buchedd ? Pe deuai i wneyd

pen ar Rufain anghristaidd yn ein dyddiau ni, ai ni chafifai efe

Brotestaniaid wedi cyfranogi o'i phechodau, ac am hyny i dderbyn

o'i phläau ? Ai ni cheid ambeU eghvys, os nid aml eghvys, yn

Nghymru a chwydai Crist aUan o'i enau ? A gai efe mo honot ti,

broffes\\T, wrth dy famu, ac arolygu dy dduU o grefydda, yn

haeddu dy geryddu, os nad dy ddamnio gyda'r byd ?

Os ydym yn byw yn ymyl ei ddyfodiad, mae yr hoU rybuddion

a ganlyn mewn dafe: "Edrychwch amoch eich hunain, rhag i'ch

calonau un amser drymhâu trwy lythineb a meddwdod, a gofalon

y b}^\7d hwTi, a dyfod y dydd hwnw arnoch yn ddisymwth;

canys efe a ddaw fel magl ar warthaf pawb oU a'r sydd yn trigo

ar wyneb yr hoU ddaear. GwyUwch gan hyny a gweddîwch bob

amser, ar gael eich cyfrif yn deihvng i ddianc rhag y pethau hyn

oU sydd ar ddyfod, ac i sefyU ger bron Mab y dyn. GwyUwch

gan hyny, am na wyddoch pa awr y daw eich Arghvydd. Gwn
ei fyd >T hwn sydd yn gwylìo, ac yn cadw ei ddiUad, fel na rodio

yn noeth, ac iddynt weled ei anharddwch ef Gan fod yn rhaid i

hyn i gyd ymoUwng, pa fath ryw ddynion a ddylech chwi fod

mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb?" Pa fath ddynion
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niewn sancteiddrwycld calon a bywyd—pa flith mewn ysbrydol-

rw)dd )n addoliad }r efengyl ? Pwy a fedr ddirnad pa fath ? Ac,

fe allai, broffeswr, gyda gohvg ar dy deuhi, neu dy iechyd, neu'th

einioes di dy hunan, fod yna ryw ddydd mawr yn agosâu. Os

felly, a fyddai Crist yn dy gael mewn tangnefedd ? Oni ddyAvedai

efe yn dy gydw}i.iod fod dy ymarfer â'r Bibl, y r/eddi ddirgel, a'r

cynnuUiadau c}hoeddus, yn f}ichog a marv/aidd—dy weithred-

oedd heb fod }'n gyíîawn ger bron Duw? A v>-yt ti yn tybied fod

y gras sydd yn rhy wan i dy gario at }-sbrydolrwydd dyledswydd-

au, ac, yn wir, i'r cylch allanol os bydd ychydig o beth yn rhwystro,

yn debyg o dy gario ch } n gysurus trwy gystudd a gln cysgod

angeu ? Arswydol fyddai, beth bynag a ddeuai o honom yn y byd

a ddaw, myned ymaith o'r byd hwn heb oleuni na thangnefedd.

Ymannogwch eich ysbrydoedd cich hunain, ac annog'wch eich

gilydd, i adnewyddiad crefyddol, a hyny yn fwy o gymaint a'ch

bod yn gweled y d}'dd yn nesâu. Os ydych }n gweled fod a\\T y
brofedigaetli yn dyfod ar yr hoU fyd, neu arnoch chwi eich hunain,

y mae gahvad am fod yn fwy dyfal nag erioed. Edrychwch am
gael grasau tumewnol, a'u hymarferiadau ahanol, wedi eu cryfhnu

a'u hadnewyddu. Os yw y Priodfab yn dyfod, mae yn hen bryd

codi i drwsio y lampau. Os yw y daith fawr i'w chychwyn, a'r

nos dywell gerllaw, gwregyser y hvynau, a sicrhäer y lampau }n

oleu. l'yddwn y fath sydd eisieu o dd}nion mewn sanctaidd

ymarweddiad a duwioldeb.

Dengys y cyfan } mawr bw}s sydd }n y ddyleds\vydd a gym-

hellir arnoni }n yr adnod o ílaen y testun: "A chydystyriwn bawb

ein gilydd, i ymannog i gariad a gAveithredoedd da." Ymadrodd
cysylltiedig â hyn yw'r gocheliad, "Hebesgeuluso ein cydgynnuU-

iad ein hunain." Cynghorwch bawb eich gilydd i ddyfod yn

gyson a gwresog i'r cynnulliadau; ewch ar ol y goUedig. A chy-

nghorwch eich gilydd yn y cydgynnuUiadau er eu gAvneyd yn fudd-

iol i adg}aveirio a chadw y naiU y Uall rhag gwrthgilio. Y mae i"w

sylwi, er mai y pechod a'r trueni mwyaf yw ymadael â Duw yn

mhethau yr efengyl, nad oedd gan Paul ddim g\vell moddion i'w

ragtlaenu nag i bawb gynghori eu gilydd (Heb. iii. 12, 13, a x.

25, 26). Ni waeth pa faint fyddo y talentau mewn eglwys, os

adfeilia crefydd yno, hi a ä }n fuan heb yno neb a fedr gynghori

eu gilydd. Cariad y\\ fìynnon a bywyd annogaethau y saint i'w

p
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gilydd. Os bydd hwnw yn adfeilio, mae ysbryd a dawn i

gynghori }-n gAyywo. Mae un yn coUi ysbryd i'r peth, ac yn tewi

mewn difatenvch—y llall yn siarad heb un amcan na phwys; yn

llefaru digon, ond, fel y Corinthiaid, á rhyw dafodau dyeithr er ei

godi ei hun, ac nid er adeiladaeth, cynghor, na chysur—a'r tryd-

ydd yn ei adfeiHad yn myned, hwyrach, yn sarug, yn colU y
doethineb a'r tynerwch anghenrheidiol i gynghori yn effeithiol.

Yr oedd Barnabas yn cynghori pawb oU trwy Iwyrfryd calon i

lynu wrth yr Arglwydd, "oblegid yr oedd efe yn r da;" nid yn

unig yn dduwiol, ond yn un oedd yn llawn tynerwch, gostyng-

eiddrwydd, a pliarodrwydd i ddyddanu. Heb yr ysbryd a'r tuedd-

fryd hwn, y mae'r gwan yn cyfeiUorni o eisieu addysg, a'r balch o

eisieu rhybudd; mae y temtiedig a'r llwfr yn ymollwng am nad

oes neb i'w gysuro. Gweithier a chynhyrfer ni gan Ysbryd Duw
ibob ffyddlondeb; bod yn ffyddlawn i'r Arglwydd, yn fifyddlawn

tuag atom ein hunain, tuag at ein gil}'dd, a thuag at bawb.



PREGETH XII.

GWERTIIFAWR WAED CRIST.

I Pedr i. i8, 19: "Gan wyhod nad â phethau llygredig, megys aiian neii

aur, eich piynwyd oddiwrth eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawsocli
trwy draddodiad y tadau, eithr â gwerthfawr wacd Crist, mcgys oen
difcius a difiycheulyd."

YMAE yn perthyn i grefydd ragorfreintiau a dyledswyddau;

ac y mae meddu y naill yn ein gosod o dan y rhw}'mau

cryfaf i gytìawni y Ueill. lë, y mae llawer o ragorfreintiau crefydd

yn ddyledswyddau, a'i d}ledswyddau oU yii rhagorfreintiau;

oblegid y maent yn arwain ei deiliaid i sancteiddrwydd ymhob
ymarweddiad yn y byd hwn, ac yn diweddu yn iachawdwriacth

eu heneidiau.

Felly y mae yr apostol yn athrawiaethu yn y bennod hon. Yn
gyntaf oU y mae yn dysgu y rhai y mae yn ysgrifenu atynt am eu

rhagoriaethau fel credinwyr: y pethau mawrion ag yr oeddynt

cisoes yn eu mwynhâu, a'r pethau mwy ag oedd eto yn eu haros;

ac yna wedi eu harwain felly i ohvg yr etifeddiaeth dêg ag oedd

yn perthyn iddynt mewn gras a gogoniant, y mae yn troi y cwbl

yn gymhelHadau i sancteiddrwydd ac ufudd-dod. Yn yr adnodau

o flaen y testun, mae yr apostol yn seiHo ei gymhelHadau i liyny

ar yr ystyriaeth o sancteiddrwydd Duw, ffynnon hoU ragorfreintiau

credinwyr, ynghydag ar eu gahvad hwythau gan y Duw sanctaidd

hwn i gymdeithas óg ef ei hun fel eu Tad yn Nghrist. Ac yn y

testun, y mae'r prjaiedigaeth, achos haeddiannol eu sancteiddiad,

yn cael ei ddefnyddio i"r un dyben, fel cymhclHad i'r un peth

;
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"Eithr megys y mae y neb a'ch gahvodd chwi yn sanctaidd,

byddwch chwithau hef}d sanctaidd ymhob ymarweddiad; gan

wybod nad â phethau ilygredig eich prynwyd." Y mae efe yn

dywedyd hefyd, ''Os ydych yn gahv ar y Tad"—fel pe dywedasai

yr apostol, Yr wyf yn llawenhâu fod y Duw sanctaidd wedi eich

gahv chwi i fod yn feibion iddo ei hun, ac iddo, o herwydd eicli

bod yn feibion, anfon Ysbryd ei Fab i'ch calonau chwi trwy yr

hwn yn llefain, Abba, Dad. Ond gwyhwch rhag arfer eich hyfder

yn achlysur i'r cnawd. Cofiwch mai Tad sanctaidd yw efe, y

Tad c)-fiawn "yr hwn sydd heb dderbyn wyneb neb yn barnu yn

ol gweithred pob un;" am hyny, "ymddygwch mewn ofn dros

amser eich ymdeithiad." Ac yn gysylUiedig â hyny y dywed,

"Gan wybod nad â phethau llygredig, megys arian neu aur, eich

prynwyd oddiwrth eich ofer ymarweddiad—eithr â gwerthfawr

waed Crist."

Y mae pob gair yn y testun yn cynnwys ynddo y cymheUiad

tyneraf a gi-ymusaf i ddiolchgarwch, ufudd-dod, ac ofn yr Ar-

ghvydd. Ystyriwch yn gyntaf gyflwr a buchedd y pechadur yn

flaenorol i'w dröedigaeth—yr hyn y gwaredir ef oddiwrtho trwy

werthfawr waed Crist. Geihv yr apostol ef yma, "Eich ofer

ymarweddiad, yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau." Os
oedd y Cristionogion hyn, fel y dywed yr apostol, wedi eu haileni

i etifeddiaeth anllygredig, tra gwahanol oedd eu rhan hwy yngln
â'r enedigaeth gyntaf: "ofer ymarweddiad." Y n.ae hwn yn

disgyn i ddynion o oes i oes mewn coehon, defodau, ac ymarfer-

iadau llygredig, fel etifeddiaeth oddiwrtli eu lienafiaid. Maent yn
" etifeddu fiohneb," fcl y dywed Solomon. Meddwl gwamal,

bywyd yn cael ei dreuho heb un amcan teihvng iddo, yn gwbl

ddiogoniant i Dduw,—y mae hyn yn ofer, a gwaeth nag ofer, i'r

dyn ei hunan. Wele yma beth trwm i'w gyhoeddi am fywyd dyn

:

crëadur ag oedd wedi ei wneyd ar y cyntaf i amcan mor uchel â

gwasanaethu a mw}'nhâu ei Grëawdwr, yn awr wedi coHi dyben ei

grëadigaeth, ac yn treuho ei hunan ahan mewn oferedd. Mae
Paul yn dywedyd bod dynion "yn rhodio yn oferedd eu meddwl."

Dyna egu-yddor a hynodrwydd cu bywyd; mae yn ffrydio allan

yn ddiorphwys, ac yn nodweddu meddyhau ac ymddyddanion a

holl ymddygiadau y d}n. Nid yw hoU oes y crëadur o'i febyd

i'v/ fcdd yn ddim amgcn nng ofera mewn ofercdd. "Ffohneb,"
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medd y g\vr docth, ''sydd yii rhwym yn nghalon plentyn;" a

thrachefn, meddai, am bechaduriaid o bob oed, "Ynfydnvydd

sydd yn eu calon tra fyddont fyw, ac ar ol hyny maent yn myned
at y meinv." Gyda gohvg ar ei achos tragywyddol, mae y dyn

yn gwbl ddifeddwl; ac am egni ei enaid gyda phethau eraiU, nis

geUwch edrych arno, Avrth ystyried gwagedd y pethau hyny, yn

ddim gwell na gwallgofrwydd. Llafurio y mae am y g^vynt, ac

ymborthi ar hidw. Mae yr holl ^inweithiad afreolaidd yn gwreiddio

}'n chwantau ynfyd a niweidiol y galon, ac yn diweddu mewn
gAvanu y crcadur â llawer o oíìdiau. Chwi a eUwch weled fel y
mae ofergoeledd, balchder, cenfigen, a chwantau cnawdol, yn

Uenwi calonau dynion âg ynfydrwydd. Mae yr lioll grëadigaeth

wedi "ei darostwng i oferedd;" y cyfan jaa cael eu troi i wasan-

aethu oferedd calon dyn.

Y llwybr y caed yr ofer ymarwcddiad ydyw, "trwy draddodiad

y tadau." Mae Satan y/edi gosod pob celwydd i fyny yn y byd,

a sicrhâu pol) peth sydd lygredig yn ei deyrnas, y rhai, fel y
gwnaeth Duw gyda ei bethau ef, a orchymynodd yntau i'r tadau

i'w dysgu i'w plant, fel y gwybyddai yr oes a ddêl, a phan gyfod-

ent, }' mynegení hwy i'w plant hwjthau. Fel hyn y cedwir i fyny

luddewiaeth lygredig, Paganiaetli, Mahometaniaeth, Pabyddiaeth,

a holl ddrygarferion y byd. Mae eu cael trwy draddodiad y
Itadau yn gwneyd y d\ch\niygion mwyaf disail }n wirionedd, yr

arferion creulonaf yn ddyngar, y pethau ffieiddiaf yn anrln-deddus,

y defodau fíblaf yn bwysig, a'r ymddygiadau mwyafpechadurus yn

ddiniwed, yn ngohvg y llîaws. Y maent yn derbyn eu gr}'m o'u

Ihenafiaeth; wedi cu traddodi i'r dyn, a'r dyii iddynt hwytliau o'i

febyd, a liyny gan y rhai agosaf at ci feddwl. Os tystir.'ch yn

erbyn eu ffoHneb, dyna chwi yn l)eío doethinel) eu tadau. Os

llefarwch am eu pechadurusrwydd, wele cliwi yn dangos eu tadau

yn ddigrefydd. Ac felly chwi a ennynwrlì cu holl ragfÌTrnau }'n

eich erbyn chwi a'ch athrawiaeth.

Ond yr ydym }'n cael ein galw i ystyried clo drefii y waredig-

aeth o'r drwg a'r trueni hwn. Prynedigaeth y golygir hi gan yr

apostol. Mae yn amhvg fod ffoHneb neu ymarweddiad ofer

pechadur yn cynnwys ynddo annuwioldeb a gwrtln-yfel yn erbyn

Duw, a'i fod o ganlyniad yn haeddu cosbcdigaeth. "Calon yr

annuwiol ni thál ond ychydig;" ýn enwedig os i)risi\vch lii wrtli y
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meddyliau a'r geiriau ofer a darddant o honi. Felly yr oedd

gwaredu dynion oddiwrth yr ofer ymarweddiad trwy weithred o

ras a galhi yn unig yn anmhosibl. Na, yr oedd yn rhaid eu prynu

hwy oddiwrtho—ateb i ofynion cyfiawnder, a rhoddi iawn dros-

tynt i Dduw—mewn trefn i'w gwaredu. Ac, nid dyma y cwbl

ychwaith; ond y peth y mynai yr apostol i ni graffu yn arbenig

arno ydyw y pris neu y gwerth yn y prynedigaeth yma. "Gan

wybod," meddai, "nadâ pliethau llygredig, megys arian neu aur,

eich prynwyd oddiwrth eich ofer ymarweddiad, eithr â gwerthfawr

waed Crist." Chwi a wehvch fod yma brynedigaeth rcal yn cael

ei nodi; mae y pechadur wedi ei brynu mor wirioneddol á dim

erioed a brynwyd ág arian ac aur; canys y mae gwaed Crist yn y
geiriau yn cael ei osod allan fel yn gwasanaethu yn mhrynedigaeth

pechadur megys y mae arian ac aur yn mhrynedigaeth pethau

eraiU. Ac, yn wir, os oedd y caethwas yr hwn a brynid â'r

pethau hyn, yn rhwym o wasanaethu y neb a'i prynai, pa faint

mwy nyni, y rhai a brynwyd â gwaed, íe, gwerthfawr waed

Crist?

Yn awr, gan mai pris neu werth j^rynedigaeth pechadur oddi-

wrth ei ofer ymarweddiad ydyw gwerthfawr waed Crist, ni a

syhvn yn

I. Pa beth sydd i'w ddeall wrth waed Crist?

Ac ar hyn gahwn nodi tri pheth.

I. Mae y gair yn arwyddo dyuoliadh y Gicarríhcr, yn yr hon y
cyflawnodd efe eÌ7i prynedigacth.

Y mae cîg a gwaed yn perthyn i'r ddynohaeth, ac yn y Bibl yn

sefyll am y cwbl; ond y mae yn enwad arni sydd yn dynodi ei

hansawdd yn y byd hwn yn fwy na'i hanfod. Yn yr Ysgrythyrau

yn gyffrcdin, mae yr jonadrodd "cîg a gAvaed" yn golygu, nid y
rhanau hyny o'r natur ddynol yn unig ac yn gymaint, ac nid yr

hoU natur chwaith, a'i hystyried ynddi ei liun yn unig; ond defn-

yddir yr ymadrodd i'w gosod ahan fel y mae hi yn naturiaeth

farwol, ddyoddefus, agored i bob drwg; yr un peth a dyweyd, nid

dyn, ond dyn marwol. Ni l)ydd hwn yn enw arnom byth.

Byddwn yn ddynion byth,—eithr nid yn ddynion marwol mewn
eilfyd. Yn yr Ysgrythyrau, y mae gwendid y natur yn cael ei

roddi fel rheswm paham y mae Duw yn ei harbed. "Canys efe

a edwyn cin defnydd ni; cofia mai Uwch ydym—a gwynt yn
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myned, ac heb ddychwelyd." Er mwyii argyhoeddi Israel gynt

nas gallasai yr Aipht mo'u gwaredu, mae'r prophwyd }'n gahv

arghyyddi yr Aiphtiaid yn ddynion ac nid duw, a'u meirch yn

gnawd ac nid yn ysbryd, i'r dyben o ddangos eu g\vendid hwy;

ac y mae Paul yn dangos nerth gelynion y cristion trwy dd}'wedyd,

'"Nid yw ein hymdrech ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond }n erbyn

tyuysogaethau, }-n erbyn awdurdodau a drygau ysbrydol yn y
nefoHon leoedd," ac oddiar hyny yn gahv ar y cristion i wisgo

hoU arfogaeth Duw. Yr un peth a ddysgir i ni pan ddywedir,

"Ni ddichon cîg a gwaed," hyny yw, dyn fel y mae yn y fuchedd

anianol hon, "etifeddu teyrnas Dduw," Llygredigaeth yw cîg a

gwaed, ac anllygredigaeth yw y nefoedd; ac ni ddichon Uygredig-

aeth etifeddu anllygredigaeth. Y mae natur ac anghenrheidrwydd

cyfansoddiad y crëadur yn gofyn am ei 'gyfnewid cyn y gall efe

f}-ned yno. Rhaid gan hyny hau y corfif llygredig, gwan, a marwol

hwn yn y bedd, a'i gyfodi mewn anllygredigaeth a nerth, i'r dyben

i'w gymhwyso i gynnal tragywyddol bwys gogoniant.

Ond dyma sydd yn rhyfedd : pan ddaeth Mab Duw yn U'ar-

edwr i bechaduriaid, nid yn unig efe a g}merodd eu natur hwy,

ond cymerodd hi, fel yr oedd yn anghenrheidiol iddo wneyd, yn

ei hansawdd anianol a marwol, yn debyg i'r hyn ydyw yn eu

personau hwy, plant d}nion, yn y byd hwn. Nid fel y mae y
ddynohaeth yn awr yn ei ])erson ef yn y gogoniant, nac fel y bydd

hi yn mhersonau y saint amser a ddaw, pan gyfnewidir y corff

gwael fel y gwneler ef yr un íìfurf â'i gorff gogoneddus ef, y gweUd

hi ganddo pan ar y ddaear; na, ond "gan fod y plant yn gyfran-

ogion o gîg a gwaed," sef o'r ddynoUaeth mewn cyflwr egwan a

marwol, "yntau hefyd yr un modd a fu gyfranog o'r un pethau."

Felly yr ydym yn darllen am "gorff ei gnawd ef," ac am "ddydd-

iau ei gnawd," sef y tymmor hwnw arno pan yr oedd efe yn y

corff gwael a daearol hwn, wedi ei amgylchu â phob gwendid, ac

yn ymarfer ei hun i dduwioldeb ynddi fel dyn profedigaethus

arall, gan offrwm gweddiau, trwy lefain cryf a dagrau, at y neb

ocdd abl i'w waredu oddiwTth farwolaeth, a chael ei wrando yn yr

\hyn a ofnodd. Amgylchiad rhyfedd yw hwn i dragywyddol Fab

j
Duw fod ynddo. Buasai y fìaith, iddo ef gymeryd ein natur ni

ynddi ei hun, îe, o dan ogoniant y nef, yn syndod mawr; ond

beth am ei gael ynddi wedi ei rwymo mewn cadachau a'i ddodi
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yn y preseb, wedi profi ynddi newyn a syched corfForol, ing a

thrist\A-ch meddwl, ac ymhob modd yn ^vr gofidus a chynefin â

dolur, ac yn gorphen ei yría brofedigacthus yn y byd yn angeu

melldigedig y groes ? Cofiwch hyn, fy nghyfeilhon : eich natur

chwi oedd ganddo ef; ac ynddi gwnaed ef ym.hob peth yn gyffelyb

i'w frodyr. Mae yn gwybod oddiwrth eich dohiriau chwi; a chyda

yr holl dynerwch ag y mae profiad wedi ei ddysgu iddo, y mae yn

barod i'ch cynnorthwyo fel ei asgwrn a'i gnawd ei hun. "Canys

yn gymaint a dyoddef o hono gan gael ei demtio, efe a ddichon

gynnorthwyo y rhai a denitir."

2. Mae yr ymadrodd gwaed Crist }'n arwyddo 7iatur y farw-

olacth trwy yr hon y cyflawìiodd efc cin pryncdigacth.

Anyydda y gair, nid yn unig iddo farw, ond o ba fath angeu y

bu efe farw. Mae llofruddiaeth neu ddinystr bywyd trwy drais a

gorthrech, fel yr ydym yn gwybod, )n cael ei alw dan yr enw

gwacd yn yr Ysgryth}Tau. Sychedu a chynUwyn am waed yn ol

iaith y Bibl ydyAV d}Tiiuno Uadd d}'nion; dwfn ddyfeisio ac arfer

pob ystryw i ddw}ai hyny oddiamgylch. Bod }n gyfranogion

mewn gwaed yw cyttuno ág eraill mewn llofruddiaeth. A phan

sonir am ddwyn gwaed ar ddynion, neu ofyn gwaed oddiar eu dwy-

law, meddyhr eu dwyn i farn, a díal arnynt, am dywallt gwaed,

neu am ddwyn bywyd y diniwed oddiarno. Yr ydym yn darllen

amryw weithiau yn y Testament Newydd am waed Crist yn yr

ystyr yma, fel am waed Abel, g-svaed Zacharias, ac eraill. Er

esiamph Yn yr ymddyddan rhwng Pilat a'r luddewon, ychydig

cyn ei gondemnio ef i farw, ni a gawn y barnwr yn golchi ei

ddw^law ger bron y bobl, ac yn dywedyd wrthynt, "Dieuog

ydwyf fi oddiwrth waed y cyfiawn hwn; edrychwch chwi;" a

hwythau yn ateb, "Bydded ei v/aed ef," sef y canlyniadau o

gymeryd ei f}^vyd ef, "arnom ni ac ar ein plant;" ac feUy efe a

draddodwyd iddynt i'w groeshoeho.

Dyma dduU yr ymadawiad a gyfiawnodd efe yn Jerusalem.

Nid mewn henaint têg fel }r hen Abraham y bu lesu Grist farw;

nid fel Jacob yn tynu ei draed i'r gwely, ac yn marw mewn
tawelwch; nid yn cael ei oUwng mewn tangnefedd fel Simeon.

Na, ond fe laddwyd y Messíah; tòrwyd ef o dir y rhai hyw. Os
darUenwn ni y brophwydohaeth am ei farwolaeth, a'r hanes ani

dani yn yr Efengyhvyr, ni a gawn fod manylrwydd yn cael ei arfer
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i ddangos y trais a'r creulondeb ag ydoedd ynddi. Bradychwyd

ei fywyd i ddwylaw y lleiddiaid; ac wedi ei gymeryd i fyny fel

lleidr yn Gethsemane gyda gorthrech ac arfau g^raedlyd, dyg^vyd

ef ger bron awdurdodau Uidiog, pa rai oeddynt wedi penderfynu

ei ddyfetha, ac fel cn a theirw yn sjchedu am ei waed; ac yna

cernodiv.yd a fflangellwyd ef, gwisgsvyd ei ben â drain pigog,

tryv,-anwyd ei ddwylaw a'i draed á hoehon; ac fel hyn, gyda'r

hoU amgylchiadau crybwylledig yma wedi eu hawchlymu a'u

gwenwyno yn fwy trwy y g^nddaredd a'r dirmyg oedd yngln â

hwy, y dygv.'yd ei fywyd oddiar y ddaear, tra yr oedd cynnull-

eidfa y drygionus wedi ei amgylchynu, yn curo eu dw^law arno,

ac yn ei hysio allan o'r byd.

O fy nghyfeiiUon, a }'dyw yr ohgfa hon i edrych arni gyda

llygad diystyr? Ystyriwch pwy oedd efe. Os gwrandäwn ni

arno ef ei hun, fel yr )-d)ni yn ei gael yn ysbrydoUad prophwydol-

iaeth (Psahn xxii. 12— 18; lxix. 14, 15, 19—21), yn adrodd ei

deimladau o barth i amgylchiadau ei farwolaeth, mae yn rhaid i

ni benderfynu eu bod yn ychwanegu at ei chwerwder hi yn fawr,

Ond, wedi y cwbl, yr oedd dirgelwch yn hyn oU. Nid dyg\vydd-

iad cyfìredin, yn ol cva-s cyfìredin pethau, oedd marv,'olaeth Crist:

nid rhywbeth heb un achos iddo, na chyfrif i roddi am dano, ond

yn unig ddrygioni a chynddarcdd dynion. Na! yr oedd yn gan-

yniad i anghenrheidrv.ydd llawer uwch na hyny (Act. ii. 23; iii.

18). Yr oedd cyfiawnder Duw yn gofyn ei fywyd, a"r hoU

orchwyliaetli waedlyd yn gwreiddio mewn awdurdod ag oedd

wedi dyfod oddiuchod. Nid oedd dynion na chythreuliaid, er cu

bod yn gweithredu }n ol eu heg^vyddorion eu hunain, ddim ond

offerynau, na'u hoU drais a'u cynddaredd, ddini ond rhan o'r

felldith a'r gosb oedd yn dyfod yn gyfiawn arno ef fel Machníydd

pechaduriaid. Y felldith fawr a syrtliiodd ar ddynion trwy

bechod oedd yr elyniaeth oedd wedi Uenwi eu calonau, nid yn

unig at Dduw a phob crëadur sanctaidd, ond at eu gilydd hef}-d;

a chan i lesu Grist gymer}'d Ue pechadur, yr ocdd y felldith }ma

yn crynhoi ac yn ymarllwys arno ef.

3. I\Iae yr ymadrodd yn golygu inariíwlaeth Crist ran yr ing

/loni, dr ufudd-dod tuìncwtiol oedd ynddi, tnvy yr hyn yn neill-

diioly cyflawnodd cfe ein pryncdigaeth ni.

Os oedd trais yn ci angeu fel ag yr oedd }n gosbedigaeth
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pechod, yr oedd ufudd-dod ynddi hefyd fel ag yr oedd yn aberth

dros bechod. Pan yn dwyn cosbedigaeth ein pechodau ni yn ei

gorff ar y pren, yr oedd tragywyddol Fab Duw, yn a thrwy hyny,

)-n tywallt ei enaid i farwolaeth, ac yn ofifrymu ei hun yn ofifrwm

ac )n aberth i Dduw o arogl peraidd. O dan ddwylaw ei leidd-

iaid, ac heb yn wybod iddynt hwy, yr oedd yr Archofifeiriad mawr

yn gweithredu yn y pethau sydd tuag at Dduw i wneuthur cym-

mod dros bechodau y bobl. (iyda gohvg ar y pethau hyn yn

arbenig y mae marwolaeth Crist yn cael ei gahv yn waed Crist yn

y Testament Newydd, yn enwedig yn yr Epistolau, pan y mae

prynedigaeth a chymmod yn cael eu priodoh iddi. Y rheswm

neillduol am hyny yw, mai trwy ei angeu gwaedlyd ar y groes y

C)'flawnodd efe ei hoU waith, a ])od ei waed yn y tywaUtiad o hono

yn brawf ac arwydd allanol a gweledig i'r llygad o'r pethau

ysbrydol ac anweledig oedd yn ei farwolaeth. GaUwn ni ddy-

wedyd, ar ol yr hen dadau duwinyddol, nad oedd dyoddefiadau

ei gorff ef ond megys corfif ei ddyoddefiadau, ac mai dyoddefiadau

ac ufudd-dod ei enaid oedd enaid y cwbl. Ond fel y mae yr hoU

ddyn weithiau yn y Bibl yn myned dan enw y rhan leiaf o hono,

sef y corff neu y cnawd, am mai hyny yw yr hyn sydd yn weledig,

feUy mae hoU ddyoddefiadau y Gwaredwr yn myned dan enw y

rhai corfiforol }n unig, am fod y cyfryw yn weledig, a'u bod yn

ar^wdd o'r cv.-1j1. Yn ei farwolaeth, ymgysegrodd lesu Grist,

mewn dyfnaf ufudd-dod, i wneuthur a dyoddef yr hyn oU a ofynai

cyfiawnder Duw am bechod, er boddlonrwydd ac iawn; ac y

mae'r cyfan yn cael ei osod allan trwy dywalltiad ei waed ar y

groes.

A oes arnat ti eisieu prawf, fy nghyd-bechadur, o'i fod ef wedi

ei osod yn neddfle troseddwyr euog o dy fath di, ac wedi cymeryd

eu pechodau arno ei hun ? Dilyn ef o Gethsemane i'r groes, Ue

mae y cyfan trwy eu canlyniadau yn dyfod i'r golwg. Pe buasai

yr addolydd pryderus yn Israel gynt ar ddydd mawr y cymmod
yn gofyn, Pa brawf sydd fod coelbren yr Arglwydd, a beíau

Israel, wedi syrthio ar ben bwch y pechaberth? oni allesid dy-

wedyd wrtho, Edrych, enaid cystuddiedig; dacw fe wedi ei ladd,

ac wedi ei losgi yn Uudw ar ol ei ladd. Ac os mynit wybod a

Iwyddodd ei waed yn y sancteiddiolaf i wneyd cymmod drosoch,

y mae digon o brawf iw gael, a phrawf gweledig i'r hoU wersyll;
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oblegid dacw y bwcli díangol yn dwyn ymaith }r anwireddau fel

pethau y terfynwyd am danynt, i'r anialwch, tir neillduacth

a'r anghof tragywyddol. Felly yn y mater hwn, fy nghyfeilhon.

Chwi a glywsoch o'r efengyl fod Crist wedi ein Uwyr br}^nu ni

oddiwrth felldith y ddeddf, gan ei wneuthur yn bechod a melldith

drosom. Ac os ydych yn gofyn i mi yn awr, Pa arwydd sydd o

hyny fel y credom iddo ? minnau a'ch cyfeiriaf i Galfaria rhwng y
lladron. Pwy sydd yno yn nghrôg ar bren ? ac y mae yn ysgrif-

enedig, "Melldith Dduw sydd i'r hwn a grogir" (Deut. xxi. 23),

Mae y ffeithiau yn rli\fedd; ond y maent yn rhy amhvg i'w gwadu.

A pha reswm a roddwch chwi am danynt ? Paham yr oedd yn

rhaid i (îrist ddyoddef y pethau hyn, a myned i mewn i'w ogon-

iant ? Paham yr oedd raid iddo, nid marw yn imig, ond marw o

angeu poenus, gAvarad\\Tddus. a meUdigedig y groes ? Nid oes

im rlieswm i'w roddi am y peth ond yr hwn a ddyry yr efengyl,

a'r hyn sydd yn ei gwneyd hi yn efengyl i ni: "Efe a draddod-

wyd dros ein pechodau ni, ac a gyfodwyd i'n cyfiawnhâu ni." Nes

y daeth ei awr, efe a gadwodd ei hun o ddwylaw ei leiddiaid.

Gallasai â'i air gael cymhorth o'r nef i'w wrthsefyll; ond medd efe,

"Felly y gorfydd bod." Nid nad oedd cymhorth iddo yn ei

Dduw; yr oedd digon o nertli yn y nef i'w waredu, a'i gymerad-

wyaeth yntau gymaint, fel y buasai gair oddiwrtho yn dwyn deu-

ddeng myrdd o angehon i ddial ei gam. Na, rhoddi ei einioes

yn bridwerth a ddarfu efe. Ond, a Iwyddodd efe i wneyd iawn am
yr anwireddau ? Do, canys efe a gyfodwyd i'n cyfiawnhâu ni. Duw
yr heddwch a'i dg drachefn oddiwrtli y meirw.

Felly y mae yr ymadrodd gicacd Crisí yn sefyll am hoU ystyr

ei angeu yn y Bibl. D\nia yr arwydd o'r cwbl, a'r fíbrdd y c}-f-

lawnodd efe y cwbl. Nid oedd yn bosibl iddo ddwyn cosb

pechod heb farw, nac ofirymu ei hunan i Dduw ond trwy i'w f} \vvd

gael ei ddinystrio. lu einioes oedd yr hyn yr oedd cyfiawnder yn

ei ofyn, ac yr oedd einioes y cnawd yn y gwaed; ac am hyny fe

roddes lesu Grist ei einioes i lawr trwy dywallt ei waed ar y groes.

Dyma y ffbrdd y cyflawnodd efe brynedigaeth pechaduriaid.

\Person tragywyddol Fab Duw oedd yr ofírymwr, ei dd}nohaeth

oedd yr aberth, a'r Duwdod oedd yrallor a sancteiddiai y rhodd;

jond Uwybr yr ofírymiad oedd trwy dywalltiad ei enaid ar }• groes.

Ac am hyny pa beth bynag a wnaed ac a ennilhv}d i bechadur
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tn\7 farwolaeth Crist, y mae y cyfan yn cacl ei grynhoi yx\ yr

efengyl i'r naiU nea y Uall o'r geiriau hyn: '-ci waed ef," neu "ei

groes ef," ac weithiau cawn y ddau gyda'u gil^'dd: "gwaed ei

groes ef." Ar y ddau ymadrodd hyn y mae yr hoU efengyl yn

sefyll. Pa le yr ydych chwi, eneidiau euog ac ofnus ? D)'dden-

wch eich gilydd á'r ymadroddion hyn: Crist ''Ayedi gwneuthur

heddwch trwy waed ei groes ef."

II. GWERTHFAWROGRWYDD GV/AED CrIST.

Fel pris neu werth y golygir gwaed Crist pan y mae prynedig-

Iaeth
yn cael ei bri'odoh iddo yn yr Ysgrythyrau, "Ergwerth y

pr}'nwyd chwi." Pa faint yw y gwerth? Nis geìHr ateb ; cymaint

a ddywedodd Ysbryd Du\v ydyv/, ''Gwerthfawr waed Crist."

Amhvg }-w fod }' guiwdeb a"r gwerth ag oedd yn yr aberth er

prynedigaeth yn cyfodi yn benaf oddiwrth ddwyfoldeb y Person

ja'i hofirymodd ei hun. l^yma y brif ystyriaetli, cofiwch, ani

/haeddiant aberth y Gwaredwr: urddas y Person. Yr oedd liyn

yn myned i rnewn i'r hyn oll a wnaeth efe, ac yn gosod ar ei

waith anfeidrol werth. Ond mewn cysyUtiad â'r ystyriaeth hon, y
mae pethau eraiU i'w cymeryd i syhv. Dywedir iddo "offrymu ei

hun yn ddifai i Dduw;" hyny yw, nid yn ddibechod yn unig, ond

yn gyfryw aberth ag yr oedd pob peth wedi cydgyfarfod ynddo

oedd yn ei wneutlìur yn gymeradwy gan Dduw, ac yn wir iawn

am bechod. Mewn cysyUtiad, ynte, â'r ystyriaeth a nodwyd am
deilyngdod ei alierth, ni a gyfeiriwn at rai ystyriaethau eraiU sydd

}'n dangos gwerdi gwaed Crist.

I. Mae gwerth ei waed ef yn dyfod i'r gohvg pan ysfyrioui

iddo, frwy dy7í>a//f ci 7vacd, roddi ci einiocs i laun:

Rh}-Av ddirgehvch m.awr yw bywyd. Wrth ddinystrio hwn }'n

y crëadur distadlaf, yr ydym yn dinystrío rhywbeth anamgyffred-

adwy i ni. Ni a ganfyddwn fywyd yn ei weithrediadau ; ond am
dano yn ei hanfod, nid yw yn adnabyddus i neb ond iddo Ef yr

H\vn sydd ganddo fywyd ynddo ei hun. Y mae yn rhyw oniwch

dduU o hanfcdi, yn gym.aint feUy, dybygid, fel ag y mae an-

nhraethol wahaniaeth rhwng pob syhvedd byw â'r syhveddau nad

ydynt yn meddu b}^vyd. Am bob crëadur .sydd yn nieddu arno,

y mae yn meddu hefyd ar ry\v ymröad a medrusnvydd mawr i'w

amddiffyn a'i gadw. Cewch weled y crëaduriaid direswm yn ddi-

eithriad, rhai yn ymladd a rhai yn ffoi, y fan y delo taro ar y
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castell hwnw ag y mae y trysor yma yn guddiedig ynddo. Ac y
mae yr un teimlad, drachefn, )n y fynwes ddynol, ac n gweith-

redu gyda chysondeb a nerth yn hoU amgylclìiadau bywyd. "Yr

hyn oU sydd gan \vr a ddyry efe ani ei einioes;" a rheswm da paham,

oblegid y mae ei einioes o fwy o werth iddo na dim sydd ganddo, ac

nid yw pob peth arall o werth dim iddo heb einioes. Y fíbrdd gyntaf,

os meiddiwch chwi ei chym.eryd, i ddw)-n y cwbl oddiarno, ^'d^-AY

dwyn ei fyw)-d oddiarno, can)-s heb hwn nis gall fwynháu dim arall.

Bpyyd oedd prif gynnysgaeth dyn yn ei grëadigaeth, a byttyd

oedd yn cael ei addaw iddo fel gwobr ufudd-dod. Ac wedi i'r

crëadur bechu yn erbyn Duw yr oedd dinystrio hwn, drachefn,

fel cosb am hyny, yn rhywbeth ag )r oedd rhyw g)"fartaledd

ynddo yn nghyfiawnder Duw am y bai a'r dryghaeddiant liwnw.

ÍPechod yn unig oedd yn ddigon o anghenrheidrwydd neu achos

am beth mor ofnadwy â marwolaeth dyn. Nid oedd dim yn fwy

yn ngolwg y Duw mawr na bywyd ei grëadur ond yn unig ci

anrhyaedd a'i ogoniant ei hun; ac o"r ochr arall, nid oedd dim

llai )n gosb deilwng a phrîodol am bechod na marwolaeth. Felly

pan sefydlwyd aberth ) n l!e yr euog, yr oedd yn rhaid cael bywyd

yr hyn a aberthid, a hyny nid yn unig o ran ei gyfaddasrwydd,

ond ei werth hefyd. Dyma un rheswm pahani y dywedir i Abel

offrymu i Dduw aberth rhagorach na Chain: yr oedd aberth

Abel o ran ei fater ynddo ei hun, ac yn ngolwg Duw, y peth

penaf a mwyaf gwerthfayyr yn nghyrhaedd yr aberthwr o fewn y
grëadigaeth, sef crëadur_o_ berchen bywyd. Rhoddai efe y
crcadur goreu i Dduw, a'r petli goreu yn y crëadur hwnw, sef ei

fywyd a'i frasder; ac fe gadwodd Duw hwn byth iddo ei hun.

Ni chai dyn, ni a welwn, wneyd un defnydd o waed neu fywyd

un crüadur ond yn unig er gwneuthur cymmod neu iawn dros ei

fywyd ei hun. "Einioes y cnawd sydd yn y gwaed," medd Duw;
'•'a mi a'i rhoddais i chwi ar yr allor, i wneuthur cymmod dros

eich eneidiau.'^ A sylwch ar y rheswm a roddir paham yr oedd y
gwaed yn gwneuthur cymmod: "O herwydd einioes" neii enaid

"pob cnawd yw ei waed; a'r gwaed hwn a wna g)mmod dros yr

enaid;" neu, fel y darllenir, trwy ncu o lierwydd yr enaid. Nid y
gwaed o ran ci fater yn gymaint oedd yn gwneyd cymmod, ond

j
yr enaid neu y bywyd ag oedd ynddo; bywyd y crëadur diniwed

I
yn Ue bywyd y crëadur euog.
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"\^^el, dyma iin o'r elfenau sydd yn cyfansoddi cyfaddasrwydd a

gwerth aberth y Gwaredwr bendigedig; nid oes dim llai na bywyd

wedi ei aberthu drosom.

O fy nghyfeiUion, a ydym ni yn credu hyn ? Ai gwir yw bod

Person wedi ymddangos yn ein byd ni er ys cynifer o oesau yn ol,

ac mewn gwlad bellach heb fod ymhell oddiwrthym, yr \\\s\\

mewn trefn i'n gwaredu, a roddes ei fywyd i lawr yn ein Ue? Yr

oedd y byw}'d hwn yn anad un bywyd yn werthfawr; yn gystal

ynddo ei hun ag yn ngohvg yr Arghvydd, íe, ac yn anwyl a gwerth-

\fawr hefyd gan y neb a'i pîodd. Oedd, yr oedd lesu Grist yn

lcaru ei fywyd; ond yr oedd yn caru pechacUir yn fwy; ac am hyny

jefe a aberthodd y naill dros y llall. Ac y mae y Bibl yn siarad

am hyn fel yr amlygiad uchaf o gariad a geir byth. "Yn hyn,"

medd loan, "yr adnabuom gariad Duw, oblegid dodi o hono ef ei

einioes drosom ni. Yn hyn y mae cariad." lë, "cariad mwy na

hwn nid oes gan neb, sef bod i un roddi ei einioes dros ei gyf-

eiUion." Yr oedd dwfr Bethlehem, a ddygwyd gan y tri chedyrn

trwy wersyll y Philistiaid, yn rhy werthfawr yn ngohvg Dafydd i

wneuthur dim âg ef ond ei ddîod-offrymu i'r Arghvydd; canys,

meddai, "Onidgwaed y gwr aaethant mewn enbydrwydd am eu

heinioes ywhwn?" Aeth arian Judas yn rhy annyoddefol iddo

ii'w cadw. "Pechais," ebe efe, "gan fradychu gwaed gwirion."

JDyma ddadl i ti, bechadur, am dy fywyd: cinioes y Gr hwn yn

I dy le.

2. Mae gwerth gwaed Crist yn ymddangos, pati ystyriom

ragoriaeih y natur yn yr hon y rhoddes efe eí ciniocs i lawr.

Gwaed dyn oedd gwaed lesu Grist. Y mae rhyw ofal neiUduol

am waed dyn o'r dechreuad, a rheswm mawr yn cael ei roddi am
hyny: "o herwydd," medd y gair, "ar ddehv Duw y gwnaeth efe

ddyn." Ni faidd neb gyffwrdd â hwn na bydd natur ei hunan

fel yn dial amo, a'r crëadur yn troi yn ddychryn iddo ei hun. Yr

ydym wedi syhvi bod rhyw werth ymhob bywyd, ond nid yw yr hoU

fy^Aydau yn gyfartal mewn gwerth. F>r esiampl : y mae y bywyd

llysieuol yn îs na'r bywyd anifeilaidd, ac felly yn cael ei ddinystrio

a'i ddarpar mewn trefn i gynnal y bywyd hwnw. Ond dyn yw y

crëadur pwysicaf ar y ddaear. Y mae efe yn meddu Ijywydau yr

hoU grëaduriaid eraiU, a mwy, ynddo ei hun ; ac am hyny y mae y

cyfan o dan vr haul wcdi eu darostwng iddo ef, ac at ei wasan-
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aeth. Yn ei grëadigaeth, cynnysgaeddwyd d^'n ág enaid anfanvol,

yr hwn oedd o ran ei hanfod a'i ansawdd ar ddelw Duw, ac yn

alluog i'w addoH a chymdeithasu í1g ef, ac o ganlyniad yn meddu
byw}'d annhraethol uwch yn ei natur a'i fwyniant nag un bywyd
arall ar y ddaear.

Ymddengys y Crëawdwr mawr fel yn myned rhagddo o hyd yn

ngw-aith y grëadigaeth; crëu y naill beth yn ardderchocach na'r

Uall. Ar y cyntaf mae yn dwyn y dryblith afluniaidd o ddim i

fôd, ac yna yn dosbarthu ac yn trefnu hwnw. Ond wedi gwneuthur

hyny, manvolaeth oedd eto yn teyrnasu ar y cyfan; nid oedd un

math o fy\vyd mewn dim. Ond yn y man, ni a ddarllenwn,

"Duw a ddywedodd, Egined y ddaear egin a llysiau yn hadu

hâd;" ac ar y gair wele y bywyd llysieuol yn tòri allan, ac yn

tr}fritho wyneb y ddaear. Ond os oedd y bpvyd yma yn dlws,

nid oedd efe eto ond isel. Felly mae y Crëawdwr yn myned
rhagddo, fel y gwelwn ni yn yr hanes, ac yn cynnyrchu )r hyn

oedd uwch yn ei natur. "Duw hefyd a ddyAvedodd, Heigied y
dyfroedd ymlusgiaid byw, ac eheded ehediaid uwch y ddaear—

a

dyged y ddaear bob peth byw wrth ei rpvogaeth;" ac yn ebnvydd

wele'r bywyd anifeilaidd ar orchymyn y Goruchaf dan ei hoU

amrywiaeth yn chwareu yn wahanol elfenau. Ond, fel pe dywed-

asai y Goruchaf, yr ydwyf heb foddloni fy hunan eto ; mae yr hoU

fyAvydau hyn yn rhy isel ac anmherffaith; nid oes yma yr un

crëadur y\\ dwyn fy nelw; yr un meddwl a ddichon gymdeithasu

û fy meddwl tragywyddol fy liun—yr un galon a all fy nghani.

"Gwnawn ddyn ar ein llun a'n delw ni;" a chyda'r anadliad yn

fíroenau hwni, wele ysbryd anfarwol o'i fewn, yr hyn a'i gwnaeth

yn fwy ofnadwy a rhyfedd nag un crëadur arall yn nghrëadigaeth

Duw. Er fod cyfl^thrach rhyngddo á'r llwch, eto y mae rhywbeth

o'i fewn ef ag sydd yn ei wneyd yn alluog i dynu cydnabyddiaetli

â phethau, i gymdeithasu ú gwrthddrychau, i gyfla^mi dyledswydd-

au, ac i nofio mewn pleserau, nad yr yr un crëadur arall yn y
byd hwn ddim am eu cyffelyb. Ac felly o'r declireuad, fel y cry-

bwyllwyd, dangoswyd gofal neillduol am fywyd dyn. "Y neb a

dywallto waed dyn, trwy ddyn y tywelltir ei waed yntau." Dyma
fe, fel pe dywedasai ci Grëawdwr; y mae tegwcli y grcadigaeth

wedi cydgyfarfod ynddo, a'u defnyddioldeb yn ymddibynu arno;

y mae ei fywyd ef gan hyny yn annhraethol fwy gAverthfawr ynddo
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ei hunan, ac yn ngolwg ei Roddwr, nag un bywyd arall ar y

ddaear. "Pa faint gwell ydyw dyn na dafad?" medd lesu Grist;

"onid ydychchwi yn rhagori llawer arnynt hwy?"

"Wel, gan fod pethau fel hyn, wedi i'r crëadur hwn fforffedu ei

Ifywyd
i ddwylaw cyfiawnder Duw trv/y bechod, y mae yn amlwg

nad oes ar helw y byd yma un bpvyd gyda digon o werth ynddo

i fod yn iawn drosto mewn trefn i'w adferu a'i ryddhí'u. Pwy

bynag a osodir yn lle y dyn i'r dyben hwn, y mae yn rhaid iddo,

a dyweyd y lleiaf, fod yn gydradd mewii urddas âg yntau; bod

yn alluog i ddyoddef y gosbedigaeth ag yr oedd ef yn ei haeddu,

ac yn feddiannol ar gymaint o ddaioni a gwerth i'w ddinystrio yn

aberth á'r hyn sydd i'w waredu trwy hyny. Dyma yma grëadur

rhesymol wedi pechu yn erbyn Duw, ac wedi coUi ei enaid trwy

hyny. Ac yn a\vr, onid allwn ni ofyn yn ngeiriau lesu Grist,

"Beth a rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid?" Dyma gwestiwn

mawr cydwybod euog wedi deffro: "A pha beth y deuaf ger

bron yr Arglwydd, ac yr ymgrymaf ger bron yr uchel Dduw^ ? a

ddeuaf fi ger ei fron ef á phoethoffrymau ac â dyniewaid ? a fodd-

lonir yr Arghvydd à miloedd o feheryn, neu á myrddiwn o ftrydiau

olew? a roddaf fi fy nghyntafanedig dros fy anv,'iredd, ffrwyth

fy nghoríf dros bechod fy enaid?" Wele werth maw yn cael ei

gynnyg. Ond mi ddychymygwn glywed Cyfiawnder Dwyfol yn

gofyn, pan yn edrych ar y Uwdn dafad yn dyfod at yr allor,

'Ah! ai tydi a ddaeth yma yn lle dy feistr? A ydyw yn bosibl ei

ci fod ef yn meddwl y gelU di brynu ysbryd i fyw byth â chwythad

sydd yn disgyn i'r ddaear? a eUir adbrynu bywyd ag sydd yn

cynnAvys ynddo dragywyddol fwynhâd o Dduw â bywyd nas gaU

fwynhâu dim ond glasweUt y Uawr ? Na, nid oes digon o werth

ynot ti i aUu bod yn euog o fai y dyn; a pha foint Uai i fod yn

iawTi drosto? Mae ei gosbedigaeth ef yn gynnwysedig mewn
poenau nas geUi di mo'u dyoddcf, ac mewn amddifadrwydd o

ddaioni nas geUi di mo'i fwynhâu; ac o ganlyniad nid js^ yn gosb

yn y byd arnat ti i fod yn amddifad o fywyd. Pan y Uaddaf di,

Idyna di wedi darfod â bod: ond pan ddarfifo i mi ladd y dyn, mi

a gafyna enaid o'i fewn i'w fwrw i uffern. Mae hoU gylch dy hanfod-

iad di yn y byd hwn yn unig; ond am y dyn, nid yw ei einioes ef

ar y ddaear ond megys un ddolen yn y gadwen ag sydd yn rhedeg

ì dragywyddoldeb ; mi a gaf siarad 8g ef oesoedd ar ol oesoedd
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wedi i ti syrthio i ddiddymdra.' Ofcr ymhelaethu fel h}!!; ''canys

,
amnhosibl y\v i waed teirAv a geifr dynu ymaith bechodau." Pe

ijbae hoU goedwig Libanus ar dân i gyd, a'i holl fwystfilod ar uchaf

y coed yn boeth-oiTrwm, nid digon ]i}'ny i dynu ymaith bechodau.

Ni wasanaethai eu toraeth a'u cyflawnder i un dyben, gan fod y
cyfan o ran eu natur yn ddiffygiol.

Oni ddylai yr ystyriaeth yma beri i ni groesawu sain ei eiriau Ef,

yr hwn a ddyAvedodd, "Aberth ac offnvm nis mynaist, eithr corff

a gymhwysaist i mi; offrymau poeth a thros bechod ni buost

foddlawn iddynt: yna y dywedais, Welc fi yn dyfod"—dyfod yn

y corff a gymhwysaist i mi fel Hâd y wraig, "megys y mae yn

ysgrifenedig yn nechreu y llyfr am danaf, i wneuthur dy ewyllys di,

I

O Dduw!" Dyma Offeiriad â'r hyn oedd ganddo i'w offrymu yn

annhraethol ragori ar bob offrwni arall ; ni bu gyffelyb aberth iddo

I erioed ar allor Duw o'r blaen. Os gwnaed cymmod "yn nghorff

ei gnawd ef trwy far\volaeth," nid mawredd Person yr Ofteiriad

yn unig sydd i'v/ ystyried fel yr achos o hyny, ond yr oedd y
tabernacl hefyd )'n yr hwn y gwnaed y cymmod, sef corff ei gnawd
ef, "yn dabernacl mwy a pherffeithiach"—mwy mewn urddas a

gwerth na'r tabernacl bydol; ac yr oedd yr aberthau yr un modd
yn aberthau gwell, cymaint gwell o ran mater yr aberth âg yw

! byuyd dyn yn well na b)^vyd y crëadur direswm. Os y natur

\ ddynol oedd wedi pechu, yn y natur ddynol y gwnaed yr iawn.

i Os dyn oedd wedi fforffedu ei fywyd i ddwylaw cyfiawnder Duw
fel troseddwr, Mab y dyn oedd yntau hefyd, yr Hwn a ddaeth i

roddi ei einioes yn bridwerth dros lawer. Yn ei gnawdoliaeth

daeth Mab Duw i'r berthynas agosaf â'i deuhi; y mae o'r un

cnawd ac o'r un ysbryd â hwythau, ac felly yn aUuog a chymliwys

i gymeryd eu lle yn wyneb y ddeddf, i gyflawni eu hufudd-dod ac

i ddyoddef eu cosbedigaeth; corffamgorff, gwaed am waed, ac

enaid am enaid.

Gan fod yr aberth fel hyn mor werthfawr ynddo ei hun, ac yn

perthyn nior agos i'r Person bendigedig yr hwn a'i hoffrymai, a'r

fath gyfathrach agos rliyngddo hef)d â'r rhai yr ofìrymid ef dros-

tynt, nyni a aUwn benderíynu ei fod yn werthfawr a cliymeradwy

yn ngolwg y Duw mawr )r offrymid ef iddo. Fy nghyd-bechadur,

tyred ymlaen am dy fywyd yn aberth y Cyfryng\vr; y mae yn

nesaf pcth i fod wedi ei wneyd genyt ti dy hunan; oblegid fe'i

R



2^2 Gtc'cii/ifaìur wacd Crisi.

gwnaed gan l'rawd i ü yu dy natur ac yn dy le. "Wele y dyn!"

Os daeth y dyn cyntaf â phechod i'r byd, yr Ail Ddyn a ddaeth i

\ dynu ymaith bechod. Os dyn a agorodd y dorau i gamwedd a

1 marwolaeth lifo i'r ddaear, wele "yr un dyn lesu Grist" yn neidio

i'r dyfnder, yn cau dorau manvolaeth, ac yn troi ffrydiau o ffynnon

y bywyd i adfywio a ffrwythloni ein tir ni.

3. Elfen chwanegol yn ng^verth gwaed neu aberth y Gwaredwr

ydoedd, sanctciddrwyddpcrffaith y ddynoliacth Jiono yniha nn y hii

efe farw.

Fel hyn y cawn yn y testun : wedi i'r apostol alw gwaed Crist

fel gwerth ein prynedigaeth yn werthfawr waed, y mae yn cry-

bwyll, fel un o'r pethau oedd yn ei wneyd ef felly, ddarfodiddo yn

a thrwy y ty^valltiad o hono offrymu ei hun "megys oen difeîus a

difrj^heulyd." Nid i sancteiddrwydd ei ddynoliaeth yn unig,

mae yn wir, y mae gwerth aberth Crist i'w brîodoli; eto heb ei

bod hi yn sanctaidd nis gallasai efe fod yn aberth dros bechod

oll, na bod dim gwerth yn ei waed er prynedigaeth i bechaduriaid.

Ond nid yw hyn yn eisieu ar yr Archoffeiriad mawr. Trwy ei

chenedliad gwyrthiol, yr oedd ei ddynoliaeth yn berfifaith sanct-

j
aidd o'r groth, ac felly yn llawn o gymhwysder, ac yn llawn o

barodnvydd meddwl, i waith mawr y prynedigaeth. "Da genyf,"

meddai, "wneuthur dy ewyllys, O fy Nuw, a'th gyfraith sydd

fewn fy nghalon."

Cyn iddo ymafl)'d yn rhanau mwyaf neiUduol ei waith fel Cyf-

ryngwr, yr oedd ei Berson yn wastad yn gymeradwy, a doniau

cynnyddol ei lân gnawdoliaeth yn peri iddo ffafr gyda Duw a

dynion o'i febyd. Gwnach oedd ei Nazarëaeth na'r eira,

gwridocach na'r cwreí. Arosai yn nghariad ei Dad, nid am ei fod

yn Fab anwyl ganddo yn unig, ac yn un âg ef mewn natur a

Duwdod, ond oblegid ei fod yn ein natur ni yn cadw ei orchy-

mynion, ac yn gwneuthur bob amser yr hyn sydd foddlawn gan-

ddo ef Dyma oedd gogoniant dynoliaeth lesu Grist, yr hyn a'i

gwai, fel y dywed y Salmydd, yn decach na meibion dynion. Yr

oedd gras yn dywalltedig ar ei wefusau; ac wedi iddo, trwy ygras

hwnw, gwblhâu y gAvaith a roddasid iddo i'w wneuthur, yr oedd

y fath werth ynddo yn ngolwg y Duw mawr, fel y dywedir iddo o

herwydd hwny ei fendithio ef yn dragywydd. Ac, yn wir, ynddo

ef y mae pechadur cuog a thlawd yn ymfendithio hefyd. Er
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dyfned y teimla lygredigaeth ei natur a'i euogrwj'dd ynddo ei hun,

y mae yn profi boddlonn\ydd enaid a chydwybod yn haeddiant

Crist fel ei Archofteiriad mawr, yr hwn a'i hoffrymodd ei hun yn y
natur hòno yn ddifai i Dduw.

Peth anhebgorol, chwi a wyddoch, yíì y cysgod gyntergwneuthur

cymmod dros yr euog, ac enniU maddeuant iddo, oedd cael aberth

perffeith-gAvbl drosto, ac offeiriad dianaf a sanctaidd i'w Dduw i

offrjTnu hwnw. Ac felly yr un modd yn y Testament Newydd, y
mae lle mai^T )-n cael ei roddi i sancteiddrwj'dd natur y Gwaredwr

fel ei gjTnhwysder greddfol a phersonol i"w swydd a'i waith fel

Archoffeiriad ei bobl. P\^y, yn ol tystiolaeth yr apostolion, a

ymddangosodd, fel y dilëai ein pechodau ni tr^^y ei aberthu ei

hun ? Onid efe }ti jt h\vn nid oes bechod ? Pwy a pha fath un

oedd efe yr h\\Ti a ddg ein pechodau ni jti ei gorff ar y pren ?

Onid y gwas c^iiaw^i, yr hwn ni wTiaeth bechod, ac ni chaed

tw)'ll yn ei enau ? "Yr hwn pan ddifenwyd, ni ddifenwodd dra-

chefn; pan ddyoddefodd, ni fyg}iodd; eithr rhoddes ar y neb

sydd yn barnu yn g}-fia\\Ti. Canys yr hwn nid adnabu bechod a

wnaeth efe yn bechod drosom ni, íel ein gwnelid ni yn gyfiawnder

Duw ynddo ef" Fel hyn, trwy eneiniad y Sancteiddiolaf, sef

teml ei gorft' ef, y dybenwyd camwedd, ac y seliwyd pechodau, ac

y gwmaed cymmod dros anwiredd. "Canys y cyfry^y archoffeiriad

sanctaidd, diddrwg, dihalog, didoledig oddiwrth bechaduriaid, ac

wedi ei wneuthur yn uwch na'r nefoedd, oedd weddus i ni."

O! na bae tegwch dynoliaeth y GwaredwT pi denu ein

serchiadau ni yn fwy ! YstjTÌwch ei amcan yn ei chymer}'d, a'r

amgylchiadau o dan ba rai yr ymddangosodd }Tiddi. Pan yr

oedd yr hoU hil dd}Tiol wedi myned i lawr yn yr Adda cyntaf, ac

o ganlyniad perftaith sancteiddrwydd a delw Duw wedi diflanu

o'u mysg er ys Uawer oes, a'u gadael i lygru eu ffordd ac i lenwi y

ddaear à thrawsder, eto wele un o'r hen deulu gw}nvedig yma yn

\

tòri allan ac yn tyfu o flaen Duw fel blagur}-n, ac fel gwTeiddyn o

dir sych. Y ddynoliaeth adfeiliedig yma, yr hon, yn mhersonau

pawb eraiU, sydd yn llawn o fifteiddglw}f pechod, ac o'r hon yn

eithaf ei chyrhaeddiad ar y ddaear y mae perffaith sancteiddn\ydd

am un fynydyn yn anmhosibl,—wele y natur yma yn ei Berson ef

"yn Uawn gras a gwirionedd;" "yn Uawm," nid mewn cymhar-

iaeth i'r saint ar y ddaear yn unig, ond i luoedd dysglaer y gogon-

R 2
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iant
—

'•'yn llawn" hyà orchfygu pob temtasiwn, a cliyfiawni pob

cyfiawnder—"yn llawn" fel y mae y Person bendigedig ynddi

wedi boddloni ac ateb i'r Meddwl Tragywyddol dros ansanct-

eiddrwydd a dirywiad gwTeiddiol y natur yma trwy y cwymp, a'i

ddwyn ymaith ar ran myrddiynau sydd yn gyfranogion o honi. Y
cyfryw archoffeiriad "oedd weddus i ni;" hyny ydyw, yn ateb i'n

hanghen ni fel crëaduriaid euog. Wele efe yn un â ni mewn
natur, ond yn sanctaidd o'r groth, "wedi ei demtio ymhob peth

yr un ffunud â ninnau, eto heb bechod." Ac felly, erbyn i ddydd

mawr y cymmod ddyfod, nid oedd raid iddo ofifrymu drosto ei

hun; ond yn nghanol cableddau a chynddaredd ei elynion, efe a'i

hoffrymodd ei hun drosom ni.

4. Mae g\verthfawrogrwydd gwaed Crist yn ymddangos eto yn

fwy amhvg pan ystyriom fod y tywalltiad hono yn cynnwys

ynddo yr tifudd-dod tichaf i Ddim.

,
Nid bod y Cyíryngwr wedi marw yn unig, na bod cosb yn ei

1 farwolaeth ef, a'i gwnaeth yn iawn am bechod, ond yn hytrach ei

I
offrymiad o hono ei hunan i Dduw yn a thnyy y farwolaeth hono.

Yr ydym wedi syhvi eisoes fod dynohaeth y Gwaredwr yn gyflawn

o bob gras o'r dechreuad; a phan yn dyoddef ac yn marw ar y
groes, yr oedd yr egwyddorion grasol hyny yn cael, trwy nerth yr

Ysbryd, eu tynu i ymarferiad, ac yn gweithredu yn a thrwy allu-

oedd rhesymol yr enaid hyd eithaf eu gogoniant a'u heffeithiol-

nvydd. Dyma a wnaeth ei farwolaeth ef "yn ofifrwm ac yn

Íaberth i Dduw o arogl peraidd." Yr oedd yr hoU waith, nid yn

unig yn berfíaith dda, ond yn berfifaith ufudd-dod. Gwas y Tad
oedd y Gwaredwr yn yr holl orchwyhaeth, yn gAvneuthur nid ei

ewyllys ei hun, ond ewyhys yr Hwn a'i hanfonodd, ac yn gorphen

ei waith ef Mae yn wir ei fod dan y ddeddf, ond ar yr un pryd

}T oedd mewn perffaith ryddid, oblegid fod deddf ei Dduw yn ei

gaion ef, a bod yn dda ganddo ci gwneuthur. Hyd yn nôd pan

jT oedd natur yn ciho mewn arswyd oddiwrth y dyoddefiadau, yr

oedd ei enaid yr amser hwnw yn glynu wrth ei amcan gwreidd-

iol, ac adlais diniwed natur yn coUi yn ebrwydd yn mherfifaith

ymroddiad y galon i e^vyllys Duw. "Y cwpan a roddes y Tad i

mi, onid yfaf ef?"

Ymhellach, crafifch ar neiUduolrwydd yr ufudd-dod hwn. Mae
pob ufudd-dod, ni a wyddom, yn werthfawr yn ngolwg Duw. Ond
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yr oedd rhyw hynodioiì yn ufudd-dod lesu Grist, pethau na chyt-

arfyddant byth yn ufudd-dod neb arall, a phethau ag oedd yn

ychwanegu at werth a haeddiant ei ufudd-dod yn faw. Yma yr

oedd ufudd-dod a chosb wedi cydgyfarfod, a hyny mewn cysyllt-

iad â Pherson nad oedd arno ddim rhwymau o'i ran ei hunan i'r

naill na'r llall. Y mae ufudd-dod y saint yn werthfawr yn ngohvg

yr Arghvydd, er eu bod dan rwymau i ufuddhâu; a'run modd am
eu dyoddefiadau, er mai eu pechodau }^v yr achos o honynt, eto

pan y byddont yn ^-most^mg danynt, ac yn foddla^ra am eu cosbed-

igaeth, y mae rh}avbeth yn hyny ag sydd yn gymeradwy gan yr

Argh\ydd. !Mae yr }'sbryd edifeiriol }ti aberthau Duw, ac aberthau

y cyfrifir ganddo ymgysegriad i'w wasanaeth, a haehoni at ei

achos. Er nad yAv y cyfan ond cyíiawniad anraherffaith o ddyl-

edswydd, a bod yn iawn i ni deimlo, ar ol gwneuthur hyn oU, mai

gweision anfuddiol ydym, canys yr hyn a ddylasem ei A\Tieuthur

a wnaethom, eto pan y gwneir hyn o gariad at Grist, y mae yn

"arogl peraidd, aberth cymerad\\y, boddlawn gan Dduw," ac fe'i

g\\'obrwyir ddydd a ddaw. Wel, os yw Duw }n edrych fel hyn

ar waith crëadur anmherfíaith, beth am ymddarostyngiad Mab

j

Duw ? Saif hwn yn ei ufudd-dod a'i waith v.Ttho ei hunan am
Ibyth. Yr oedd yma ufudd-dod heb rwymau, a chosb heb fai.

Nid yn unig efe a gyflawnodd y cwbl yn ewyllysgar, ond yn ei

ewyllys ei hunan y gwreiddiodd ei rwymedigaethau i gyflawni

y cwbl. Nid oedd yn wreiddiol ddim rhwymedigaethau arno;

dim yn cyfodi oddiwrth ei berthynas naturiol ú Duw; oblegid yr

ydoedd yn ogyfuwch â Duw. Ac wedi iddo gymeryd dynohaeth,

nid oedd hyny ynddo ei hun yn dwyn mo hono ef o dan fwy o

rw}Tnau i ufuddhâu nag o'r blaen. Ei wneuthur a gafodd dan y
ddeddf yn gystal a'i wneuthur o wraig. Yr oedd yn anghen-

rheidiol, mae yn wir, i ddynohaetli y Gwaredwr fod yn sanctaidd,

ac felly yn gydfturf â deddf Duw; ond yr oedd yr anghenrhaid

Ihwnw yn cyfodi am fod y pcíh yn weddus iddo ef, ac nid am fod

neb uwch nag cfc ei hun i ofyn am hyny. O ran dim rhw}-med-

igaeth oedd arno i unrh}^v ddeddf, gallasai yn y ddynohaeth

esgyn i'r gogoniant y fynyd y cymerodd efe hi yn natur iddo ei

hun. Ond pan oedd efe fel hyn o hono ei hun yn rhydd oddi-

wrth bawb, yn y cyfammod trag}-wyddol gwTiaeth ei hun yn was i

bawb. Ymrwymodd, nid yn unig i fyw, ond i forw hefyd dros
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bechaduriaid. O'i fodd efe a gymerodd eu natur hwy; ac yn y

natur hòno cymerodd arno agwedd gwas. Ac nid oedd hyny

chwaith yn ddigon ganddo, eithr efe a'i darostyngodd ei hunan

jeto yn fwy, "gan fod yn ufudd hyd angeu, îe, angeu y groes." O
' rydd gysylltiad ! perfifaith sancteiddrwydd a chosbedigaeth wedi

cydgyfarfod yn yr un Person: Efe, cyflawnder y gyfraith, dan

felldith y gyfraith ! Mi welaf ufudd-dod yn y nefoedd, ond nid

yngln â chosbedigaeth; mi welafgosbedigaeth yn uffern, ond nid

mewn cysylltiad âg ufudd-dod. Ond ar y groes, mi welaf ufudd-

dod perffeithiach na'r eiddo y nef yn cael ei gyflawni o dan ddyfn-

ach cosbedigaeth na'r eiddo ufifern.

Dau beth yn enaid y Cyfryngwr bendigedig nas gall un crëadur,

Imae yn debyg, eu deall byth, ydoedd y teimlad o'r digofaint neu

I y gosbedigaeth ag oedd yn pwyso arno pan yn marw, a'r gweith-

rediadau o ufudd-dod ac ymroddiad i ddwyn y gosbedigaeth hono.

Yr oedd melldith pechod wedi disgyn ar ddyn yn ei holl natur, a'i

gysyUtiadau â Duw ac â phob crëadur wedi eu gwenwyno ganddi;

ac felly wedi i'r Gwaredwr gymeryd ei le ef yn wyneb y gyfraith,

yr oedd y felldith hòno yn ymgrynhoi ac yn ymarhwys arno o

bob parth ar unwaith. Yr oedd yn dyoddef oddiwrth bawb, ac

yn dyoddef yn ei hoU natur; eigorffyn nghrôgar bren, a melldith

gyfiawn y ddeddf yn ymdywaUt trwy ei holl synwyrau ar yr enaid,

tra yr oedd yr enaid hwnw yr un amser dan dywylhrch a gg
mwy digyfrwng y Duwdod am bechod, wedi ei wasgu i ddyfnder-

oedd o dristwch a gofidiau dirfawT, nad oes iaith nac amgyffred a

ddichon eu gosod allan. Pa fath beth oedd gwaradwydd yn ei

deimlad ef i'r Hwn y perthynai y fath urddas a gogoniant ? Beth

oedd cuddiadau wyneb ei Dad iddo ef yr Hwn oedd yn aros bob
amser yn ei gariad ? Beth oedd cael ei wneyd yn bechod iddo

ef yr Hwn nid adnabu bechod, a'r hwn oedd yn amgyfifred ei

adgasrwydd a'i ddryghaeddiant i'r eithaf, ac yn ei gasâu â

ichasineb perffaith ? O y mae ei ddyoddefiadau, fel ei gariad, i ni

uwchlaw g\vybodaeth ! Ni ddaethom i ddyfnder y môr hwn, ac ni

rodiasom yn nghilfachau y dyfnder. Ni agorwyd mo byrth marw-
olaeth i ni, ac ni welsom ni b}Tth cysgod angeu. Pa le yr oedd
efe pan yn gwaeddi, "Na chaued y pydew ei safn arnaf, ac na
lynced y dyfnder fi?" Beth oedd yn ei ysbryd pan yn llefain ar

y groes, ''Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm gadewaist!" nis gAvyddom
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ni. Ond hyn a w}-ddom ni, pa ymdrech ac ymweithiad bynag

oedd yn yr ysbryd hwnw, yr oedd y cyfan yn ddiniwed a phur.

Nid oedd ynddo ddim grwgnachrwydd, yr un meddwl caled am
Dduw yn troi o'i fewn, nac yr un o holl loesion ei enaid yn codi

oddiwrth ei ansancteiddrwydd ef hun, Na! bu yn ufudd hyd

angeu, îe, angeu y groes. Nid dyoddef yr oedd fel yr aberthau

gynt, a dim ond dyoddef; ac nid ymdaflu yn ddisymwth i'r dy-

oddefiadau, fel y gorphwyllog ar gynhyrfiad y fynyd, nac ychwaith

cael ei lusgo i angeu yn erbyn ei ewyllys; ond yr oedd efe yn

ufuddhâu wrth ddyoddef Cyflawni yr ydoedd ammod hen gyt-

undeb rhyngddo â'i Dad yn y tragywyddoldeb pell, a hyny gyda'r

fath ysbryd ac ymroddiad ag oedd fel yn dwyn achos ei angeu o

ddwylaw pawb i'w ddwylaw ef ei hun; aberthu ei hun yr oedd,

tywallt ei enaid i farwolaeth. Pan yr oedd ei einioes yn gwbl yn

ei feddiant, heb un gyfraith a allasai ei gofyn, nac un gaUu a all-

. asai ei dwyn, efe, o gariad at bechaduriaid, a'i dodes i lawr o hono

ei hun, a hyny yn bridwerth dros lawer. Dyma ammod y cyfam-

mod yn yr hwn y mae ein holl iachawdwriaeth a'n holl ddymuniad;

ac y mae ynddo ddigon o haeddiant i'w ddangos am y cwbl.

5. Ond yn benaf oU, fel y nod\vyd eisoes, y mae gwerthfawr-

ogrwydd gwaed Crist yn ymddangos, pan yr ystyriom fod y ddyn-

otíaet/i, yr hon a aherfhioydyn a thrwy y twaUtiad hono, meuni

undeb ä Pherson Dioyfol yr hwn d'i eyinerodd yn natiir iddo ei

hun.

D>Tioliaeth Mab Duw ydoedd y ddynoUaeth hon. Efe oedd

yn gwneyd ac yn dyoddef yr oll a wnaed ac a ddyoddefwyd

ynddi. Yn awr arafwch, ynte, fy mrodyr, a chymerwch ail ohvg

,ar y pethau a fu dan ein syhv eisoes. Os yw y peth hwn yn wir,

iy mae yn rhaid fod gwerth ei waed ef, yn yr hoU ystyriaethau a

inodwyd, yn ychwanegu yn ddirfawr. lë, ni a aUwn ddyAvedyd

fod gwaed Crist yn cyrliaeddyd i ryw eithafoedd diderfyn o

haeddiant a gwerth, yn gymaint âg mai Duw yn y cnawd a gyf-

lawnodd y cwbl. Yr ydym wedi crybwyU yn y dechreu mai

dyma y brifystyriaeth am werth gAvaed Crist, ac yr oeddem yn cadw

hyn yn ein meddwl mewn cysyUtiad á phob ystyriaeth araU. Ond

y mae yn a\vr yn teilyngu ein syhv fel mater arno ei hun. Nid

einioes dyn yn unig ydoedd yr einioes y buom yn sôn am dani,

ond einioes Duw-ddyn. Nid gwaed crëadur, ond príod-waed
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Duw yn iiatur ei grëadur. Wele, os }-\v einioes dyn fel } cyfryw

, ynddi ei hunan yn werthfawr, ac os oedd ufudd-dod a dwfn ym-

roddiad y dyn Crist lesu i roddi ei einioes i lawr yn aberth dros

[bechod, yn ychwanegu at y gwerth a'r teilyngdod, felly hefyd mae

yn rhaid fod y cyfan yn derbyn rh}-w annhraethol ychwanegiad

mewn gwerth a gwiwdeb o herwydd eu perthynas â Pherson tra-

gy^yyddol y Gair. Ufudd-dod Mab Duw oedd yr ufudd-dod, a

marwolaeth Mab Duw oedd y farwolaeth. Y Person mawi- hwn
yn ein natur ni a roddes ei hun drosom ni. Yn y Bibl, nfd l)cih a

ddyoddeRyyd yw y pwnc yn unig, owáp-íCiy a ddyoddefodd. Yma
yr ydym yn cael Person y Machníydd yn wastad wedi ei osod

mewn agos gysylltiad â'r lawn; ac v.'rth lefaru am dano yn y cy-

sylltiad hwnw, y mae y dynion sanctaidd bob amser fel yn gofahi

am ddangos pwy oedd efe, ac wrth hyny yn ein dysgu am y

berthynas sicr ac anwahanol sydd rhwng gwerth a theilyngdod yr

aberth âg urddas y Person a'i haberthodd ei hun. "Y Duw
mawr," medd yr apostol Paul, "yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom

ni." Dysgleirdeb gogoniant y Tad, a gwir lun ei Berson ef

—

dyma yr hwn a burodd ein pechodau ni trwyddo ef ei hun.

Wedi i feddwl pechadur unwaith sylweddoU a dirnad y gwirion-

edd aruthrol hwn, sef bod y Duw mawr yn natur ei grëadur wedi

manv yn ei le, bydd yn hawdd ei argyhoeddi wedi hyny bod

digon o haeddiant a gwerth }n y fath farwolaeth i'w achub ef byth.

|Y mae yn gv/eled y Person yn anfeidrol, a'r Person hwnw wedi ei

losod yn iawn; ac y mae yn barod i ddywedyd, Wel, Gyfiawnder

;Dwyfol, agor dy safn—Bechod, dangos berfedd dy ddrwg i'r

'eithaf—Sinai, tarana—Gydwybod euog, condemnia—Satan, gyda

'dy hoU nerth ar farwolaeth, ymhyfliá yn dy gyhuddiadau haerllug

ä'm herbyn !—ac yn nghanol yr holl ryferthwy, minnau, bechadur

euog a chondemniedig, a obeithiaf ac nid ofnaf "Pwy yw yr

hwn sydd yn damnio ? Crist yw yr hwn a fu farw. Gwaed lesu

Grist ei Fab ef sydd yn ein glanhâu ni oddiwrth bob pechod."

Yn y Uythyr at yr Hebrëaid, mae yr oôeiriadaeth luddewig a'i

haberthau tlodion yn ymddangos fel yn delwi ac yn diflanu yn

ymyl }t Archofifeiriad mawr hwn ; a phan mae yr awdwr yn ei

ddal ef mewn cyferbyniad á hwy, ac yn dangos ei ragoriaeth ef

amynt, yr ydym yn crafifu fod grym ei ymresymiad yn wastad yn

dibynu ar Dduyfoldeb ei Berson, ac ar effeithiolnvydd a haedd-
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iant ei aberth mewn canlyniad i h^aiy. Yr oedd y naill wedi eu

gwneuthur yn ofíeiriaid yn ol cyfraith gorchymyn cnawdol, a'r

llall yn ol nerth bywyd annherfynol. Am danynt hwy, yr oeddynt

yn offrymu yn fynych )t un aberthau, y rhai nad allent byth

ddilëu pechodau. "Eithr hwn," medd yr apostol; hwn gyda

chyflawnder mawr ei Berson yn llenwi ei aberth â haeddiant

—

"eithr hwn wedi offrymu un aberth dros bechodau, yn dragywydd

a eisteddodd ar ddeheulaw Duw." Ac wedi crybwyll y ffaith

addefedig fod gwaed teirw a geifr yn sancteiddio i bureiddiad y
cnawd, y mae yn gofyn g}'dag ymffrost, "Pa foint mwy y bydd i

waed Crist, yr hwn trwy yr Ysbryd trag}^vyddol a"i hoffr^modd ei

hun yn ddifai i Dduw, buro eich cydwybod chwi oddiwrth vreith-

redoedd meirwon i wasanaethu y Duw byAv?"

Byth ar ol y cwymp, yr oedd y ddeddf yn wâg o ufudd-dod, yn

debyg i sianel hen afon yn nghrasdir y dehau, à'i dyfroedd wedi

sychu a cholli yn y tywod. Ond pan y gwnaed Mab Duw o

! ^vraig a than y ddeddf, fe redodd y môr i'r hen sianel hon, gan ei

llenwi o ymyl i ymyl, a Hifo drosodd, yn anfeidrol haeddiant ei

\ufudd-dod, i godi llestr pechadur o laid ei melldith hi, i nofio

Idrachefn yn sianel ufudd-dod i'r hafan ddymunol. jMeddyhwch,

fy mrodyr, os oedd d}-n }'n gallu ateb yn llawn i of}'n y gyfraith

tra ar ddehv Duw ac yn gyfranog o'i natur, pa anrhydedd a

gafodd, dybygech chwi, pan y daeth Duw ei hunan yn natur

dyn i'w chyflawni? Dyma ufudd-dod sydd yn ddigon o ad-

dahad i'r Duw mawr am wrthryfel y crëadur. Y mae wedi dwyn
mwy o anrhydedd iddo yn sancteiddiad ei gyfraith nag a ddi-

raddiwyd arni tnvy anufudd-dod y byd. O y fath sail sydd i

ddyrchafiad pechadur tlawd yn narostyngiad y Person hwn ! Y
fath bris neu werth oedd yn ei waith ef }'n ei ddibrisio ei hun,

gan fod yn ufu'dd hyd angeu, îe, angcu y groes ! Pwy bynag a

pha beth bynag sydd yn dy erbyn di, bechadur, y mae yma fwy

i'w roddi o dy blaid: "Canys os tnvy gamwedd un y teyrnas-

odd marwolaeth trwy un, mwy o lawer y caiff y rhai sydd yn

derbyn lliosogrwydd o ras, ac o ddawn cyfiawnder, deyrnasu

niewn byAvyd trwy un, lesu Grist." Yr oedd natur a chyfeiriad

pechod dyn yn peri fod yn rhaid cael iawn mawr am dano ; ac yn

yr Emmanuel, Duw gyda ni, y cafwyd yr iawn digonol. Pa le y
ceir digon o iawn am i un oeddymhob modd yn rhwym i ufuddhâu
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i'w Grëawdwr a'i Ddeddfwr anufuddhâu? Yn "ufudd-dod Un"
oedd heb rwymau ufudd-dod arno. Beth a foddlona am i'r hwn

oedd dan y ddeddf amcanu myned yn uwch na hi a'i cUrmygu ?

Cael ei huwch i fyned oddi tani a'i mawrhâu? Beth a ryddhâ y
tlawd heb ddim a geisiodd dreisio cyfoeth Duwdod ? Dim llai

nag iddo Ef, oedd erioed yn gyfoethog, ddyfod er ei fwyn yn

dlawd. Dyma ufudd-dod Duw-ddyn yn ateb am anufudd-dod

dyn—yr Arglwydd o'r nef yn sefyll yn lle y daearol o'r ddaear.

Nid rhyfedd gan hyny fod yn ysgrifenedig am hwn mai difai oedd

ei ofîrwm, a gwerthfawr ei waed.

GeUir dysgwyl y bydd i'r ystyriaethau hyn beri i ni weled

gwerth y prynedigaeth y mae'r testun yn sôn am dano. Oíîfrym-

iad y gwaed hwn oedd taUad y pridwerth. Mae prynedigaeth yr

eglwys eisoes yn gyflawn a diogel yn Nghrist ; ac yn raddol y mae

yn cael ei berffeithio yn y credadyn, o'r adenedigaeth hyd adgyf-

odiad y corff, nes bod iddo yn waredigaeth gyflawn a thragyw

yddol oddiwrth bechod a'i ganlyniadau.

Wedi ymdrin fel hyn nghylch aberth Crist o ran ei werth cyn-

henid a thumewnol ei hun, ni a ddybenwn gydag ychydig eiriau

am ei effeithiau gogoneddus, trwy ba rai y mae ei werth yn cael ei

amlygu.

I. Yìi iigiuaed Crist y înae tneddwl viawr Dinu 7vedi cael bodd-

lotirwydd am bechod. Yr oedd príodoUaethau y Duwdod bendi-

gedig yn gofyn am hyny. Os peth o benarglwyddiaeth oedd

achub pechaduriaid, nid mater o benarglwyddiaeth oedd eu hachub

trwy iawn, eithr peth yn ol gwir anghenrheidrwydd natur Duw.

Nid un ffordd allan o lawer ydoedd hon, ond yr unig ffordd

deihvng i'r Jehofah achub yr euog. Wrth hyny yr oedd yn rhaid

i'r hyn a osodid yn iawn fod feUy mewn gwirionedd. Os iawn a

ofynid, iawn oedd raid ei gael, a dim llai na hyny. Os oedd

meibion lawr i'w dwyn i ogoniant ar gyfrif angeu Un, gweddus

ydoedd fod yn yr angeu hwnw y fath haeddiant fel y byddai

Duw yn gyíîawn ac yn ogoneddus byth yn ein hiachawdwriaeth.

\Edrychwch i Galfaria: lesu sydd yn gosod ei enaid yn aberth

dros bechod; "a'r Arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni i

gyd." Do! efe a wnaeth i hoU Ufddyfroedd digofaint am bechod

eydruthro ar y Gr canol. Dacw Gyfìawnder nef yn dal y clor-

lan: pechodau'r byd a'u canlyniadau yn un pen, a sancteiddrwydd,

\
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ufudd-dod, a dyoddefaint Crist yn y pen arall. Y mae gogoniant

Duw, iachawdwriaeth dyn, a goruchafiaeth ar ddiafol, yn dibynu

ar dröad y clorian. O a^\T ryfedd ! y mae uftern yn ewynu a

gwrth^yynebu, y nefoedd yn synu a thewi, a Christ yn ymdrechu

ac offrymu. O'r diwedd, dyna yr Argh\ydd cyfiawn yr hwn a

gâr gj'fiawnder, a'r perfteithgwbl o wybodaeth, yn llefaru mewn
grym ac mewn prj-dferthwch, "Mi a gefais iawn I Hwn yw fy

am\yl Fab, yn yr hwn y'm boddlonwyd!" Ac nid rhj^vbeth ar y
wyneb oedd y boddlonrwydd hwn: "fy Anwylyd,'' medd y Tad,

"yn )T hwn y mae fy enaid yn foddlawn." Pan dynodd dyn yn

ôl oddiwTtho, nid oedd enaid Duw yn ymfoddloni ynddo. Eithr

yii a\\T os daw yr euog, gan ddefnyddio enw lesu Grist y Cyfiawn

fel yr iawn dros ei bechodau, i weddío ar Dduw am ei fywyd,

"yntau a fydd boddlawn iddo." A foddlonir yr Arghrydd âg un
aberth y groes? Gwneir yn dragy^\ydd. Yr Argh^ydd sydd

foddlawn byth er mwjTi ei g)'fiawnder Ef, yr Hwn a fawThäodd y
g)'fraith, ac a'i gwnaeth yn anrhydeddus. Nac aros, ynte, yn

hwy i'th wella dy hun, O fy enaid; ond, fel yr wyt, tyred at Dduw
trwy Grist; ac "efe a achub, efe a lawenycha o'th blegid gan

lawenydd; efe a lonydda yn ei gariad, efe a ymddigrifa ynot dan

ganu."

2. Mae y gwacd hwn yn tatignefeddu cydwybod pechadiir yn
ngolwg Dîiw. Dau ls nas gelhr eu boddloni â dim oferedd

cehvydd yw^ lls y nefòedd a Jls cydwybod. Gwehvch y pech-

adur wedi ei -wjúo i wyddfod Duw. Mae y ddeddf sanctaidd,

gyfiawTi, a da, yn Uefaru yn ei fynwes, "Yr enaid a becho, hwnw
a fydd marw. Melldigedig y\\ pob un nid yw yn aros yn yr hoU
bethau a ysgrifenir yn llyfr y ddeddf, i'w gwTieuthur hwynt."

Mae yr hen ddychymygion ysgafn am Dduw wedi diflanu, a hen
syniadau ei g)-d\\ybod am g^'fiawnder a sancteiddrwydd Duw,
oedd yn gorwedd dan hidw, wedi eu hadgyfodi mewn nerth. Y
mae Duw yn craífu ar anwireddau, a'r troseddwr )n methu sefyll.

Beth am y rhinweddau cymydogol a'r cyflawniadau crefyddol yr

oedd y dyn mor falch o honynt ? Na soniwch am danynt hedd-
yw; mae'r holl gyfiawnderau, fel yr anghyfiawnderau, yn rhy

ffiaidd i'w dangos o flaen llygad Duw; "bratiau budron" ydynt.

Nid oes heddwch, medd yr enaid euog; g\vae fi, canys darfu am
danaf ! Ond cyn i"\v fyAvyd fyned i'r dinystrwyr, dyna xy\\ genad
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o ladmerydd yn deongli i'r truan effeidiioldeb gwaed ei groes Ef, yr

hwn a osododd Duw yn iawn, ac y mae yntau yn crogi holl achos

ei enaid ar yr iawn hwnw. A pha beth a ddaw iddo beUach ?

Wele orchymyn yn dyfod o'r hs uchaf i ls y gydwybod, GoUwng
ef, rhag disgyn o liono i'r clawdd—i bwU colledigaeth; myfi a

gefais iawn; ac y mae efe heddyw wedi uno ei achos â'r iawn

sydd yn fy moddloni, ac felly wele efe wedi gwneuthur heddwch

â mi. Y mae yr enaid weithian yn llawenhâu, nid wrth gadw

Duw o'r gohvg, ond gan edrych arno ef. "Efe a edrych yn ei

wyneb ef mewn gorfoledd." Hunan-dwyll oedd yn estyn heddwch

iddo o'r blaen; ond bellach "gwaith cyfiawnder fydd heddwch."

Wedi aberthu, a thaenellu gwaed y cyfammod ar y bobl, yr oedd

pendefigion Israel yn gallu g\vledda yn dawel a hyfryd ar Sinai,

gyda Duw yn ei ogoniant yn y gohvg. Anfeidrol fraint yw galhi

tystio, "Y mae genym heddwch tuagat Dduw trwy ein Harghvydd

lesu Grist." Ond y mae mwy i'w ddywedyd: "Ac nid hyny yn

unig, eithr gorfoleddu yr ydym hefyd yn Nuw trwy ein Harghvydd

lesu Grist, trwy yr hwn yr a-\vT hon. y derbyniasom y cymmod."

Y mae o'r pwys mAvyaf i bob dyn gael cydwybod dawel; ond ni

cheirbyth wir heddwch cydwybod heb i waed Crist ei phuro; ac

y mae yr heddwch a geir trwy waed ei groes ef yn heddwch a

gyfreithlonir gan orseddfainc Duw, ac yn heddwch sydd yn cael

ei ddilyn gan ymhyfrydiad ac ymftrost yn yr Arghvydd. "Yn
ddíau yn yr Arghvydd, medd un, y mae i mi gyfiawnder a nerth;

yn yr Arghvydd y cyfiawnhëir ac yr ymogonedda holl hâd Israel."

3. Afae gwaed Crist yn cyimal enaid y cristion wrih fyned i

dragywyddoldeb. Llayrer gelyn a orchfygodd efe yn ystod ei yrfa

grefyddol tnvy waed yr Oen; a thwy ygwaed efe a orchfyga eto y

gelyn diweddaf, sef yr angeu. Awr ddifrifol yw awr marw : dyn

yn ymwybodol ei fod yn marw—ei fod yn gadael y byd hwn, ei

deulu, a'i hoU gyfeiUion, ie, yn gadael ei gorfif ei hun i fyned i

bydru i hvch y ddaear—ac, yn fwy na hyn oU, y bydd raid iddo

yn ebrwydd bellach fod yn ngwyddfod digyfrwng y Duw byw,

a'i le am dragywyddoldeb yn cael ei benderfynu gan y Barnwr

cyfiawn. Nid rhyfedd os dywed mewn pryder, Dyma fy enaid

yn myned i sefyll o fiaen yr orseddfainc wèn fawr; a pha beth a

wnaf pan godo Duw ? a phan famo efe, beth a atebaf iddo ? Ond

y mae ffydd yn ngwerthfawr waed Crist yn Ueddfu ingoedd natur,
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ac yn rlioddi Uonyddwch rhag ofn dr\vg, nes y mae"r cristion yn

gallu gobeithio pan yn marw. Yn debyg i Simëon, nid yAv }ti

gAveled angeu cyn iddo weled Crist yr Arghvydd—ei weled yn

aberth hollddigonol drosto, yn gj^stal ag yn GyfaiU hollalluog

iddo; ac â'i ohvg ar }Thaeddiant sydd yn gaerarhagfur rhyngddo

ag uflfem, ac yn rhoddi iddo ryddid a hawl i fyned i mewn trwy'r

pyrth i'rddinas nefol, y mae yn colU ofn angeu; ydyAv! jn colH'r

"Gâd im' lonydd fel }t }-mgysur\\yf ychydig," ac }T1 lle hyny yn

teimlo, "Mae arnaí chwant i'm dattod, acifod gyda Christ, canys

llawer iawn gwell ydyw." Pa faint a dâl m^^ynhâu y fath gysur

cryfyn a\\T yr ymadawiad! llawn-sicrwydd gobaitli yn y diwedd

yn dywedyd, O herwydd marwolaeth y groes, nid oes i'r ail farw-

olaeth awdurdod arnaf. Os cafodd angeu amserol hawl arnaf trwy

1 anufudd-dod yr Adda cyntaf, y mae genyf hawl i fywyd trag}'W-

jyddol trwy ufudd-dod Adda }t ail. ÎMae fy mater wedi ei ghrio,

jfy mhechod wedi ei faddeu, a fy nghartref wedi ei barotôi yn nh
'fy Nhad, trwy waed yr Oen; ac am hyn}', henftych dragywydd-

oldeb!

Wrth adael ein mater hwn yn bresennol, ymhohvn a ydym ni

yn gwybod y pethau hyn yn effeithiol ac yn ymarferol. Ymar-

weddwch, medd yr apostol yma, gan \vybod pa fath werth yw pris

eich prynedigaeth. "Byddwch sanctaidd—ymddygwch mewn otn

—gan wybod nad â phethau U^-gredig, megys arian neu aur, eich

prynwyd—eithr â gwerthfawT waed Crist'' Os ydych yn edrych

arnoch eich hunain yn werth gwaed Crist, nis geUwch f^'w fel pe
yn eiddoch eich hunain, ond chwi a gysegrwch eich hunain yn yr

hyn ydych ac sydd genych iddo Ef yr hwTi a roddodd y fatli bris

am danoch. "Ergwerth y prynwyd chwi; gan hyny gogonedd-
wch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbr}'d, y rhai sydd eiddo

Duw." Na thybiwch eich bod trwy y gwaed wedi eich rh}-dd-

hâu oddiwTth ddigofaint Duw, os nad ydych yn rhyddion hefyd

oddiwrth anwiredd. Ni phrynwyd mo honoch oddiwTth ufTern

heb eich pr}Tiu oddiwrth eich ofer ymarweddiad. Glanhâu y

^

mae gwaed lesu Grist oddiwrth bechod, ac nid cadw neb ynddo.



PREGETH XIII.

DIWEDDIAD GWELL NA R DECHREUAD.

PREGETHWR vii. 8: "Gwell yw diweddiad peth na"i ddechreuad."

YMAE y geiriau yn cynnwys un o'r fifeithiau nodedig ag sydd

yn perthyn yn anocheladwy i'n hanfodiad neu ein cyfl-\vr

ni )ai y fuchedd hon; a'r ffaith hòno ydyw, fod dechreuad pob

peth â'i lygad ar ei ddiweddiad; yr hyn sydd yn blaenori yn

myned rhagddo at yr hyn sydd yn dilyn, yn bod er mwyn hwnw,

ac yn g\vasanaethu mewn trefn i'w gyrhaeddyd ; íe, y mae ei brif

werth neu ei bwys yn gynnwysedig yn yr hyn sydd yn ei ddilyn

ac i'w gyrhaeddyd trwyddo. Fel hyn y mae mebyd yn cael ei

ystyried gyda golwg ar oedran, a gAvaith y naill dymmor o'r oes

yn barotöad at dymmor arall o honi; ac i'r duwiol, nid yw yr holl

oes ond parotöad at dragywyddoldeb. Yn awr y mae y testun

yn gosod allan athrawiaeth sydd yn seiHedig ar y íîaith hon, sef

fod diweddiad peth yn well na'i ddechreuad. Ond nid yw y
testun, mae yn ddîau, yn golygu mai fel hyn y mae yn gwhì a

hoUol. Nid ymhob ystyr, na phob amser, na chyda phob peth,

y mae y diwedd yn well na'r dechreuad. DyAvedir am rywun y

bydd diwedd y dyn hwnw yn waeth na'i ddechreuad (Mat. xii.

45). Ond os bydd y diwedd neu yr amcan yn dda a theilwng, a

dyn trwy ei egni blaenorol yn cyrhaedd yr amcan hwnw, yna y

mae y diwedd yn well na'r dechreuad. Y mae y ffrwyth yn well

na'r blodau—y wobr yn wcU na'r gwaith—iawn ddefnyddiad pob
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moddion, a'r cyfranogiad o'u heffeithiau a'u dyben, yn well na'r

meddiant yn unig o'r moddion eu hunain.

Ni a eghirwn athrawiaeth y testun gyda gohvg ar y byd g^veledig

neu naturiol, ac ar y byd moesol neu ysbrydol.

I. Y MAE HYN l'w WELED YN Y BYD NATURIOL.

Os bydd y dechreuad yn dda, a'r peth yn dyfod rhagddo yn

lh\yddiannus, gellir gobeithio y bydd y diweddiad yn well na'r

dechreuad. Meddyliwch am y baban newydd-eni. Y fan y
gweloch chwi ef, yr ydych yn dechreu edrych pnlaen; y mae

eich hoU orch^^yhaethau tuag ato yn golygu y dyfodol. Mae yn

cael ei olchi, ei ddiUadu, a'i borthi, gyda gobaith y gAvelir ef fel

Moses wedi myned yn fawr. Ac os Uwyddir i'w faethu er gwaethaf

clefydau a damweiniau mabandod, mae diweddiad y peth yn well

na'i ddechreuad. Fel yr ymegyr ei feddwl, yr ydys yn dechreu

taflu llythyrenau y wyddor iddo. Hynod mor fychan j\x y

dechreu, ac mor annyben y cynnydd; ond fe ddelir ati g>^da

golwg ar ei gael yn y dyfodol yn ddoeth a dysgedig ; ac os Ih^yddir,

mae'r diwedd yn well na'r dechreuad. Ceisir hefyd, mi obeithiaf,

ffurfio ynddo ymarferiadau da: cy\viredd, cyfiawnder, gonest-

nvydd, di\v}'dr\vydd, cjmnildeb, a'r cyffelyb i'r rhai hyn, mewn

trefn i'w gael, nid yn unig yn ddyn mawr ac yn ddyn dysgedig,

ond yn ddyn da a duwiol, ac yn aelod buddiol o gymdeithas; ac

os gAvêl y rhai a drafferthasant gydag ef eu bod wedi cyrhaedd eu

hamcan, mae y diweddiad yn well na'r dechreuad. Dyna efe yn

cael ei brentisio, ac wedi hyny ei osod i fyny yn y byd yn wyneb

llawer o gôst a phryder; ond g\veled y cyfan yn ateb dyben a

fydd yn llaAvenydd mawr; y g\vr ieuanc wedi dyfod yn gysur i'w

deulu, yn anrhydedd i'w henafiaid, yn addurn i gymdeithas, ac yn

fuddiol yn ei oes,—y fath deimlad boddhäol fydd hyny i'w ríeni,

neu i'w warcheidwaid ffyddlawn a chydwybodol; bydd euharenau

)-n crychneidio, a'u profiad yn dysgu iddynt, "Gwell js\ diwedd-

iad peth na'i ddechreuad." Nac anghofiwch, bobl ieuainc, y

rhaid i'r dechreuad o'ch tu chwi fod yn dda gyda golwg ar y byd

hwn mewn trefn i'r diweddiad fod yn well na'i ddechreuad. Mebyd

ac ieuenctyd yw yr adeg mewn dysg a chelfyddyd, ac i ffurfio

ymarferiadau da, ac i ymsefydlu ynddynt. Os collwch chwi eich

adeg hon, chwi a fyddwch byth yn anmherffaith yn y pethau hyny,

yr hyn a fydd yn anfantais i chwi tra y byddoch byw. Gellwch
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mewn rh}^vbetli, Iiwyrach, ragori wedi dyfod i oed. Ond am y
pethau sydd i'w dysgu yn ieuanc—dyweder, darllen, ysgrifenu,

rhifyddu, a'r cyffelyb, ni iawn ddysgwch byth mo honynt onis

gwnewch yn ieuanc. Ac, erbyn heddyw, y mae gAveled bachgen

yn troi allan i'r byd hebddynt, mor chwithig ag a fyddai gAveled

creftUvr heb ei daclau gAveithio, neu filwr yn wynebu y fnvydr heb

ei arfogaeth. O blant a bechgyn ieuainc, dysgwch ymwrthod â

phleserau y fynyd; glynwch wrth ddyledswyddau yr ysgol, neu

eich prentisiaeth, neu eich galwedigaeth, serch eu bod i'r teimlad

yn flin a diflas ar lawer tro ; o henvydd bydd diweddiad y peth

yn well na'i ddechreuad. Y mae dysgu hunanymwadiad a dysg-

yblu y meddwl gyda phethau cyffredin, nid yn unig yn ffbrdd i

ddaioni yn y by^^yd hwn, ond yn debyg o fod o fawr wasanaeth i

chwi eto gyda phethau uwch.

Pe meddylier drachefn am ymchwiliadau anianyddol a chelf-

yddydol, pan ar ol 'darganfod egwyddorion a deddfau natur, y
llwyddir i'w troi i ddybenion ymarferol,—dyna'r diweddiad yn

well na'r dechreuad. Yr oedd y g^vyddonwr yn dechreu e

ymchwil i ddirgelion natur mewn anwybodaeth, ammheuaeth, a

phryder. Yr oedd yn tybied ei fod wedi cael y rheswm, ond

dyna efe eto yn cael ei siomi. Eithr mor felus ydyw pan y mae

yn diweddu mewn gwybodaeth, sicrwydd, a boddlonmydd. A'r

un modd y mae wrth eu troi i wasanaeth ymarferol. Bu pryder

ma^\T ar ddarganfyddwyr a chynllunwyr celfyddydol rhag bod

egwyddorion yn rhywle heb eu canfod a'u hadnabod a fuasent yn

dyfetha y cwbl; ond ar ol gweled y gas^ y telegraph, y rheilffyrdd,

a'r pontydd mawrion, wedi eu cwblhâu yn Ilwyddiannus, ac yn

ateb y dyben, mwynhëid y diweddiad yn well na'r dechreuad.

Digon dymunol yw g\veled y llong yn troi allan o'r porthladd dan

ei Uawn hwyliau i'w mordaith bell ; ond pan y ceir ei gweled wedi

dychwelyd yn Uwythog, yn hwyliog, a Ilwyddiannus trwy yr

ystormydd oll, gofynwch i'w pherchen y dydd hwnw ai nid gwir

ein testun, "Gwell yw diweddiad peth na'i ddechreuad." Nid jw

y Uafurwr yntau yn gwneuthur dim er ei fwyn ei hun, eithr y dyfodol

sydd mewn golwg. Dacw efe yn g\veithio, yn aredig er oerder

y gauaf, yn hau yn y gwanwyn, ac wedi hyny yn hir ddysgwyl

am werthfawr ffn^yth y ddaear, yn dda ei amynedd am dano;

ond pan y caiff y meusydd yn wnion, ac y rhydd y cr^'maa i
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mewn, dyna'r dhveddiad yn talu am y dechreuad, a'r liau mewn
dagrau yn troi yn fedi mewn gorfoledd.

II. MaE VR ATHRAWIAETH HON YN WIRIÜNEDD ü'l CHV-

MHWVSO AT Y BYD YSBRYDOL, NEU GYDA GOLWG AR GREFYDD.

Y mae i grefydd ei dechreu a'i diwedd; ac mor sicr â bod ei

dechreuad hi yn dda, bydd y diweddiad ymhob ystyr yn well na'r

dechreuad.

GaUwn gymhwyso hyn at bethau mawrion crefydd mewn tri

golygiad.

I. Gtvc// yiü diwcddiad yr iac/iawdwriactJi yn y cyfiawniad

Jioni gan Grist na'r decJireuad Jioni metuìi hwriad ac addeitnd.

Bwriad grasol Duw yw dechreu neu wreiddyn yr iachawdwr-

iaeth ; a'r gwerth mawr oedd arni yma ydoedd fod y bwriad yn

ei chylch yn sicr o gael ei gyflawni. Yr un modd, pan y caed

hi mewn addewid: ei g\verth annhraethol ydoedd ei bod yn

addewid y digehvyddog Dduw. Yr oedd y dechreuad yn dda,

ond dechreuad bychan ydoedd : un addewid yn unig, a hòno yn

ddim ond awgrym br ac anghyflawn; awgrym am fyAvyd tragyw-

yddol i ddyn, a hyny yn cael ei hysbysu mewn ffordd o fygythiad

ar y diafol yn hytrach nag fel addewid uniongyrchol i'n rhieni

cyntaf Eto bu hyn yn hedyn bywyd tragywyddol yn eu meddyl-

iau h^^ynt; parodd iddynt gredu, proffesu, ac addoH yn y fan.

Trwy ffydd yn nghyfryw addewid yr oftrymodd Abel i Dduw
aberth rhagorach na Chain. Trwy ftydd ynddi y rhodiodd Enoch

gyda Duw nes ei gymeryd i'r nefoedd; a'r un modd y gAvnaed

Noah yn etifedd y cyfiawnder sydd o ffydd. Yr addewid, a

gobaith yr addewid hon, oedd bywyd crefydd yr oesoedd.

Rhoddwyd hi yn ehangach i Abraham, fel yr oedd efe yn gweled

drwyddi ddydd Crist, a'r wlad well, a'r ddinas âg iddi sylfeini; a

thrwy ffydd ynddi y cyflawnodd efe ei hoU ufudd-dod. I'r hon

addewid yr oedd y deuddeg Uwyth, gan wasanaethu Duw, yn

gobeithio dyfod. Y gobaith am y Messîah, a'r adgyfodiad a'r by\vyd

tragywyddol tr\vyddo, oedd bywyd yr hoU addoU yn eu mysg.

Os oedd dechreuad y peth fel hyn yn wreiddyn cymaint o

ddaioni, beth am ddiweddiad y peth hwnw ? Yr oedd pob peth

yn cydgyfarfod i wneuthur y diwedd yn Uawenydd mawr. ''Gob-

aith a ocder a wanhá'r galon;" a dyma yma ddiwedd da hen

ddysgwyUad a gobaith yr oesoedd. Yr ocdd jìcdair mil o flyn-
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yduoedd er rhoddiad yr addewid yn Eden hyd ci chyflawniad.

Ac yiiiddangosai rhywbeth lel yn mihvrio o hyd yn erbyn cyf-

lawniad yr addewid, nes yr oedd yr oesau cyd rhwng yr addewid

a'r c}-flawniad yn edrych oU yn oesau o rwystrau. Profedigaeth

fawr oedd yr eiddo Efa: pan anwyd ei mab cyntafanedig, hi a

ddywedai yn orfoleddus, "Cefaisr gan yr Arghvydd," neu, Cefais

r gyda'r Jehofah; un mawr yn ei ohvg, ac a wna'r peth mwyaf

trwyddo: yr hád y wraig a ysiga ben y sarph. Ond pwy a gafodd

hi yn y g\vr hwnw eithr Cain, yr hwn oedd o'r drwg, ac a laddodd

eifrawd! Duw yn y cnawd oedd gobaith y patríarchiaid ; ond

dyma i Noah )'r hysbysiad arswydus oddiwrth Dduw, " Diwedd

pob cnawd a ddaeth ger fy mron." Cyfyngwyd yr addewid i

Abraham; ond pa fodd felly y ceid y Messíah? "Arglwydd

Dduw, beth a roddi di i mi, gan fy mod yn myned yn ddiblant?"

ebe efe. Wele, efe a gafodd Isaacyn wyrthiol; eithrwediei fyned

yn hanc dymunol, dyma orchym}'n Duw i Abraham i'w offrymu

iddo yn boeth-offrwm. Wedi hyny yr oedd yr addewid, dybygid,

wedi ei diffrwytho a'i choUi yn ngwlad yr Aipht; ac yn gyffelyb y
bu wedi hyny yn Babilon. Ond, trwy y cwbl, yr oedd yr

addewid am Grist fel llong ar ei thaith, yn dyfod yn nesnes at y
porthladd a ddymunid. Yr oedd yr addewid yn fyw wedi i Abel

farw—hi a nofiai'r diluw gyda Noah—gorchfygodd henaint ac

angeu yn Abraham—a daeth allan yn ogoneddus o'r Aipht ac o

IBabilon; nes o'r diwedd y cyhoeddodd angel Duw yn nghlyw

! bugeihaid Bethlehem, "Wele yr wyf yn mynegu i chwi newydd-

ion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl; canys

ganwyd i chwi heddyw Geidwad yn ninas Dafydd, yr hwn yw Crist

yr Arghvydd!''' a dyma biant dynion hwythau yn ymorfoleddu,

Ni a gawsom y Messias ! Y mae'r diweddiad yn well na'r de-

chreuad. Mae'r ddyfais dragyAvyddol wedi ei rhoddi mewn
gweithrediad—yr addewidion a'r cysgodau wcdi eu cyflawni

ynddo Ef, Eneiniog ac Anfonedig Duw.

Diwedd peth mawr iawn, a'r peth mwyaf, oedd hyn. Pan y
byddo peth mawr a phwysig, ar ol hir bryder o barth iddo, wedi

dyfod i bcn, mae yn achos llawenydd cryf lachawdwriaeth

pechaduriaid yw y peth mwyaf Duw ei hun. Pob peth a wnaethai

efe o'r blaen, yr oeddynt v/edi eu gwneuthur er mwyn lesu Grist

a'r prynedigaeth. Y benaf o ffyrdd Duw oedd h}n ; }t amlygind
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gorphenol o'i ogoniant i'w grëaduriaid. Yr oedd golwg Duw,

wrth wneuthur y cyfan yn y grëadigaeth gyntaf tr\vy lesu Grist,

am i'r cwbl fod erddo ef fel Cyfryngwr, dan ei l)'Avodraeth ac at ei

wasanaeth fel Pen y grëadigaeth newydd. Ac felly yr oedd Mab
Duw yn llawenychu jn nghyfanneddle y ddaear cyr\ ei bod hi,

gan ei fod yn edrych ymlaen at y gwaith digymhar a gj^flawnai efe

ar ei hwyneb. Ac am hoU orchwyhaethau Duw o'r dechreuad

mewn rhaghmiaeth, ac yn ngosodiadau ei d, nid oedd y cyfan

onid un cysgod mawr, neu brophA^ydoHaeth helaeth, am dano ef

a'r iachawdwriaeth trwyddo. Gallasai efe ddywedyd am y cwbl,

"Yr oeddAvn i yno." Oeddwn! yr oeddwn i yn y grëadigaeth

—

yn yr achub trwy ddwfr y dihiw—yn y waredigaeth o'r Aipht, ac

yn yr orphwysfa yn Nghanaan. Myfi oeddwn yn yr addewidion,

yn y proph^vydoHaethau, ac yn y cysgodau a gafodd yr eghvys

:

yr oeddwn yn y cwbl fel y ffrw}"th yn yr hedyn—yn sylwedd,

amcan, a diwedd yr oU o honynt. Ac wedi i'r Messíah ym-

ddangos, yr oedd y cwbl yn ymgolh i hanfodi mewn dull \x\vc\\.

ynddo ef: y tabernacl yn ymgoUi yn }' tabernacl uwch a pher-

íîeithiach—y deml mewn un mwy na'r deml—yr aberthau mewn
íun aberth dros bechodau yn dragywydd—offeiriadaeth Aaron yn

lyr offeiriadaeth dragyAV}'ddol—a gorseddfainc Dafydd yn y
freniniaeth na ddystry^vir byth. Y mae'r diweddiad yn well na'r

dechreuad.

Wedi gwneuthur hyn, ni wna yr HoUalluog waith mwy a

gogoneddusach byth. Wele y benaf o'i ífyrdd, yr amlygiad mwyaf

o hono; ac yn awr efe a all orphwys oddiwrth ei holl weithred-

oedd. Wedi iddo grëu y byd, a chrëu Israel yn bobl iddo ei

hun, er fod yn hyny amlygiadau rhyfedd o'i ogoniant, nis gor-

phwysodd efe yma, oddigcrth gorphwyso mewn peidio gwneuthur

mwy yn y ff}Tdd hyny; na! yr oedd ynddo ogoniant mwy
ofnadwy, a bwriadau mwy rhyfeddol, i'w dwyn i'r golwg trwy

weithredoedd eraiU, a chrëadigaeth fwy na'r cyfan. Gall-

asai ddyAvedyd wrth sêr y bore, pan yn cydganu ar sicrhâd

sylfeini a gosodiad conglau'r ddacar, ac wrth Israel ar Ihn y Môr

Coch, yn canu yno i'r Arglwydd am wneuthur dyfnderoedd y môr

jyn íîordd i'r gwaredigion fyned dnvodd, A ydych chwi yn aw yn

; canu ? nid yw y diwedd eto ; chwi a gewch weled pethau mwy
' na'r rhai h}m. "Wele y dyddiau yn dyfod, medd yr Arglw}'dd,

s 2
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fel y cyflawnwyf y peth daionus a addewais i d Israel ac i d
Judah." Ar ol yr holl ddaioni a wnaethai yr Arglwydd i Israel,

yr oedd rh}^v "beth daionus" }ti nghadw, heb ei wneuthur eto;

ac yn ymyl cyflawniad y peth hwnw, byddai y daioni a dderbyn-

iwyd o'r blaen yn myned o'r gohvg. Yr oedd diweddiad y peth

}Ti well na'i ddechreuad. Yn lesu Grist a'i gyfryngdod, y mae'r

Duw anfeidrol wedi llonyddu yn ei gariad, yn cyflawni boddlon-

rw'ydd ei ddaioni yn dy iachawdwTÌaeth di, fy enaid—yn rhoddi

y fath amlygiadau o'i ddoethineb, ei ras, a'i gariad, ag sydd

nid yn unig yn synu a digoni saint ac angelion, ond yn cyflawni y
I^Ieddwl Dwyfol annherfynol ei hun. Gorphenwyd! niedd lesu;

a Boddlon^^yd ! medd Duw : mae fy ewyllys wedi lhvyddo }ai

berffaith yn llaw fy Mab fel fy ng^vas ; mae fy enw wedi ei hysbysu

yn lla^vn ; nis gallaf wneuthur dim a fydd fwy. Dyma bob amlyg-

iad o Dduw wedi diweddu yn yr amlygiad o hono yn Nghrist;

ac y mae'r diweddiad hwnw yn gymaint g^vell na'r dechreuad fel

y mae wedi Uyncu pob peth blaenorol iddo ei hun, a Duw wedi

gorphwys ynddo yn dragywydd.

Ac megys y mae Duw wedi gorphnys ynddo, felly y mae yr

eglwys hefyd wedi ei pherffeithio trw}'ddo. Yr oedd hi }ti bod

ar y ddaear o'r dechreuad; ond dacw hi dan y ddeddf mewn
cyflwr gAvasaidd, caeth, ac anmherffaith iawn, yn debyg i etifedd

dan oed. Yr oedd Duw yn rhag^veled rhy^vbeth gwell am danom ni,

fel na pherffeithid hA\y, hen bobl yr Arglwydd, hebom ninnau.

Wele yr Offeiriad mawr âg un offrwm yn dybenu camwedd, selio

pechodau, gwneuthur cymmod dros anwiredd, dwyn cyfiawnder

tragy\\yddol, dinystrio y diafol, diddymu angeu, a dwyn bywyd
ac anllygredigaeth i oleuni tnvy yr efengyl. Ac heblaw sicrhâu y
nefoedd a'i holl ogoniant tragy\vyddol i'r eglwys, efe a ddygodd

yr eghvys ar y ddaear i ystâd nês i'r nefoedd nag yr oedd hi wedi

bod erioed o'r blaen. Yr oedd ei ddyfodiad ef yn grëadigaeth

ne\vydd i'r eglwys. Newidiwyd y cysgodau am y sylwedd, gwein-

idogaeth damnedigaeth am weinidogaeth cyíiawnder, gwasanaeth

:yn hender y llythyren am wasanaeth me\vn newydd-deb ysbr}'d,

jac addoli o hirbell mewn ysbryd ofn am ddyfodfa mewn ysbr}^d

mab\vysiad at y Tad. Gwell yw diweddiad g\vaith yr iachawdwr-

iaeth na'r dechreuad.

2. Gallwn gymh\\yso yr eg^^yddor yn y testun at yr orucJncyl-
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iaeth rasol a sefydlodd Crist yji y byd, neu, at ei deyrnas a'i achos

ar y ddaear.

Yr un yAV hi ynddi ei hun bob amser, mae yn wir, a'r un yw ei

heffeithiau sanctaidd ymhob oes ac ar bob calon; ond o ran ei

chynnydd, a graddau yr efteithiau a fydd yn cydfyned â'i chyn-

nydd, ceir ei diweddiad yn well na'i dechreuad. Yr oedd ei

dechreu yn annhraethol well na dim a fu o'i blaen. Sefydlwyd hi

yn nghnawdoliad Mab Duw, yn nghyflawniad gwaith y prynedig-

aeth trwy angeu, ac )-n nhyAyaUtiad yr Ysbryd Glân gyda phreg-

ethiad gair y deyrnas a gweinyddiad ei hordinhadau. Ond bydd

ei diwedd, pan fyddo yr achosion gogoneddus hyn wedi cyrhaedd

eu hamcanion, a chario eu hefifeithiau ar y byd, yn well na'i

dechreuad.

Meddyliwch pa fodd y cafodd hi ddynoliaeth o ran crefydd a

moesau, a pheth y raae hi yn meddwl ei wneuthur i ddynion. Yr

oedd byd ac eglwys yn ymddangos ar ymddattod i'w dinystr

pan ddaeth Crist a i deyrnas i mewn i gynnal eu colofnau hwynt.

Yr oedd annuwiaeth ac eihmaddoHaeth yn eu grym; tywyllwch

yn gorchuddio y cenedloedd, a'r fagddu y bobloedd; pren a

maen wedi myned á lle y gwir a'r byAviol Dduw yn meddyliau

trigoHon y ddaear o'r bron ; temlau yr eilunod yn britho y gwled-

ydd, a Satan yn a thrwy y cyfan wedi sicrhâu gwasanaeth ac

,
addoHad y byd iddo ei hun. Ac yngln â chrefydd ddrwg yr

oedd y brynti mwyaf mewn moesau. Yr oedd dynion wedi

gwrthod goleuni natur, yn troi g^virionedd Duw yn gelwydd, a

gogoniant yr anllygredig Dduw i lun pethau llygredig a dirmygus,

yn ymwerthu ac yn cael eu gwerthu i feddyhau anghymeradwy

a g\vyniau gwarthus, wedi eu llenwi â phob anghyfiawnder, yn

myned rhagddynt o'r naturiol i'r annaturiol a'r brwnt i'w adrodd,

ac o'r gwyniau cnawdol i'r gwyniau dieflig, yn Uawn cenfigen,

llofruddiaeth, cynhen, twyll, a dryganwydau, nes yr oedd cym-

deithas wedi myned fel anialwch diffaith, a dynion fel bwystfilod

creulawn, yn dyfetha by\vydau, meddiannau, rhyddid, a holl

gysuron eu gilydd. Eu rhyfeloedd oeddynt waedlyd, a'u hawdur-

dodau yn Uawn trais; y Uíaws wedi arfer cael eu molestu gymaint

fel na byddent agos yn gallu gobeithio am ddim mwy na gochelyd

cael eu malu gan eu gorthrymwjT; nid oedd eu caethiwo, eu

gordrethu, a'u dirmygu, gan eu huchafiaid treisiol, ond pethau i'w
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dysg^yyl fel blinderau anocheladwy bywyd. Dyna an:^av,dd y

byd. Beth a'i meddyginiaetha ? IMae y Sahnjdd wrth syUu ar

ei wlad mewn amser Uygredig yn diweddu un sahii g}'da banllef,

"Pwy a dd)-ry iachawdwriaeth i Israel o Sion?" a sahii arall gan

ddeisyfu, "O na roddid iachawdwriaeth i Israel o Sìon!" (Psahii

xiv. a liii.) Os na ddaw iachaAvdwriaeth o Sîon, nis gallddyfod o

unlle arall. Pwy a ddyry ? Nis gall natur ddim ymadnewyddu.

Y mae philosophi yn disgyn ar y byd fel y gv,'ehr goleuni Ihisern

fechan yn myned heibio yn y nos; y Uewyrch yn diflanu, gan

adael y cwbl yr un fath. Os daw iachawdwriaeth hefyd, o Síon

ly daw. Ac O na roddid hi! yna y l!avvenyc]ia Jacob, ac yr

ymhyfryda Israel.

Wele, o'r diwedd, yn ol y dyheuad, dyma y Gv\'aredv,-r yn

dyfod; mae y gyfraith yn myned allan o Síon, a gair yr Arghvydd

o Jerusalem. Beth yv/ yr effeithiau? Mynydd t yx Arghvydd

yn mhen y mynyddoedd, yr eihmod yn cael eu taflu i'r wâdd ac

i'r ystlumod, a'r cenedloedd )'n gahv ar eu gilydd, "Deuwch ac

esgynwn i fynydd yr Arghvydd, i d Duw Jacob, ac efe a'n dysg

ni yn ei ffyrdd, a ni a rodiv/n yn ei Iwybrau." A than efifeithiau

yr addysg hwnw, y bobloedd lawer "a gurant eu cleddyfau y\\

sychau, a'u g^väewífyn yn bladuriau ; ni chyfyd cenedl gleddyf yn

erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach." Yn y dechreu, yr

oedd cymdeithas fel anialwch diffrwyth a diífaeth, a'r llywodr-

aethv,-yr fel llewod a bleiddiau yr hwyr yn rhuo ac yn ysglyfaethu

yn yr anialwch hwnw. Ond beth a fydd y diwedd? ''Trig barn

yn yr aniab,vch, a chyfiawnder a erys yn y doldir. Y mynyddoedd

a ddygant heddwch i'r bobl, a'r bryniau trwy gyfiawndcr. A
gwaith cyfiawnder fydd heddwch; íe, gweithred cyfiawnder fydd

llonyddwch a dîogehvc]i Iiyd byíh. Y b]aidd a drig gyda'r oen,

a'r llewpard a orwedd gyda'r mn, y llo Iiefyd, a chenaw y Ilew,

a'r anifail br^s a fyddant ynghyd, a bachgen bychan a'u harwain;

y fuwch hefyd a'r arth aborant ynghyd; eu llydnod a gydorwedd-

ant; y llev/ fel yr ch a bav/r wellt." Dyna wneyd Nero mor
llariaidd â .Moses, Esgob Bonner mor addfwyn a rhagorol âg

Archesgob Leighton, Saul o Tarsis yn troi ymysg dysgyblion lesu

Grist yn Paul yr apostol. Y diweddiad sydd yn well na'r

dechreuad.

I ychwanegu at ddyddordeb y diwedd hwn, y mae g^vendid y
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moddlon a mawredd y rliwystiau i'w hystyried, Y fath yw y
rh^yystrau fel y crybwylla y Bibl fel peth hynod fod Mab Duw
heb ddigaloni yn eu hwyneb. Mae efe yn myned i sefydlu

teyrnas yn nghanol ei elynion, a holl alluoedd daear ac ufíern

yn ei herbyn; ond ''ni phalla efe, ac ni ddigalona." Mae yr

oíiferynau, fel y maent yn dechre gweithio, agos islaw syhv : rhy

w

ddyrnaid fechan o ddynion dirmygus yn troi allan o Jerusalem

am eu bywyd. Ac wedi i'r byd ymostwng i syhvi arnynt, daeth

allan i'w gwrthwynebu fel gelyn. Mae philosophi yn gwatwar,

yr awdurdodau yn bygwth, a'r werinos yn ymgynddeiriogi yn eu

herbyn. A gwaeth na'r cwbl, y mae bràd a heresíau yn codi yn

eu mysg hwy eu hunain, dirgehvch yr anwiredd yn g\veithio, ac yn

tòri allan yn y man yn ymadawiad cyffrcdinol oddiwrth y fíydd.

Y mae yr ymdrech heb ddarfod eto; ac nid yw yn annhebyg yn

awr y rhaid i ninnau yn y wlad hon vv-ybod am ymgyrch caled.

Ond pa fodd bynag y bydd yn y cyfamser, mae loan, yn

Nadguddiad lesu Grist, yn dywed}'d yn gröew v,-rthym pa fodd y
bydd yn y div.'edd : tysíion Duw yn adgyíbdi—yr angel }n ehedeg

yn nghanol y nef, â'r efengyl dragywyddol ganddo, i efengyhi i'r

rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac i bob cenedl a Uwyth ac iaith a

phobl—Cabilon yn syrthio—Satan yn cael ei nvymo—teyrnas-

oedd y ddaear wedi myned yn eiddo ein Harghvydd ni a'i Grist

ef, ac efe a deyrnasa yn oes oesoedd—pabell Duv,' gyda dynion

—

dagrau oesol yr eghvys yn cael eu sychu—y cyfan wedi troi yn

nefoedd newydd a daear newydd. Llawcnhewch, alarwyr Síon

!

edrychwch heibio i'r cwmwl du uwch eich pen chwi at wenau haul

draw; daw }n hindda hyfryd eto. Gwell yw diweddiad achos

Crist na'r dechreuad.

3. Mae yr egwyddor yn y testun i'w chymhwyso af bob crcdadyn

yn neUlditol, neu, at deyrnas Crist yn y galon }-n gystal ag yn

y byd.

GeUir cymhwyso y geiriau hyny o'r eiddo Bildad y Suhiad at

bob gwir gristion, "Er bod dy ddechreuad yn fychan, eto dy
ddiwedd a gynnydda yn ddirfawr." Ymhhth hynodion crefydd

yn yr enaid, geUir dywedyd fod ei dechreuad yn fychan, ei ch}-n-

nydd yn sicr, a'i diweddiad yn ogoneddus. Os surdoes ydyw, y
mae yn suro y cwbl; gweithia yn ddystaw, yn raddol, ond yn
clîfeithiol, nes troi yr hoU enaid i'w naws bendigedig ci hun. Üs
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gwaNvr y\v ei dechrcuad yn yr enaid, goleuni ydyw, fel yr ciddo

yr haul, yn m}-ned rhagddo hyd ganol dydd. Mewn crefydd, y

mae argyhoeddiad yn diweddu mewn dychweHad at yr Arghyydd,

lY dychweliad yn diweddu mewn undeb à Duw yn Nghrist, yr

lundeb hwn yn arwain i sancteiddiad yr enaid, y sancteiddrwydd

'yn diweddu mewn gogoniant i Dduw, tangnefedd a chysur yr

'enaid ei hun, a'i ddefnyddioldeb i eraill, a'r cyfan i ddiweddu

mewn gweled Duw a'i fw}'nhâu yn dragywydd.

lë, hwyrach fod y dechreuad bychan wedi diweddu eisoes mewn
pethau mwy nag a ddysgwyhodd yr enaid yn y dechreu. Mae'r

wawr fach a dòrodd ar y meddwl yn y dechreuad wedi diweddu

mewn rhyfeddol oleuni ar drefn yr efengyl. Mae yr ysbryd

caethiwed ac ofn oedd yn y galon wedi diweddu yn ysbryd mab-

wysiad trwy yr hwn y llefir, Abba, Dad. Mae y tywyllwch, y

pryder, yr anghysur, a'r cythrybledd oedd yn hynodi dechreu y

grefydd a thymmor yr argyhoeddiad, eisoes wedi cyrhaedd ar

amserau i heddwch mawr, cysur cryf, tangnefedd uwchlaw pob

deall, a llawenydd annhraethadwy a gogoneddus. Ond pa beth

bynag a gafodd ac a fwynhäodd y cristion, ni ddaeth y diwedd

eto. Dechreuad daioni yw hyn oll; ernes a blaenffrwyth yr iach-

awdwriaeth dragywyddol, Mae y g\vaith da a ddechreuwyd yn yr

enaid i'w orphen hyd ddydd lesu Grist. A pha beth a fydd hyny,

caiff Paul ddywedyd: "O herwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo

anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Yr lach-

awdwr, yr Arghvydd lesu Grist—a gyfnewidia ein corff gwael ni,

fel y g\vneler ef yrun ffurf â'i gorff gogoneddus Ef."

"Hyd yma y mae diwedd y peth." Dechreu trwy hau mewn
Idagrau: diweddu yn medi mewn gorfoledd. Dechreu mewn
seiUo yr ail deml yn yr enaid dan wylo; anghrediniaeth yn dy-

wedyd na ddaw hi i fyny byth; neu os daw hi, y mae yn ngohvg

yr enaid, o'i chymharu â'r deml cyn y cwymp, megys peth heb

ddim: diweddu er hyny mewn hawenydd; dwylaw Zorobabel

wedi gorphen y t, y maen penaf wedi ei ddwyn ahan, gyda'r

clodforedd, Rhad, rhad iddo ! a mwy gogoniant yn perthyn i'r t
diweddaf h\vn na'r cyntaf; sancteiddrwydd anfarwol, by\vyd tra-

gy-Ayddol, pabell na thynir i lawr, ac na syflir yr un o'r hoehon

'byth; díogehvch na bu yr enaid yn ei feddu erioed yn yr Adda
cyntaf Dechrcu mewn rhodio \\rlh ffydd : diweddu mewn rhodio
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wrth olwg. Dechreu mewn gobaith: diweddu mewn mwynhûd.

Dechreu mewn ymolchi ac ymlanhâu: diweddu mewn bod yn

wnach na'r eira, heb arno na brycheuyn na chrychni, na dim o'r

cyfryw. Dechreu mewn ymdrechu yn erbyn pechod a themtas-

iynau : diweddu mewn buddugoHaeth a gorphwysdra tragywyddol.

Dechreu mewn rhodio yn alarus ger bron Arglwydd y Uuoedd

:

diweddu yn y digonolrwydd llawenydd sydd ger ei fron, a'r digrif-

wch sydd ar ei ddeheulaw yn dragywydd. Gwell, gwell yw'r diw-

weddiad, îe, llawer gwell na'r dechreuad, er mai "gwaith da" oedd

yn cael ei ddechreu; aeth y da hwnw yn well o hyd, nes myned
yn oreu yn y diwedd. At y diweddiad hwn yr oedd pob gorchwyl-

iaeth yn tueddu ac yn cydweithio; daioni, a dim ond daioni, a'r

daioni hwnw yn berffaith, ac yn dragywyddol. dyna le, a chyflwr,

a phrofiad y sant mewn gogoniant. "O herwydd paham," O
'chwychwi a gredasoch yn Nghrist, "gan wregysu hvynau eich

meddwl, gobeithiwch yn berftaith am y gras a ddygir i chwi yn

nadguddiad lesu Grist."

Câf yn awr ddefnyddio yr egwyddor yn y testun yn gymhwys-

iadol atoch chwi, fy ngwrandäwyr.

I. OddiwTth y geiriau, yr wyf yn eich gahv i hunanymhoHad.

Gan mai ammodol mewn rhyw yst}r ydyw bod y diweddiad yn

well na'r dechreuad, onid yw yn gymhwys i chwi edrych ai felly

y mae arnoch hyd yma, ac ai felly y bydd arnoch eto yn angeu ?

Ewch dros bob cyfnod sydd wedi pasio arnoch, a gofynwch i

chwi eich hunain a ydyw diweddiad y cyfnod hwnw yn well na'i

ddechreuad. Tydi, y Uanc ugain ocd, a ydyw diwedd meb}d yn

well na'i ddechreuad ? A w}t ti }-n adnabod Crist yn well, a wyt

ti yn ofni Duw yn fwy, na phan yn saith, deg, a phymthcg mhvydd

oed? Tydi, y deugain oed, a ydoedd dlwedd ieuenctyd, a aeth

mor ebrwydd drosodd am byth, yn well na'i ddechreuad ? Yn
awT, â thi yn llawn deugain mhvydd oed, a ydwyt, gyda Moses,

yn darfod mwy á mawredd y byd, mwyniant pechod, chwantau

ieuenctyd, ac yn dewis pobl Dduw, gan farnu yn fwy gohid ddirmyg

Crist na thrysorau y byd? Tithau, yr hen driugain, a ydyw

diwedd canol oedran yn well na'i ddechreuad? Dyna nodau

henaint yn dechreu marcio dy goríìf; ceidwaid y t yn dc'hreu

crynu, y rhai sydd yn edrych trwy y ffenestri yn dechreu tywylhi,

y pren almon yn dechreu blodeuo; a ydyw y d}n oddimewn yn
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cael ei adnewyddu, yr ysbryd yn dychwelyd at ddyddiau ieuenc-

tyd? a }dyw ffrwythau priodol yr henaint yna arnat? gostyng-

eiddrwydd, marw i'r byd, hiraeth am y nefoedd ? Yn awr mae

jangeu yn nesu yn gyflym; a oes argoeHon y bydd dydd manvol-

' aeth yn well na dydd genedigaeth ?

Y mae heno yn ddiwedd cyfnod maith yr eghvys a'r gynnull-

eidfa yn nghapel Bedford Street."" Mae rhai o honoch wedi eich

geni yma yn Liverpoo], ac wedi eich bedyddio, a'ch derbyn yn

aelodau eghvysig, yn y capel hwn; ac yma y buoch yn addoU ar

hyd eich hoes. Ond y diví'edd a ddaeth—y diwedd i chwi

ddyfod i gapel Heol Bedford; a'r pwnc yn awr i chwi yw, A ydyw

y diwedd hwn yn well na'r dechreuad? "Duw ei hun a ofyn y

peth a aeth heibio." Yr hen sabbothau, yr hen bregethau, yr hen

weddiau ! Yr hoU ddyledswyddau
;
pa fodd y cyflawnwyd hwy ?

beth yAv yr effeithiau ? A ydyw y ffrwyth i chwi yn sancteidd-

rw}-dd ? A ydyw cymeradwyaeth gyda Duw yn well genych nag

anrhydedd a mwynderau y byd ? A ydyw yr addold yn well

genych chwi, bobl ieuainc, na'r chwareud, a'r Bibl na ffug-

chwedleiion? A ydyw yn well genych gyfeiUion crefyddol na

chwmni llawen ?

2. Os geUwch ateb cydwybod dda ger bron Duw fod y diwedd

yn weU na'r dechreuad, yna ewch oddiyma i'r t newydd yn

ddiolchgar. Y mae'r cyfnewidiad feUy yn ddirfawr ac yn hyfryd.

Daethoch yma }'n dywyUwch: yr ydych yn myned oddiyma yn

oleuni yn yr Arghvydd. Daethoch yma yn galed ac anystyriol:

wele chwi yn myned oddiyma yn bechaduriaid teimladol ac

edifeiriol. Daethoch yma yn euog a chondemniedig: cewch

fyned oddiyma i'ch addold newydd wedi eich cyfiawnhâu.

Cofia, enaid dedwydd, yr hoU ffordd yr arweiniodd yr Arghvydd

di y deugain mlynedd hyn; fel y gwybu dy gerddediad di yn yr

aniahvch, y cyd-ddygodd á thi, y maddeuodd dy anghrediniaeth

a'th A\Tthryfel, ac yn ei aml dosturiaethau na'th adawodd efe di yn

yranialwcli. Y golofn gwmwl ni cliiliodd y dydd, na'r golofn dân

y nos, i ddangos y ffordd y cerddit ynddi. Ei Ysbryd daionus a

,

* Traddodwyd y bregcth hon ar nos sabboth, Mawith S, 1868, yn nghapel
Bedford Street, Liverpool, y tro olaf y bu y Mcthodistiaid Calfinaidd yn
jymgynnull yn y capel hwnw; o herwyddyr ocdd capel newydd Prince's Road,
1 i ba le y symudodd y gynnulleidfa, yn cael ei agor ar y dyddiau canlynol.
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roddodd i'th ddysgu; ac nid attaliodd ei fanna rhag dy enau.

Diolch am belydr ysbrydol mynyd o addoH Duw, a chymundeb

âg ef yn ordinhadau y gair ! Diolch yn arbenig am ddychweHad,

adgy"\veiriad, cynnaHaeth, cysur, a gorfoledd ! A'r hyn a \\Tiaed i

chwi, a wnaed i'ch tadau yma o'ch blaen. Ac am hyn mae yn

chwith genych feddwl gadael hen le mor gysegredig i'ch meddwl

I a'ch côf. Y t Ue y moHannai ein tadau dydi, Arglwydd ! diolch

j
am a roddaist ynddo; a thyred dy hunan g)'da ni i'n teml

i ne\\ydd

!

3. Os nad y\\ y diweddiad yn gymaint gweU na'r dechreuad âg

y dylasai fod yn ol eich breintiau, ymostyngwch, edifarhewch, a

dychwehvch. Bu capel Bedford yn fryn tra ffrwythlawn am ddeu-

gain mlynedd i rai sydd }'ma. GaU Duw ofyn gyda gohvg ar }t

egh^ys a'r gynnuUeidfa hon, "Beth oedd i'w wneuthur yn ych-

waneg i'm gwinUan naga wnaethum ynddi?" Cawsoch yma oes

o sabbothau tawel, oes o ddarUen y Bibl, oes o ymgynnuU dan

eich gwinwydden heb neb i'ch dychrynu. Ac nid oedd Ysbryd

Duw heb weithio trwy y moddion yn y galon. Ond a yd}^v eich

cynnydd yn cyfateb i'ch manteision ? a yw y ffrwyth yn gweddu i'r

amaethu sydd wedi bod ? Pa faint sydd yma heno ag y geUir

) dyweyd am danynt, "Ni thalodd Hezeciah drachefn yn ol yr hyn

a roddasid iddo." Ai nid aU lesu Grist ddyweyd wrth rai o

honoch chwi, fel wrth ei ddysgybHon gynt, "A yáyw eich calon

eto genych wedi caledu ? A ydwyf gyhyd o amser gyda chwi, ac

nid adnabuost fi, enaid ? " Pa beth ! ai cnawdol ydych chwi eto ?

FeUy, er bod yn Nghrist, rhai bach yn Nghrist ydych, a hyny am
eich bod heb gynnyddu. O ran amser, dylech fod yn athrawon.

Paham }t ydych yn ddiffygiol? "O achos eich bod chwi yn

hwyrdrwm eich chistiau." Y galon sydd wedi trymhûu; bydol-

rwydd, neu ryw lygredigaeth araU sydd yn gweithio yn y galon,

nes bod y sabbothau, y pregethau, a'r hoU foddion daionus, yn

ddieffaith iddi. O pe buasai gahvedigaethau a gorchwyHon

daearol wedi talu càn Ueied â chrefydd i rai o honoch er ys deng

mlynedd, buasech yn wir ofidus. Pe buasai eich plant wedi cyn-

'nyddu càn Ueied o ran y dyn oddiaUan, a chwi o ran y d}-n

oddimewn, buasech yn wylo. Pe buasai eu hysgol wedi bod mor
ofer iddynt hwy ag y bu moddion gras i chwi eich hunain, a

hw}'thau yn troi aUan i'r byd mor anghymhw}s ag }r yd}'ch chwi
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yn wynebu tragywyddoldeb, buasai eich calon yn drom. Ond

nac anobeithiwch eto, eithr nesëwch at Dduw; y mae gydag ef

y maddeuant a'r ymgeledd a ddichon eich codi i íìfrwytho yn eich

henaint.

4. Os na bydd ein diweddiad ni gyda moddion gras yn well

na'n dechreuad, y mae yn sicr o fod yn waeth na'r dechreuad.

Nid äi di ddim o'r capel hwn, bechadur, yr un fath ag yr

oeddit pan yn dechreu gwrando ynddo. Na ! ti äi oddiyma er

gwell neu er gwaeth. O gynifer a all fod yma wedi gwrando

bob amser, ac heb allu dyfod un amser i wybodaeth y gwirionedd

!

Dichon fod eraiU, ar ol eu goleuo, eu dysgu, a'u dwyn at grefydd,

wedi cael eu dal drachefn gan eu hen chwantau, a'u gorchfygu;

ac os felly, "aeth diwedd y rhai hyny yn waeth na'u dechreuad"

(2 Pedr ii. 20). Gynifer o hen wrandäwyr yr efengyl sydd à'u

dydd hwn o ras, îe, eu dydd olaf o ras, ar ddarfod, a r pethau a

berthynant i'w heddwch ar gael eu cuddio yn farnol oddiwrth

euUygaid! Gymaint sydd ar syrthio dan y ddedfryd, "Yr hwn

sydd anghyfiawn, bydded anghyfiawn eto; a'r hwn sydd frwnt,

bydded frwnt eto!" Y rhai sydd wedi bod, fel y ddaear

ddiffaeth. yn yfed y gwlaw oedd yn mynych ddyfod arni, eto yn

dwyn ond drain a mieri, y maent hwy mewn cyflwr anghymer-

adwy ac agos i felldith. Gadewch i bwys yr adeg hon eich

deffroi chwi. Dychwehvch cyn i'r ddeddf esgor, cyn i'r dydd

fyned heibio fel peiswyn, cyn dyfod arnoch Ud digofaint yr

Arghvydd

!

5. Gan fod diweddiad gwell na'n dechreuad gyda gohvg ar

dragyA^yddoldeb yn beth posibl i ni, penderfynwn mewn amyn-

edd ac ymroddiad gyrchu at hyny dan bob gorchwyhaeth, a

thnvy bob moddion. Dyma yAv amcan Duw yn ei holl orchwyl-

iaethau tuag atat, fy enaid: dy ddysgu i Avellâu, a gwneyd

daioni i ti yn dy ddiwedd. Rhoes ei air, ac y mae yn barod i

roddi ei Ysbryd, fel y byddot gadwedig. Ac nid yw yn ceryddu

ond er lleshád i ni. Dyna ddyben Duw, a dyna a ddylai fod ein

dyben ninnau yn wyneb yr oU â'n cyfarfyddo. Os wyt yn awr

dan gerydd, bechadur,. paid a'i ddirmygu, nac ymoUwng dano,

g^yybydd fod bendith ynddo; mn ddyfod o hono wedi dy buro,

fel y gallot ddyweyd, "Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeil-

iorni; ond yn awr cedwais dy air di." Gallwn yn hawdd dystio
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fod profi achlysuron o ddif}-nvch, h}-d )-n nôd } rhai niwyaf cyf-

reithlawn a diniwed, yn tueddu yn rhy fynych i'n llygni, tra yr

oedd trallodion, a chymdeithas â'r trallodus, yr hyn sydd yn peri

tristwch y wynebpryd, yn tueddu yn uniongyrchol i wellâu y
galon. Pe na -nTîaethai yr adfyd ond ein dwyn atom ein hunain,

i feddwl, ac i chwiHo ein ffyrdd, ac oddiyno ein cymhell at y
Bibl, y llyfr nad oes ei gymhA^ysach, fel yr addefa pawb, i d
galar, yr oedd hyny yn fendith annhraethol. Caffer ni yn dyfod

allan o bob cyflwr ac amgylchiad yn well—yn debycach i'r

Arghyydd, ac yn fwy addfed i'r nefoedd, fel y gallom dd^^wedyd

yn hyf ar derfyTi einioes, Gwell }^v'r diweddiad na'r dechreuad

!



PREGETH XIV.

RHWYMEDIGAETH CREDINWYR I FARWEIDDIO PECHOD.

Rhufeiniaid xiii. II—14: "A hyn, gan wybod yr amser, ei bod hi weithian

yn biyd i ni ddefìfroi o gysgii ; canys yr awrhon y mae ein hiacha\\d^\TÌaeth

ni yn nês na plian gredasom. Y nos a gerddodd ymhell, a'r dydd a nesä-

odd ; am hyny bwriwn oddiwrthym weithredoedd y tywyllwch, a gwisgwn
arfau y goleuni. Rhodiwn yn weddus, megys wrth liw dydd ; nid mewn
cyfeddach a meddwdod, nid mewn cydorwcdd ac anlladrwydd, nid mewn
cynhen a chenfigen. Eitlir gwisgwch ani danoch yr Arglwydd lesu Grist

;

ac na Mnewch ragddarbod dros y cnawd, er mwyn cyflawni ei cliwantau

ef."

MAE yr ymadrodd *'A hyn" yn neclireu ein testun yn

cyfeirio, fe allai, at yr ymadrodd "Canys hyn" yn

nechreu y nawfed adnod. Yno mae yr apostol, ar ol dadgan fod

yr h^vn sydd yn caru arall yn cyflawni y gyfraith, yn rhoddi cryn-

odeb o'r dyledswyddau yngln â chariad, pa rai niae y gyfraith

hòno yii eu gofyn. "Canys hyn, Na odineba, Na ladd, Na
ladrata, Na ddwg gamdystiolaeth, Na thrachwanta; ac od oes un

gorchymyn arall, y mae ^vedi ei gynnwys yn gryno yn yr ymad-

rodd hwn, Câr dy gymydog fel ti dy hun." "A hyn, gan wybod

yr amser," sef, A hyn gwnewch, gan wybod yr amser. "Neu A
hyn gwnewch yn neiUduol, neu yn fwy, oddiar wybod yr amser.

Y mae'r pethau hyn yn ddyledswyddau bob amser, ond y maent

yn arbenig felly ar y fath amser a hwn; ac y mae yn perthyn i

ninnau ystyried a g\vybod yr amser, mewn trefn i ddefìfroi o gysgu,

ac i gyflawni ein gwaith yn fwy dyfal. Neu fe ddichon fod yr

apostol yma yn cyfeirio yn fwy nodedig at y dyledswyddau a

grybwyllir ganddo yn ddilynol. "A h^m," heblaw y dj^edswyddau
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a gryb^vyllwyd eisoes, '^gan wybod yr amser ei bod hi weithian

yn br}'d i ni ddeftroi o gysgii," y nos ar ddarfod, a'r dydd }n

yniyl, "bwriwn oddiwrthym weithredoedd y tyw}llwch, a gwisgwn

arfau y goleuni. Rhodiwn yn v\eddus," gan wisgo Crist, ac nid

gan foddio'r cnaA\'d. Mae }t amser ydyw hi arnom }-n galw yn

uchel am hyn. Wrth yr amser yma y mae i ni ddeall, nid yr oes,

neu yr einioes, yn gyffredinol yn gymaint, megys ei byrder, ei chyf-

lymder, a'i hansicnvydd, ond yn hytrach rhyw gyfnod neillduol ar

oes y credadyn mewn cyferbyniad i gyfnod arall arni. Un adeg

gofiad^yy arnom, fel pe dywedasai yr apostol, ydoedd pan gred-

asom. Aeth nos drom a phygddu heibio arnom y pryd hwnw;

nos anwybodaeth, llygi-edigaeth, a thrueni ein hystâd ddiadgenedl-

edig; a thnvy oleuni a gras yr efengyl, gAvawriodd dydd tragyw-

yddol ar ein heneidiau; a byth ar ol hyny yr ydym dan nvymau,

yn codi oddiwrth ragorfreintiau a gobeithion ein hystâd, i wisgo

arfau y goleuni, er mwyn rhodio yn v/eddus, megys wrth liw y dydd

a wa^\TÌodd arnom. Ond yn awr y mae adeg ddifrifol arall wedi

ein dal ni, mae nos arall ar fyned heibio, sef nos y fuchedd an-

mherftaith hon, a dydd arall ar dòri arnom, sef dydd y fuchedd

ddyfodol. Mae ein hiachawdwriaeth ni yn y perffeithiad o honi

yn nês na phan gredasom. Yn Ue dechreu bywyd fìydd, yr ydym
ar dderbyn diwedd ein fiydd yn iachawdwriaeth ein heneidiau,

a newid rhodio wrth ffydd am rodio wrth olwg. Y mae yn br}'d

i ni, gan h}Tiy, ddeffroi o gysgu. Mae yr amgylchiad difrifol yr

ydym ynddo, a'r cyfnewidiad mawr sydd gerllaw, yn galw am i ni

fod yn rh}'^^ fath dd}'nion, } n ddynion arbenig, mewn sanctaidd

ymarweddiad a duwioldeb, yn dysg\vyl ac yn brysio at ddyfodiad

dydd Duw. A gwn eu byd y gweision hyny y rhai y caiff eu

Harglwydd pan ddèl }n gwneuthur felly.

Sancteiddrwydd yw yr hyn a gymhellir arnom yn y testun.

Gosodir ef allan yma yn y ddwy gangen fawr a berthyn iddo, neu

y ddau ymarferiad tnvy ba rai y mac credinwyr i gynnyddu

ynddo, sef marweiddio pechod ac ym\VTthod âg ef ar y naiU law,

ac ymadnewyddu ymhob gras ar y llaw arall : bwnv oddiwrthym

weithredoedd y tywyllwch, a pheidio gwneuthur rhagddarbod dros

y cnawd,—dyna farweiddiad pechod; rliodio yn weddus megys

wrth liw dydd, gan wisgo am danom yr Arglwydd lesu Grist,

—

dyna'r bywyd i gyfiawnder. Wele y pethau a weithia Ysbryd
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Duw yn y credadyii ; ac am ei fod yn eu gAveithio nid yn unig

ynddo, eithr trAvyddo hefyd, y maent yn cacl eu cymhell arnom

yn y testun fel ein dyledswyddau.

I. Deiliaid yr annogaethau hyn.

Nid â phechaduriaid yn unig y mae yr apostol yn siarad yma,

ond â phechaduriaid o gredinwyr; rhai ag yr oedd dydd yr

efengyl wedi tòri ar eu heneidiau ; hwy, dynion oedd eisoes mewn
ystâd o iachawdwriaeth—yr adeg pan gredasent wedi pasio arnynt;

rhai yr oedd Duw wedi llewyrchu i'w calon a rhoddi goleuni

g^Y^bodaeth gogoniant Duw iddynt yn wyneb lesu Grist—rhai yn

adnabod Crist, ac yn ymddiried ynddo am gadwedigaeth—dyma

ddeihaid uniong>Tchol yr annogaeth i sancteiddrwydd. Gwir yw

fod manveiddiad pechod, a sancteiddiad calon a buchedd, yn

ddyledswydd ar bob dyn. Ond y mae yn ddyledswydd amom
osod y sylfaen mewn trefn i adeiladu ; rhaid i ni wneuthur gwaith

Duw yn nhrefn Duw; ceisio dinystr pechod a sancteiddrwydd

yn y ffordd y maent yn gyrhaeddadwy; a ffydd yn Nghrist y^

y ffordd hòno.

Pan y mae Duw yn ymw^neyd â chydwybod yr annuwiol trwy

yr efengyl, ei dröedigaeth yw ei amcan. Dyledswydd union-

gyrchol pechadur dan argyhoeddiad ydy^v, nid diwygiad oddiwrth

bechod a'i farweiddiad yn unig, ond dychwehad at DduAv yn

Nghrist mewn trefn i hyny. I'r dyben hwai, y mae Duw yn anfon

ci weision i'r byd, ac at hyn y maent hwytliau i amcanu ; a dyma y

duedda ddylaifod i'w gweinidogaeth (Act. iii. 26; xiv. 15). Dyma,

ni a wehvn, oedd ffrwyth derbyn y gair yn Thessalonica. "Y
maent hwy yn mynegu am danom ni, pa ryw ddyfodiad i mewn
a gawsom ni atoch chwi, a pha fodd y troisoch at Dduw oddiwrth

eilunod, i wasanaethu y bywiol a'r gAvir Dduw" (iThes. i. 9).

Am hyn y mae gweision Crist yn llafurio: "Fel y cyflwynom bob

dyn yn berffaith yn Nghrist lesu" (Col. i. 28, 29). Nid yw yr

efengyl yn amcanu diwygio y dyn oddiallan ond drwy gyfnewid

ac adnewyddu y dyn oddimewn. Nid am ddiwygio y byd yn

unig y mae, ond achub y byd tnvy lesu Grist; ac nid ei ddiwygio

ef mewn trefn i'w achub, nid ei ddiwygio yn gyntaf a'i achub

wedi hyny, ond yn hytrach diwygio trwy achub; achub mewn
trefn i lanhâu. Os caiíif yr efengyl ddyn neu genedl yn waraidd a

mocsol, mae yn sicr o g)-dweithio â hyny, a'u coethi }^n fwy. Ac
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o'r ochr arall, pan y delo hi at yr anwar a'r anfoeso], hi a ddg
wareiddiad a threfn i'r cyfryw; ond gwna hyny pan yn amcanu at

fwy. Achub ac aileni d}n }d}w amcan mawr yr efeng}4. Mae
hi am arwain ei feddwl drwy t-i ddrygfuchedd at ei gyflwr colledig,

a thr^yy hyny at Grist, }r hwn sydd wedi ei wneuthur yn gyfiawi-

der a sancteiddrwydd i bechadur.

Yn y pennodau cyntaf o'r llythyr hwn, y mae Paul yn darlunio

buchedd ddrwg luddewon a chenedloedd, nid i'r dybcn o'u gahv i

ddi\\ygio, ond i ddangos eu bod dan farn Duw% a bod gwìx ddi-

wygiad a marweiddiad pechod yn beth anmhosibl i ddynion yn y
fath gyflwr, ac yn wir fod pob rhith o hyn yn gwbl ofer; oblegid,

"trwy weithredoedd y ddeddf ni chyfiawnhëir un cnawd yn ei

olwg ef." Yna y mae efe yn troi at drefn gras, gan ddw^yn ger

bron "gyfiawnder Duw, yrhwn sydd trwy fíydd lesu Grist i bawb
ac ar bawb a gredant." Yn gyfíelyb yr oedd Pedr ar y Pente-

cost. Wedi iddo gael ei wrandäwyr i deimlo barn angeu ynddynt

eu hunain, nes gofyn, "Beth a wnawn ni?" a ydyw efe yn eu

dysgu i farweiddio eu balchder, eu bydolrwydd, a'u gelyniaeth at

ddaioni ? Na, efe a wyddai mai nid hyny oedd eu gwaith cyntaf,

ac am hyny mae yn eu gahv i ddychwelyd at Dduw yn Nghrist.

" Edifarhëwch, a bedyddier pob un o lionoch yn enw lesu Grist

er maddeuant pechodau. Edifarhëwch gan hyny a dychwehvch,

fel y dilëer eich pechodau." Oddiyma, wedi cael maddeuant a

heddwch Duw, y mae g\vir sanctciddrwydd a marwhâd pechod

yn tarddu. Yr oedd y Phariseaid yn rhoddi beichiau trymion ar

ysg\vyddau y bobl, yn dysgu ymprydiau a golchiadau yn ol y
ddeddf, ac yn ol eu myrnpwy eu hunain. Ond nid oedd yr oll i

ddim dyben; yr oedd y genedl yn pydru yn ei phechodau. Eithr

wele loan Fedyddiwr yn dyfod allan yn ysbiyd a nerth EHas, ac

yn gosod y fwyell ar wTeiddyn y prenau, yn dwyn y bobl oddi%vrth

eu hymarweddiad annuwiol at cu coUedigaeth a'r IHd a fydd, ac

yn eu gahv i edifarháu, gan cu cyfcirio at Oen Duw yr hwn sydd

yn tynu ymaith bechodau y byd. Oddiyma y tarddodd diwygiad

mawr. Yr oedd pob dosbarth yn dwyn ffrwythau addas i edifeir-

wch: y cyfoethog yn dyfod yn hael, y trethwr yn gyfiawn, a'r

milwr yn heddychol a boddlawn i'r hyn oedd ganddo.

"Gwnewch y pren yn dda." Ni a'i glanhäwn ef, ac a'i tociwn,

meddwch. Ni waeth i chwi heb; ni chewcli chwi ddim fírwythau
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da ar bren dr\vg; rhaid ci newid o'r g.vrcicldyn, a'i wneyd ef yn

bren da niewn Irefn i gael arno ífnvythau da. GAvaith cyntaf,

unig waith pechadur dan argyhoeddiad, ydyw dychwelyd at Dduw
—credu yn Nghrist. Annigonol a diffygiol y^\ diwygiad buchedd

tra byddo y cyawr yn ddrwg, a'r galon heb ei chyfnewid. "Hyn
yw gwaith Duw, credu o honoch yn yr hwn a anfonodd efe."

Dyna ddeiUaid dyledswyddau y testun, y rhai y mae ganddynt

y pethau anhebgorol i'w cyflawni.

II. Y CYMHF.LLIADAU i'r DYLEDSWYDDAU A ANNOGIR.

Yn yr undeb â Mab Duw, wedi i bechadur trwy adenedigaeth

a fìydd yn Nghrist gael dyfodfa i'r cyflwr grasol o heddwch a

chymundeb â Duw, y mae marweiddio pechod, a pherffeithio

sancteiddrwydd yn ofn Duw, yn dyfod yn wúúi bywyd yr enaid.

Dyma orchymyn yr efengyl i bawb ynyrystâd hon: "Marwhëwch
eicli aelodau y rhai sydd ar y ddaear." Ac y mae adsain i'r

gorchymyn hwn yrí mynwes pob credadyn: "BvvTÌwn oddiwrthym

w'eithredoedd y ty^^^llwch," pob pechod ac ymarferiad annuwiol;

"a g\visgwn arfau y goleuni," y grasusau cristionogol, sydd fcl

arfogaeth liylaw a dysglaer. Y mae hyn yn cynnwys ymdrecli

g^yastadol, trwy ffydd yn Nghrist a nerth yr Ysbryd, mev/n

myfyrdodau a gweddíau yn erbyn pechod : craffu ar ei weithred-

iadau yn yr enaid, gAvyUo rhag yr achlysuron iddo, cau allan ei

wrthddrychau o'r dychymyg, gwrlhwynebu a darostwng pob

cynhyrfiad llygredig yn y galon, ac, fel hyn, trwy gyson ymwrth-

odiad âg ef, ac ymlyniad y serchiadau wrth Grist a phetliau

sanctaidd, ei ddirymu a'i ladd yn raddol ymhob tueddiad pechad-

urus. Hawdd y gelUr dangos mai dyma ddyledswydd fawr dyn duw-

iol, a bod galwad uchel a rhwymedigaethau cryfion arno i hynyma.

I. Y mae hyii yji beth cwbl anghcnrhcidiol i gristiofi yn ei gyfl7vr

resejinol yi y byd. Nid yw ystâd o ras yn ystád o berffeithrwydd.

Er fod condenuìiad pechod w^edi ei symud oddiar y person, a

lly\vodraeth pecliod wedi ei ddinystrio oddiar yr enaid, eto y mae
pechod yn aros yn y mwyaf ei gyrhaeddiadau, a chan hyny ei

farweiddio yw dyledswydd fawr ei oes. Felly y mae Paul yn

dangos i ni ei gyflwr ar y ddaear, a'i ymarferiad ynddo. Yr oedd

yn profi nad ydoedd efe eto wedi ei berffeithio, eithr, i'r gwrth-

wyneb, fod drwg yn bresennol gydag ef—pechod, íe, y pechod

—

yr hen bvgr gAvreiddiol—yn trigo ynddo, ac nid yn unig yn trígo
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ynddo, ond yn gAveithio o'i fewn, }n gwrthryfela )-n erbyn deddf

ei feddwl, ac yn ei gaethiwo i ddeddf pechod. WW, beth yr oedd

efe yn ei wneuthur yn y c)ílwr hwn ? a oedd eíe yn c)Tûmodi â'r

anmherfteithrwydd yma ? O nac oedd, nac yn digaloni dano ef

chwaith; ond yr oedd yn ymest)ai at y pethau o'r tu blaen, ac i'r

dybenion hyny, yn cosbi ei gorff a"i ddwyn yn gaeth ; ac y mae yn

sôn am liyn fel g\vaith cyson ei fyw)'d.

Rhaid yAv i ni fod yn ddyfal i wrthsefyll a marweiddio pechod

yn ei ^\Tthuynebiad i Dduw a phob daioni. Mae y cnawd yn

chwennychu yn erbyn yr ysbryd, fel nas gall y cristion wneuthur

beth b)iiag a ewyllysio. Nid allasai Paul ddim. "Yr e^^yllysio,"

meddai, "sydd barod genyf;" y mae yma dueddiad ymarferol

parhäus at Dduw a'i wasanaeth; ond beth er hyny? "cwblhâu yr

hyn .sydd dda nid wyf yn medru arno." Paham? O herAvydd

"y pechod sydd yn trigo ynof fi—drwg yn bresennol g>'da mi."

Ni wnawn i yn fy myw yr hyn yr wyf yn amcanu ato; nis gallaf,

er ceisio, gyrhaedd y pethau yr wyf yn dyheu am dan^Tit. Os

ydych chwithau yn dduwiol, fy nghyfeilUon, yr ydych yn brofiadol

o hyn. Pan y mae yr enaid yn sychedig am gymundeb â Duw
a pherftaith gydymfturfiad á'i ewyllys ef, y mae yn profi nid yn

unig ei fod yn methu cyrhaeddyd hyny, ond fod ynddo yn rhy

aml ry\\ annhueddganvch i weddìo am danynt, ac i ymest)'n ar eu

hol—rhywbeth yn nyfnder y galon yn gofyn, "Pa flinder yw? pa

bryd yr ä y sabboth heibio?" Mae yn gohirio y ddyleds\\ydd,

yn chwilio am r)'w esgus i'w gochel, yn rhedeg tnvyddi yn ffurfiol,

ac )Ti teimlo fod pob )Tngais at ysbrydolnvydd yn faich a gor-

thr)mder i'r galon. Pa beth yw hyn sydd ynof ? meddi. Dyna

y gel)n, fy enaid. Rhaid yw i ti ei ladd ef yn raddol bob dydd,

neu efe a'th ladd di yn y diwedd. Os caiff" yr annhuedd yna ei

ffordd ei hun, diwedda mewn hoUol ymadawiad yr enaid â Duw.

Y ffordd i'w farweiddio yd)^v ymladd âg ef bob dydd, ymhob

dyledswydd, a mynu buddugoliaeth arno nes profi y weddi, oedd

yn faich ar y galon yn y dechreu, yn troi yn hyfr)'dwch i'r ysbryd

cyn y diwedd.

Y mae pechod hefyd i'w roddi heibio a'i far%veiddio yn ei

dueddiadau at bob drwg. "Na theymased pechod yn eich coríf

manvol, i ufuddhâu o honoch iddo yn ei chwantau." Y mae'r

Uygredd, hyd yn nôd mewn cnaid duw iol, yn gweithio, yn ysu,

T 2
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ac )W duTii dueddu al ci bcthaii ci hun. A chwi syiiech glywed

pa bethau ydynt. ''Marwhëwch gan hyny eich aelodau y rhai

sydd ar y ddaear, godineb, aflendid, gwyn, drygchwant, a chybydd-

dod, yr hon sydd eilunaddoHaeth" (Col. iii. 5). Nid yw'r duwiol,

mae yn wir, yn byw yn y pethau hyn; ond y maent hwy yn eu

gAvyniau a'u tueddiadau yn byw ynddo ef. A chan eu bod felly, y
mae yntau i'w marweiddio. Nid oes genyt ddim amser i segura,

ti a weli, fy enaid. Meddwl am y dinystr y mae'r drwg sydd yn

dy galon di wedi ei wneuthur mewn byd ac eglwys. Lle y mae

yn cael ei ffordd, y mae "holl fwriad meddylfryd y galon yn unig

yn ddr}'gionus bob amser;" ac o'r galon hòno "y mae meddyliau

drwgyn dyfod allan,lladdiadau,tòrpriodasau, godinebau, lladradau,

camdystiolaethau, cablau," nes y mae'r byd yn cael ei ddyfetha

trwy ei lygredigaethau ei hun. Marweiddiad pechod yw yr unig

obaith am danat tithau, O enaid. "Os ydych yn marweiddio

gweithredoedd y corfif trwy yr Ysbryd, byw fyddwch." Nid oes,

felly, achos i ti ddigaloni er yr uffern o'th fewn.

2. Y inae hyn yn bosibl i grcdadyn. Y mae marweiddiad

pechod, fel y dangoswyd, yn anmhosibl i'r dyn annuwiol ond trwy

ei ddychweliad at Dduw yn Nghrist. Yn y cyfíwr y mae ynddo,

efe sydd yn farw mewn pechod, ac nid pechod yn farw ynddo ef.

Os bydd yn ceisio at rywbeth tebyg i farweiddiad pechod dan

gnofeydd ei gydwybod o'i herwydd, nid yw hyny, o bosibl, yn

myned ddim pellach na gadael yr ymarferiad o ryw fai neiUduol,

a newid y naiU fai am y llall, megys newid ewyllysiau y cnawd am
lewyllysiau y meddyliau; newid yr hen Adda lygredig am yr hen

I Adda grefyddol. Hyd yn nôd pan y mae fel Saul wedi cyrhaedd

càn uched mewn moesau da â bod yn ol y cyfiawnder sydd yn y
ddeddf )'n ddiargyhoedd, y mae yn yr amser hwnw yn byw yn y
pechod mwyaf; gwrthod ac erlid Crist, gan ymorphwys arno ac

ynddo ei hun. lë, ac yn fynych wedi i'r ysbryd aflan fyned allan

o hono, o ran rhyw fai neillduol, dan argyhoeddiad cydwybod, y
mae yn dychwelyd drachefn, gyda saith ysbryd aflan eraiU gwaeth,

"ac y mae diwedd y dyn hwnw yn waeth na'i ddechreuad."

"Nid oes obaith," medd y pechadur; "nac oes, canys cerais

1 ddyeithriaid, ac ar eu hol hwynt yr âf fi." Nid oes wir angeu i

' bechod ond yn angeu Crist. Ond i'r credadyn, mae y peth yn
boâibl. Y mac efe yngln â thrcfn, amcan yr hon yw gAvaredu
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oddiwrth bechod, ac y mae yntau yn ei chofleidio i'r dyben

hwnw.

Yn nhrefn gras, y mae Duw wedi ethol i sancteiddrwydd, Mab
Duw wedi prynu ei bobl oddiwrth bob anwiredd i'w puro iddo ei

hun, a'n hen ddyn ni wedi ei groeshoeho gydag ef, er mwyn
dirymu corff pechod

; y mae wedi ei gondemnio, a'i ddinystr wedi

sicrhâu yn nghroes Crist; a'r fan y delo pechadur i gredu yn

Nghrist, y mae yn manv gyda Christ, a hyny mewn trefn i fyw yr

un bywyd âg yntau. Wedi ei ryddhâu oddiwrth rym condemniol

pechod, a'i adferu i heddwch Duw yn y cyfiawnhâd, y mae gwir

Dduw y tangnefedd yn ei sancteiddio ; mae y dyfrddorau wedi eu

hagoryd, a'r dylanwad sydd yn Uadd pechod yn ffrydio i'r enaid.

Yn ei undeb â Christ gwneir yr enaid yn gyfranog o'r dduwiol

anian, ac y mae trwy hyny yn dianc oddiwrth lygredigaeth y byd

trwy drachwant. Mae yr Ysbryd Glân yn cael ei roddi i'r pech-

adur, i fod ynddo yn ífynnon o ddwfr yn tarddu i fywyd tragyw-

yddol; a bydd ei ddylanwadau fel "afonydd o ddwfr bywiol yn

dyhfo o'i groth ef;" y groth o'r hon y deuai allan ífrydiau fìíìaidd

y tòrpríodasau, y godinebau, a'r lladdiadau; wele yr hen sewers

bryntion wedi eu glanhâu. Megys mai Ysbryd Glân yw efe,

glanhâu yw ei waith. Fel dwfr, y mae yn golchi, ac fel tân yn

puro ac ysu Uygredigaeth y galon. Pan y planodd efe ras yn yr

enaid, rhoes yno elyniaeth dragy^yyddol yn erbyn pechod, a nerth

yn ei erbyn. A phan y mae yn cryfháu grasau yr enaid, ac yn eu

dwyn i weithrediad yn nyledswyddau crefydd, y mae yn dirymu

corff pechod. Gwinga hen ddyn pechod weithiau, fel y croes-

hoeliedig dan hoehon ; ond y mae ei nerth yn gwanychu, ei waed

yn rhedeg, ei ysbrydoedd yn palhi, a'i ymweithiadau yn myned yn

Uesgach, anamlach, a phellach oddiwrth eugilydd; ac felly mewn
cymhariaeth, bydd yn ddirym ac ar ddarfod am dano. Yn y cyf-

amser, wele yr orchwyhaeth yn myned ymlaen; angeu yn

gweithio yn yr hen ddyn, ac einioes yn y newydd; edifeirwch yn

tyneru yr enaid, ffydd yn y groes yn puro y galon, a gobaith bywyd

tragywyddol a Uawenydd y gobaith hwnw yn ei dyrchafu
;
yr enaid

yn aros mewn cariad, ac feUy yn aros yn Nuw, a Duw ynddo

yntau ; îe, ynddo a thrwyddo fel tân trwy yr haiam, nes ei droi iV

anian ei hun.

Y mae hyn yn rym i ymdrech yn erbyn pechod : cofio fod mwy
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gyda yr cnaid crediniol nag sydd yn ci crl))n. Pan }-n anìcanu at

fy\vyd ei chwant, y mae efe yn gweithio yr un ffordd â'r arfaethau

trag}T\'yddol, ac angeu y groes, a gAvaith yr Ysbryd. Mae cyn-

llunio wedi bod, o flaen penderfyniadau'r cristion, yn erbyn byuyd

pechod. Y Duw tragywyddol sydd yn gwthio ei elyn o'i flaen, ac

yn d}^vedyd, "Dyfetha ef " Wedi i Paul dystiolaethu i gredinwyr

nad arghvyddiaethai pechod arnynt, yr oedd yn eu gahv yn hyf,

"Na roddwch eich aelodau yn arfau anghyfiawnder i bechod,

eithr rhoddwch eich hunain i Dduv/, megys rhai o feirw yn fyw,

a'ch aelodau yn arfau cyfiawnder i Dduw." Er fod yr apostol

yn teimlo ei hun ymhell o fod v,'edi ei berffeithio, yr oedd eto yn

dilyn ac yn ymestyn at hyny oddiar ei weled yn bosibl; ac y
mae ei gyn o henvydd pechod, a'i hiraeth am waredigaeth, yn

dybenu mewn gorfoledd : Er yn druan o ddyn, yn cario corff y
fanvolaeth hon, eto á'm golwg ar lawn ryddhâd oddiwrtho, "yr

wyf yn diolch i Dduw trwy lesu Grist ein Harglwydd ! I Dduw y

byddo y diolch, yr hwn sydd yn rhoddi i ni fuddugoliaeth tnvy

ein Harglwydd lesu Grist!"

3, Y mae bywyd ymsanctciddiad ac yimortJiodiad â pJiecJwdyn

gweddu i ystâd iacJiawdiuriaetJi, ac, yn wir, íw olygu fel yr

tmig brawf ein bod ni ynddi. "Pan gredasom," ni a ddaethom

i ryw ystâd ryfedd: o d}'Avyllwch i oleuni, o feddiant Satan at

Dduw, o gaethiwed i wir ryddid, ac o warth i wir anrhydedd.

"Pan gredasom," ni a ddaethom "i fynydd Sion, ac i ddinas y
Duw byAv, y Jerusalem nefol, ac at fyrddiwn o angelion, i gymanfa

a chynnuUeidfa y rhai cyntafanedig, y rhai a ysgrifenwyd yn y
nefoedd, ac at Dduw, Barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y cyfiawnion

y rhai a berfTeithiwyd, ac at lesu, Cyfryngwry testament newydd;"

do ! ni a ddaethom yn aelodau o'r un gymdeithas á myrddiynau

grëaduriaid gogoneddus na phechasant erioed, a myrddiynau

eraiU na phechant byth mwyach, y rhai sydd yn awr yn amgylch-

ynu gorseddfainc y Tragywyddol, ac jtî derbyn amlygiadau o'i

ogoniant ef tu hwnt i gyrhaeddiadau daearolion; do ! ni a ddaethom

yn blant i Dduw y Barnwr, ac yn frodyr i'r lesu y Cyfryng\vr,

"pan gredasom." Ond er y ddyfodfa a gawsom i'r ystâd hon,

mae yn rhaid cyfaddef ein bod wcdi dwyn llawer o bethau yr hen

ystâd gyda ni. Mae eg\vyddorion, g\vyniau, a thymherau yr hen

deymas, trachwantau ein hen dad diafol, eto yn íyw yn ein myn-
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wesau; ac nid gormod y\v dywedyd Ibd llygredigaeth y galun yn

barod i dòri allan ymysg y saint mewn peíhau rhy fryntion i'w

henwi ymysg y cenedloedd. Am hyny y niae yuTOTthodiad â

phechod yn waith oes y dyn duwiol. A'r hyn y mae'r Bibl yn ei

ddwyn fel un o'r cymhelhadau mawrion i hyiiy ydyAv fod ei gyflwr

ef yn gofyn hyny. ISIae yn gahv pechodau yn ddillad y nos, yn

weithredoedd y t)'AvyUwch. Mae y tywyUwch hwnw wedi myned
heibio ar gredinw}^; plant y goleuni, plant y dydd ydynt

hwy. Rhodiwn }'nte fel plant y goleuni; gwyUwn a byddwn sobr.

"Yn y rhai hefyd," yn yr hen chwantau dnvg, medd Paul wrth y
saint a'r ffyddlawn frodyr yn Colossa, "y rhodiasoch chwithau

gynt, pan oeddych yn byw ynddynt. Ond yr a\\T hon rhoddwch

chwithau )Tnaith yr holl bethau hyn, digter, IHd, drygioni, cabledd,

serthedd allan o'ch genau. Na ddyv\'edwch gehrydd wrth eich

gilydd." Paham yr awr hon ? onid felly y d^'Hd bod yn wastad ?

lë, ond felly yn llawer mwy yr aA\T hon. Yr oeddynt yn bethau

gAvrt]iun ynoch bob amser; eithr y maent yn nodedig feUy yr awr

hon. DysgwyHr i chwi )marweddu a gweithredu ''megys ethol-

edigion Duw," choice mcn Brenin y nefoedd, "sanctaidd ac anwyl."

Pan fyddo y credadyn yn edrych ar ei freintiau ac ar ei obeithion,

y mae pechod yn annyoddefol iddo.

Yn unig tnvy farweiddiad pechod a chynnydd parhäus mewn
sancteiddrwydd y cedwir y duwiol mewn ysbryd ac agweddau

príodol i'w gyflwr o ras ac iachawdwTÌaeth; ac yn unig \x\\y hyn y
gall efe brofi mai duv,iol )dyw. Nid oes dim a fedd crefyddwr

yn brawf o undeb â Christ os nad yAv ymwrthod â phechod, ac yn

meithrin ac arddangos sancteiddrwydd ; ac o'r ochr arall y
mae liyn yn cynnw)'s ynddo y prawf sicraf o liyny. Pa fodd y
deuwn i wybod ein bod o Dduw trwy Grist ? Caiff loan ddyw-

edyd Avrthych: "O blant bychain, na thw^Ued ncb chwi. Yr hwn
sydd yn gwneuthur cyfiawnder sydd gyfiawn, megys y mae yntau

yn gyfiawn. Pob un a aned o Dduw, nid yw )-n gwneuthur

pechod; oblegid y mae ei hàd ef yn aros ynddo ef; ac ni afl efe

íbechu, am ei eni ef o Dduw." Pa le y mae'r dyn a fedr dystiol-

jaethu, Nis gallaf fi ddywedyd cehvydd, nis gahaf arfer twyll, nis

jgallaf feddwi, nis gallaf feithrin ymddíal; pa fodd y gallaf wneuthur

jy mawddrwg hwn, a phechu yn crbyn Duw? d}na y duwiol. I'r

'penvyl hwn y Uefara Paul wrth yr Ephesiaid. A\'edi d)'Avedyd fod
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y cencdloedd eraill yn ihodio yn oferedd eu mcddwl, wedi

diddarìjodi, yn )^mroi i drythyllwch, i wneuthur pob aflendid yn un

chwant, mae yii troi atynt hwy yn eghvys Ephesus, ac yn dyweyd,

"Eithr ch-syychwi nid felly y dysgasoch Grist." Yr ydych chwi

wedi "ei gly^ved ef, a'ch dysgu ynddo, megys y mae y gwirion-

edd yn yr lesu." Beth yw yr effeithiau? "Dodi o honoch

heibio, o ran yr ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd

lygredig yn ol y chwantau twyllodrus, ac ymadnewyddu yn ysbryd

eich meddwl, a g^visgo y dyn newydd, yr hwn yn ol Duw a

grëA^yd me\TO cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd." Ac os yvv y

manveiddiad yn anorplien, y mae credinwyr, af/i eu bodyn gredin-

wyr, yn cael eu galw i gyflawni hyn fwyfwy. "Marwliëwch gan

hyny eich aelodau y rhai sydd ar y ddaear." Gan hyny! gan ba

beth ? Gan eich bod wedi cydgyfodi gyda Christ—gan fod eich

bywyd Avedi ei guddio gyda Christ yn Nuw—a chan, pan yr ym-

ddangoso Crist ein byAvyd ni, yr ymddangoswch chwithau gydag

ef mewn gogoniant; "marwhëwch gan hyny" bob chwant ansanct-

aidd. Profwch eich undeb â Christ trwy eich tebygrwydd iddo.

"Yr hwn a ddywed ei fod ef yn aros ynddo ef, a ddylai yntau

felly rodio megys ag y rhodiodd ef " Y mae enw Crist arnoch,

megys enw tad ar ei blentyn, neu enw ei phríod ar y wraig; "a

phob un sydd yn enwi enw Crist, ymadawed oddiwrth anghyfiawn-

der." Gyda Christ yn y galon tr\vy ffydd, chwi a'i gwisgwch ef

am danoch yn y byd, trwy ddangos ymhob ymddygiad y meddwl

hwnw, yr hwn oedd yn Nghrist lesu. Heb hyny, ofer a thwyll-

odrus yw eich holl broffes grefyddol; canys "od oes neb heb

Ysbryd Crist ganddo, nid yw hwnw yn eiddo ef"

4. Y cynihelliad olaf i ddyblu yr yindrcch yn erbyn echod, ac i

gynnyddu me7vn sancteiddrwydd calon a buchedd, ydyw fod dyddy
fuchedd dragyriyddolyn ymyl. Mae nos yr ystâd anmherffaith ar

y ddaear wedi cerdded ymhell; a'r dydd o oleuni nefol a nesäodd.

Y mae ein iachawd^vriaeth yn ei pherffeithiad—ein iachawdwr-

iaeth fel gAvaredigaeth gyflawn a thragywyddol oddiwrth bechod,

ac fel y cymundeb Uwyraf a dedwyddaf á Duw—yn nês na phan

gredasom. Gan hyny, "rhodiwn yn weddus megys wrth liw

dydd; nid mewn cyfeddach a meddwdod, nid mewn cydonvedd

ac anlladnvydd." Rhyfedd! paham y dywedir fel hyna wrth

gredin^\yr, íe, wrth hen gredinwyr yn g\versyllu ar gyfiìniau tra-
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gywyddoldeb ? Ni wn i ddim nad oes yma ryw awgrym y gallai

cristion lacio yn ngorcliwyliaeth y marweiddiad pechod yn ystod

ei fywyd, ac felly i'r bwystfìl roddi ysbonc cyn trengu a allai anafu

yr enaid yn yniyl y bedd. O Dduw, pnr i mi grynu yn fy Ue !

Mae y Bibl yn gwneyd i mi feddwl mai nid peth anmhosibl yw i

ddyn duwiol syrthio neu adfeiHo, îe, y naill a'r llall, a'r naiU dr^vy

y llall, a hyny yn ei hen ddyddiau. Beth yw y swn canmolus a

roddir i "ífyrdd cyntaf Dafydd" (2 Cron. xvii. 4)? "Cofiais di,

caredignvydd dy ieuenctyd, serch dy ddpveddi, pan y'm can-

l)Tiaist yn y dififeithwch," medd Duw wrth Israel wrthgiHedig.

Beth yw y cyfeiriadau rhybuddiol at ddechreuad yr hyder—y ffydd

gyntaf—y cariad cyntaf—y gweithredoedd cyntaf? A phwy a

wehvch chwi yn syrthio i bechodau cyhoeddus ond Noah, Lot,

Dafydd, a Solomon—saint enwog, mewn amgylchiadau neiUduol,

ac ar brydnawn eu hoes ? Ni a gawn lesu Grist yn diweddu ei ddar-

luniad o orchwyHaethau ofnadwy y farn ar Jerusalem, gyda rhybudd

i'r apostoHon, "Edrychwch arnoch eichhunain, rhag i'ch calonau un

amser dr}'mháu trwy lythineb a meddwdod, a gofalon y bywyd

hwn, a dyfod y dydd hwnw arnoch yn ddisymwth." Pa beth!

perygl i ddynion duwiol yn y fath amgylchiad syrthio i lythineb a

meddwdod? lë, dyna yr amser peryglaf Yn ymyl y tân a'r

brwmstan yr oedd Lot yn hwyrfrydig. Yn safn y brofedigaeth yr

oedd Pedr yn cysgu. Tra yr oedd y Príodfab yn aros yn hir y
darfu i'r hoU forwynion hepian a huno. Ydyw ! mae y testun yn

awgrymu y gahai hen broffeswr yn ymyl y cyfnewidiad mawr

deimlo gwyniau a blysiau drwg yn gweithio o'i fewn, íe, ac y gallent

ymferwi aUan yn gyhoeddus. Ai ci yw dy was ? medd rhywun

sydd wedi pasio y deng mlynedd a thriugain ; nid oes achos i mi

ofni y fath ffoHneb a drwg. Wel, mi a appeHaf atat : Ai nid wyt yn

teimlo cynhyrfiadau llygredig eto yn fyw yn dy fynwes ? ac os feUy,

y mae galwad arnat am ymroi i farweiddio'r cnawd, a hyny yn

fwy yn gymaint a bod dydd dy ymadawiad mor agos. Mae y
Priodfab yn dyfod; bydd effro gyda'th lamp yn oleu i'w ddysgwyl.

Dyna di ar riniog tragywyddoldeb. lë, ond nid âf fi i ufifern. A
wyt ti yn sicr o hyny, hen broffeswr, neu dydi hen swyddog

eghvysig ! Beth yw brefiadau y chwantau hyn yn fy nghlustiau,

yr ymchwyddo, y tramg\vyddo, yr ymddigio, neu y crintachrwydd

a'r anmharodrwydd i ymhelaethu mewn haeHoni?
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Ond pc na byddai nemawr berygl i hen grefyddwyr ymlygru, y

mae henaint ynddo ei hun yn galw am i saint oedranus ragori

mewn sancteiddrwydd. Y mae Hîaws heddyw sydd yn debyg i

Israel gynt yn g^rersyHu yn rhosydd Moab, a thaith yr anialwch

ymron ar ben. Dyna yr oes ar ddarfod, natur ar ymoUwng, y

Bamwr wrth y dr^vs. "Pa fath ryw ddynion a ddylech chwi fod

mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb ?" Y mae coíìfa llaAver

rhan o'r oes yn dnvm. O angharedigrwydd, gwrthnysigrwydd, a

gwrthryfel ein calonau yn erbyn ein Harglwydd a'n Hiachawdwr

!

Mae lhvch Uawer Uo aur elo yn y cwpan, craith llawer codwm eto

heb wella, yr anmhariaeth oddiwrth lav,'er nychdod heb ymadael

â'r ysbryd ; mae y chwantau a faethwyd pan yn ieuanc yn gwrthod

marw yn }'r hen ddysgybl. Ac ai dyma yr agwedd sydd arnat,

fy enaid, pan yr wyt yn ymyl myned trwy angeu i ydd Duw a'i

luoedd gogoneddus? Heb sôn ani fyned i ufifern, onid yw myned

i'r nefoedd yn rhywbeth arswydol? Pan aeth Esaiah yno mewn
gweledigaeth, bu yr hyn a welodd agos a'i ladd; yr oedd wedi ei

orchfygu gan ofn a chy^vilydd. Wedi gweled y Brenin, Arglwydd

y lluoedd, yn eistedd ar eisteddfa uchel a dyrchafedig, y seraph-

iaid pur o'i amgylch, a sancteiddrwydd ar bob peth, efe a ddolef-

'odd, "Gwae íìl gr halogedig ydwyf!" Mae yn dy fynwes

dithau ddefnydd cywilydd, tra yr wyt yn ymyl myned at Dduw.

Onid yw yn bryd i ti weithian ddeffroi ? I ba le yr âf, meddi, yn

wyneb euogrwydd hen feiau, a gwyniau drwg sydd eto yn fyw

ynof? Nid oes genyf gynghor gwell na'th gymhell i fyned at y
g^vaed sydd yn puro y gydwybod, ac yn glanhâu oddiwrth bob

pechod. Penderfyna a gwna gyda yr hen Williams o Bantycelyn,

"Minnau ddôf i'r ffynnon löew,

Darddodd allan ar y bryn
;

Ac mi olcha'ni henaid euog
Gan\\-aith yn y dyfroedd liyn ;

Myrdd o feiau

Daíla'i la\yr i rym y dr."

Hwyrach nad oes un fibrdd mwy effeithiol tuag at ymbarotôi

erbyn y cyfnewidiad mawr sydd yn ymyl nag adolygu taith bywyd

hyd yma; edrych yn ol ar ein hynfydrwydd ein hunain, ac ar

ddaioni a gras ein Duw. "Cofia yr holl fíbrdd yr arweiniodd yr

Arglwydd dy Dduw ynddi y deugain mlynedd hyn trw}' yr anial-
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wch." Pa faint a fu dy anniolchgarwch am drugareddau, dy

duchan dan brofedigaethau, dy anghrediniaeíh am weled daioni

yr Arghv}-dd yn nhir y rhai byw ? O y balchder, yr ysgafnder, y
cnawdolrwydd, a'r marweidd-dra, oedd }'n ymgymysgu â'n dyled-

swyddau crefyddol, a thrwy ba rai yn rhy fynycli yr halog^yyd pethau

sanctaidd Duv/ yn ein dwylaw ! Er hyn}'-, yn ei aml dosturiaethau,

ni adawodd efe mo honom yu }t aniahvch. Y mae trugaredd a

gAYÌrionedd wedi ein canlyn holl ddyddiau ein hj\xyà. Bellach

mae yr aniahvch o'r tu ol, a Chanaan yn ymagor o'r blaen; ac

onid yw yr ystyriaeth hon yn codi aml ochenaid o ddyfnder y galon,

'

' O am dclyddiau

Pan ddarfyddo pechu'n lân
!"

Gan ein bod yn teimlo duU y byd hv.'n yn myned heibio mor
g}'flym, a thrag^-A^yddoldeb mor agos, yn sicr ni a ddylem A^ylo

megys heb wylo, llawenhâu megys heb lawenhâu, a meddu yr hyn

sydd genym o'r byd meg}^s heb feddu. Nesâwn at Dduw yn

Nghrist; yn agos ato ef y gAvywa pob llygredd, ac yr ymadfywia

pob gras.

Yr ydym wedi cyfeirio ein sylwadau hyn yn benaf, os nid yn

gwbl, at gredinwyr; a thybygem mai priodol yn awr yw y cy-

mh-\vysiad, "Os braidd y mae'r cyfiawn yn gadwedig, pa le yr

ymddengys }t annuwiol a'r peclìadur?" Yr annuwiol, mae yn

bryd i ti ddefifroi yn wir! Wele di yn ymyl y farn, a'r cwbl a

ddylesit ei wneuthur heb ei g}'flawni. Mae dy ddydd gras wedi

cerdded ymhell, a nos anobaith tragywyddol wedi ncsâu. Pwy
jsydd yn dywedyd nad ydwyf fi yn Nghrist? Dy ddìotta, dy

ífydolrwydd, dy fyw diweddi, sydd yn dywcdyd ymhob calon sydd

lyn dy adnabod mai dyn annuwiol ydwyt! Gwybydd yr amser,

fod yn llawn bryd i ti ddeffroi o'th drymgwsg. Y mae dy angeu

gerllaw; ond nid oes iachawdwriacth i ti yn nesu gydag ef, o

henvydd dyma ti eto heb y pethau sydd yngln wrth iachawdwr-

iaeth. Bechadur ! yr amser hwn, pa fodd nad yduyt yn ei ddeall ?

A raid wylo uwch dy ben, "Pe gwybuasit dithau, íe, }'n dydd}dd
hwn, y pethau a berthynent i'th lieddwch ! eitlir } n awr }- macnt

yn guddiedig oddi\NTth dy lygaid." Onid edifarhái di am dy

bechod ac onis credi yn Nghrist yn ebrwydd bellach, bydd

ty\vyllwch eithaf yn dil}n hyny o oleuni a fu yn dy feddwl erioed,



2^4 Rhwymedigaeth credÌ7iwyr i farweiddio pechod.

ii tragy^yyddol yn cymeryd Ue pob tynerwch cydwybod, digofaint

Duw }Ti dy drîn yn lle ei hir-amynedd, dinystr disymwth yn dyfod

ar dy warthaf, "am nad adnabuost amser dy ymweliad." Cyn

i'th ddydd fyned heibio, brysia i'th roddi dy hun iddo Ef sydd yn

derbyn pechaduriaid; dôs ato yr awr hon, rhag ofn y bydd y
ydrws wedi ei gau erbyn yr awr nesaf

!

4



PREGETH XV.

GALLU YR ARGLWYDD I lACHAU PECIIADUR.

Matthew viii. 2: "Acwele, un gwahangl%vyfus a ddaeth ac a'i haddolodd
ef, gan ddywedyd, Arglwydd, os myni, ti a elli fy nglanhâu i."

YMAE yn sylw príodol am oesoedd boreuol y byd, pan yT

oedd meddyliau plant dynion yn anghynefin á syniadau

manwl a rheolaidd, fod yr Arglwydd yn gAveini iddynt addysg

grefyddol trwy ymarferiadau allanol, ac felly yn cyfarch eu deall

a'u rheswnn dr\vy gyfnvng eu synw)Tau corfforol. Yr oedd yr

Israehaid yn yr Aipht wedi cael eu hir gylchynu â defodau eilun-

addolgar; ac yn eu hystàd o gaethiwed a gorthrwm mawr, yr

oeddynt, fel y gallesid dysgwyl, yn ddwl iawn eu hamgyffredion,

a thrwy hyny yn anghymhwys i dderbyn argrafif oddiwrth wersi

athrawiaethol a philosophaidd. Ac ar gj'fer hyn, wele yr Argh\ydd

eu Duw yn ymostwng i'w dysgu am grefydd trsvy arwyddluniau

neu bethau gweledig. Yr oedd gwahaniaethiad bwydydd a

chrëaduriaid i'r dosbarthiad o lân ac aflan yn dysgu iddynt y
gAvahaniaeth moesol rhwng drvvg a da. Yr ocdd sefydliad yr

aberthau yn eu hyfforddi am euogrwydd eu pechodau, a'r anglien-

rheidn\7dd am yr iawn dros bechod oedd i gacl ei roddi ryw

ddydd gan y Messíah. Felly hefyd ordeiniwyd i gyfryw ddyg^^ydd-

iadau â chyffwrdd â chorff manv, pla y gAvahanghvyf, a phcthau o

gyffelyb natur, gael edr}'ch arnynt fel yn halogi y rhai y dygw}'ddai

felly iddynt, ncs y byddai raid eu cau allan o blith dynion ac
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oddiwrth addoliad Duw, er mwyn argyhoeddi y genedl am halog-

rwydd pechod, a'u dwyn i weled nad oedd ond trefn Duw a

allasai eu glanhàu oddiwrtho.

O bob aflendid seremonîol, nid oes yr un, dybygid, yn cyn-

nwys mwy o ystyr gysgodol na'r gwahanghvyf. Cawn y deddfau

o berthynas iddo yn helaeth a manwl, yn trîn yr anvyddion o

hono, yr ymddygiad at y chvyfus, a threfn ei lanhâd, fel nas

gall neb sydd yn credu fod natur gysgodol i osodiadau Moses

ammheu fod y gyfraith }-nghylch y gwahanghvyf yn arbenig felly.

Arweinir ni i farnu ei fod yn glefyd goruwchnaturiol. Duw yn

ddigyfnvng oedd yn ei roddi, ac efe yn unig a allasai ei symud.

At yr offeiriad, ac nid at y meddygon, )t elai y gwahanglwyfus yn

Israel, ac ato ef fel un yn gweini dros Dduw, ac yn ol ei ewyllys.

Nid oedd gan Aaron ddim ond edrych, na Moses ond gweddîo,

nac Ehseus ond adrodd meddwl Duw, yn amgylchiad y gwahan-

ghvyf. Duw yn unig mewn modd gwyrthiol oedd yn iachâu

oddiwrtho.

Fel hyn yr oedd y truan yn y testun wrth ddyfod at Grist am
lanhád o'i wahanghvyf yn ei gydnabod yn un mawr; a Christ,

A\Tth ei lanhâu á gair yn ddiatreg, yn profi ei fod uwchlaw pawb,

yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd. Yr oedd yr Arglwydd lesu

y pryd hyn yn pregethu tnvy wlad Gahlea; ac ar ei waith yn

dyfod i waered o ryw fynydd, ac yn nesâu at ryw dref, cyfarfu

y dyn truenus hwn âg ef Yr oedd efe, meddir, yn "un gAvahan-

ghvyfus;" grllawn o'r gwahanghvyf; y'gwahanghvyf bron âg ysu

a chancro ei holl natur. Yr oedd math o wahanghvyf, os tòrai

allan yn gèn sychwyn dros yr holl gorff, i'w farnu yn lán gan yr

offeiriad. Ond os byddai cîg noeth byw ynddo, hen wahanglwyf

o'r fath waethaf oedd hwnw, wedi cerdded trwy y coríf, a'r cîg

byw yn dangos fod yr holl waed wedi ei heintio. Dyma y gwa-

hanghvyf nwyaf heintus, ffiaidd, ac anfeddyginiaethol; a'r cyfryw

oedd cyflwr y truan hwn. Ond yr oedd clywed am wyrthiau Crist

wedi cynnyrchu yn ei feddwl ffydd yn Nghrist; ac efe a ddaeth

ato gan ei addoU ef, ac yn ol Marc a Luc, gan syrthio ar ei liniau

ac ar ei wyneb, a dy\vedyd gan ymbil âg ef, "Arghvydd, ps myni,

ti a elH fy nglanhâu i."

Ystyriwn y dyn hwn,

- I. Fel yn bortread o iionom ni dan bechod.
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Yn afiechyd cchryslawn ei gorfì", wele y gwahanghyyfuá )n

arwyddhm o ddyn niewn ystàd o bechod a than ei lywodraeth.

I. Yr ocddy guiahanglwyfyn dechrcu yn fycJuiìi iawit. Byddai

yr haint yn guddiedig yn y gwaed, ac }n tòri allan i dde-

chreu yn rhyw frychni diniwed yiì rhywfan yn y croen; weithiau

yn y pen, y farf, y talcen, neu y llaw, heb beri dini poen, na

dwyn un nôd argoehis; ac felly byddai y dyn ei hun, a'r offeiriad

hefyd, yn methu gwybod ai y gwahanghvyf neu rywbeth arall

ydoedd. Cauid ar y claf saith niwrnod, a saith drachefn, cyn

gaUu penderfynu. Yr oedd yn anhawdd weithiau wahaniaethu

rhyngddo â chraith y cornwyd, neu chwydd y llosgiad; yr oedd

cyniaint yn ymddibynu ar ansa^^dd y cnawd, a niv,' y blewyn.

Byddai weithiau yn troi allan y\\ hen wahanghvyf er ac wedi i'r

offeiriad ei farnu yn lân; ac weithiau yn troi ar wellâu, neu ynte

yn profi ei hun yn rhyw fath arall o glefyd, wedi i'r ofifeiriad ei

farnu yn hen wahanghvyf Gallasai y chvyfus edrych ar y fan

heintus o'i gorff, gan ddywedyd gyda gobaith ac ofn, Beth a

ddaw o hwn ?

Yn debyg i hyn y mae Uwgr y natur ddynol, yr hen afiechyd

ysbrydol sydd yn guddiedig ynddi o'i fílirfiad (Psahii H. 5; Eph.

ii. 3). Mae yn tòri aUan yn fuan yn ol yr oedran, yr amgylch-

iadau, a'r ardymher; weithiau yn y pen mewn camfarnu, neu yn

y Uaw tnvy gamwcithredu, eithr yn y dechreu mewn rhyw

esiamplau bychain ac ansicr iawn; nid mewn pethau sydd yn

molestu rhîeni yn y baban gAvirion, ond drwy ryw ledrith a

ffuantwch diniwed; yr ystr}nviau digrifol sydd yn peri i chwi

chwerthin yn fwy na galaru. Dyna y pechod yn gweilliio yn y
Uanc a'r gr ieuanc, nid mewn c}'flawni ysgelcrdcr, Uawcr Uai

mewn byAvyd o ymroddiad i fawrddrwg, ond mewn brydiau oddi-

fewn, ceUwair á'r achlysuron, a chwareu â'r demtasiwn. Eithr

beth fydd y diwedd ? A baid ef a thòri aUan yn hen wahanghvyf

manvol? Yr adfeiHad sydd yn peri i ti ddifliteru am y Bibl,

esgeuhiso g^veddi a moddion gras,—gobeithio mai r]iyAvgramen ddi-

niwed yd}^v, ond gAvyha rhag mai y gAvahanghvyf arsw}'dus }-dyw.

"Edr}'chwch, frodyr, na byddo un amser yn neb o honoch galon

ddnvg anghrediniaetli, gan ymado oddiwTtli Dduwbyw." Dirhon,

fy enaid, yr adfemyd Uawera aeth ymheUach na thi; ond cofia y
diweddodd Uawer mewn !h\yr ^\Ttl-!giliad a gychwynodd }-r un
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fath â thi. Gelli di wenieithio nad ydyw y dymher ddnvg, neu y

coegddigrifwch, ddim mwy na gwendid anocheladwy, megys rhy\v

granien ar y croen ; ond gAvyUa gamg}-meryd
; y mae pechod yn

alluog i deymasu i far^volaeth yn y ffordd yna. Nid oedd fy

nghwymp ddim ond lUthro mewn temtasiwn, medd rhywun. lë,

ond y mae temtasiwn yn fynych yn dynoethi y rhagrithiwr, tra y mae

yn wir yn rhy aml wedi gorchfygu y duwiol. Temtasi\vn awywodd yr

hâd ar y graig, ac a daflodd i lawr y t ar y tpvod. Y mae temtasiwn,

meddi, wedi cwympo Dafydd gystal a Saul, Pedr gystal a Judas.

Ydyìv, ond os y naiU a adferwyd, y Uall a ddinystri^^yd. GwyHa rhag

na byddo dy gwymp di ddim ond llygredigaeth wedi tòri dros argae

cydwybod, nes dybenu mewn marwolaeth. Beth yw y chwant sydd

wedi gAvneyd ei ífordd i'th feddwl a'th serchiadau—y cnawdol-

rwydd sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid—y balchder sydd yn

bathu y meddyliau chwyddedig o annibyniaeth ar Dduw? ai

temtasiwn achlysurol neu ynte ansawdd wastadol y meddwl ? ai

gwrthr)'fehvr neu ynte brenin ? ai g^vrthwynebwr yn erbyn deddf

y medd\vl ai ynte y chwant trwy yr hwn y mae pechod yn ymar-

fer ei lywodraeth yn yr enaid? Mae ynof Avrth"\vynebiad i'r

chwant, meddi. Ond pa un ai )ti yr ewyllys y mae y gwrthwyn-

ebiad hwnw, ai yn y gydwybod ? Ai gras sydd yn dyheu dan

ormes Uygredd, ynte ai goleuni cydwybod sydd yn condemnio ei

lywodraeth yn y galon? Ymbwylla mewn hunanymholiad dif-

rifol, ac arfer weddi daer am faddeuant a gras sancteiddiol.

2. Yr oedd y giuahanglwyf yn profi ei hun yn ci gynnydd a'i

ymledacniad dros yr holl gorff. Arwydd obeithiol mai nid y gAva-

hanglwyf oedd ar y dyn, ydoedd ei fod heb ymledu a dyfnhâu yn

y cnawd a'r croen. Ond am y gwahanglwyf ysol, yr oedd hwnw
yn bwyta yn raddol ei holl wrthddrych. Os ymaflai yn muriau y
t, yn ystof neu anwe y dilledyn, yr oedd yn ysu o gàreg i gàreg,

ac o edef i edef, nes cancro a difa y cwbl. Yn y corff dynol

drachefn, yr oedd yn dyfnhâu yn y cnawd, yn ymledu yn y croen,

yn goresgyn yn ddirgel y rhanau iach o'r corfí", ac yn troi y gvvaed

yn ymborth iddo ei hun, nes gwneuthur y dyn yn un cruglwyth o

lygredigaeth. Yr oedd y dyn hwn yn cofio pan yr oedd yn

dechreu yn ddim ond rhyvv frychni bychan ar ran o'i gorff ; eithr

erbyn hyn, dyma efe, druan, yn lla\vTi o'r gvvahanglwyf, o wadn y

troed hyd y pen.
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Yr ydoedd y g\vahanghvyf yn hyn yn amyddocäol iawn o

bechod g\vrciddiol a gweithredol. Y mae lhvgr cwymp y dyn

cyntaf fel gAvahangh\yf Gehazi wedi glynu v,-rth ei hâd ef }n

drag>'wydd. Ac megys y mae pob á)\\ yn llygredig, felly

y mae }r hoU ddyn. Yr un modd am bechod gweithredol.

Crëadur rhesymol wedi }sgar oddiwrth fiynnon purdeb, nid oes

ond Uygredigaeth yn unig yn amcan maAvr ei enaid ef O'i ran ei

hun, efe a ä rhagddo hyd gyrhaeddiad ei natur mewn drygioni.

Y chwant gwylaidd, d}'bygid, sydd yn sibnvd yn n}-chymyg y
dyn, oscoleddir ef ganddo, afyddyn sicr o orchfygu ei hoU galon

;

wrth ei gyflawni unwaith, gedy awydd i'w gyflawni drachefn.

Bydd y nerth i"w wrthw}'nebu yn Uai, a'r auydd iddo yn fwy.

Dyna efe yn ymborthi ar gyfoeth y dyn, neu ar ei ddoniau ; mae
yn rayned yn ail natur iddo, nes y bydd mor anhawdd ei adael

âg i'r llewpard newid ei fr}xhni. Ymleda y chwant dros hoU
fywyd y d}ni; pe cai efe fyAv byth ar y ddaear, b}ddai byw yn ei

fai, fel y diafol, yr hwn sydd yn pechu o'r dechreuad. Bydd ei

esg}Tn }-n Uawn o bechodau ei ieuenctyd yn ei hen ddyddiau; yr

ynfydrwydd oedd yn rhedeg yn ei galon yn blentyn, yn trigo yn

ei galon tra fyddo byw.

Ac y mae ei bechod yn myned rhagddo o chwant i chwant; y
naill radd o bechu i radd arall, nes myned o'r diwedd o fod yn

rhagrithiwr dirgel yn wrthgiliwr cyhoeddus—o fod yn wrthodwr

Crist yn erlidiwr arno—o bechu gyda phoen i bechu gyda phleser

—o rodio yn ffordd yr annuwiol i eistedd yn eisteddfa y gwat-

warwyr. A yd}^^ aw}'dd am fod yn fwy na'i g}'mydog }'n cliwant

Uywodraethol ar ddyn ? iaith hwnw cyn hir a fydd, "Dringaf yn

uwch na'r cymylau; tebyg fyddaf i'r Goruchaf. ' A ydyw y galon

yn dechreu gostwng at gybydd-dod? ni ddigonir hona âg arian;

ni orphwys nes boddi ei pherchen i ddinystr a cholledigaetli. A
}'w y llygad yn dechreu edrj'ch ar y gwîn ? aros a gl}'nu wrtho

fydd y diwedd; er ei guro a'i ddulio, efc a ddywed, "Af rhagof;

mi a'i ceisiaf drachefn.' A }dyw tryth}'llwch yn defìro }'n y
fynwes ? ni ddywed byth, Digon, nes arAvain y pechadur i ochain

yn ddiobaith o'r diwedd, wedi i'w^ gnawd a'i gorft' gurio. Betli

fydd diwedd cyfeiliorni oddiwrtli y gwirionedd? "Cynnyddu a

wnant i fwy o annuwioldeb," o bwnc i bwnc, nes ysu yr holl gorff

eglwysig fel cancr (2 Tim. ii. 16, 17). Y pechadur sydd bellach

u
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yii Uawn o'r gwahanglwyf: pob iawn deimlad wedi ei ddifa, y
meddwl yn anghymeradwy, y gydwybod yn seriedig, y gwyniau yn

warthus, yr ewyllys yn gadarn mewn gelyniaeth at Dduw a sanct-

eiddrwydd, yn ymwerthu i bob drygioni.

3. Yr ocdd drygìwd arbciiig yn cacl ci osod ar y giiiahaiiglwyf os

byddaí yii tarddu allaii yn inhcnfocledd y chüyfus. Os gwelid

"anafod gwyngoch yn y penfoeledd," dyna y penderfyniad, "Gr
gwahanglwyfus yw hwnw, aflan yw; a'r offeiriad a'i barnaefyn

Uwyr aflan; yn ei ben y mae ei bla."

Hwyrach y gallem ni gymeryd yn addysg oddiwrth hyn, mai

argoel ddnvg o deyrnasiad pechod ar y galon yw ei fod yn tòri

allan yn ymwrthodiad â'r gwirionedd mewn barn; oblegid an-

sawdd bechadurus y galon sydd yn Uygru y farn. Gelyniaeth at

y gwirionedd yw yr achos o'i wrthodiad, pa un bynag ai yn nirgel-

wch ei athrawiaeth neu yn mhurdeb ei foesau. Mae yr efengyl

yn cyhoeddi iachawdwriaeth o ras, ond y mae ar y balch ei heisieu

o ddyled. Dyrchafa hi Grist a'i gyfiawnder, ac yntau sydd am
osod ei gyfiawnder ei hun. Dywed hi yn erbyn pob pechod, ac

am farweiddio'r cwbl ; ond y mae efe am arbed ei chwant. Gwrthyd

yr efengyl am ei fod yn ei chasâu. Mae grym pechod yn yr

ewyllys a'r serch yn fawr pan yn gyru dyn yn groes i argyhoedd-

iad ei ddeall a'i farn; ond mae yn ei ddangos ei hun yn fwy

grymus pan y mae yn difa pob iawn syniad, yn gwneyd y meddwl

yn anghymeradwy, ac yn gosod dyn i bechu oddiar egwyddor. I

ba annuwioldeb nid ä efe mwy ? Tra yr oedd Duw yn y gair yn

cael rhyw le yn y meddwl, yr oedd yno ronyn o attalfa i ddrwg.

Ond "os bydd y goleuni sydd ynot yn dywyllwch, pa faint fydd y
tywyllwch!" lë, y mae dynion i'w cael sydd yn gwrthod y gwir-

ionedd o bwrpas i bechu. Beth sydd yn peri iddynt wadu Duw, y
farn, a'r byd tragywyddol ? Am ymwerthu yn ddirwystr i ddrwg

y maent. O ddynion ieuainc, gwyliwch y cam cyntaf o adfeiUad

oddiwrth yr efengyl ! gwyUwch i'w goleu hi fyned yn ddieffaith i

chwi; o herwydd y mae yr act o ddirmygu yr efengyl yn gadael

yn y meddwl duedd i bob drwg. I'r graddau y byddo hi yn colli

tir yn eich meddyliau, y bydd Uygredigaeth y galon a'r fuchedd

yn cryfháu. Ac os oedd Duw yn rhoddi dynion i fyny am wrthod

goleu natur (Rhuf i. 24—29), O pa beth a ddaw o honoch chwi

wedi gv. ithod y golcu mwyaf, unig oleuni'r byd, y goleuni olaf
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a g\vyd ar y byd byth ! Mallai hyny i chwi bob goleu llai. Ni
chaiffrheswm, cydwybod, na natur, mo'r anrhydedd o gadw y dyn
hwnw o fewn terfynau âg sydd wedi gwrthod unig iachawdwriaeth

Du\\-. Gwareded y Duw tnigarog ohw'i rhag y fath ddiwedd 1

4. Argoel ddínystriol iawn ar y gwahaughíyf ocdd ei fód yii

gwrthweithio inoddion y fcddyginiaefh, ac yn ail d'ori allan ar y
gwrfhddrych wcdi cilanhàu. Byddai y dyn weithiau á hen greithiau

y llosg a'r cornwyd yn ymddangos wedi eu hiachâu, ei ddufrech

wedi gwella, a'r offeiriad yn ei farnu yn lân, ond ar ol hyny ei hen

greithiau yn chwyddo drachefn, a'r pla yn lledu ar ol ei lanhâu;

ac yr oedd raid ar unwaith benderfynu fod hwnw yn aflan. Felly

am ddilledyn ammheus yn cael ei olchi, a'r rhan heintus yn cael

ei dòri allan, os byddai y pla yn ymddangos ynddo drachefn,

gwelid mai g\vahanghvyf ysol oedd yno, ac nad oedd dim i'w

wneyd ond ei losgi yn Hwyr. Yr un modd os ammheuid fod y
pla yn muriau y t, ac i'r offeiriad dynu y cèryg heintus ymaith, a

gosod cèryg iacli yn eu Ue, gan grafu y morter oddiar y parwyd-

ydd, a'i briddo drachefn â morter newydd, os gweUd y pla wedi

tarddu a Uedu drachefn, dynawahanghvyf ysol; arhaid oedd tynu

yr hoU d i lawr, a thaflu aUan y cyfan i le aflan.

Beth yw yr addysg? "Os cuddiedig yw ein heíengyl ni, yn y
rhai coUedig y mae yn guddiedig." O pa faint o Gymry sydd,

dybygid, o dan y glanhàd o'u mebyd I Dyma ríeni, athrawon,

pregethwyr, megys yn golchi y diUedyn, yn crafu y muriau, trwy

geryddon ac argyhoeddiadau, yn ceisio tòri ymaith arferion drwg,

y naiU ar ol y UaU : y Uyfr, y cwmni, yr egAvyddorion drwg, yn

cael eu tynu ymaith fel hen gèryg heintus o'r muriau, ac egwydd-

orion gair Duw, meini gwerthfawr y Jerusalem nefol, yn cael eu

gosod yn eu Ue. lë, y mae Ysbryd Duw ei hun yn goleuo ac

argyhoeddi, nes y mae'r dyn yn edifarhàu fel Ahab, yn Uawenychu

fel g\\Tandä\\7r loan, hen greithiau y cornwyd fel yn iachâu,

meddwdod ac anfoes yn myned o'r gohvg, y t wedi ei ysgubo a'i

drwsio. Ond beth a weUr ar ol hyny? Y dyn "w-edi goUwng

dros gòf ei lanháu oddiwrth ei bechodau gynt." Yr arwydd

drymaf o arghvyddiaeth pechod ar y galon yw fod d}'n yn cymeryd

ei rwystro drachefn, a'i orchfygu gan ei hen chwantau. Yr hen

greithiau sydd yna yn ail chwyddo, a'r g\vahanghvyf yn ail ymledu.

Y perygl ydyw i un fcl hyn gael ci roddi i fyu) uni l)ytli; dyna y
u 2
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niocMion a ariLrwyd v,edi methu. '"Nyni a iachasom Babilon,

ond nid aedi hi yn iach; gadewch hi" (Jer. \\. 9).

5. Yr oedd y giüaìumglwyf yn cau allaii dabcniacl yr Ar-

giwydd. Am hyny y gelwir ef y qwaMn-^\\y{; clwyf yn gwahanu

y rhai oedd dano oddiwrth bawb a phob peth glân, ac felly oddi-

\vrth wersyll yr Arghvydd.

Y mae pechod yn ysgar oddiwrth Dduw, yn gosbedigaethol ac

ynnaturiol; trwy y ddedfryd arno, a thrwy ei effeithiau union-

gyrchol. Gan fod y credadyn wedi ei gyfiawnhâu, y mae ganddo

ef heddwch tuag at Dduw, ac oddiar hyny gymdeithas âg ef.

Ond y mae manvolaeth rhwng yr annuwiol a ffafr Duw. Gall

g}flawni dyledswyddau, ond nid oes iddo ynddynt gymdeithas â

Duw, gan ei fod yn rhodio yn y tywyUwch; nid oes iddo ddim

hyfdra a dyfodfa mewn hyder; dim nesâd at Dduw fel hyfrydwch

ei orfoledd. Aphan y delo dydd angeu, "ni chaiff y rhai anghyf-

iawn etifeddu teyrnas Dduw." Nid â dim aflan i mewn i'r ddinas

sanctaidd. Ac megys na chaifî yr annuwiol gymdeithasu â Duw,

ni faidd, ac ni fyn hyny, am fod y galon yn euog a halogedig; y
mae, fel Israel anwireddus, yn bUno ar yr Arglwydd. Mae ei

serchiadau, gAvreiddiau ei feddyliau, yn ei gario at bethau croes i

burdeb Duw, pechod yn g\veithio mewn trachwantau at ei wrth-

ddr)xhau, fel nas gall fod yn yr enaid flàs ar air, ordinhadau, a

phethau yr Arglw^dd. Ac nid yn unig y mae'r meddwl am dano

yn ddiflas, ond y mae hefyd yn dwyn diflasdod ar ei bleserau

eraill, swyn pechod yn coUi, yr euogrwydd yn rhuo; y mae natur

Duw yn ddychryn i'r meddwl, ac felly y mae yn ftbi oddiwrtho.

Enaid, os äi di i'r byd arall á'r pla heb ei symud, fe'th wahana di

byth oddiwrth Dduw. Nid gallu Duw yn gymaint a fydd yn

bolhio'r nefoedd rhag yr annuwiol; eithr bydd tymher ei ysbryd

ef ei hun yn ei fàrio allan yn dragywydd. Bydd daioni a sanct-

eiddrwydd Duw, a serchiadau halogedig y pechadur, yn anghym-

modlawn â'u gilydd byth. Yr amlygiadau sydd yn afonydd o

hyfrydwch i bob crëadur sanctaidd a fyddant yn afonydd o frwms-

tan, yn ennyn uffern yr halogedig yn oes oesoedd.

Dyma y pla ysbrydol, drych o'r hwn a gedwid gan Dduw ger

bron llygaid Israel trwy y clefyd mwyaf aflan ac echryslawn a

allasai ddala y natur ddynol. Yr oedd rhagluniaeth y nefoedd

yn cadw rhy\\Tai o liyd i droi ymysg y genedl yn gruglwyth o
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lygredigaeíh, wedi eu dëol o bob cymdeithas, heb swydd na liawl

na braint yn yr eglwys, o bwrpas i ddangos i'r bobl fel pechadur-

iaid gyflwr ac ansawdd eu heneidiau yn ngolwg Duw.

Wedi gosod y dyn hwn ger bron fel rhyw ddarlun o'n sefyllfa

drwy bechod o ran ystyr gysgodol ei bla, ni a'i hystyriwn

ef eto

II. Fel y mae vn esiampl I Ni YN Ei FFYDD; fel y mae yn

arddangos meddwl mawT am Grist, ac yn taflu ei hunan i freich-

iau ei benarglwyddiaeth a'i ewyllys da.

Yr oedd y rhai oll ag yr oedd ganddynt ry^yfaint o ftydd yn

Nghrist, ac yn g^veled ei eisieu, pan 3T oedd efe ar y ddaear, yn

dyfod ato ef; ond ni a wehvn rai yn dyfod gyda mwy o hyder

na'r lleill. Yr oedd rhai yn dyfod at Grist heb ammheu dim.

"Yn unig dywed y gair," medd y canwriad, "a'm gAvas a iachëir."

"Bu farw fy merch )r awr hon," ebe Jairus, llywodraethwr y
synagog; "eithr tyred a gosod dy law arni, a bpv fydd hi." Yr

oedd eraill yn ymddangos yn petruso rh)^v gjmaint ynghylch ei

aUu. Felly y dpvedai tad y bachgen lloerig: "Os gelU di ddim,

cymhorth ni, gan dosturio wrthym." Yr oedd efe wedi dwyn ei

fab at ei ddysgybUon, ac yn eu gAveled hwy yn methu bwrw allan yr

ysbryd drwg; ac y mae efe yn awT fel yn mwy na hanner cwesti-

yna medr eu Meistr. Eithr ni a welwn nad oedd y gwahanglwyfus

yn y testun yn ammheu dim am allu Crist i'w iachâu; ond y mae

efe yn ymddangos yn ammheu ei ewyllysgarwch. "Os myni, ti a

elli." Mi a glywais am dy enwognvydd mawT a'th w}Tthiau blaen-

orol; iachëaist, glanhëaist eraiU; a'r un mor hawdd i ti a fydd fy

nglanhúu innau o'm gwahanglwyf; ond a wyt ti yn barod i

wneuthur hyny o ran ewyllys, nis gAvn i.

Ond yn hytrach ni a allwn olygu geiriau y gwahanglwyfus hwn

fel amlygiad o'i ost^-ngeiddrwydd ac o'i barchedigaeth i Grist. " Ar-

glwydd" yd^\7t ti; Penarglwydd, â chenyt hawl i drugarhâu wrth

y neb y mynot; nid ydwyt dan unrhyw nvymau i mi; fel Arglwydd

ar bawb, y mae genyt hawl berffaith i roddi neu attal dy gymwyn-

asau yn ol íel y barnot oreu. Fel nad wyf yn petruso dim am dy

allu i'm gwaredu allan o'm fììaidd glwyf, nid w}f ychwaith am
ryfygu ar dy ewyllys, fel un yn gallu dy orchymyn; ond os gweli

yn dda, mi fyddaf ddiolchgar iawn i ti am fy nglanhâu, canys ti a

elli bob peth a ewyllysi. Y mae yr lesu, ni a welwn, heb oedi
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dim, yn rhoddi i'r gwahanglwyf yr ateb mwyaf boddlonol a gras

lawn, fel un yn ei ystyried ei lum yn cael ei anrhydeddu yn ei

gais. "JNIynaf, bydd lân;" ac yr oedd y rhinwedd glanhäol yn

dyfod gyda ei eiriau yn y fan. "Ymadawodd y gwahanglwyf âg

ef yn ebnvydd, a glanhäwyd ef"

Dyma fel y mae pechadur eto i nesu at Dduw am iachawdwr-

iaeth. "Os myni, ti a elU fy" achub yn awr, a'm cadw byth.

Beth a gynnwys dirnad y gall Duw, os myn, faddeu a gwaredu

pechadur? mwy, hwyrach, nag oedd yn meddwl y dyn gwahan-

glwyfus hwn ar y pryd, a llawer m\Ny nag sydd yn meddwl y bobl

anwybodus a diofal sydd yn dysgwyl cael myned i'r nefoedd am y

gall Duw bob peth. Pan gl^'waf yr iach yn siarad felly, byddaf

yn casglu, Dyna ddyn heb adnabod Duw, na g^yeled dryghaedd-

iant ei bechod. Peth maAvr y\v i'r pechadur argyhoeddedig ddir-

nad y gall Duw ei achub; mae hyny yn dangos ftydd sydd yn

cynnwys ac yn cofleidio y gwirioneddau mwyaf eu pwys.

Pa bethau a gynnwysir yn y grêd y gall Duw, os myn efe, ein

g\varedu ?

• I. Y maehyn yn cynnwys dirìiadaeth nas gall fod yn ein hiach-

awdwriaeth ddim yn groes i natiir Dmü.

Er nad oes neb oddi allan i'r Gorucliaf a all osod terfyn iddo

mewn dim, eto y mae ei natur yn derfyn a rheol iddo ei hun.

Nis gall efe wneuthur nac ewyllysio gwneuthur dim ond sydd yn

unol â phríodoUaethau ei natur. Am ddim a'r a wyddom ni,

gallasai efe beidio gweithredu oll mewn na clirëadigaeth, rhag-

luniaeth, na gras; ond os gAveithreda efe, y mae yn rhwym o

weithredu yn un â'i bríodoHaethau goruchel; nis gaU efe ei wadu

ei hun tnvy wneuthur dim yn groes i'w natur.

Yn , y mae yn anhawdd gyru unpeth yn erbyn ei natur.

Mae yn rhaid arfer rhyAv gymaint o orthrech i gadw y wreichionen

i lawr, ac i daflu y gàreg i fyny. Nid oes dim yn dangos grym

pechod yn fwy na phan y gAveloch ef yn gyru dyn yn erbyn ei

hoU natur. Mae yn rhaid ei fod yn nerthol pan y mae yn g^^ru y
dyn yn groes i un ran o'i natur i foddio y rhan araU—yn ei yru

yn erb)Ti ei ran uchelaf i foddio ei ran iselaf—yn erbyn ei reswm

a'i gydwybod i foddhâu un o'i chwantau anifeilaidd. Ond y mae
yn gryfach wedi hyny pan y gr ef i weithredu yn erbyn ei hoU

natur. Chwi a glywsoch, mi ^vn, am ry^vrai yn gadael yr arfer
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'naturiol ymysg pob crëadur o noddi eu rhai bychain, a magu a

meithrin eu cnawd eu hun, ac yn myned yn erbyn holl rediad

anian i ladd eu plant; ac eraill, yn erbyn y ddeddf naturiol o

hunangadwraeth, a'u lladdasant eu hunain. Peth anhawdd, yn wir,

yw cael dynion i wneuthur hyny. Ond y mae períîeithrwydd Duw
y fath fel ag y mae }ti anmhosibl iddo ef wneuthur dim croes i'w

natur. Y mae efe yn Fôd anghenrheidiol, yn Fôd o anfeidrol ber-

ffeithnyydd, yn Fôd anghyfnewidiol; ac felly nis gall efe byth

weithredu yn wrthwyneb iddo ei hun. O ganlyniad, mae yn

anmhosibl i bechadur argj'hoeddedig ddirnad fod yn bosibl i

Dduw faddeu ei feiau a glanhâu ei enaid, nes y delo i'w adnabod

yn Nghrist.

Nis gall efe, yn y Ue cyntaf, weled dim yn natur Duw i ddyfod

yn achos o iachawdwriaeth pechadur. Nis gwêl efe ynddo ddim

a allai beri iddo ewyllysio maddeu. Y mae ftynnonau tragywyddol

maddeuant yn guddiedig o olwg yr euog sydd heb ei oleuo am
Grist, nes y mae fel Ismael yn marw o syched dan y goedon hdb

weled y pydew dwfr gerllaw. Gâd i mi ofyn i ti, bechadur, A
wyt ti yn sicr dy fod wedi dirnad erioed i foddlonrwydd dy gyd-

wybod yn awr marwolaeth fod yn y Duwdod pur y pechaist di yn

ei erbyn rywbeth a all fod yn achos maddeuant—r)^vbeth a allo

ei ysgogi i'r fath orchwyUaeth ryfedd â chodi }t anghenus o'r

domen? Pa fodd yr oeddit yn gaUu gwneuthur aUan hyny? Pa

beth a wnaeth efe fel ag i'th argyhoeddi fod )n ei natur ef achos-

ion maddeuant? Edrych i'r grëadigaeth: mae ei anweledig

bethau ef wedi dyfod i'r gohvg yno, sef ei drag}'wyddol aUu ef a'i

Dduwdod; ond y mae achosion maddeuant i drosedd\\T oddiyno

yn guddiedig. Edrych i'r gyfraith : y mae cyfiawnder a sanct-

eiddrwydd yn amhvg ynddi ; ond pa le y mae y gras ? pa le y
ceir heddwch ? pa le y mae trigle maddeuant ? IMeUdithio y
troseddwr y mae'r gyfraith. Ymwrando ar lais dy gydwybod: y
mae hi o fewn dy galon yn tystiolaethu am burdeb ac uniondeb

Duw; ond ni ddywed air am ras a maddeuant i'r euog. Oddiar

dy syniadau gwreiddiol fel pechadur am Dduw, yr wyt yn edrych

arno fel y tiin ysol—y Duw sanctaidd hwn—y Barnwr cyfiawn;

oes, y mae rhywbeth ynddo sydd yn peri i ti edr}ch arno yn \\t

tost. Neu 03 oes rh}^v ddirnadaeth am ei ddaioni yn y galon,

oddiar ohvg ar ddoniau natur a rhaghmiaeth, nid oes yn hyny un
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sicrhâd am faddeuant i enaid g\vrlhr)íelgar. V niae llywodraeth

wladol yn gAveini i gyfreidiau yr adyn dan gondemniad, er nas

bwriedir maddeu iddo. Yr eithaf a all daioni Duw ei wneuthur

yn nhrefn natur i bechadur ydyw ei arbed hyd ddydd dial; ei

gadw yn fyw am enyd i'w ddwyn allan yn nydd digofaint; perii'w

haul godi 'arno rpv ychydig oriau, fel ar Sodoma cyn ei dyfetha.

Dyna oddef trwy hirymaros lestri digofaint nes y byddont yn

gymhwysach i golledigaeth. Ond pa le y mae trugaredd a gras,

achosion maddeuant ac iachawdwriaeth ? O ran yr amlygiadau

hyn, y mae natur Duw fel yn dywedyd am iachawdwriaeth, "Nid
yw hi ynof fi;" a chydwybod y pechadur hebddi yn ochain,

"Nid ydyw hi gj'da myfi;" a cholledigaeth heb glywed sôn am
dani.

Ac, ymhellach, pe deuai pechadur i wybod fod trugaredd a gras

yn Nuw, ewyllys da ynddo i ddynion, rhywbeth sydd yn peri nad

ydpv yn ewyllysio bod neb yn golledig, nac yn ymhofiì yn marw-

olaeth yr annuwiol, ni byddai hyny, drachefn, yn ddigon i brofi y
gall efe faddeu pechod, cyfiawnhâu yr annuwiol, a glanhàu yr

ansanctaidd. Nid ydych chwi i fesur y peth a all Duw oddiwrth

ryw un o bríodohaethau ei natur, ond oddiwrth yr hyn a all efe

wneuthur yn rhinwedd y bríodoledd hòno mewn undeb â phob

perffeithrwydd arall. Y mae yr hyn a all trugaredd a gras, a'u

golygu arnynt eu hunain, yn un peth ; ond mae y peth a allant yn

Nuw yn beth arall; oblegid y maent yma mewn cysylltiad â

chyfiawnder, sancteiddnvydd, a doethineb; a chan hyny nis gall

y Jehofah }TOarfer ei drugaredd ond yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn

ddoeth, ac felly yn anrhydeddus iddo ei hun. Reth a all trugar-

edd yn y Cyfiawn odiaeth, yn yr Hwn y mae ei enw yn sanctaidd ?

y\v y cwestiwn i ni. Od oes ynddo ryw berfteithrwydd goruchel

sydd yn tueddu i helpu y truenus, mae ei natur yn ei rwymo hefyd

i gosbi pechod. Nis gall edrych ond gyda dygasedd perfíaith ar

anwiredd, a hyny nid am na f>n yn unig, ond o herwydd glendid

ei natur, a'i uniondeb o anglienrheidrwydd yn tueddu byth i'w

gosbi. "Duw sancteiddiol y\v efe; ni ddyoddef efe eich anwiredd

na'ch pechodau" (Jos. xxiv. 19). Ei enw a'i natur yw Jehofah, y
Duw na chyfrif yr anwir yn gyfiawn. Beth y mae efe yn ei liòni

iddo eihun fel Barnwr cyfiawn yr holl ddaear? "Myfi bi'au dial,

myfi a dalaf, medd yr Arglwydd." Cyfiawn )'w ger ei fron cf dalu
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cystudd i bechadur euog; y mae h}ny, nid yn beth y mae cyf-

iawnder yn ei oddef, ond yn ei dahi o anghenrhaid. Y mae hyd

yn nôd athrofeydd drygioni "yn gwybod cyfìawnder Duw," fod y

rhai sydd yn pechu "yn haeddu marwolaeth." Enw y gosb yw

"cyfiawn daledigaeth." Pan y gweinyddir hi, bydd yr hoU grëad-

igaeth, a chydwybod yr euog ei hun, yn dywedyd, Amen. Hwy
a ch^YÌthent pe baech yn sibrwd mai anghyfiawn yAv Duw wrth

ddwyn ar y troseddwr ddigofaint. "Na ato Duw! Cyfiawn AV)'t

ti, O Arglwydd, oblegid barnu o honot. lë, Arglwydd Dduw
HollaUuog, cyfiawn a ch}^vir yw dy farnau di!" Ani hyny y mae
efe wedi sefydhi cosbi pechod yn y trefniad cyntaf rhyngddo â

dyn, ac y mae ei benderfyniad yn hysbys mewn myrdd o fygyth-

ion, ac felly y mae g\virionedd yn ei nvymo i dalu i bechaduriaid

}Ti ol eu gweithredoedd. Y mae efe yn aros yn ffyddlawn yn

ei fyg}^thion megys yn ei addewidion; nid all efe ei wadu ei

hun.

Fel hyn dyma achos bywyd heb ei ddadguddio, pryd y mae
fifynnonau cosbedigaeth, sef cyfiawnder a sancteiddrwydd y Duw-

dod, yn gerfiedig o fewn ac oddiallan i'r euog. lë, meddi, y mae
Duw yn drugarog. Ydyw, ond y mae efe yn gyfiawn hefyd. Nid

yw gweinyddiad trugaredd ond peth o ewyllys da Duw; ond mae
gweithredu yn gyfiawn yn naturiol iddo, ac yn anghenrheidiol

arno. Gallasai fod yn Dduw y cariad ac yn Dduw trugarog, heb

fod yn Dduw maddeuant ac iachawdwriaeth; ond nis gallasai fod

yn gyfiawn—yn wir, nis gallasai fod yn Dduw, ù chaniatâu i

bechod fyned yn ddigosb. Nid yw cosbi pechod yn beth croes i

drugaredd; ond mae maddeu heb iawn yn groes i g}'fiawnder.

Ond yn Nghrist y mae yr hoU anhawsderau hyn wedi eu symud;

yma y mae hoU briodohaethau y Duwdod mawr wedi eu hamlygu

mewn perffaith gydgordiad uwchben achos yr euog. Y mae ftyn-

nonau tragywyddol maddeuant wedi ymagor yn nghnawdohaeth

Emmanuel, ac yn rhedeg yn deihvng i natur Duw yn sianel ei

gyfryngdod at y pechadur. Pan welo yr euog hyn, efe a ddywed

yn ngeiriau y tesun, "Os myni, ti a eUi." Wele gyfiawnder dy

natur wedi cael iawn, deddf dòredig wedi cael anrhydedd, gwirion-

edd wedi ei gyflawni; ti a ehi íy achub. Nid rhaid i mi ofni fod

dim sydd ynot ar fíbrdd fy nghadw. Yn angeu y groes niae dy

natur yn ymddangos fel morocdd o drugaredd a gras.
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"Beth all'sai ddangos pwy wyt ti

Yn well nag angeu Calfari?"

Ti a elli ! gwelaf dy hoU ddaioni yn yr agen o ifmi y graig. Beth

nad all y gras a'r cariad a anfonodd y Mab, ac a'i gwnaeth ef yn

bechod a melldith ? Onid wyt yn gyfìawn ? dangos hyny trwy

faddeu i mi yn y prynedigaeth sydd yn Nghrist lesu. Onid wyt

yn eirwir ? maddeu yn ol dy addewid. Cei ddangos gwirionedd

ddwywaith felly, a hyny mewn esiamplau hynod: cyflawni y

bygythiad ar dy Fab, a chyflawni dy addewid i bechadur.

Wrth edrych ar Dduw yn Nghrist, cawn weled fod achub pech-

adur yn fwy cydnaws â holl natur Duw na'i gosbi. Yr ydym yn

casglu oddiwrth dystiolaeth gair Duw fod cosbi pechadur yn groes

i rywbeth yn y Duwdod. Mae fel pe byddai yn anhawdd ganddo

roddi i fyny yr euog i farn. "Fel mai byw fi, medd yr Arghvydd

DduAv, nid ymhoffaf yn marwolaeth yr annuwiol." "Pa fodd y'th

roddaf ymaith, Ephraim ? y'th roddaf i fyny, Israel ? pa fodd y'th

wnaf fel Admah, ac y'th osodaf megys Seboim ? trodd fy nghalon

ynof, a'm hedifeirwch a gydgynneuwyd." Ond pan y mae yn

achub pechadur, y mae yn gwneuthur hyny dan ganu—yn ei

wneuthur a i holl galon ac á'i holl enaid. Pan ddisgynodd yr

Arghvydd i ddinystrio Sodom, efe a gychwynodd yn gynnar y

dydd o'r blaen, fel un am gymeryd digon o amser ar y ffordd ; a

bu yn loitraíi am y rhan fwyaf o'r diwrnod gyda ei gyfaiU Abraham

yn ngwastadedd Mamre; yr oedd yn hwyr arno cyn cyrhaedd

Sodom ddrygionus, ac nid aeth i wlawio dystryw arni hyd dran-

noeth. Ond mor wahanol y mae yn ymddwyn wrth drugarhâu

ac achub ! Gyda fod yr afradlawn yn codi i fyned at ei dad,

"pan oedd efe eto ymhell oddiwrtho, ei dad a'i canfu ef, ac a

dosturiodd, ac a redodd, ac a syrthiodd ar ei wddf ef, ac a'i cus-

anodd." Duw a wehvn yn myned yn araf at waith nad y\y yn

yn»hofíì ynddo, ac yn rhedeg i wneuthur yr hyn sydd yn hoff

ganddo.

2. Y mae yn cynnwys crcd nad oes meum maddeu ac achub trwy

Grist ddim yn groes i un enderfyniad o eiddo Duw.

Y mae Uawer o bethau yn groes i hv neu benderfyniad Duw âg

nad ydynt ynddynt eu hunain yn groes i natur Duw. Gweith-

rediad ei rydd ewyllys yw ei benderfyniad
;

gall benderfynu neu

beidio yn ol fel y gwelo yn dda, Ond pan dyngo iddo ei hun,
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pan )• gwystlo ei fyA^yd a'i hanfod i wneuthur unpeth, nid all efe

droi oddiwrth hyny.

Heb i mi yma gyíeirio at A\TÌadau tragyA\yddol ynghylch neb

o'i grëaduriaid, am yr hyn nas gAvn ddim, g^^ybyddwch fod trafod-

iaethau difrifol yn pasio rh^^Tig Duw âg eneidiau dynion meAvn

cysylltiad â moddion gras. Y mae y fath beth a bod y Duw mawr
yn ymdrin ág enaid dyn ynghylch ei iachawdwriaeth ; ac y mae'r

fath beth hefyd â bod Duw yn peidio ymryson à d}Ti mwyach,

mewn canlyniad i gyndynrwj^dd y dyn ei hun, gan benderfynu ei

adael iddo ei hunan. Ac wedi i Dduw ddyfod i benderfynu ar

ry^'beth, wedi iddo unwaith dd)"\vedyd y gair, ni eihv efe byth y
gair hwnw yn ol. Pe gweddíai Noah, Daniel, a Job, neu Moses

a Samuel, dros enaid y penderfynodd Duw ei adael, ni ffynai eu

g\veddíau drosto. Efe a benderfynodd fwnv ymaith Saul o fod yn

frenin ar Israel. lë, ond dacw Saul yn cydnabod ei bechod, a

Samuel yn galaru o'i herwydd; a gall Duw gan hyny newid ei

feddwl. Na wna! medd prophwyd yv Arghvydd; "Cadernid

Israel ni dd)"vved gehvydd, ac nid edifarhâ; canys nid dyn )nv efe

i edifarhâu." Yr oedd Duw wedi penderf)Tiu bendithio Israel

oedd yn g^versylhi yn rhosydd ISIoab. Ond dacw Balaam, dan

gyflog gan Balac, yn ceisio llwyddo gyda Duw i droi y fendith )T1

felldith
; y mae efe yn troi ac yn trosi, yn myned o'r naill fryn i'r

llall, yn offr)-mu aberthau drudfawr, a'r cyfan er mwyn cael can-

iatâd gan Dduw i felldithio Israel. Beth yw gair yr Arghv)'dd

bellach, Balaam? a gei di felldithio Israel? Na cháf: "pa fodd

y rhegaf yr \w\n ni regodd Duw ? a pha fodd y fiìeiddiaf yr hwn
ni fifieiddiodd )t Arglwydd ?" Y mae yn codi allorau eraill, ac yn

offrymu eto; ond mae'r canlyniad yn gAvbl fel o'r blaen. Pa fodd

yr A\7t ti eto heb h^yddo g)^da Duw i gael y caniatâd a ddymunit

ganddo? Am mai "nid d)Ti )^v Duw i ddywedyd celwydd, na

mab dyn i edifarháu ; a ddywedodd efe, ac nis cyflawna ? a lefar-

odd efe, ac oni chywira ? bendithiodd efe, ac ni thröaf íì hyny

)Ti ol." Wedi i feibion Israel lawer gwaith bechu yn )t anialwch,

yr oedd Moses yn cael lle i eiriol drostynt nes Ih^yddo g)-da Duw
ar eu rhan. Ond o'r diwedd, wele Iwon Duw yn myned rhwng y
genedlaeth \\Tthnysig â Chanaan. "Fel mai by\v fì, yn y difíeith-

wch \\\\n y cwymp eich celaneddau." Ni cheisiodd Moses ar ol

hyny am i'r Arglwydd ddwyn y rhai hyny i'r wlad dda. Mynent
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hwy fyned yno ar draws y bygythiad. "Wele, ni a awn i fyny."

meddynt. "Paham yr ydych fel hyn yn troseddu gair yr Ar-

ghvydd?"' ebe Moses; "hyn ni hvydda." Ddoe yr oeddych yn

gwrthsefyll yn erbyn Duw trwy sôn am ddychwelyd i'r Aipht;

ond heddyw yr ydych yn gwrthryfela trwy geisio myned i Ganaan,

pryd y mae Uw Duw ar eich ffordd. Esau am un saig o fwyd a

werthodd ei enedigaeth-fraint, a rhoes Duw ei Amen wrth y

fargcn. Jacob, ynte, a'i caiff, medd efe. Edifarhäodd Esau, ond

ni cha'i Isaac edifarhâu. Er mor hoff oedd ganddo ef am Esau,

rhaid oedd iddo bellach adael y fendith i Jacob. "Bendithiais

ef,"' meddai; "a bendigedig hefyd fydd efe." Gwrthododd Duw

d Eh, am fod meibion Eh yn feibion Behal. Hwyrach y try Duw
atynt eto. Nawna! y mae efe wedi tyngu. "Tyngais na wneir

ia\ni am anwiredd t Eh âg aberth nac â bwydoffrwm byth."

Rhaid i minnau ddywedyd wrth y pechadur sydd yn ymgyndynu

yn wyneb holl ahvadau efengyl Duw arno : Os na ennihir di gan

ras y nef, fe ddaw y foment arswydus pan y bydd y Duw mawr

yn dy adael i ti dy hunan am byth ! Ni churaf fi ddim wrth ddrws

hwna eto, medd lesu Grist. Nid ymrysonaf fi ddim á hwna

mwyach, medd yr Ysbryd Glán. O ddyn anobeithiol! y mae

Duw'r gwirionedd yn edrych dros ei regfeydd, ac yn dywedyd,

Eel mai byw fi, fel y heferaist yn fy nghhistiau, felly y gwnaf i ti.

Nid oes genyf bellach ond dy roddi i fyny; ni'th lanhëir mwy; na

thyfed dim sanctaidd }'not mwyach; na fwytäed neb fírwyth da

arnat ti byth

!

Ond nid oes un penderfyniad o'r natur yna ar ffordd neb a

fynai ddyfod at Grist am iachawdwriaeth, fel y gwahanghvyfus yn

y testun am lanhâd. Beth os yw Duw wedi darfod â mi, meddit,

fel â'r rhai a nodwyd genych yn awr ? Nac ydyw, nac ydyw, os

oes a fynoch di âg ef ! Byddaf yn ofni fod yr Arghvydd wedi fy

rhoddi i fyny. Na, y mae y cyfryw ofn yn profi i'r gwrthwyneb.

Os oes jn dy galon y tynerwch Heiaf, y tuedd heiaf i ymddaros-

twng o flaen Duv/, y dymuniad heiaf am ei drugaredd trwy lesu

Grist, dyna brawf digonol fod Ysbryd Duw heb adael dy enaid.

Os ydyw "Os myni, ti a eUi fy nghlanhâu," yn dy galon di, y mae

"Mynaf, bydd hin," yn ei galon yntau, y Gwared\vr grasol. P\vy

a gynnyrchodd y tynerwch yna, y dysgwyhad am ei drugaredd, yr

awydd i nesu at ei draed, yn dy ysbryd di—pwy ond ei Ysbryd
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ef ei hun? Ac, yn sicr, ni chynnyrchodd efe mo honynt i'w

siomi. Ni osododd Dinv nwyd mewn un crëadur heb ddarparu

gAvrthddrych i'w boddhâu; ac os oes arnat tithau syched am
ddwfr y bywyd, gorfoledda am y gwahoddiad 'grasusol, "A'r

hwn sydd A syched arno, deued; a'r hwn sydd yn ewyllysio

cymered ddwfr y by\vy^d yn rhad." Tyred mewn hyder at Grist

am dy íywyá, a thi a gei weled y dichon efe dy gwbl iachâu.

3. Mae y íìfydd hon—y gall Duw, os myn, achub yr enaid—yn

cynnwys nad oes dimyn ei iacha'ivdwriaeth yn anghyson á gogonianf

Duw.
Ei ogoniant ydyw amcan uchaf Duw yn ei hoU weithredoedd.

" Yr Arglwydd a wnaeth bob peth er ei fwyn ei hun," sef er peri y
fath amlygiad o bríodohaethau ei natur ag a fydd yn foddlonrwydd

iddo ei hun, ac yn cynnyrchu iddo addoHad a mawl oddiwrtli ei

grëaduriaid. Felly y g^vnaeth efe yn y grëadigaeth. Wedi gor-

phen ei waith, yx oedd efe ei hunan yn gorphwys mewn boddlou-

r^v}^dd, ameibion Duw yn canu a gorfoleddu. "Teilwng AV}'t, O
Arglwydd, i dderbyn gogoniant, ac anrhydedd, a gallu; canys ti

a grëaist bob peth, ac o her\v\'dd dy ewyllys di y maent, ac y
crëwyd hwynt,"—dyna anthem fawr crëadigaeth. Yn arweiniad

Israel o'r Aipht i Ganaan, gogoniant Duw a dôdd y nefoedd, a'r

ddaear a lanwyd o'i fawl (Hab. iii. 3); ac yr oedd cofio am y
gorchwyhaethau hyny gynt yn cadw yr eghv}'s mewn hwyl addoli

trwy yr oesoedd. Ac os â Duw i osod pechadur mewn iachawd-

wriaeth, fe wna hyny mewn ffordd a fydd nid yn unig yn díogelu

ei ogoniant rhag sarhàd, ond yn amlygu ei ogoniant fwyfwj^ Nid

digon fydd ganddo gadw ei ogoniant sydd yn amhvg eisoes rhag

myned dan gwmwl; ond os gAvna efe waith newydd, rhaid i

hwnw fod yn amlygiad newydd o'i ogoniant a fydd yn peri cân

ne^^^dd o fawl iddo. Yr Hwn y mae ei ogoniant yn nôd iddo

ymhob dim, nid â efe i'w ddiraddio ei hun wrth arbed ei elyn;

ond os maddeua efe iddo, efe a fyn weinyddu y maddeuant, a chyf-

ranu pob bendith yn ganlynol, mewn modd ac i fesur a fydd yn

boddloni ei feddwl anfeidrol ef ei hun, ac yn rhoi tànnau ncwydd-

ion yn nhelynau ci hoU grëaduriaid sanctaidd.

A threfn yn sicrhâu ac yn estyn i Dduw ogoniant yw trefn

achub trwy Grist. Y mae y drefn hon yn grëadigaeth newydd;

a cheir yma y fath amlygiad Dduw ag sydd }-n laflu }r lioll ani-
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lygiadau blaenorol i'i- cysgod. Yma y mae ei ddoethineb yn fawr-

amrpy, ei allu mewn rhagorol fawredd, ei gyfiawnder fel mynyddau

cedyrn, tra mai yma yn unig y gogoneddwyd ac y gogoneddir

trugaredd, gras, a chariad Duw. Y mae pobpeth arall bellach

megys heb ei ogoneddu, o herwydd y gogoniant tra rhagorol a

ganfyddir yn nhrefn iachawdwriaeth. Mae yr angeUon, sydd o'r

dechreuad yn Uawen syUu ar ogoniant Duw, yn troi oddiwrth bob

amlygiad arall o hono, gan fel y maent yn chwennychu edrych ar

Dduw yn ei ogoneddu ei hun trwy ei gymwynasgarAvch i ni yn

Nghrist lesu. Y maent yn arganmawl yn y nefoedd uchod y

cariad a'r gras a wnaeth y fath aberth ar y ddaear isod. "Teilwng

yw yr Oen, yr hwn a laddwyd," seiniant â llêf uchel, "i dderbyn

gallu, a chyfoeth, a doethineb, a chadernid, ac anrhydedd, a

gogoniant, a bendith." Yn y dydd olaf, daw Mab Duw i'w

ogoneddu, nid yn ei waith yn peri i'r ddaear a'r nef fîoi oddiwrth

ei wyneb, ond yn ei saint; myn fod yn rhyfeddol, nid wrth doddi

yr elfenau gan wir wrês, ond yn y rhai oll a fyddant wedi credu

ynddo. Yn y prynedigaeth y dysgleiria gogoniant penaf y
Duwdod.

Y mae y drefn hon gan hyny yn ateb yn llawn i ddymuniad

enaid grasol; dyma y gogoniant i Dduw, a bywyd tragywyddol

iddo yntau. Nid yw efe am y naiU heb y llall; ac yma y mae yn

cael y ddau. Mae rhywrai wedi bod yn dywedyd fod duwioldeb

yn peri i ddyn fod mor ymröedig i ogoniant Duw nes boddloni i

fyned i uffern, os trwy hyny y caiíf Duw ei ogoneddu. Ond nis

gallaf fi gredu fod gras byth yn difodi natur; pa fodd bynag, y

mae ynof rywbeth sydd yn peri i mi ddywedyd na chymmodaf

byth â myned i uffem, hyd yn nôd er i Dduw gael ei ogoniant.

Yn help Duw, boddlonaf i fod ar y ddaear yn dlawd, yn gystudd-

iedig, neu yn ddirmygedig, os rhaid a fydd; ond byth nis bodd-

lonaf i fyned i uffern. Ond o'r ochr arall, nis dymunwn fyned i'r

nefoedd heb i Dduw gael gogoniant. Nis gallwn deimlo yn

gysurus er cael fy nghadw, os byddai fy nghadwedigaeth 301

gwthio o'r golwg ogoniant y Duw Goruchaf; ac nis gallafychwaith

gymmodi á'r meddwl o fyned i ddystryw er mwyn ei ogoniant. O,

medd yr enaid argyhoeddedig, na wehvn ffordd i Dduw gael ei

ogoniant, ac i minnau gael fy nghadw hefyd ! Wele, medd lesu,

'myfi yw y ffordd;" trwof fi ceir gogoniant yn y goruchaf i Dduw
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ac ewyllys da i ddynion. Yn yr un man—yn Nghrist—y mae enw

Duw yn ddyrchafedig, ac enaid dyn yn gadwedig. Y fath ddadl

yw hyn am faddeuant! "O Arglwydd, er i'n hanwireddau dyst-

iolaethu i'n herbyn, gwna di er mwyn dy enw. Dilëa fy ngham-

weddau er dy í\\yn dy hun !" Pwy bynag a fyno roddi i Dduw y
gogoniant mwyaf, bwried ei hun ar ei drugaredd. Nid allasai

trugaredd ddyfod i'r gohvg, a dywedyd ei bod hi yn Nuw, heb

gyfleusdra i faddeu i'r gwrthr)'fehvr, cyfiawnhâu yr annuwiol, a

chadw'r coUedig. Wel "Arghvydd, os myni, ti a elH fy nglanhâu

i;" cymer di'r gogoniant, a chymeraf fìnnau iachawdwTÌaeth
;

)ti

unig d>^ved y gair, ac iach a fyddaf

!

Bellach ni a wehvn fod iachawdwriaeth pechadur yn unol â

natur, ág e^Nyllys, ac â gogoniant Duw; ac os oes eisieu gallu yn

yr yst)T o weithrediad ac effeithioldeb, y mae i Dduw fraich a

chadernid; cadarn yw ei law, ac uchel ei ddeheulaw. A oes eisieu

holhi y môr, tynu dwfr o'r graig dân, a pheri i'r nefoedd wlaAno

manna, tuag at hwyluso a chynnal etifeddion yr addewid ar eu

taith ? gyda Duw pob peth sydd bosibl. A oes amat, fy enaid,

eisieu symud euogrwydd, sydd i ti yn faich rhy dnMii ? gall Duw
lefaru heddwch i'th gydwybod derfysglyd, a djwedyd wrth yr

ystorm o'th fewn, Dystawa ! nes y byddo tawehvch mawr. A oes

eisieu adnewyddu dy rasau, g}Tu dy elynion i ffoi, ac arwain a

chynnal hyd angeu? ymnertha yn yr Arghvydd ; nid oes dim iddo

ef yn anhawdd. Ac a wyt yn edrych ymlaen at godi dy gorff

o'r bedd ? Duw a wnaeth hyny eisoes i ti yn dy Gynnr}chioh\T,

ac efe a'i g\vna i ti yn bersonol yn y dydd hwnw.

Erbyn y byddo y pechadur wedi ei weithio i f\mv ei holl

achos i ddwylaw ewyllys penarghvyddiaethol Duw, y mae myrdd

o ystyriaethau yn perswadio yr enaid, nid yn unig y gall yr

Argh^ydd, ond y myn efe ei dderbyn a'i waredu. Pwy yw
efe? Y cyfoethog o dnigaredd, a'r anchwiHadwy ei ras. Pe

byddai genych g}'faill caredig a chymwynasgar, a allai eich

gwaredu o g}fyngder, a ydych yn meddwl yr ymddygai efe yn

groes i'w dymher a'i eg\vyddorion, i'ch gadael i syrthio heb

gymhorth? Na, byddai cariad dyn, heb sôn am gariad Duw
ynddo, yn ei rwymo i roddi ei allu ar waith i estyn ymwared

i'w gyfaill? Beth na wna yr Hwn a roddodd ei Fab i far\v

drosom? Ni wrthododd erioed, ac ni wrthyd byth, neb a
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droes ato yn enw ei Fab. Parotach yw efe i faddeu nag y

bu pechadur argyhoeddedig erioed i dderbyn maddeuant. A
chyda maddeu yr holl anwiredd, efe a iachâ yr hoU lesgedd.

Yn rhinwedd ei air "Bydd lân," gwehr yr enaid, a ddaeth ato

dan ei wahanghvyf, ryw ddydd heb ôl ei anhwyldeb arno, heb

arno na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfry^v, ond yn

sanctaidd a difeius, wedi ei sancteiddio yn gwbl oU.



PREGETH XVI.

Y GREADIGAETH NEWYDD.

ESAIAH lxv. 17: "Canys wele fi yn ciëu nefoedd newydd a daear newydd

;

a'r rhai cyntaf ni chofir ac ni feddyhr am danynt."

YMAE prophwydoliaethau y Bibl yn fynych yn cyfeirio at ryw

fifeithiau neu amgylchiadau yn hanesyddiaeth y Bibl; ac

felly y mae yr Arghv}^dd, wrth addaw gwneuthur pethau mawrion

i'w eglwys mewn amser i ddyfod, yn troi llygaid ei bobl at

bethau cyfifelyb a gyflawnwyd ganddo mewn amseroedd blaenorol.

Y mae hyn yn gwasanaethu i gryfhâu ífydd ei bobl yn yr addewid,

ac yn fantais iddynt ddeall yn well yr hyn a gynnwysir ynddi.

Prophwydohaeth am rywbeth mawr a wneid eto gan Dduw i'w

eglwys yw geiriau y testun; ac y maent yn cyfeirio at y pethau

mawrion a wnaethai efe o'r blaen. Dyma grëadigaeth nefoedd

newydd a daear newydd yn cyfeirio at y nefoedd gyntaf a'r

ddaear gyntaf; a'r rhai cyntaf hyny ni chofid ac ni feddyUd am
danynt gan dra-rhagoriaeth y rhai newydd.

Y mae yma, yn ddíau, gyfeiriad yn gyntaf oll, at y grëadigaeth

weledig yn nechreu amser, ymha un }'r oedd yr eghvys yn nghyflwr

natur wedi ei sylfaenu; sef, gwaith Duw yn crëu y nefoedd a'r

ddaear a'u holl hioedd hwynt, yn gwneuthur dyn ar ei ddehv, ac

yna yn gorphwys mewn boddlonrwydd yn ei weithredocdd, yn

cyflwyno ei hunan yn yr amlygiad tnNyddynt yn orphwysfa i'w

grëadur, ac yn ordeinio y seithfed dydd yn sabbath i fyned i mewn
ir orphwysfli hòno trwy g)'mdeithasii ág ef a'i wasanaethu, ac )

n

X
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w)-sll h(jfyd ü orphwysfa dragywyddol gydag ef mewn buchedd

uwch. Pa le bynag y sonia'r Bibl am Dduw yn ei ragluniaeth,

neu yn ei ras, yn gwneuthur nefoedd a daear, cyfeirir yno at y

grëadigaeth yn nechreu amser; a phan y sonir am ddyfetha nef-

oedd a daear, yr haul yn duo, y Ueuad yn gwrido, a'r ddaear yn

cael ei dinystrio tnvy ddwfr neu dân, mae yno gyfeiriad, dybygid,

at ddinystr y nef a'r ddaear elfenol yn niwedd amser.

Ond gallem feddwl fod yma gyfeiriad mwy penodol at y

gwaith ymha un yr oedd yr eglwys luddewig fel y cyfryw wedi ei

sylfaenu. Mae yr oruchwyliaeth trwy ba un y neiUduwyd y
genedl luddewig oddiwrth holl genedloedd y ddaear, i fod yn

bobl gyfammodol yr Arglwydd, yn cael llefaru am dani fel crëad-

igaeth arbenig. Yr un iaith ag a arferir am ddwyn y bydoedd

elfenol i fôd a arferir am wneuthuriad Israel yn eglwys i'r Jehofah.

Yr oedd yma weithio, a gorphwysfa ar ol gweithio, a sabbath i

gofio am y gwaith. "Myfi yw yr Arglwydd dy Dduw, yr hwn a

barthodd y môr pan ruodd ei dònau; ei enw yw Arghvydd y Ihi-

oedd. Gosodais hefyd fy ngeiriau yn dy enau, ac yn nghysgod

fy Uaw y'th döais, fel y planwn y nefoedd, ac y seiHwn y ddaear,

ac y dyAvedwn wrth Sîon, Fy mhobl ydwyt" (Esa. H. 15, 16).

Dyna sefydHad eghvys 'a gwladwriaeth Israel yn cael ei ahv yn

blanu'r nefoedd ac yn seiHo'r ddaear, ac feUy yn cael ei gymharu

i grëadigaeth byd. Yr oedd rhan o'r gwaith yn rhag-barotöadol

at berffeithiad, megys yr oedd mater y grëadigaeth gyntaf Y
gwaredu o'r Aipht, a'r dygiad trwy y Môr Coch i'r anialwch,—yr

oedd yr Israel yma fel y ddaear yn afluniaidd a gwâg, yn rhyw

chaos a chymysgfa; nid oedd gan y bobl ddeddfau, nac ordin-

hadau crefyddol, na swyddogion. Ond ar Sinai, perfifeithiodd

DuAv ei grëadigaeth hon. Rhoddes ei eiriau yn eu genau, a sefydl-

odd ei addoHad a'i ordinhadau yn eu mysg. Gyda gohvg ar y
drefn hon, wedi iddynt sefydUi yn ng\vlad Canaan, y dywed Duw,

"Dyma fy ngorphwysfa yn dragywydd; yma y trigaf, canys

chwennychais hi;" rhoes ei hun yn y breintiau neiUduol yn

orphwysfa o'u blaen, i ba un yr oeddynt i fyned i mewn, gan roddi

y sabbath yn wystl o honi. Yr oedd y sabbath wedi ei sefydlu o'r

dechreuad; ond rhoed ef yn awr i Israel i ddybenion neiUduol eu

cyfammod â Duw (Exod. xxxi. 16; Nehem. lx. 14; Ezec. xx. 10).

Megys yr oedd g\\"ailh Duw \ ii crëu dyn ar y < yntaf, a'i ddwyn i
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gyfammod ág ef ei hunan, y\\ sail i üf}n gwasanaeth oddiwrtho,

felly yr oedd crëu plant Israel yn eghvys, a'u dw}-n i berthynas

gyfammodol âg ef dan Sinai, yn sail i ofyn ufudd-dod neillduol

oddiwrthynt hwy. Felly eu cymhelUd: "Myfi jw yr Arghyydd

dy Dduw, yr hwn a'th ddg di allan o wlad yr Aipht, o d y

caethiwed. Na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i, &c."

Xx y cyfrifon hyn y niae yr Arghvydd yn ei ahv ei hun yn Grë-

awdwr Israel. "Yr Arghvydd dy Grëawdwr di, Jacob, a'th

Luniwr di, Israel; myfi yr Arghvydd yw eich Sanct chwi,

Creawdydd Israel, eich Brenin chwi." Wele efe yn crëu a llunio

y genedl a fu yn nghaethiwed yr Aipht yn eghvys a phobl iddo ei

hun.

Ond er y gehvir y g^vaith hwn yngln â'r Israel yn grëadigaeth,

nis gehvir mo hono yn grëadigaeth newydd; o henvydd nid oedd

ond parotöadol i'r newydd, yr hon a nodir genym eto, ac felly

golygir y grëadigaeth hon ar Israel fel yn hen. Yr oedd yr hen

gyfammod cyntaf, cyfammod Eden, wedi ei adnewyddu i fesur yn

nghyfammod Sinai yn ei addewid a'i fyg}'thiad—y "g\vna hyn, a

hy\v fyddi," pa cael ei ddwyn ymlaen ynddo, a dedfryd y cyfam-

mod hwn yn cael ei arddangos yn nghosb eu deddf wladol. Yr

oedd i'r pethau hyn ddylanwad hyd yn nôd ar gydAYybodau dyn-

ion duwiol, fel yr oeddynt yn ddyeithr i'r rhyddid a'r llawenydd }ti

ngwasanaeth Duw ag sydd yn perthyn i saint y testament newydd,

ac o dan ysbryd caethiwed yn peri ofn i fesur helaeth. Cawai

Zacharias, tad loan Fedyddiwr, yn llawenychu am fod goruchwyh

iaeth gerllaw, pan y caent "wasanaethu Duw yn ddiofn, mewn
sancteiddrwydd a chyfiamider ger ei fron ef, holl ddyddiau eu

by^^yd." Eto o henvydd fod holl oruchwyhaeth Sinai yn sylfaen-

edig ar yr addewid am Grist ocdd wedi ei gAvneuthur i Abraham

er ys pedwar cant a deg ar hugain o flynyddoedd cyn hyn, a bod

hoU ddeddfau a bygythion cyfammod Sinai yn dangos yr anghen-

rheidnvydd am Grist, a'r holl aberthau yn cyfeirio ato ac yn

gysgodau o hono,—yr oedd pob gwir gredadyn yn Israel yn

gadwedig yn yr un ffbrdd â ninnau. Dan bob cyfnewidiad

goruchwyhaeth, y mae trefn cyfiawnhád pechadur yr un o'r

dechreuad.

Yr ydym yn awr yn addfcd i fyned gam \nihellach. I)\ua

eiiiau ein testun yn edrych yn ol ar ddau l,>cth : yr amlygiadau o

X 2
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Dduw yn ngAveithredocdd y grëadigaeth weledig, achos crefydd

natur, a'r amlygiadau o hono yn ei gyfammod â meibion Israel,

gwreiddyn eu neillduolrwydd hwy fel eghvys. Y mae y grëadig-

aeth newydd gan hyny yn arwyddo y cyflawniad o'r holl waith ar

ba un y mae yr eglwys gristionogol fel y cyfryw wedi ei sylfaenu.

YmgnawdoHad Mab Duw, cyflawniad gwaith y prynedigaeth gan-

ddo, cwblhâd cyfammod Sinai yn ei holl gysgodau yn Mherson ac

aberth y Cyfryngwr, cadarnhâd y cyfammod newydd yn ei holl

addewidion trwy ei ddyfodiad, a chyflawniad yr ammod yn ei

angeu, ac mewn canlyniad tynu ymaith y naiU gyfammod, a'r

gwasanaeth perthynol iddo, o'r eghvys, a gosodiad yr ail yn ei holl

ordinhadau yn rheol ei haddoHad hyd y diwedd,—y mae y pethau

hyn, fel y byddaf fi yn golygu, i'w cynnwys yn arbenig yn y
grëadigaeth newydd. "Yn Nghrist lesu," sef, yn ngoruchAvyhaeth

lesu Grist, "ni ddichon enwaediad ddim, na dienwaediad, ond

crëadur newydd." "Yr hen bethau a aethant heibio." Y ddeddf

yn yr hen ddull o ufuddhâu iddi, sabbath y seithfed dydd, yr hen

sacramentau, a'r drefn gyntaf o addoh,—y maent oll wedi myned

heibio, ac "wele, gAvnaethp^v}'d pob peth yn newydd:" cyfammod

nev>ydd wedi ei wneuthur â'r eglwys, yn ol addewid Duw tr\vy

Jeremiah (Jer. xxxi. 31—34), addohad newydd, gydag ysbryd

ne\vydd ^ai yr addolwyr; nid "ysbryd ofn," fel dan yr hen desta-

ment, "ond ysbryd nerth, a chariad, a phwyll"—gwasanaeth

"mewn newydd-deb ysbryd, ac nid yn hender y llythyren;" a

sabbath newydd, wedi ei sefydlu, nid i gofio am yr hen grëadig-

aeth, ond am waith newydd y prynedigaeth. Hynyma a eihv

Duw yn "nefoedd newydd a daear newydd," a'r luddewon a'i

gahvent yn "fyd a ddaw."

Gall y grëadigaeth newydd yn y testun arwyddo, ymhellach,

ddygiad yr eglwys dan oruch-wyHaeth yr efengyl i'w gogoniant

mwyaf yn y dyddiau diweddaf. Yn raddol y dygodd Duw y
grëadigaeth gyntaf i berffeithrwydd; ni orphenwyd mo honi yn ei

holl brydferthwch ar unwaith, ond cymerwyd chwe' diwrnod i'w

gwneuthur. Duw a'i sylfaenodd y dydd cyntaf, ac a'i dygodd i

berffeithrwydd erbyn y seithfed dydd. Ac yn gyffelyb y mae am

y grëadigaeth nev/ydd. Gosodwyd i lawr ei sylfaen yn nghnawdol-

iad a marwolaeth Crist, ac yn nhywalhiad yr Ysbryd ar y Pente-

cost; ac y mae Duw trwy ei ras a'i ragluniaeth yn dwyn ei eghvys
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ymlaen yn baiiiäiis at berffeiíhrwydd. Er fod Mahometaniaeth a

Phabyddiaeth wedi cyfodi, ac er fod Paganiaeth, gydag luddew-

iaeth lygredig, yn parliâu, eto y mae eghvys Crist trwy y cwbl yn
myned ymlaen yn ei rhediad tuag at ogoniant mawr y dyddiau

diweddaf. Ac fel hyn yr ydym yn cael yr addewid am "nefoedd

newydd a daear newydd" mewn cysyUtiad á'r addewidion am
ddadymchwehad teyrnas Satan, terfyniad ar drallodau yr eglwys,

a goruchafiaeth efengyl gras yn yr hoU fyd, pryd y bydd pob eihm-

addohaeth ac eriidigaeth wedi darfod, a phawb wedi dyfod, fel y
dywedir yn yr adnod o flaen y testun, i "ymfendigo yn Nuw y
gwirionedd," ac i "dyngu" iddo. "Mi a welais nef newydd a

daear newydd," medd loan yn y Dadguddiad. Pa bryd y gwelaist

ti hwy, loan ? Wel, yr oedd yn flaenorol yr hoU sehau wedi eu

hagor, yr holl udgyrn wedi eu canu, a'r holl phiolau wedi eu

tywallt; yr oedd y butain fawr wedi ei barnu, y bwystfil gyda'r

gau-broph^v>'d wedi eu dal, a'r ddraig, yr hen sarph, yr hon yw
diafol a Satan, yredi ei rwymo, a'i fwnv i'r pydew diwaelod, lle y
cauwyd ac y sehwyd arno, i fod yno nes cyflawni y mil o flynydd-

oedd. Ac ar ol hyny, "mi a welais nef newydd a daear newydd,"

sef amseroedd newydd ar bob peth dan haul: barnau Duw wedi

dadymchwel hen sefydhadau drygionus, a'r cwbl wedi eu hail

lunio mewn agwedd newydd; eífeithiau efengyl gras ar bob peth

trwy'r ddaear, sef yn ol eu gaUu i'v/ derbyn, liyd yn nôd y crëadur

direswm, oedd wedi ei ddarostwng i oferedd, ac yn dyheu ac

ocheneidio trwy yr oesoedd am ryddhâd o gaethiwed llygredigaeth,

wedi cael ei adferu i gyrhaedd amcan ei grëadigaeth, sef i ogon-

eddu y Crëawdwr, ac i wneyd crëadur sanctaidd yn ddedwydd.

Y pryd hwn, bydd y byd gAvladwriaethol, fílirflywodraethau a

chyfreithiau, yn dyfod megys yn "nefoedd neA\ydd"—y cyfan yn
wasanaethgar i achos Mab Duw, ac yn myned ymlaen ar egìvydd-

orion gAvirionedd, cyfiawnder, a thangnefedd; a'r bobl oll yn
dyfod yn "ddacar newydd," wedi eu gwaredu oddÌA^Tth anghrefydd

a phob gau-grefydd, a Duw yn dywedyd, "Y bobl hyn a luniais i

mi fy hun; fy moliant a fynegant."

Ac at y cv.-bl a nodwyd, fe allai y caiff geiriau'r testun Yyw gyf-

lawniad llythyrenol pan y dygir yr cghvys i'w hystâd dragywyddol.

Mae Uawer o esbonwyr sobrfrydig yn dëongli geiriau Pedr yngliylch

dyfodiad dydd Duw, "yn yr hwn y nefoedd gan losgi a ymoU-



yngani, a"r defnyddiau gan wir wrês a doddant, a'r ddaear a'r

gwaith a fydd ynddi a losgir; eithr nefoedd newydd a daear

newydd yr ydym ni, yn ol ei addewid ef, yn eu dysgwyl, yn y
rhai y mae cyfiawnder yn cartrefu," yn Uythyrenol : y ddaear hon

yn cael ei llosgi, nid i'w diddymu, ond i'w phuro, mor bell ag i

ddileu ül traed pechadur a gAvaith ei fysedd oddiar ei liwyneb—

y

meusydd gwaed, trefi llygredig, tai arfau, carcharau, chwareudai, a'r

cyftelyb, y rhai a allant sefyll hyd hyny yn gofarwyddion o'r cwymp
a melldith pechod ar bob peth—trwy gyflafan y llosgiad mawr diw-

eddaf, ceir aAvyrgylch newydd a daear newydd, lle y bydd cyfiawn-

der yn cartrefu. Pa Avasanaeth a fydd Duw yn ei wneuthur o'r

ddaear wedi ei hadnewyddu, os felly y bydd, nis gallaf ddywedyd.

A fydd hi yn gartref i'r saint dros byth wedi yr adgyfodiad, neu a

fydd hi yn lle i'r saint, gydag eraill o grëaduriaid sanctaidd a

dedwydd Duw, i droi i mewn iddi yn achlysurol, nis gwn. Ond
os bydd yr unrhyw deimlad mewn saint dynol wedi yr adgyfodiad

âg sydd ynddynt yn y fuchedd hon, gallaf fi gredu y bydd yn hofìi'

ganddynt ddyfod o leiaf i dahi ymweUad yn awr ac eihvaith â'r

hen ddaear. Y mae rliywbeth fel deddf yn natur dyn sydd yn

peri fod yn dda ganddo ddyfod i ymweled á'r man neu y manau
lle bu yn trigo yn mlynyddoedd cyntaf ei fywyd, ac yn enwedig

cael ymweled á'r lleoedd y derbyniodd ac y mwynhäodd ynddynt

bethau mawrion. Myfi a aUwn yn hawdd gasghi fod Jacob yn

talu ei ail ymweUad â Bethel gyda theimladau angerddol; rhyw-

beth ynddo yn dywedyd wrth ei gweled, O yr hen lanerch anwyl

!

dyma Ue y cefais yr ymweUad neiUduol oddiwrth Dduw, Ue y
g^velais yr ysgol yn cyrhaedd o'r ddaear i'r nefoedd, a Ue y gwnaeth

Duw gyfammod à mi, a minnau âg yntau, nas anghofir byth mo
hono ! O fendigedig, gysegredig le ! Yn hanes bywyd Mr. Charles

o'r Bala, ni a'i cawn, Avedi iddo fod yn Rhydychain, a chael ei

urddo, yn ymweled á'i hen gartref, ac yn dywedyd ei fod yn edrych

ar y conglau bychain yn nh ei dad, a'r gwrychoedd yn y meusydd,

gyda hyfrydwch annhraethol, wrtli gofio y pethau oedd wedi pasio

yno rhyngddo â Duw, ei ymdrech mewn gweddi, a'r fendith a

gafodd. Yn yr adgof o'i brofiadau yno gynt, yr oedd yn edrych

ar hen dyddyn ei dad megys â gwedd paradwys arno. Wele, ynte, os

bydd teimladau o'r fath yn mhobl yr Arglwydd wedi yr adgyfod-

iad, rhaid y bydd yn dda iawn ganddynt dalu ymweliad â'r ddaear.



fel y fon lle y ganw^d y Gwaredwr, lle y bu efe byw a marw, ac y
cyflawnodd ef waith ein hiachawd\\TÌaeth, a'r fan lle yr ailanwyd

hwythau, ac y cymhwyswyd hwy i ogoniant. Beth a wn i na fydd

y seintiau nefol yn dyfod yn gwmníau ar excursions i'r ddaear ?

nifer, dan ryw g}'fanvyddyd, yn dyweyd wrth eu gilydd, Awn hyd

Bethlehem, a gwehvn y fan lle y ganwyd ein Brenin a'n Ceidwad

!

neu angel, fel &vl guide, yn dyAvedyd wrthynt, "Deuwch, gwehvch

y fan lle y gorweddodd yr Arghvydd!" Niwiw i chwi ddywedyd

fod yn anmhosibl i'r saint ddyfod o'r nefoedd i'r ddaear. Os yw

yn bosibl myned o'r ddaear i'r nefoedd, yr un raor bosibl, os nad

haws, yw dyfod o'r nefoedd i'r ddaear. Onid oes genym esiamplau

o saint wedi dyfod oddiyno ? Yr oedd ysbryd IMoses wedi bod

yn y nefoedd am oesoedd lawer, ac Ehas wedi bod yno yn ei gorff

a'i enaid ; ac eto daeth y ddau i lawr i gyfarfod â Christ ar fynydd

sanctaidd y gweddnewidiad.

Ond mi adawaf yna y cyfryw dyb ac amcaniaeth. Pe baech yn

credu y syniad olaf hwn, âg yntau heb fod yn wirionedd, ni wnelai

nemor niwed i chwi; neu os ydyw yn wir, ág i chwithau ei

anghredu, ni byddai Uawer o ganlyniad i liyny ychwaith, Eithr

ni a wnawn bellach syhvadau mwy ymarferol ar sail geiriau y

testun,

I. Creodd Duw bob peth ar y cyntaf yn dda iawn.

Felly y cawn yn yr hanes ysbrydoledig am y grëadigaeth. Yr

oedd gwaith pob dydd yn dda; dywedir am bob cyfran, "Gwel-

odd Duw mai da oedd." Ac am waith yr hoU wythnos gyda'i

gilydd, dywedir, "Gwelodd Duw yr hyn oll a wnaethai, ac wele

da iawn ydoedd;" ac yna efe agadwodd sabbath mewn boddlon-

rw)-dd. Yr oedd y daioni hwn yn gynnwysedig mewn tri pheth;

y cwbl yn amlygu Duw i'r dyn—yn troi yn ogoniant i Dduw trwy

wasanaeth a mawl y dyn—ac yn dw)'n ded\\7ddwch ar Iwybr

ufudd-dod i ddyn.

Nis gallasai y grëadigaeth ogoneddu Duwheb y dyn, o hcrwydd

ni feddai hi aUuoedd i hyny; ac nis gallasai y d}-n wneuthur Iiyny

heb yr amlygiadau o Dduw yn y grëadigaeth; oblegid yr oedd y

tragywyddol aUu a'r Duwdod yn anweledig bethau iddo ef heb eu

heghiro mewn gweithrediad. Dacw y Duw mawr yn rhoddi

terfyn, megys, ar dragy^^^ddoldeb, yn britho y gwagle anfesurol â

bydoedd heb rifedi. Y mae efc yn sefyll uwch ben y trybUth
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anelwig, ac yii ei ddwyn i drefn a phrydferlhwch—yn sefyll uwcli

ben marwolaeth, ac yn peri i bob math o fy^v}'d ferwi dnvyddi oll,

yn dyfol, teimladol, a rhesymol—ac yn sefyll uwch ben y tywyll-

wch, ac yn crëu goleuni, gan ymwisgo ynddo i'w ddangos ei hun.

Tn\y hyn, efe a wnaeth y fath amlygiad o ogoniant ei briodol-

iaethau, nes y dywedir, "Y nefoedd sydd yn dadgan gogoniant

Duw, a'r íîurf,ifen sydd yn mynegu gwaith ei ddwylaw ef Ar-

ghvydd ein lôr ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr hoU ddaear,

yr hwn a osodaist dy ogoniant uwch y nefoedd!" Ond beth yw

goleuni os na bydd llygad i'w weled, neu beth yw peroriaeth os

na bydd clust i'w chlywed ? Beth yw offeryn cerdd o werth os na

bydd neb i'w chwareu, neu lyfr heb neb i'w ddarllen ? A pha

beth a atebasai amlygiad o Dduw mewn gweithredoedd heb ryw-

un yn meddu dirnadaeth i ganfod, a gaUu i addoH a mohannu ?

Ac am hyn, tuag at berffeithio y grëadigaeth, wele y Crëawdwr yn

dywedydyn y diwedd, "Gwnav/n ddyn!" Dyma y palas wedi ei

wneuthur; gwnawn y preswylydd bellach. Dyma y delyn wedi

ei ffurfio; gwnawn y cerddor weithian. "Gwnawn ddyn ar ein

delw ni;" crëadur cymhwys i weled y Gweithiwr Dwyfol yn ei

Avaith, ac i'w addoli; un gaUuog i ganfod trefn, deddfau, a defn-

yddiüldeb y grëadigaeth, dylanwad y naiU beth ar y llall, gweith-

rediad príodol pob rhan, a chyd-darawiad y cyfan, ac oddiwrth

bob peth i droi at y Duw a'u gwnaeth, a gAvaeddi, "Mor Ihosog

yw dy weithredoedd, O Arghvydd ! gwnaethost hwynt oU mewn

doethineb; llawn yw y ddaear o'th gyfoeth."

" Felly Duw a grëodd y dyn ar ei ddehv ei hun." Bellach y

mae yn brîodol galw ar haul a lleuad, yr holl sêr goleuni, dyfr-

oedd, tân, cenllusg, eira, tarth, gwynt, mynyddoedd, coed, bwyst-

filod a phob anifel, ymlusgiaid, ac adar asgellog, "Mohvch yr

Arghvydd" (Psalm cxh-iii.); byddwch dànnau yn nhelyn y dyn;

gwehvch Dduw trwy ei lygaid ef; clodforwch Dduw trwy ei dafod

ef; addohvch Dduw tnvy ei enaid ef; a gogoneddwch Dduw tnvy

ei wasanaeth ef. Dyn yw y cyfryngwr rliwng y cyfan â Duw;

tnvyddo ef y derbynia y Lluniwr gogoneddus ei ogoniant mynegol

oddiwrth ei v\'eithredoedd. Ac fel yr oedd y cwbl yn troi yn

ogoniant i Dduw trwy y dyn, yr oedd y cwbl, hefyd, yn dwyn

dyddanwch Duw i'r dyn.

Wedi i'r Jehofah osod yr oll fel hyn i'w ogoniant ei hun tn^y
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ufudd-dod dyn, a threfnu i ddyn ar Iwybr ufudd-dod gerdded i

drag}-w}'ddol ddedw^-ddwcli, wele efe )'n adolygu yx hyn a

\\Tiaethai, ac yn d)^vedyd am y cv,'bl, Da iawn ! Dyma y cyfan,

medd efe, yn ddarostyngedig i'r dyn, a'r d^ai yn ddarostyngedig i

minnau; mae y cwbl yn ei wasanaethu ef, ac yntau yn fy ng^vas-

anaethu innau. Nis gallaf fi ddymuno nwy na gogoniant, na

dyn ddymuno mwy na dedwyddwch ; ac wele yx oll yn dAvyn ded-

wyddwch iddo ef, a thrwyddo ef ogoniant i minnau. Da iawn

!

Myfi, yr achos cyntaf, s)'dd yn ddyben eithaf y cwbl. Wele,

"teilwng ^vyt, O Arglwydd, i dderbyn gogoniant, ac anrhydedd,

a gallu; canys ti a grëaist bob peth, ac o herwydd dy e\v}'llys di

y maent, ac y crëwyd hwynt !

"

11. TrWY GWYMP DYN, TAFLWYD Y GREADIGAETH I AN-

NHREFN, A DYRYS\VYD, MOR BELL AG YR OEDD HYNY YN BOSIBL

I DDIAFOL AC I DDYN, AMCANION Y GORUCHAF YNDDI.

Amcan Duw yn y cwbl oedd cael gogoniant iddo ei hun, a

dwyn dyn i fwynhád o hono ei hun; a'r ffordd yr oedd y ddau

beth yna i'w cyrhaeddyd a'u díogelu ydoedd trwy sancteiddnvydd

ac ufudd-dod y crëadur. Trwy gìvymp dyn, ymddengys y ddau

yn myned ar goU : Duw yn colli ei ogoniant mynegol, a dyn yn

coUi ei ddedwyddwch tragyAvyddol. Os gAvnaed dyn i arddangos

yn ei natur ddelw Duw, dyna yr amcan hwnw wedi ei dd}Tysu.

Mae y ddelw odidog v,'edi ei choUi; a bellach y mae yr \\çxvframe

a fu yn cario llûn Duw yn dal picti\\T ei elyn. Os gwnaed dyn i

gael tr^^'yddo ef ogoniant i Dduw oddiwrth y rhanau difyv*yd a

direswm o'r grëadigaeth, aeth yr amcan hwnw, fel y mae yn ym-

ddangos, yn ofer. Dyna'r dyn oedd i droi yr oll yn ogoniant i

Dduw, y\\ eu troi yn arfau i'v/ erbyn—yn foddion i'w ddianrhyd-

eddu a'i waradwyddo. Os gwnaed dyn i fivynhâu Duw fel ei

ddedwyddwch, dyna yr amcan wedi ei goUi. Nid ymddengys fod

ffordd i Dduw gael ei ogoniant ond tnvy ddw}n gwae trag)^\yddol

ar y crëadur a wnaed i wynfyd tragywyddol.

Yr yd}Tn ni yn rhy dueddol i edrych yn ysgafn ar gwymp dyn.

Ond, i'n galluogi i weled ychydig o'i ddnvg a'i niwed, tybiwn fod

pen coronog, âg yr oedd gelyn galluog yn ymosod ar ei deymas,

yn casglu hoU ymadferthoedd ei lywodraeth, yn gwario ei drysor-

au, yn troi allan flodau ei ddeiliaid, gogoniant ei wlad o ran urddas,

talent, a medr, ac yn eu lìj-mddiricd i ofal un cadfridog, fel tywysog
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y llu, i fyned allan i'r maes yn crl)yn y gelyn, abod sefydlogrwydd

yr orseddfainc a rhyddid y bobl yn ymddibynu ar y frwydr; ond

pan yr oedd yr holl deyrnas mewn pryder, yn dysg^vyl bob awr

ani y newydd fod y frwydr wedi ei hymladd, y fuddugoliaeth wedi

ei henniU, a'r wlad yn ddíogel, dyma yr hysbysiad yn dyfod fod y
maeslywydd wedi troi yn fradwr, gan werthu ei fyddin i'r gelyn,

ac felly fod y wlad nid yn unig yn coUi ei milwyr, ond yn debyg

o gael ei dyfetha gan ei harfau a'i nerth ei hun ! Oni chofid am

y fath fradwr, ac oni theimlid oddiwrth y fath frâd, am oesoedd?

Dpia a wnaeth dyn, o'i ran ef, trwy y cwymp. Wele Dduw wedi

gwneuthur y ddaear hon, a'r oll sydd arni, i'w ogoniant ei hun, ac

yn rhoddi ei ogoniant hwnw yn ngofal dyn
; y cyfan yn ddarostyng-

edig i'r dyn, i'w defnyddio ganddo ef yn ngwasanaeth ac er gogon-

iant Duw; ond dyna'r dyn yn ymuno â'r diafol, prif elyn Duw,

ac yn troi y cyfan i ymladd yn erbyn yr Hwn a'i g\vnaeth ! Dyna

rai rhanau o grëadigaeth Duw yn cael eu cymeryd yn dduwiau i'w

haddoli yn Ue yr Arglwydd eu Crëawdwr; ac am y rhanau eraill

o'r grëadigaeth, y maent yn cael eu defnyddio fel- ymborth i

chwantau pechadurus. Y mae digonedd bara, a thrugareddau

eraill, yn cael eu cymeryd i gynnal dyn i dòri deddfau Duw.

Echrj'slawn yw g^veled y Bôd anfeidrol yn cael ei ddianrhydeddu

gyda a thrwy waith ei ddwylaw ei hun ! "Gwnaethost i mi was-

anaethu â'th bechodau," medd efe; nid oes genyt ddim i gyf-

lawni dy bechodau ond yr eiddof fi
; y tafod a wnaethum i sydd

genyt i fy nghablu; y galon a luniais sydd genyt i'm casâu;

myfi a biau y cwbl; ac w-ele di }'n fy nhroi i yn fy erbyn fy

hun!

Mor siomedig a fydd dyn pan fyddo rhyAv ddyfais, ar ba un y bu

efe yn gwastraffu ei ddoethineb, yn rhoddi allan ei feddiannau, ac

yn dysgwyl pethau mawr oddiwrthi, yn troi iddo yn ddinystr, ac

nid yn lles ! O fawr ddrwg c\vymp dyn ! y mae, hyd y gallodd y

dyn ei hun, wedi taflu cwmwl ar ddoethineb a gallu Duw, a'i

yspeilio o'i ogoniant yn y grëadigaeth; ac os yw Duw eto yn

berffaith ddedwydd a gogoneddus, nid i ddyn y mae'r diolch o'r

herwydd. Ysbryd Duw a ddangoso i chwi, bechaduriaid, ddryg-

edd g\vrthryfel pechod! Na theflwch yr holl fai ar Adda; canys

yr ydych eich hunain yn g^raeuthur yr un peth ag a wnaeth yntau.

Wrth ddiystyru rhagorfreintiau a chamddefnyddio trugareddau, )t
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ydyclì yn cyhoeddi argraffiadau newyddion o hen waith Eden;

yn sarhâu, yn Ue gogoneddu Duw, trwy ei ddoniau ei hun

!

III. Ar gyfer y fath annhrefn ar yr hen greadig-

AETH, MOR WERTHFAWR YW ÎNIYNEGIAD DuW, "WeLE FI YN

CREU NEFOEDD newydd a daear newydd!"

Yr oedd Duw wedi rhagweled yr hoU ddrwg a'r difrod, ac yn

ei gynghor tragy^^yddol wedi bwriadu goruwchreoh y cyfan er

mwy o ogoniant iddo ei hun. Ac felly pan yr oedd y diafol yn

ymftrostio yn Uwyddiant ei amcan ef i ddyrysu amcanion Duw

—

pan yr oedd wedi boddloni ei genfigen at ddedwyddwch dyn, a'i

falais a'i hd yn erbyn gogoniant Duw—pan yr oedd wedi rhwygo

y byd oddiwrth Dduw, llamu i'r adwy, a dyfod ei hunan yn ddmv
i'r byd yn Ue ei Wneuthur\\T,—dyma Dduw yn cyhoeddi }t hyn

nas anghofiodd y diafol byth, "Wele fi yn crëu nefoedd ne\\ydd

a daear newydd !

"

AVrth hyn y golygir genym ni yn awr, y drefn i adferu dyn tn^y

Grist, a hoU effeithiau daionus yr adferiad hwnw ar grëadigaeth

Duw. Er mwyn dangos mai defnyddiau yr hen grëadigaeth a

gymerir gyda'r gwaith hwn, gehvirefyn "adferiad pob peth;" ac

er mwyn dangos natur y gwaith ei hun, gehvir ef yn "grëu o

ne^yydd."

Gwnawn rai syhvadau ar y grëadigaeth newydd hon tn\y ei dal

mewTi cyferbyniad â'r hen, a dangos y cyfifelybrwydd sydd rhwng

y ddwy á'u gilydd, yn gystal a rhagoriaeth y naiU ar y llall.

I. Mae achosion y grëadigaeth newydd, megys achosion yrhen

grëadigaeth, yn gorwedd yn y Dimidod mawr. Nid oedd y
grëadigaeth gyntaf yn bôd erioed, onidê nid crëadigaeth a fuasai;

ond yr oedd ei hachosion, neu ei ff^^nnonau, yn Nuw erioed. Oni

buasai fod daioni, doethineb, a gallu yn Nuw erioed, ni buasent

i'w gweled mewn dim arall byth. Yr oedd yr hoU fôd, y gallu, y
doethineb, a'r daioni, }ni y Duwdod yn wreiddiol ac yn anfeidrol.

Dyma ogoniant hanfodol y Jehofah. I amlygu y gogoniant hwn
yn y dechreuad, welc anfcidrol ddaioni, trwy anfeidrol aUu, mewn
anfeidrol ddoethineb, yn rhoddi bôd i bethau eraill, y rhai a ehvir

yn genedlaethau y nefoedd a'r ddaear : "Dyma genedlaethau y nef-

oedd a'r ddaear pan grëwyd hwynt, yn y dydd y gwnaeth yr Ar-

ghvydd Dduw ddaear a nefoedd" (Gen. ii. 4). Duw ei hun, heb neb

na dim arall, oedd yn nhragyw)'ddoldeb ; nid oedd bôd na daioni
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ond oedd ynddo ef. Pa fodd y daeth bodau i ymddangos a

gweithredu allan o hono? Yr ateb yw, "Yn y dechreuad y

crëodd Duw y nefoedd a'r ddaear."

Yr un modd y mae am y grëadigaeth newydd, neu drefn iach-

awdwTÌaeth; yr oedd holl achosionhon yn y Duwdod mawr. Ni

wyddai angehon, cythreuHaid, na dynion, ddim am dani nes

ei dadguddio gan Dduw. O'r cynghor tragywyddol o barth

iddi yn y tragywyddoldeb diddechreu hyd y perffeithiad o honi

yn y tragyAvyddoldeb diddiwedd, cariad a gras Dw^fol ydyw ffyn-

non y cwbl. Yr oedd yr idea am dani yn ei fcddwl erioed; acyn

nghyflawnder yr amser, dacw yr achosion tragywyddol yn cyn-

nyrchu eu heffeithiau. Beth sydd yn myned ymlaen? ''Cryn-

hoi ynghyd yn Nghrist yr holl bethau sydd yn y nefoedd ac ar y
ddaear ynddo ef—mabwysiadu trwy lesu Grist iddo ei hun

—

maddeu pechodau—gwneuthur yn gymeradwy yn yr Anwylyd."

O ba le y tarddodd hyn? Gweithredir y cyfan "yn ol boddlon-

rwydd ei ewyllys ef, yn ol cyfoeth ei ras ef" Edrychwch ar

ddefnyddiau y grëadigaeíh newydd yn ystâd natur. "Oeddych

feirw niewn camweddau a phechodau—rhodiasoch gynt yn ol

helynt y byd hwn, yn ol tywysog Uywodraeth yr awyr—heb

obaith genych, ac heb Dduw yn y byd." Gwelwch y cyfnewidiad

rhyfedd a ddaeth ar y fath wrthddrychau. Dyna hwynt wedi

"eu cydfyAvhâu gyda Christ, eu cydgyfodi, a'u gosod i gydeistedd

yn y nefohon leoedd yn Nghrist lesu—eu gwneuthur yn agos trwy

waed Crist—eu cydadeiladu yn breswylfod i Dduw trwy yr

Ysbryd." Pa fodd yr achoswyd hyn? Nid o ddyn: "nid o

weithredoedd, fel nad ymffrostiai neb; canys ei waith ef ydym;"

ac nid ei waith yn ymgeleddu a gwella rhywbeth oedd ynom o'r

blaen, 'ond ei waith yn "ein crëu yn Nghrist lesu;" ac efe a

wnaeth hyn, "o herwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd

efe ni."

2. Mae y grëadigaeth newydd, fel y gyntaf, yn cael eigwneiithut

trwy lesu Grisi.

Yr oedd Uuniaethiad y grëadigaeth gyntaf yn perthyn i'r Tad;

ond y gAveithrediad uniongyrchol, yr hyn a ddg y cwbl i fod

ydoedd tnvy y Gair TragyAvyddol. "Trwyddo ef y gwnaethpwyd

pob peth, ac hebddo ef ni wnaethpwyd dim a'r a wnaethpwyd.

Duw a grëodd bob peth tnvy lesu Grist." Ac megys na Avnaeth
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Duw ddim yn yr heii grëadigaeth ond tnvy Grist fel ci Fab tra-

g)T\yddol, felly nid yw yn gwneuthur dim yn yr ail ond trwyddo

ef fel CyfryngttT. Y mae efe yn blaenori yn y ddwy grëadigaeth.

Efe oedd "dechreuad crëadigaeth Duw;" ac felly eto: "efe yw
pen corfif yr eghvys, efe, yr hwn }^v y dechreuad." Efe, "cyntaf-

anedig pob crëadur" yw "y cyntafanedig oddiwrth y meirw," a'r

"cyntafanedig ymhUth brodyr lawer." Trwyddo ef ar y cyntaf y
g\vnaed nefoedd a daear, a'r hyn oll sydd ynddynt; a chan i

bechod beri anghydfod rhwng nefoedd a daear, wele Dduw eto

"trwyddo ef yn c}Tnmodi pob peth âg ef ei hun, pa un bynag ai

pethau ar y ddaear ai pethau yn y nefoedd." Cofia, fy enaid,

mai tr^^yddo ef y gwnaed di yn gi-ëadur; a thrwyddo ef yn unig

y'th wneir yn grëadur newydd. Nid trwy Grist fel offeryn yn llaw

y Tad a olygir, ond tnv}'ddo ef fel gweithredydd mawr }t hyn a

gynUuniwyd gan y Tad. Mae efe yn gweithio gyda yr un gallu,

awdurdod, ac ewyllys, â'r Tad; "canys beth bynag y mae'r Tad
yn ei wneuthur, hyny hefyd y mae'r ]\Iab yr un ftunud yn ei

wneuthur." Rhinwedd neu efíeithiolrwydd ei waith yn y ddwy
grëadigaeth, sydd yn dyfod oddiwrth Ddwyfoldeb ei Berson;

canys }t oedd raid i Grëawdwr pob peth fod yr un "sydduwchlaw

pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd." Ac nis gallasai

neb Uai na'r Duw a grëodd y byd yn y dechreuad, achub y byd o

ddinystr y cwymp. Tnvy y gwaith a wnaeth fel Cyfr^ngwr, efe

a blanodd ei nefoedd, ac a seHodd ei ddaear. Gosododd yn

gadarn a pharhäus sylfeini y grëadigaeth newydd. Anrhydedd-

odd y ddeddf, cadarnhäodd y cyfammod, cafodd i ni dragyw-

yddol ryddhâd, gorchfygodd Satan, a derbyniodd yr Ysbryd i'w

roddi i ddynion, íe, i rai cyndyn hefyd, fel y maddeuai eu cyn-

dynnvydd tnvy gariad. Wedi cwblhâu y gwaith a roddwyd iddo

i'w wneuthur, efe a edr}xhodd ar yr hyn oll a wnaethai, ac wele,

da iawn ydoedd. Ei gnawd a orphwysodd yn ngwely tawel y
bedd; ac wrth ddeffroi o g\vsg manvolaeth, melus oedd ei hûn

ganddo; ac efe a neiUduodd ddydd ei gyfodiad i gofio byth am
ei waith.

3. Mae perffciihiad y grëadigaeth newydd, fel yr hen, ju
perthyn i'r Ysbryd Glâii.

Ni a welwn mai yr un }-^v trefn y Personau Dw}fül o weithredu

yn y ddwy grëadigaeth: lluniacthiad y cwbl gan y Tad, y
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gwneuthuriad gan y Mab, a'r perfteithiad gan yr Ysbryd Glân.

Wedi i'r Tad wneuthur y nefoedd trwy ei Fab, "efe a addurnodd

y nefoedd â'i Ysbryd." A'r Ysbryd sydd yii addumo y grëadig-

aeth newydd â bywyd, goleuni, a threfn. Cyn ei weithrediad ef,

y mae defnyddiau'r newydd yn debyg fel yr oedd defnyddiau yr

hen : " A'r ddaear oedd afluniaidd a ^dig., a thywyllwch oedd ar

wyneb y dyfnder." Nid oedd daear felly )-n abl i ddwyn ffrwyth.

Ond wele "Ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd," yn

trosglwyddo rhinwedd bywiol, hadau ac egwyddorion byAvyd o

bob math, nes, ar orchymyn Duw, eu bod yn berwi allan i addurno

wyneb y ddaear. Er arfaeth y Tad, ac er prynedigaeth y Mab,

yr hyn sydd wedi parotôi defnyddiau y grëadigaeth newydd, y
mae daear pechadur eto yn wág ac afluniaidd, fel y gymysgfa yn

y dechreu. Y mae melldith pechod ar yr enaid, afreolaeth ar y
nwydau, tywyUwch ar y meddwl, heb egwyddor o fywyd ysbrydol

na thueddiad iddo. Ond dyma Ysbr}'d Duw yn rasol yn ymsy-

mud ac yn g^veithio yn nghanol y fath drybhth, ac yn trosglwyddo

goleuni a b>^vyd i'r enaid, nes dwyn y grëadigaeth newydd i drefn

a harddwch. Oddiyma y ceir y goleuadau dysglaer i fturfafen y
nefoedd newydd, y prenau ftnvythlawn i harddu paradwys, y
morfeirch mawrion i chwareu yn nghefnfor iachawdwriaeth. Yr

Ysbrj'd a addurnodd y nefoedd weledig, a addurna feddwl hen

bechadur nes y llewyrcha fel dysgleirdeb y fíurfafen. Efe a

drosglwydda ac a faetha hadau rhinwedd a gras yn hen ddaear y
felldith, nes y ceir arni ffrwythau peraidd "cariad, Uawenydd,

tangnefedd, hirymaros, cymwynasgarwch, daioni, ftydd, addfwyn-

der, dirwest." O y mae'r defnyddiau yn afluniaidd ar hyd ein

gwlad yn awr! ond, "Pan ollyngych dy Ysbryd, y crëir hwynt,

ac yr adnewyddi wyneb y ddaear." Efe a lunia anelwig ddefnydd

i fod yn aelodau byw yn nghorff dirgeledig Crist. O na byddai

mwy o ddyheu yn ein calonau am w^aith yr Ysbryd Glân

!

4. Mae y ddwy grëadigaeth yn gyffelyb o ran lhvybr eii dygiad

ifôd, ac oddiar hyn eu gehvir yn grëadigaeth: "Wele ü yn crëu."

Y mae tri pheth yn cael ei alw yn grëu: g\vneuthur defnydd o

ddim—g\\Tieuthur o hen ddefnydd beth nas gallasai neb ond Duw
ei gyflawni—a gwneuthur rhywbeth hynod, anarferol. "Os yr

Arglwydd a wna ne^vj'ddbeth," medd Moses gyda gohvg ar y
ddaear yn agur ei safn i lyncu Corrah a'r gwrthr}fehv}r eraill; ac
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yno ar ymyl )• ddalen darllenir, "Os yr Arglwydd a grëa grëadur,"

yr hyn, meddir, yw y cyfieithiad llythyrenol {Num. xvi. 30).

Gwneuthur pridd o ddim, dyna grëu : g^yneutliur dyn o'r pridd,

a gwraig o asen y dyn, dyna grëu hefyd. Pa fodd y cafwyd yr

holl ddefnyddiau i fôd? Trwy grëu: "ei holl waith, yr hwn a

grëasai Duw i'w wneuthur" (Gen. ii. 3). Nid oedd gwneuthur

ar ddim a wnaed heb eu crëu, gan nad oedd defnydd at hyny ; os

gwneuthur, rhaid oedd crëu i wneuthur.

Felly am iachawdwriaeth dyn : crëadigaeth yw hon o'r dechreu

i'r diwedd. Dacw r^vyg wedi ei wneuthur rhwng dyn â Duw.

Nid oes trwy yx holl grëadigaeth neb i fyned rhyngddynt i gjfanu

y rhwyg, nac oddiallan o honi, tu hAvnt iddi, yn y Duwdod mawr

ychwaith, canys nis gall Duw ufuddhâu na dyoddef. Nid oes

obaith ynte, medd y pechadur; "nid oes rhyngom ni ddyddiwr a

all osod ei law arnoni ein dau." Ond dyma'r Gonichaf }-n ateb,

"Wele fì yn crëu.'^ Os na wna dyndod ar wahän y tro, na Duw-

dod ar wahàn, myfi a grëaf nes dwyn dyndod a Duwdod at eu

gilydd. Ac os na wna crëu yn ol y drefn gyntaf y tro, myfì a

grëaf beth newydd ar y ddaear. Crëais ddaear o ddim; ond ni

thál hynyheddyw. Crëais ddyn o'r ddaear; ond nis gallai hyny

ateb y dyben yn awr. Rhaid cael cyfathrachwr, im o'r teulu,

asgwrn o'u hesgyrn hwy; "gan fod y plant yn gyfranogion o gîg

a gwaed," rhaid i Dpyysog eu hiachawdwriaeth hwy fod yr un

modd yn gyfranog o'r un pethau. Rhaid ei gael ef gan hyny o

Adda. lë, eithr onid yw Duw yn crëu plant Adda tnvy ofiferyn-

oldeb cenedUad ? Ydyw, ond ni fuddia hyny hcddyw, canys felly

byddai y cenedledig yn dyfod o Adda â'i Iwgr gydag ef. Beth a

wnieir gan hyny ? Sefwch draw, ail achosion ; rhoddwch le i Alhi

Dwyfol dan arweiniad Doethineb DdA^yfol wneuthur peth newydd.

Yr Ysbryd HoUaUuog a fu yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd nes

dwyn y grëadigaeth gyntaf i drefn, am liwnw y dywed yr angel

Gabriel wrth fonvyn o d Dafydd, "Yr Ysbryd Glân a ddaw

arnat ti, a nerth y Goruchaf a'th gysgoda di; am hyny hefyd y

peth sanctaidd a aner o honot ti a elwir yn Fab Duw." Dyma

ddwyn peth glân allan o betli aflan ; un yn meddu ein natur ni o

ran sylwedd, eto heb ein Uwgr ni. Yr oedd ffurfiad dynoUaeth y

Cyfryngwr o fru gwyryf yn weithrediad gw^rthiol a newydd gaUu

Duw, Ei gael efu'r un cýff II ni, fel y mae efe )r un ffunud á
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ninnau, eto heb bechod, a ddengys fedr doethineb Duw. A
pha beth am uno natur plentyn Mair yn moment ei íturnad â

Pherson jNIab Duw, nes y daeth Duw yn beth nad ydocdd, ac eto

yn aros y peth oedd ? Dyna weithred sydd hwnt i hoU weithred-

iadau crëadigol Duw, dirgehvch sydd yn llyncu y gwjTthiau oll,

crëadigaeth newydd a deifl yr hen i anghof byth

!

Gan fod y seihad mor ogoneddus, rhaid y bydd y perffeithiad

felly. Beth yw gwnieuthur pechaduriaid }n saint? Eu crëu o

newydd. Gall addysg a philosophi ddofi mesur ar eu natur: ond

meA^Ti gras, wele Dduw yn crëu nes newid eu natur. Nid oes

dim i'w wneyd âg esg)"rn sychion iav>T! ar wyneb y dj^rjni ond eu

claddu o'r gohvg. Oes! "Fel hyn y dpved yr Argh\ydd Dduw
^ATth yr esgjTn h}Tî, Wele fi }ti dw}ni anadl i'ch meA\Ti, fel y bydd-

och b^-w. Gîau hefyd a roddaf arnoch, a pliaraf i gîg g^-fodi

arnoch, gwisgaf chwi hefyd â chroen, a rhoddaf anadl }Tioch, fel y
byddoch b^TN', ao y gwypoch mai myfi yw yr Arghv}-dd." Y mae
yT luddew a'r Groeg\\T mewTi gelyniaeth â'u gilydd fel nas deuant

byth ynghyd. Deuant ! fe grëa }t Emmanuel y ddau ynddo ei hun

yn un dyn newydd, gan wneuthur heddwch. Y mae Saul yn

chwythu bygythion a chelanedd yn erbyn dysgyblion yr Arglwydd;

ac felly y per}' hyd y diwedd. Nage ! y mae Duw yn myned i

grëu calon dysgybl lesu yxi Saul ei hun. Pa ddefnydd goleuni

sydd mewTi tywyUwch ? ond gall CrëawdwT orchym^n i"r goleuni

lewyrchu o dywyllych ; ac ni a wyddom am rai y gaUwn eu han-

erch, "Yr oeddycli chwi g}Tit }T1 dy\vylhvch, ond yr awT hon

goleuni ydych yn yr Arglwydd.

5. Mae j'r amlygiad a wnaeíh Dmo hoiio ei hun yn y grëadig-

aeth hon, fel }ti y Uall, yn wreiddyn a chyinhelliad i addoliad a

gwasanaeth iddo.

Y Bòd Dwyfol ynddo ei hun }^v achos a gwTthddr}xh cyntaf

crefydd. Ond y mae efe ynddo ei hun yn anhysbys; ac felly

rhaid iddo roddi amlygiad o hono ei hun tuag at gymhell a dwyn
ei grëadur i'w wasanaethu. Beth ^'w crefydd ond cymer}d Duw
yn Dduw ? a pha fodd y gwneir hyny heb ei adnabod ? Both y

w

crefydd ond anrhydeddu Duw megys Duw? a pha fodd y geUir

gwTieuthur hyny heb i'w anweledig bethau ef ddyfod i'r gohvg ?

Beth }-w crefydd ond gweithrediadau enaid me\vn cariad, ofn,

jTnddiried, a mawl? eithr "pa fodd y credant yn }t hwTi ni chl}nv-
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sant am dano? a pha fodd y clpvant heb bregethA\T?'" Ac i'r

dyben o gael Adda i'w addoli, anfonodd Duw allan bregeth^\yr,

y rhai )t aeth eu s\\ti \i\\y tr\\y }t hoU ddaear, a'u geiriau hyd

eithafoedd y byd. Yr analygiad a wTiaeth Duw o briodoUaethau

ei natiir }-n }t oll oedd oddiamg}lch y d}Ti a'r oll oedd o'i fewn,

}Tighyda'r c}-fammod a wTiaeth Duw ág ef, ydoedd gwreidd}Ti ac

achos umong}Tchol ei holl grefydd. Felly ar sylfaeniad }- grëad-

igaeth weledig, dacw angelion }ti canu, a d}Ti }ti ebrwydd }T1 eu

dil}Ti. Ond }Ti fiian wedi dechreu }t oedfa, wele bechod }ti

gwTieuthur rhw}-g rhwng }t addolwT à GwTthddnch addoliad

—

rhwTig y gwas a'i Feistr. Y mae gwnhr}-fel ^-n tòri allan, a phob

cydfod a thrafodaeth }ti darfod rhwTig }t orseddfainc â'r gwrth-

ryfelwr. Aeth teml Dduw }ti ogof lladron, y gogoniant a }Tn-

adaw-odd, y lampau a ddiffoddw}-d, y canwyllbren a s^-mudwyd,

fììeidd-dra angh}-fanneddol a osodwyd i f}Tiy }ti y Ue sanctaidd;

chwantau o bob math, fel anifeiliaid gwyllrion }t anialw-ch, a'r

cathod, }-n }Tng}-farfod }ti }t adeilad a g}-fodw}d }-n g}-segr

i'r Jehofah. Y mae Duw }Titau wedi darfod gof}Ti am addoliad

o'r fath le, ac }ti bygwth, "GwTiaf i'r t}- hwTi meg}s y gwTiaethum i

Siloh;" c^-fiawn }-w i mi }-niddw}Ti at ddyn s}Tthiedig fel at angel

S}Tthiedig, o law }t hw-n nis gof}Tiaf ac nis derb}Tiiaf addoliad.

Oni buasai i Dduw grëu o newydd, buasai addoliad i'w enw-

wedi darfod o fysg d}Tiion fel o í}sg c}-threuliaid—w-edi ei goUi

o"r ddaear meg}-s o uffem. Ond mewn crëadigaeth newydd, y

mae efe }ti sicrhàu addoliad newydd. "Meg^s y saif ger fy mron

y nefoedd newydd a'r ddaear newydd, y rhai a wnaf fi, medd }t

Arglw}-dd, felly y saif eich hád chwi a'ch enw chwi Bydd hefyd

o newyddloer i newyddloer, ac o sabbath i sabbath, i bob cnaw-d

ddyfod i addoli ger fy mron i, medd }t Arglwydd" (Esa Iwi. 22,

23). Pan y mae >t Arglwydd }T1 addaw gwTieuthur ei waith

mawT hwTi, mae }-n galw ar }t holl ddaear i ganu ac i addoli.

*'M}-negu }T ydwyf fi bethau newydd." Pa bethau, Arglwydd?

Y pethau am "fy ngwas }t hw-n }t yd\v}-f }-n ei g}nnal, fy ethol-

edig, i'r hwTi y mae fy enaid }-n foddlawTi;" rhoddais ef "yn g}-f-

ammod pobl, ac }-n oleuni cenedloedd ; i agor}d Uygaid y deillion,

i ddw-}Ti allan y carcharor o'r carchar, a'r rhai a eisteddant ire\m

t}"vvyllwcho'r carchard." A pha beth a deilyngir gan hyn ? "Cen-

wch i'r Arglwydd g'n newydd, a'i fawl ef o eithaf y ddaear.
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Rhoddant ogoniant i'r Arglwydd, a mynegant ei fawl yn yr

ynysoedd" (Esa. xlii. i, 6, 7, 9— 12). Ar sylfaeniad y grëadigaeth

new}dd yn nghnawdoliad Crist, dacw addoli o'r nefoedd i'r

ddaear. Mae Hiaws o lu nefol yn moUannu Duw, ac yn dywedyd,

"Gogoniant yn y goruchaf i Dduw," a'r "bugeiUaid a ddychwel-

asant, gan ogoneddu a moliannu Duw am yr holl bethau a glyw-

sent ac a welsent." Simëon, gyda'r dyn bach lesu yn ei freichiau,

a fendithiodd Dduw. Anna oedd "yn gwasanaethu Duw mewn
ymprydiau a gweddíau ddydd a nos; hon hefyd yn yr awr hòno a

fohannodd yr Arghvydd, ac a lefarodd am dano ef wrth y rhai oU

ocdd yn dysgwyl ymwared yn Jerusalem." Mair, Zecharìas,

y doethion o'r dwyrain,—y maent oU yn addoU a bendithio yr

Arghvydd; o henvydd efe a wnaeth beth newydd ar y ddaear.

Gwelodd loan yr eghvys tr\vy y nef a'r ddaear yn un gynnuUeidfa

ar fynydd Sion yn addoU. Pwy a addoUr ? Duw a'r Oen : Duw,

nid fel Crëawdwr, ond fel y mae yn eistedd ar orseddfainc y gras,

a Christ fel Cyfryngwr o flaen yr orseddfainc. "I'r Hwn sydd yn

eistedd ar yr orseddfainc, ac i'r Oen, y byddo y fendith, a'r

anrhydedd, a'r gogoniant, a'r gaUu yn oes oesoedd." Clywir yn

eu mysg "lais angeUon lawer." Wel, y maent hwy yn cadw at

eu hen gán yn y bore ? Na, prynedigaeth dyn sydd wedi dwyn

eu bryd hwythau. "Teihvng yw yr Oen, yr hwn a laddwyd," yw
eu cân hwy heddyw (Dad. v. 11, 12).

Fel hyn yr amlygiad o bri'odoUaethau Duw yn Nghrist, ac adfer-

iad pechadur at Dduw trwy Grist, ydyw sylfaen, cymheUiadau, a

dechreuad addoUad yr eghvys. lë, syUu ar Grist, a phrîodoUaethau

Duw yn ei wjTieb, a chyfranogi o'r effeithiau grasusol, a rydd y
nefoedd yn fìflam o fawl yn dragywydd. Yr wyt ti, enaid cred-

iniol, yn cofio dy ysbryd mor ddiaddoU Duw á'r cythreuUaid.

Buost fyw hyd y medraist mewn anghof o hono a gelyniaeth ato.

Pan y daeth deddf Sinai i dy ddal ger bron Duw, gwaUgofi a ffbi

yr oeddit, gan waeddi, "Pwy a drig gyda'r tân ysol? pwy a

breswyUa gyda'r Uosgfeydd tragywyddol ? " Ond pan y cefaist

olwg ar y drefn i achub trwy Grist, toddwyd dy ysbryd i addoU;

daethost i gredu, caru, gobeithio, ac ymhyfrydu. Y drefn fawr

yw'r cymheUiadau i'r cwbl. "Yr ydym yn ei garu ef," a dyna

addoU. Paham? "Am iddo ef yn gyntaf ein caru ni." Er i ni

ddywedyd mai Duw a wnaeth dafod y pechadur, ni wna hyny
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iddo fendithio Duw âg ef. Er i ni ei hysbysu mai Duw a wnaeth

ei gorft" a'i enaid, nid yw hyny yn peri iddo ymgysegru i'r Ar-

ghvydd. Ond safaf ar fryniau'r grëadigaeth newydd, ac a waeddaf,

" Oni wyddoch chwi nad ydych yn eiddoch eichhunain? canys

er g^verth y prynwyd chwi; gan hyny gogoneddwch Dduw yn

eich coríif ac yn eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw. Yr wyf

yn attohvg i ch^^-i, frodyr, er trugareddau Duw," trugareddau gras

yr efengyl, "roddi o honoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd,

cymerad^\y gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi."

O y mae digon wedi ei wneuthur i roddi i ddyn destynau addoliad!

ond y mae eisieu ei grëu ef ei hunan i hyny. Er g\vneuthur y
cwbl }Tî y bore, nid oedd ar y ddaear ddim addoH nes gwneuthur

dyn; ac ni bydd addoh eto ar ddaear y cwymp nes gwneuthur y

dpi o newydd.

6. Alae Dinu wedi go?-/>/nc'ys byth yii y grcadigaeth netoydd, fel

am dymmor yn yr hen, a threfnn drícyddi orphuysfa i bechadur.

Yr oedd yr hen grëadigaeth yn orphwysfa i Dduw (Gen. ii. 2, 3).

Llawenychu yr oedd yn ei weithredoedd, am fod y cwbl yn ei

amlygu, a thrwy y dyn yn ei ogoneddu. Ymhyfrydai Duw
ymddo ei hun erioed; ac yn awr y mae yn gweled gradd o hono

ei hun allan o hono ei hun, gan fod yr oU a wnaeth yn amlygu

ei drysorau. Ac yr oedd yn cyflwyno gorph\vysfa i ddyn ynddo

ei hun yn ol yr amlygiad hwnw. Yr oedd y dyn i weled, addoH,

a mwynhâu Duw, ac ar y lhvybr liwnw i ddyfod i dragy\v)-ddol

fwynhâd o hono. Ond chwalodd pechod yr orphwysfa hon. Dyna

ogoniant Duw oddi\vrth ddyn, dedwyddwch dyn yn Nuw, ac felly

yr orphwysfa ymhob golygiad, yn coUi ar un ergyd. Safai Duw
uwch ben y cwbl bellach, a gofynai, "Mae y fan y gorphwysaf?"

* Dyma fy nelw wedi ei choUi, a'r hoU ddaear yn ôl am fy ngogon-

iant.' Edrychai ar y dyn a wnaeth, a dywedai, "Edifarhäodd

arnaf wneuthur o honof ddjii ar y ddaear; ac yr wyf yn ymofidio

yn fy nghalon" (Gen. vi. 6). Ac wele ragluniaeth Duw, yn

gystal a'i air, yn g\vaeddi ar blant dynion yn y Ueoedd y ceisiant

orphwyso, "Codwch ac ewch ymaith, canys nid dyma eich gor-

phwysfa." Y mae dyn wedi coUi ffafr Duw, a phob hyfr)-dwch

yn ei gymdeithas, a'i wobr g}'da Duw ar ffo. Mae ei ddallineb

yn ei ddyeithro oddiwrth Dduw, a'i syniad cnawdol } n ei kinw â

gelyniaeth ato; felly y mae fel y mòr yn d}'g>-for, pan nad allo

Y 2
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fod yn llonydd, ac, fel yr ysbryd aflan yn y ddammeg, yn rhodio

ar hyd lleoedd sychion, gan geisio gorphwysdra, ac nid yw yn ei

gael; acy mae ei wyneb ar y wlad mewn byd arall nad oes ynddi

orphwysdra na dydd na nos yn oes oesoedd.

Ond pan y mae dyn yn nghanol dyryswch a thrueni, clywaf ras

Duw yn dywedyd wrtho, Enaid, oni cheisiaf orphAvysdra i ti,

fel y byddo da i ti? Pa fodd y ceir hyny? Duw sydd yn

myned i grëu nefoedd newydd a daear newydd yn sylfaen gor-

phwysfa dragywyddol. Yn ngwaith y prynedigaeth y mae Crist

yn gorphwys, Duw yn gorphwys, a phechadur yn gorphwys.

Wedi i Grist weithio o'i gnawdohad i'w fedd, efe "a orphwysodd

oddiwrth ei weithredoedd ei hun, megys y gwnaeth Duw oddiwrth

yr eiddo yntau." Ac yr oedd yma y fath amlygiad gogoneddus a

chyflawn o Dduw a'i briodohaethau, fel y dywedai efe, "Y mae fy

enaid yn foddlawn." Yma y mae Duw wedi mynegu ei hoU

galon, ac yn gorphwys heb ganddo ddim sydd fwy i'w ddy^yedyd.

Y ddoethineb oedd yn dyfeisio rhywbeth ardderchog a rhyfedd o

hyd, sydd yma yn arddangos dyfnder ei golud, ac yn gorphwys

"yn yr Hwn y mae hoU drysorau doethineb a gwybodaeth yn

guddiedig." Y daioni oedd wedi ymwasgaru yn ei efifeithiau

trwy'r grëadigaeth, yma a grynhöwyd—yr holl ddaioni yn myned
heibio i ni fel yr edrychem arno, heb ddim rhyfeddach gan Dduw
i'w amlygu mwyach. A'r cariad a'r gras na chawsant eu dangos

yn yr hen grëadigaeth, sydd yma yn byrlymu yn fôr ar unwaith, a

Duw yn llonyddu yn ei gariad, fel wedi myned yn ben-llanw arno.

Bellach y genadwri at grwydriaid Eden ydyw, Deuwch i mewn i'm

gorphwysfa i ! Mynasai Job, yn nyfnder ei adfyd, fyned o'r byd i'r

bedd i gael gorphwys; ond gorphwysfa nacäol, ddideimlad, ddi-

fwynhâd, yw gorphwysfa'r bedd. Os ydym ni am orphwysfa i'w

mwynháu, awn trwy borth yr aileni o'r hen grëadigaeth i mewn i'r

newydd.

IV. MaE Y GREADIGAETH NEWYDD YN DYFOD I LE YR HEN,

AC YN RHAGORI CY.MAINT ARNI, FEL NA CHOFIR HI.

Os oedd y grëadigaeth gyntaf yn gyfrwng i ddadguddio gogon-

iant Duw, ni chofir mo honi fel y cyfryw gan y gogoniant tra

rhagorol a amlygir yn y newydd. Yr oedd gwaredigaeth yr

Aipht yn cael ei llyncu gan waredigaeth Babilon. Ond cesglwch

ynghyd holl waredigaethau cysgodol yr eglwys, y maent yn

\
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diflanu yn wyneb iachawdwriaeth angeu y groes. O na bait, fy

enaid, yn gweled gogoniant Duw yn ^yyneb lesu Grist ! un drem

arno yma a Iwnc i anghof bob dadguddiad arall o hono. Y mae
gogoniant y ddeddf yn myned o'r golwg yn wyneb gogoniant yr

efengyl. Beth oedd gAveled yr archoffeiriad luddewig yn myned
trwy y tabernacl o waith llaw at yr arwyddion o Dduw, wrth weled

ein Harchoffeiriad ni, yn holl ogoniant ei Berson, yn myned trwy

y tabernacl uwch a pherfifeithiach i'r nef ei hun, i bresennoldeb

gwirioneddol Duw, ac yn derbyn yno fendithion sylweddol a

thragyAvyddol i'r eglwys ?

Wrth gofio yr hen grëadigaeth, rhaid cofio ei dir)^viad yn

annhrefn a melldith y cwymp. Ond pan welir y grëadigaeth

newydd yn ei pherffeithiad, "pob melldith ni bydd mwyach !

" Yn
adferiad dynion at Dduw, adferir pob peth arall i drefn a chysur;

"rhyddhëir y crëadur yntau hefyd o gaethiwed llygredigaeth;" a

bydd pob peth yn wasanaethgar i ogoniant gras a chariad Duw
yn iacliawdwriaeth yr efengyl. Daw y dydd pan y bydd yr holl

eglwys heb arni ddim o ôl y cwymp, a phan y bydd pechod a'i

hoU efifeithiau wedi eu dileu o bob man ond o uftern.

Ymgysured pobl Dduw yn y dyddiau hyn yn eu Duw fel Crë-

awdwr fifyddlawn. Y mae efe, nid yn unig gyda golwg ar yr holl

eglwys, ond gyda golwg ar bob un yn bersonol a gedwir, yn crëu

o'r newydd. Os ydych yn gweled Sîon bron myned heb neb yn

ei cheisio, gelwch ar Dduw Síon; gall efe eto beri y fath chwan-

egiad at ei eglwys, nes y gofynir mewn syndod, "Pwy yw y rhai

hyn a ehedant fel cwmwl, ac fel colomenod i'w ffenestri?" Pe

buasai y fath beth ag i Dduw yn y dechreuad, cyn iddo wneuthur

neb na dim, grëu angel yn gyntaf oU, a'i fod yn dal yr angel ar

ben ei fs yn nghanol y gwagle, yn yr ehangder anfeidrol, ac yn

gofyn iddo, 'Beth a weli di?' atebasai yr angel, 'Niwelaf fi ddim,

Arglwydd, canys nid oes dim i'w weled.' Wel, ebe Duw, bydd

yma yn fuan fydoedd ar fydoedd, heuliau ar heuliau, a chrëadur-

iaid, bychain a mawrion, heb rifedi. O ba le y dcuant liwy?

meddai yr angel. O ba le y daethost ti ? atebai Duw. Efe, yr

hwn a'th luniodd ac a'th grëodd di, bydd mor hawdd iddo ef eu

crëu hwythau. Dichon fod rhai hen grefyddwyr da yn barod i

wylo wrth feddwl am gynifer o dadau a brodjr, maw eu duwiol-

deb, a dysglaer eu talentau, yn eu côf hwy, sydd wedi eu colli o'r
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ddaear, ac wrth weled diffygion lawer yngln â'r aclios y mae eu

calon yn glymedig wrtlio, a'u bod weithiau 'yn dywedyd, Wel,

wel ! wedi marw ychydig bobl dduwiol eto, fe fydd gwir grefydd

wedi darfod o'r tir. Ond, fy anwyl frodyr, o ba le y daethoch

chwi ? Yr Hwn a'ch adgenedlodd chwi, a all grëu eto o'r new-

ydd yn Nghrist lesu h'aws dirif "Wele fi yn crëu, " medd Duw;

a digon ydyAv. Credwch yn y Duw a ddichon o'r meini godi

plant i Abraham. "Y rhai ydych yn cofio yr Arghvydd, na

ddystewch, ac na adewch ddystawrwydd iddo, hyd oni sicrhäo ac

hyd oni osodo Jerusalem yn fohant ar y ddaear."

Bechadur, geUi fyned gyda chalon aflan at Dduw, o herwydd

fe dâl i ti weddîo, "Crëa galon lân ynof, O Dduw; adnewydda

ysbryd uniawn o'm mewn." Gallem ni dybied mai golwg tra

diobaith sydd ar gyflwr y neb y dywed Duw am dano, "Ara

anwiredd ei gybydd-dod ef y digiais, ac y tarewais ef; ymgudd-

iais a digiais; ac efe a aeth rhagddo yn gildynus ar hyd fíbrdd

ei galon." Y mae cybydd-dod wedi gwywo ysbryd hwna

;

digofaint Dduw yn ei gydwybod wedi ei chwerwi, a'i ym-

guddiad rhagddo yn peri tywyhwch; mae yn ymgyndynu dan

ergydion yr Arglwydd ; rhaid ei fod yn afiach trwyddo, a pha

fodd y bydd efe byw ? Gwrandewch yr hyn a ddywed Duw am
dano ymhellach ! "Ei ffyrdd a welais, a mi a'i iachâf ef; tywysaf

ef hefyd, ac adferaf gysur iddo." Pa fodd y gwnei hyny, Ar-

ghvydd mawr? Wele, Crëawdwr ydwyf fi. "Myfi sydd yn

crëu ffrwyth y gwefusau : Heddwch, heddwch i bell ac i agos,

medd yr Arglwydd, ac mi a'i iachâf ef " Nid oes achos i neb

ddy\vedyd na meddwl nad oes obaith am dano; er heb wneuthur

daioni, ac heb ynddo ddefnydd daioni, gall Duw ei grëu yn

Nghrist lesu i weithredoedd da. Edrychwch am grefydd oddi-

wrth Dduw, ac oddiwrtho ef yn unig. "Gweithiwch allan eich

iachawdwriaeth eich hunain trwy ofn a dychryn; canys Duw yw
yr hwn sydd yn gweithio ynoch ev/yhysio a gweithredu o'i

ewyllys da ef

"



PREGETH XVII.

RHWYMEDIGAETH PLANT IW RHIENI,

CrFARCHIAD I BOBL lEÜAINC.

Ephesiaid vi. I—3: "V plant, ufuddhewch i'ch rhieni yn jt Arglwydd;
canys hyn sydd gyfiawn. Anrhydedda dy dad a'th fam, yr hwn yw y
gorchymyn cyntaf mewn adde\\ id, fel y byddo yn dda i ti, ac fel y Ijyddech

hirhoedlog ar y ddaear."

Yì.íAE epistolau Paul yn dangos fod y j^lant yn yr eglwys

gristionogol yn nyddiau yr apostolion. Yr oedd rhai o

honynt, o bosibl, wedi eu dychwelyd oddiwrth baganiaeth trvvy

yr efengyl, ac eraiU wedi eu meithrin ynddi o'u mebyd gyda'u

rhíeni duwiol. Yn ei gyfanniiod â'i bobl, addawa yr Arglwydd

fod yn Dduw i'w hâd hwy. I\Iae Crist yntau yn sicrliâu mai

eiddo y cyfryw rai yw teyrnas nefoedd; ac felly mae Paul yn eu

cyhoeddi yn "sanctaidd" yn eu mabandod (i Cor. vii. 14); hyny

yw, yn ddosbarth o bobl neiUduedig yr Arghvydd ar y ddaear.

Mae yn iawn i gredinw}T synied fel liyn am eu plant, oddieithr eu

bod hwy yn profi i'r gwrthwyneb; ac os byddant, yn Ue hyny, yn

rhoi anvyddion, wrth dyfu i fyny, fod y ffydd ddiffiiant, yr lion a

drigodd yn gyntaf yn eu rhi'eni duwiol, ynddynt hwythau hefyd,

mae y syniad yma yn cael ei gadarnhâu. Yr oedd y cyfry\v,

dybygid, i'w canfod yn eghvys Ephesus; ac felly mae Paul, yn ei

epistol ati, yn eu cyfarch hwy, mewn undeb âg eraill, o dan yr

enw "saint yn Ej^hesus, a ffyddloniaid yn Nglirist lesu," Ac
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wedi dangos, niewn tôn nefolaidd, y rhagorfreintiau sydd yn

perthynu i"r fìfyddloniaid hyny, y mae, yn y rhanau olaf o'i lythyr,

yn eu cymhell i'r hoU dymherau dyrchafedig ag sy'n gweddu i'r

fath bobl, ac yn eu gahv, yn ngwahanol amgylchiadau bywyd, i

rodio yn addas i"r ahvedigaeth eu gahvyd iddi. Yn y ddwy ben-

nod olaf, y mae yn dysgu y gwahanol ddosbarthiadau yn eu

dyledswyddau perthynasol a theuhiaidd. Pell oedd Paul o roddi

cefnogaeth i'r dyb fod codi credinwyr i berthynas ysbrydol â'u

gilydd yn Nghrist lesu yn dattod perthynasau natur. I'r gwrth-

w}-neb, mae efe yn eu cadarnhâu hwy, ac yn g\vneyd rhagorfreint-

iau y berthynas ysbrydol hòno yn gymhelhad i gyflawni y dyled-

swyddau ag sydd yn cyfodi oddiwrthynt. Yr ydym ni, yn awr,

yn dychwelyd at y dosbarth a nodir yn ein testun : y plant yn eu

rhwymedigaeth i'w rhíeni. Hyderwn nad anfuddiol i'n cyfeiU-

ion ieuainc fydd gair o addysg o barth i ddyledswydd mor bwysig.

Mae naturiaeth a gras yn cydrwymo plant i gyflawni hon; y mae

y Bibl yn wastad wrth eu cyfarch hwy yn disgyn arni yn gyntaf,

ac yn dangos mai yn y c}'flawniad dyfal o honi y mae eu hym-

arferiad hwy o dduwioldeb i fesur mawr yn gynnwysedig.

Cyn dyfod, pa fodd bynag, i ymdrin â'r ddyledsAvydd hon,

dymunem ahv syhv at un hynodrwydd a berthyn i'w gwrth-

ddrychau. Plant, ni a wehvn, yw deihaid y ddyledswydd; ond y

maent }^n cael eu cyfarch yma nid yn unig fel plant i'w rhîeni

daearol, ond hefyd fel plant i Dduw yn Nghrist lesu; ac y mae

bod felly mewn gAvirionedd yn gymhwysder anhebgorol i iawn

gyflawniad y ddyledswydd hon fel pob gwasanaeth arall a berthyn

i grefydd. Nid ydym yn dywedyd hyny am nad ydym yn credu

fod yn ddyledswydd ar bob plant anrhydeddu eu rhîeni: na, mae

hyn allan o ddadl; ac y mae yr esiamplau a geir o'r cyfryw

rinwedd ar dir natur yn dra dymunol i edrych arnynt, ac o werth

ma\vr i deuluoedd. Nid yw crefydd byth, cofìer, yn diystyru

serchiadau a rhimveddau naturiol; ond yn hytrach megys y mae

gogoniant yn perffeithio gras, felly mae gras, pan ddelo i'r galon,

yn eu perffeithio hwythau; a thrwy gysyUtu wrthynt yr ystyriaeth

o rwymedigaeth i Dduw, a'u troi yn wasanaethgar i'w gogoniant,

mae yn adferu iddynt eu gwir urddas. Dengys hyn i chwi, bobl

ieuainc, y príodoldeb o'u meithrin hwy. Chwi a ellwch fod yn

sicr y bydd i grefydd, pa bryd bynag i delo i'ch calonau, gadarn-
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liâu eich \\o\\ )martoriadau daionus. Fel letain, hi a ymgymysga

â phob iawn deimlad ag ydoedd yno cyn ei dyfodiad, gan eu puro

a'u dyrchafu, a gosod ei naws fendigedig ei hun ar y cyfan. Bydd

yn llawer o help i chwi hefyd i ymarfer duwioldeb ar ol ei chael,

os byddwch wedi eich meithrin a'ch sefydhi mewn tymherau ac

arferion canmolad^\y o'ch mabandod. Bydded i rîeni a phlant

gofio hyn. Ar }t un pryd, yr ydym, wrth ddysgu dyledswyddau

crefydd i'n gilydd, i ofahi am wneuthur hyny yn fifordd Duw.

j

Dylem ddangos y pwysigrwydd o fod yr eg\vyddorion yn efengyl-

I
aidd, a bod pob dyledswydd o ran natur, ysbryd, a dyben, yii

! cyfateb i reol y gwirionedd. Yn gymaint a bod g\vir sancteidd-

rwydd ac uíudd-dod yn ffrwyth undeb â Christ, ni ddylent byth

gael eu trîn yn ysgaredig oddiwrth eu gwTeiddyn; ac yr ydym i

fod yr un mor ofalus am beidio camgymer}'d cynnjTchion natur

am ufudd-dod ffydd ag ydym i beidio gosod yr ufudd-dod hwnw
yn lle cyfiawnder ma\vr yr efengyl. Darllenwch yr adnodau cylch-

ynol i adnodau y testun, a chwi gewch weled fod yr apostol, wrth

gymhell i'r dyledswyddau cymdeithasgar, yn gorchymyn eu cyf-

lawni "yn yr Argh\ydd—yn ofn Duw—yn symlrwydd y galon—

o

gariad at Grist—gan wneuthur pa peth bynag a wnelom o'r galon i'r

Àrghvydd, ac nid i ddynion." Dymawir ysbryd ufudd-dod. Gall

cymhell dyledswyddau crefydd ar ddynion yn y wêdd hon fod yn

foddion nid yn unig i adeiladu y saint, ond i ddychwelyd yr

annuwiol. Oblegid, mae yr athraw wrlh eu pregethu yn dwyn

awdurdod Duw yn ei air at g}'d\vybodau ei wrandäwyr, yn eghiro

i'w meddyhau ysbrydolrwydd rheol eu dyledswyddau, ac yn dangos

yr anghenrheidrwydd am y b}\v}d tumewnol hwnw, oddiwrth yr

hwn y mae gwir ufudd-dod }n deiUio; ac fel hyn mae tuedd yn yr

holl ymdriniaeth i argyhoeddi y mwyaf dichlynaidd ar dir natur o

ddiífygion ei gyflawniadau, ac felly i'w ddwyn o hono ei hunan at

Grist, ac i weled fod yn rhaid ei aileni cyn y gall wneuthur dim

ag a fyddo yn g}'merad\vy gan yr Arghvydd.

Yn g}'son â'r ystyriaethau uchod, dymunem geisio athrawiaethu

ein cyfeilhon ieuainc yn y ddyledswydd sydd o dan ein syhv yn

bresennol. Nid am y mynem i chwi oedi ei chyflawni nes dyfod

i sicrwydd eich bod yn dduwiol. Pa beth? oedi anrhydeddu

çich rhîeni ! pa beth ynte a wnewch chwi ? Maent hwy yn rhwyni

o gael parch neu anmliarch oddiar eich dwylaw bob dydd; a
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thybygid fod }n ddigon eglur i l^awb fod y cyflawniad mwyaf an-

mherffaith o ddyledswydd yn well na'i hesgeuluso neu ymddwyn

i'r gwrthwyneb. Os yw y gwall, yr hwn, yn naturiol, sydd yngln

Avrth y dymher hoff a'r ymddygiadau caruaidd, yn peri ei bod yn

bechadurus, pa faint mwy pechadurus ydyw cyndynrwydd ac

anufudd-dod ? Mae drwg y naill yn y duU a'r amgylchiad yn

unig; ond mae y llall yn ddrwg ynddo ei hun. Yn y naill ffordd

yr ydych yn pechu yn erbyn Duw, ac yn y llall yr ydych yn pechu

yn erb)Ti Duw a'ch rhíeni. Mae yn wir y gall plentyn o'r nod-

weddiad cyntaf fod yn ddigrefydd, ac felly fod yn wrthodedig yn y
diwedd; ond y mae plentyn o'r nodweddiad olaf yn ddiygionus

ac anfad, ac yn aml yn syrthio o dan farn y Goruchaf yn y byd

hwn, yn gystal âg yn yr hwn a ddaw. Eich penderfyniad, gan

hyny, a ddylai fod, nid oedi cyflawni eich dyledsAvyddau, ond

gochel eu cyfla^vni oddiar egwyddorion deddfol a gau, a byw heb

gariad Duw yn eich calonau. Ceisiwch dduwioldeb, ond ceis-

iwch hi yn ffyrdd ufudd-dod, megys Dafydd, yr hwn a ddywedai,

"Dysg\vyHais wrth dy iachawdwriaeth di, O Arglwydd, a

gwnaethum dy orchymynion."

Bellach, gan obeithio eich bod yn awyddus am wasanaethu

Crist yn y ddyledswydd dan sylw, ni a ddangoswn yn gyntaf,

I. Pa fodd vr ydych I WNEUTHUR HYN; neu, ychydig o

gyfarwyddiadau i gyflawni y ddyledswydd: "Anrhydedda dy dad

a'th fam."

I. Anrhydcdda hny à'th gar/ad.

Cariad yw y gwreiddyn o'r hwn y tardd pob duU arall o'u

hanrhydeddu

—

)t ysbryd sydd yn rhoddi bywyd ymhob ymddyg-

iad. Heb hwn ni chyflawnir un ddyledswydd yn iawn tuag atynt;

ac o'r ochr arall, os bydd hwn yn gwresogi y fynwes, ni adewir un

heb ei chyflawni. Mae cariad yn llygad yn mhen y plentyn i

weled pa beth i wneyd, ac yn barodrwydd yn y galon i ymaflyd

ynddo. Ymddengys yn sirioldeb y wynebpryd, a mwyneidd-dra

y llais, yn nhynerwch yr ymadroddion a'r ymddygiadau, a thr
allan mewn Uíaws o fân-gymwynasau na buasai plentyn digariad

byth yn meddwl am danynt.

Mae naturiaeth ei hun yn dysgu plant i garu eu rhíeni; ond y
mae gras yr efengyl, fel yr ydym wedi sylwi eisoes, yn ymgeleddu

y teimlad naturiol, ac yn codi y plentyn i ymarfer cariad o ufudd-
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dod i Dduw. Felly, os bydd efe yn cael ei demtio i anghariad-

oldeb, mae cofio )t Arglwydd yn ei g)-mhell i'w wrthsefyll. "Ni
wnaethum i felly rhag ofn Duw," medd y plentyn duwiol; 'mae

cariad Crist yn fy nghymhell i'r gAvrthw)7ieb; fe garodd Efe ei

ehTiion, ac mae yn gorchymyn i minnau wneuthur )t un modd

;

ac os felly, pa faint mwy i garu fy nhad yr hwn a'm cenedlodd,

a'm mam yr hon a'm hymddg?' Teulu crefyddol ydyw eglwys

y plent)-n bach : dyma lle dysgir ef g)^ntaf, nid )ti unig i addoli
j

Duw, ond i garu y brod)T. Mwynhâ yma g)'mun y saint o'i fab-

'

andod, yn ngh^Tiideithas ei rîeni duwiol—y rhai rhagorol, ac iddo

ef, ar y pr)'d, )t unig "rai rhagorol, yn y rhai y mae ei holl

hyfr)-dwch." Yn )t egh^ys yn y t, mae )Titau )ti cael ei ymarfer

i ddyosg llid, a dig, a llefain, ac i wisgo cariad; ei holl weithred-

oedd bychain ef )^n cael eu g^vneuthur me-mi cariad; natur a gras

yn cydweithio, ac yn tòri allan mewn pob an'.yddion o serchog-

rwydd tyner. Na feddylied neb fod y pethau h)Ti i'w diyst)TU :
j

mae g\ werth ynddynt ; oblegid os bydd plentyn wedi ei fagu

yn ddiserch i'w ríeni yn ei febyd, mae yn per)-glu bod felly ymhob
perthynas arall dros y g\veddill o'i oes. Y g)-mdeithas deuluaidd,

fel y dywedai un, j\\ cryd tynerwch; a'r cariad a feithrinir yma, a

dr allan yn y man, fel y byddo y galluoedd yn ymehangu, a'r

g\vrthddrychau yn dyfod yn adnabyddus i'r meddwl, yn garedig-

rwydd at yr hoU frawdoliaeth sanctaidd, íe, at holl deulu dyn.

Er nad jw y plentyn eto yn g^^ybod ond ychydig am yr Arglwydd
a'i "bobl, eto, wrth garu ei rieni du\\-iol, mae yn cam y cyfan.

Am y d)Tiion ag y mae eu clod am dduwioldeb yn uchel )n yr

ysgrythyrau, mae Ue i gasglu am lawer o honynt, pa fodd bynag,

eu bod yn hynod o'u mabandod am y rhinwedd hwn. Nld oedd
gan Isaac, fe wyddys, ddim mwy o barch i'w ddangos i Rebeccah
ei wraig na'i dwyn hi i babell Sarah ei fam. Yr oedd tair blyn-

edd, bellach, er pan y buasai hi fanv; ac eto )t oedd ei lle )ti

wâg yn serchiadau ei bachgen ; ond yn awT, wele y llaw ag oedd
wedi ei amddifadu ef o fam d)Tier, yn ei g)'nnysgaethu á gwTaig

fîyddlawn, ac )aitau yn troi i )Tnserchu ynddi; ac felly, wedi cael

Rebeccah i'w phabell hi, a dim yn g)'nt, fe dd)"v\-edir, "Ac Isaaca

)TOg)'Surodd ar ol ei fam." Ofer gollwng y meddwl i grwydro

dros derf)Tiau )t hanes, onide, gallem dd\xliymygu iddo adrodd

Uawer o yniddyddanion ei fam wTth Rebeccah. Gallasai dd)"\vedyd,
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yii ddiammheu, 'Mae arnaf hiraeth eto wrth gofio am dani pan yn

fachgen, fel yr eisteddai yn nrws y babell, yn hwyr y dydd, i

adrodd wrthyf gyfiawnderau yr Arglwydd. Yr oedd ei ífyddlon-

deb ef i'w addewid, ei ofal tyner am dani, a'i waith yn ceryddu

breninoedd o'i phlegid, ac yn y modd hwnw yn ei gwaredu fwy

nag unwaith o'r maglau ag yr oedd hi a fy nhad, trwy eu hanym-

ddiried yn yr Arghvydd, wedi eu dwyn arnynt eu hunain, yn

llenwi ei chalon o ddiolchgarwch. Ond yn awr y mae hi wedi

marw; ac wele Ragluniaeth dirion wedi darpar ymgeledd gy-

mhwys i minnau yn ei lle. Tyred, fy anwyl Rebeccah, eistedd yn

mhabell fy mam.'

Yr un modd am Joseph: yr oedd serchogrwydd i'w ríeni yn hy-

nodrwydd mawr yn ei nodweddiad yntau. Yn Ue Ueithio eì gariad,

ni ddarfu dyrchafiad bydol, na blynyddau o ysgariaeth oddiwrth

ei dad, ddim ond ei godi i weithredu yn fwy angerddol. Mae
hanes yr ymdrafod rhyngddo â'i frodyr yn swynol, a'r cyfan yn

dangos mynwes orlawn o dynerwch. Bu dros dymmor yn ífugio

(Cymeriad Aiphtwr pendefigaidd; ac y mae yn rhaid cydnabod

iiddo ei chwareu yn dda; ond gorchest fawt ydoedd iddo; erioed

ni bu dyn yn gweithredu yn fwy annhebyg iddo ei hun. Gofynai,

dybygasid, yn ddigon sych-foneddigaidd, "Ai iach yr hen r eich

tad chwi, yr hwn y soniasoch am dano ? ai byw efe eto ? Ai

dyma eich brawd ieuangaf chwi am yr hwn y dywedasoch wrthyf?"

Gallasech feddwl ei fod yn gwbl ddifater. Ond aeth y galon yn

rhy lawn i aros am atebiad. Yr oedd trem ar ei frawd Benjamin,

"mab ei fam ei hun," wedi cynhesu ei hoU ymysgaroedd. "Duw
a roddo ras i ti, fy mab," ebe efe; ac ymaith âg ef i geisio lle i

wylo. O'r diwedd, mae yr argae yn ymollwng, a'r Aiphtwr

anhyblyg yn cael ei fradychu, megys, gan ei deimlad ei hun.

"Myfi," meddai, gan godi ei lef mewn wylofain, "myfi yw Joseph

eich brawd. Ai b>^v fy nhad eto?" Ac wedi dywedyd "Fy

nhad" unwaith, Fy nhad, fy nhad, sydd ar ei wefusau ar ol hyny

ar ben pob ymddyddan yn barliäus. Cyfeiria ato mewn ymad-

roddion tynerach nag olew, gan brysuro ei frodyr i'w gyrchu ato ei

hun. "Efe a gaififdrigo," meddai, "yn ngwlad Gosen, a bod yn

agos ataf fi," i dreuUo gweddiU ei oes drallodus. Ac O y fath

ymgyfarch a fu rhyngddynt yn Gosen ! Ar ei waith yn ymddangos

i'r hen batriarch, efe a syrthiodd ar ei wddf, ac a wylodd ar ei
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wddf ef enyd
;
yr oedd rhwysg y penaetli yn diflanu, a dim ond

serchognvydd plentyn i'w dad yn y golwg. Ac nid i^is drancedig

a diffrwyth oedd cariad Joseph ychwaith; na, fe garodd mewn
gweithred a gwirionedd, ac a barhäodd yn serchog hyd y diwedd.

Yn yr hanes, chwi a'i cewch yn dwyn ei dad, mewn parch, i ydd
Pharaoh, yn ei gyûeu yn y c\vr goreu o wlad Gosen, yn gAvyho

amo yn ei gystudd diweddaf, ac, hyd yn nôd ar ol i'w ysbryd

ymadael, mae yn cofleidio ei weddilHon trancedig, ac yn eneinio

ei Iwch ef á'i ddagrau.

Ond rhaid i ni ymattal. j\Iae serch i'w henafiaid, dybygid, i'w
|

glywed yn fynych yn swnio yn Ueferj'dd saint yr Hen Destament.
|

"Duw fy nhad," yw eu hoff enw hwy ar y Goruchaf Yr oedd yj

llw, yr addewid, y deml, a'r cyfan, yn gwisgo g\vêdd mwy hoftus

yn eu golwg hwy o henvydd eu perthynas â'u tadau. Mynai yr

hen batrieirch eu hunain wrth fanv orwedd g}da'u henafiaid : yr

oedd natur a ffydd, serch eu bod yn anghyttuo yn aml, yn cyd-

gordio >Tna. Yr un modd cawn eu hiHogaeth yn serchog ymlynu

wrth Jerusalem a'u gwlad, a hyny, yn un peth, fel y dywed

Nehemiah, o herwydd mai Jerusalem oedd "ddinas t beddrod

eu tadau." O'r ochr araH, yr ydych yn cofio, pan y mae y Bibl

yn darhmio dynion mwy drygionus na'r cyffredin o'u cydryw, mai

rhai o nodau duaf y cyfrpy ydynt, "bod yn ddiserch i'r rhai da,

yn anufuddion i rîeni, ac yn angharedig," neu, fel y gehid darllen

y gair—^bod heb serchiadau naturiol. Yma y mae annuwioldeb

wedi dyfod i'w addfednvydd eithaf: gr^aìi llygredigaeth wedi difa

tynerwch a phob iawn deimlad o"r fynwes, a gadael y crëadur yn

,

fwy tebyg i ellyll nag i ddyn.

Hwyrach y gofynwch, A oes gan ddyn lywodraeth ar ei serch-

iadau ei hunan ? A aH efe garu y neb y myno ? Os nad all, pa

fodd y geUir ei orchymyn i hyny ? Hyderwn, yn wir, nad dryg-

naws y galon tuag at ríeni sydd yn eich dysgu i ofyn y fath

gAvestiwn. Mwy naturiol o lawer fuasai eich bod yn ammheu fod

yn bosibl i ddyn lai nag ymserchu yn ei dad a'i fam. Gwyddoch
fod yr Arglwydd, yn y gair, yn eich dysgu i'w caru, ac, o gan-

lyniad, mae yn rhaid fod h)ny yn ddyledswydd arnoch; a gweddí-

wch am ras i'w chyflawni. Os nad ydyw y serchiadau canaidd yn
|

deffro ar alwad uniongyrchol rheswm, gwybyddwch eu bod ynl

tyfu ac yn cryfhâu yn raddol trwy amaethiad cyson y galon. Vr\
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dybenion yma, chwi a ddylech goledd mcddyUau caredig am eich

rhîeni, cotìo eich rhwymedigaethau iddynt, a chymhell cariad a

diolchgarwch i weithrediad tuag atynt hwy, trwy eu cadw ger bron

eich meddyhau mewn cysyUtiad á'r ystyriaeth o'u gofal am dan-

och, a'r cymwynasau dirif a dderbyniasoch oddiar eu dwylaw o'ch

mebyd i fyny. Yr un modd, gochehvch bob ystyriaeth a fyddo

yn tueddu i suro eich meddyhau tuag atynt. Maent yn llawer o

rwystr i chwi, mae yn rhaid cyfaddef, ond rhwystr ydynt i chwi

ddinystrio eich hunain ; a chwi a fyddwch yn bendithio Duw am

hyny eto, marciwch chwi. Ac am eu gwir gohiadau, pe byddech

chwi yn gwybod y cwbl, chwi a fyddech yn fwy parod yn aml i

dosturio wrthynt ac i'w hesgusodi nag i chwerwi ac ymddigio yn

eu herbyn. Y gAvirionedd, gyfeiUion ieuainc, ydyw, os bydd

teimlad o'ch rhwymedigaethau i'ch rhieni yn cael ei gadw yn fyw

yn eich cydwybodau, a'ch ewyllys, yn y mater yma, wedi ei sefydlu

yn nghyfraith yr Arghvydd, fod cariad a serchogrwydd yn sicr o

ddilyn. Mae un ysgrifenydd yn dyweyd ei fod ef wedi arfer, o'i

febyd, adrifo yr anrhegion a dderbyniasai gan ei gyfeilHon, i'r

dyben o dalu iddynt ei deyrnged o ddiolchgarwch. "Mae pob

peth o'm cwmpas, fel hyn," meddai, "yn cael eu byAvhâu yn fy

ngohvg, ac yn dyfod i gysyUtiad û thyner goffadwriaeth. Ac felly

mae fy meddwl ar yr amser presennol yn cael ei ddyrchafu a'i

gyfoethogi trwy y côf am yr amser a basiodd; fy nychymyg a ail

eihv i'm calon awdwyr y daioni yr ydwyf yn ei fwynhâu, a melus

gofion a ddilyna yr adfyfyrdod; acyrydwyfyncael fyngwneuthur

yn analluog i fod yn anniolchgar." Gwnewch chwithau yr un

modd, gyfeiUion ieuainc, er meithrin iawn deimlad tuag at eich

rhieni.

2. Anrhydedda dy dad dthfam aih nfiidd-dod.

, Mae adnodau ein testun, dybygid, yn dangos fod ufudd-dod yn

ìun o'r ffyrdd trwy yr hon yr ydym i anrhydeddu ein rhîeni.

Oblegid mae Paul yma yn seiho yr ahvad am ufudd-dod ar y

gorchymyn, yn yr hwn yr ydym yn cael ein rhwymo i'w hanrhyd-

eddu. "Blant, ufuddhewch i'ch rhíeni yn yr Arghvydd;" ac yna

mae yn canlyn, "Anrhydedda dy dad a'th fam;" hyny yw, An-

rhydedda hwynt a'th ufudd-dod. Mae yn ddiammheu fod hon yn

ffordd arbenig o gyflawni y ddyledsv,'ydd. Oblegid mae yn

anmhosibl i blcntyn gydnabod tcil}Tîgdod personol ei ríeni yn
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fwy, amlygu ei ofal am eii teimladau, a thalu chwaneg o barch i'w

hoedran, eu hawdurdod, a'u doethineb, na thrwy fod yn ddaros-

tyngedig iddynt. Ond dylem wybod pa fath ydyw yr ufudd-dod a

ofynir i ríeni. Mae yn cynnAV)^s, yn ddiammheu, bod at eu gor-

chymyn hwy ymhob peth : dj'fod pan y dy^vedo y rhîeni, Tyred

—

myned pan y dy^yedo y rhîeni, Dos—a chyflawni yn ebnvydd a

pharod, pan y dy^vedont hwy, Gwna hyn. Mae y plentyn ufuddgar

,

tuag at ei dad daearol yn gyftelyb, i ryAv fesur, i gerubiaid y
gogoniant yn eu hymddygiadau tuag at Dad yr ysbrydoedd—yn'

wastad yn barod i gymeryd ei adenydd i wneuthur ei air ef.

Mynem i chwi ddeall, bobl ieuainc, fod Duw yn gofyn chwaneg

oddiwrthych i'ch rhîeni na chydymffurfiad â'u hewyllys hwy pan

y byddo hyny yn cydgordio â'ch ewyllys chwi eich hunain ; îe, ac

yn gofyn mwy na'r ymaberthiad hwnw i'w hewyllys, a'r hunanym-

wadiad hwnw er eu mwyn, nad }v.- yn m^-ned ddiiii ^mhellach

nag y mae mympwy a thueddiad naturiol yn cymhell neu yn

caniatáu. Yn hyny, yr ydych yn gwasanaethu eich hunain yn 1

hytrach na'ch rhîeni. Nid ufudd-dod ydyw hyn yma; ondufudd-j

dod ac ymddarostyngiad, syhvch, y mae'r gorchymyn yn ei ofyn.

'

Mae yn rhaid i chwi ymwrthod â'ch ewyllysiau eich hunain, hyny

)^v, â'ch chwaeth, eich teimladau, a'ch boddhâd, mewn trefn i

gydymfíurfìo â'r eiddynt hwy, yn ol ewyllys Duw. Gwybyddwch
fod eich tueddiadau a'ch dyledswydd yn ddau beth g\vahanol. Os
byddant yn dyg\vydd cydgordio, mae hyny yn burion ; ond ymhob
amgj^chiad ag y byddont )-n wrthwyneb i'w gilydd, ac y maent

felly yn aml, mae crefydd i'ch dysgu, cofìwch, i benderfynu o

blaid ufudd-dod a dyledswydd, ac yn erbyn eich tueddiadau. Y
g^virionedd yw—a chwi a ddylech ei wybod—fod pob ufudd-dod

i grëadur llygredig yn cynnwys ynddo hunanymwadiad ; mae yn

dechreu yn marwolaethiad hunan-ewyllys. Hwyrach y dywed-

wch, Yr }'dym yn foddlawn i ufuddhâu, ond Duw yn unig gaiíT

ein hufudd-dod. Bydded felly. Ond pa fodd y gellwch chwi

ufuddhâu i Dduw ond yn ei orchymynion ? a dyma y c}-ntaf, ac

mewn rh}"Av ystyr, y gorchymyn mawr, i chwi: "Blant, ufudd-

hewch i'chrhíeni." Nis gall un plentyn fod yn ufudd i Dduw ac

yn anufudd iddynt hwy. Pa bryd bynag yr eloch i ymofyn âg

Ef ynghylch eich dyledswydd, mae yn eich danfon yn ol at eich

rhíeni, megys y cynnrychiolwyr cyntaf o hono i clnvi, a pha rai
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sydd i'ch hyfìbrddi yn ei ewyllys; ac yn dywedyd wrthych yn

gyffelyb ag y dywedai Pharaoh gynt wrth yr Aiphtiaid, "Ewch at

Joseph;" ewch at eich rhieni, a'r hyn a ddywedont hwy wrthych,

gwnewch. Mae eich cydwybod yn tystiolaethu i chwi fodanufudd-

dod idd}'nt hwy yn wrthryfel yn erbyn Duw; ac o'r ochr arall,

nid ydych byth yn profi y fath foddlonrwydd tu mewnol, na mwy
o sicrwydd meddwl eich bod yn rhyngu bodd Duw, ac yn ufudd-

hâu iddo mewn gwirionedd, na phan y byddoch, o barch i'w

orchymyn ef, yn ymwadu â'ch teimladau eich hunain, i gyflawni

ewyllys eich rhieni.

Yr ydym yn cydnabod fod yr ufudd-dod a ofynir oddiwrthych

yn amrywio o ran graddau y rhwymedigaeth yn ngwahanol am-

igylchiadau bywyd. Yn y mebyd, y mae i íod yn hollol a diym-

jofyn; oblegid y mae y plentyn, yn yr oedran hwnw, yn gwbl

anabl i farnu drosto ei hun, ac am hyny yn disgyn yn naturiol a

hoUol i feddiant ei rîeni. "Cymer, a maga ef i mi," medd Duw
wrth y tad neu y fam. 'Yr ydwyf yn dy osod di yn lle doethineb

a barn iddo ef ag sydd wedi ei eni fel llwdn asyn |wylk. Tydi

sydd i gyfarwyddo ei feddwl, i ffrwyno ei chwantau, i'w feithrin ac

i'w sefydlu mewn arferion da. Ac am mai tydi ydwyf yn ddal yn

gyfrifol am ei ymddygiadau, yr ydwyf yn rhoddi i ti awdurdod

arno, hyfdra lawer i orchymyn iddo y peth sydd weddus, ac i

fynu ufudd-dod oddiar ei law.' Gwelwch yma ddoethineb a gofal

y Crëawdwr. Os yw yr awdurdod arnoch yn fawr yn eich ystád

|ddigymhorth, eto i ddwylaw tad a mam yn unig mae yn disgyn,

•Mae naturiaeth ei hun yn cymhell i'w hiawn ddefnyddio yma.

Mae yn wir nad ydynt ond crëaduriaid ffaeledig, eto y mae eu

cydymdeimlad â chwi yn fawr; maent yn wylo pan y byddoch

chwithau yn wylo, ac yn llawenhâu pan y byddoch chwithau yn

llawenhàu; íe, serch bod yn ddrwg, nis gallant lai na rhoddi rhodd-

ion da i'w plant. Mewn gair, nid oedd eich rhoddi o dan awdur-

dod eich rhîeni ddim amgen na'ch gosod dan ymgeledd doeth-

ineb a phrofiad, a hyny mewn amgylchiadau lle yr oeddynt mor
sicr o geisio eich lleshad, ac o gael eu cysegru i'ch gwasanaeth, â

phe buasent genych chwi eich hunain o'ch mabandod. Pa beth

gan hyny yw dyledswydd plentyn yn yr amgylchiadau hyn ?

j
GeUir ateb mewn gair; ufuddhâu. Eich rhieni, cofiwch, sydd i

í edrych pa wêdd y maent yn llywodraethu, ac nid cliwychwi. Mae
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o bwys iddynt hwy vv')bod pa beth i'w orchymyn, a pha mor bell

i gario eu hawdurdod arnoch, ac am y modd goreu i g)'mh-\\yso

eu dysgyblaeth at eich meddyhau yn ol eich gAvahanol oedran a'ch

tymherau. Ond am danoch chwi, os g\\yddoch pa fodd i ufudd-l

hâu, yr ydych yn gAvybod y cyfan ag sydd }Ti anghenrheidiol.î

Am bryderu a gofyn, "Pa beth a fwytäwn, a pha beth a yf\vn, ac

â pha beth yr ymddilladwn ? " nid oes neb yn dysgAvyl genych.

Na, chwi a gewch adael y gofalon ar eich rhîeni; dim ond bwyta

yn ddiddig yr ymborth a f}'ddont hwy }'n ei drefnu, a gwisgo y
diUad a fyddont hwy yn ddarpar—darllen y Ilyfrau, cadw yr

amser, a dilyn yn unig y cymdeithion a fyddont hvvy }n eu cym-

eradwyo, gan fod yn barod yn wastad i roddi heibio eich chwar-

yddiaethau a'ch amcanion eicli hunain, i redeg ar negeseuau. Yr
ydych yn cofio am Joseph, yr hwn, pan y galwodd ei dad ef i

fyned ar orcliwyl peryglus, a ddywedai, "Wele fi."

jSIae ufudd-dod plant i'w rhíeni hefyd i fod yn ufudd-dod

parhäus. jNIae yn wir nad yw i fod mor hollol wedi i'r dyn ddyfod
|

i oedran ôg o'rblaen, oblegid y mae efe bellach yn alluog i famu,'

drosto ei hun, ac yn gyfrifol i Dduw am ei weithredoedd. Ac'

niae yn ddiammheu na ddylai g}-flawni yr hyn a ystyria yn

bechod yn ei erbyn Ef, hyd yn nôd ar gais ei rieni, nac ychwaith

ddrygu ei hunan, o bosibl, mewn un ystyr bwysig i"w boddhâu, yn

enwedig os bydd eu heirchion yn codi oddiar fympwy ofer. Ond,

o'r tu arall, fe ddylai ddewis daioni ei rieni o flaen ei esmwythyd

ei huhan, a bod yn barod yn wastad i aberthu llawer o'i g}'suron

i'w Ileshád. Dylai deithio, gweithio, gAvyIio, a chosbi natur lawerj

ftbrdd, os bydd achos am hyny, er eu mwyn. lë, ddyn ieuanc,;

serch bod yn nymuniad yr hen wraig, dy fam, lawer o fympwy

plentynaidd, mae yn ddyledswydd amat ei boddhâu, os na bydd

dim yn cael ei aberthu drwy hyny ond ychydig o'th lesiant per-

sonol di dy hunan. Aberthodd hi lawer o'i chysuron i'th nwyth

anwadal a dy ddrwg-ystranciau di yn dy febyd; ac yn awr, nid y^y

i tithau ymwneyd yn bob [jcth iddi hithau yn mhlentyneidd-dra ei

henaint, yn ddim amgen na "thalu y pwyth." Weithiau, mae
rhíeni yn dyg\vydd bod yn \vTth\vynebol i blentyn mewn mater-

ion pwysig, â pha rai, ysgatfydd, y maea wnelo cydwybod. Mewn
amgylchiadau felly, er, o bosibl, na ddylai ymostwng iddynt, eto

y mae eu gwrihwynebiad yn ddigon o reswm i beri iddo ym-
z
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bwyllo. Mae yn gweddu i blentyn j-styried a gweddío Uawer cyn

cymeryd un cam yn groes i ewyllys tad neu fam. Ac os gorfydd

arno wneuthur hyny, dylai, yn yr hoU amgylchiad, fod yn dyner

o'u teimladau, a chyflwyno ei resymau dros ei ymddygiad gyda

phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder.

Mae genym esiam])! brydferth o hyn yn y ddadl rhwng Jacob

a'i feibion. Ni oUyngai efe, er dim, mo Benjamin i'r Aipht gyda

h\sy\ ac yr oeddynt h^^ythau, yr ochr arall, yr un mor bender-

fynol nad aent yno hebddo ef Ond yn lle mòni a gwrthod

myned o gwbl, neu gipio eu brawd Benjamin, a myned ymaith

heb ganiatâd eu tad, raaent yn oedi y daithj ac, i'r graddau y
goddefai ei deimladau, ceisient ei berswadio ef, gan ymattal a

gadael iddo ar y pryd, pan elai ei ysbryd yn rhy anniddig a llesg

i ddal y dirgymhelHad. Yn y man, drachefn, cynnygient arno

eihvaith; ac fel liyn, mewn tynerwch a doethineb, arferent bob

moddion i enniU ei feddwh O'r diwedd Hwyddasant; ac wedi yr

holl ymddadleu, maent yn cael yr hyfrydwch o gychwyn i'w taith

â bendith yr hen batriarch ei hunan ar eu penau. "Os rhaid yn

awr felly," meddai yr hen r trallodus, "gwnewch hyn: cymer-

wch eich brawd, a chyfodwch, ewch eihvaith at y gr. A Duw
hoUalluog a roddo i chwi dnigaredd ger bron y gr, fel y goll-

yngo i chwi eich l)rawd arall a Benjamin. A minnau fel y'm

diblantwyd a ddiblentir." Pwy na chwanegai ei Amen, gan

ddymuno iddynt siwrnau dda, oblegid yn rhagorol y gwnaethant.

Ewch chwithau, gyfeillion ieuainc, a gwnewch yr un modd.

Cofiwch fod yn rhaid i'cli ufudd-dod fod yn barod ac ewyllys-

gar; nid yn athrist na thrwy gymhell, eithr o barodrwydd meddwl.

Mae yr anrhydedd a roddwch i'ch rhíeni yn ymddibynu nid yn

gymaint ar wneyd yr hyn maent yn ei orchymyn, ond aryrysbryd

yn yr hwn yr ydych yn ei gyflawni. Y cariad y buom yn sôn am
dano ydyw enaid ufudd-dod. Os bydd hwn genych, fe all eich

rhíeni fod yn dawel y bydd i'w dymuniadau gael eu cyflawni, a

chyflwyno pob cais i'ch syhv yn ngeiriau Paul wrth Philemon,

"Gan hyderu ar dyufudd-dod, yr ysgrifenais atynt, gan wybod y
gwnei, îe, fwy nag yr wyf yn ei ddywedyd."

3. Yr ydych i anrhydeddu eich rhieni à phob arwyddion barch.

Megys y mae y Duw mawr, nid yn unig yn gofyn am barch

iddo ei hun yn y galon, ond am amlygiadau o hono hefyd mewn
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addoliad allanol, megys plygu ein gliniau iddo, canu ei fawl, a'i

ddyrchafu â'n tafodau,—felly mae yn gofyn yn gyftelyb oddiwrth

blant i'w rhíeni. Nid yn unig dyhd mynwesu meddyhau caredig

a theimladau t>'ner tuag atynt hwy yn y galon, ond y mae yn

ofynol hefyd arddangos y teimladau hyny me^ra pob ymddygiad

parchus yn allanol. Mae yn wir y bydd yn naturiol i chwi

wneuthur hyn os bydd y galon mewn cywair dyladuy; eto mae

yn ddyledswydd gofaUi am p- ymddygiadau eu hunain, oblegid

dyma y ffordd mae eich rhìeni i gael prawfa mwynhàd o'ch cared-

ignyydd; ac heblaw hyny, mae pob teimlad daionus yn cynnyddu

wrth ei ymarfer.

Mae y Bibl yn nodi moesau tra gwahanol i hynyma, megys

dirmygu tad, diystyru mam pan heneiddio, taro neu felldithio tad

neu fam; ac y mae y duU pendant a Uym yn yr hwn y maent yn

cael eu gwahardd a'u bwgwth yn y gwirionedd, yn dangos fod y

cyfryw ymddygiadau yn dra phechadurus yn ngolwg yr Arglwydd.

Yraysg y pechodau ag oedd yn cael eu melldithio oddiar fynydd

Ebal gynt, y cyntaf a nodir, yw nesaf at ddelwaddoHaeth, yn yr

hyn y mae dynion yn dirmygu y Duw mawr ei hun, ydyAv y

pechod o ddirmygu rhíeni. "Melldigedig yw yr hwn a ddirmygo

ei dad neu ei fam. A dyweded yr holl bobl, Amen." Mae y

dirmyg hwn yn dangos ei hunan mewn plentyn lawer ftbrdd, a

thrvvy rai o honynt yn foreu ar ei ddyddiau. Gwehr ef weithiau

yn chwerthin am ben ymddygiadau ei ríeni; yn cymer)^d eu

cynghorion a'u gorchymynion yn destynau gwawd. Yn ei gyn-

dynrwydd am ei ftbrdd ei hun, mae yn ymryson yn erbyn eu

hawdurdod, ac hwyrach, fel y mae yn dygAvydd yn aml, yn

diweddu yr ymrysonfa gyda llais chwenv, ac ymadroddion sarug

a thrahäus, os nad eu gwatwar hwy tnvy ysgwyd pen, a Uaesu

g\vefl, a phob ystum corftbrol ag sydd yn dangos anmharch a

drj'gnaws y galon. Fel y delo uwchlaw eu hofn, ä yn fwyfwy

diystyr o honynt beunydd. Mae ei ddrygfoesau yn orthn\Tn ar

eu calonau, a'i afradlonnvydd yn difa eu bywyd; ac yn aml, wedi

eu dwyn yn eu hen ddyddiau i warth ac anghen, mae yn ychwan-

egu at eu gofidiau trwy fod yn galed a drwg yn ei ymddygiadau

tuag atynt, neu dnvy gefnu arnynt a'u hesgeuUiso.

Mor dyner mac y Bibl yn annog yn erb)n hyn! "Gwrando

ar dy dad a th genedlodd, ac na ddiystyra dy fam pan heneiddio."

z 2
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Sylwch ar y gair hwn: ''Na ddiystyra dy fam pan heneiddio."

Edrych arni : mae yn cario nodau ei chur a'i gofal am danat yn ei

hwyneb. Yn lle ei dirmygu, dylai yr ohvg ar ei chorff gwywedig,

a'i gruddiau crychlyd, ddadgloi hoU dynerwch dy fynwes tuag ati.

Na ddiystyra dyfam ýan henciddio! Hwyrach eich bod yn barod

i waeddi, Och Dduw ! a }'dyw bai mor annaturiol yn bosibl i blant

;
dynion? A ydyw yn anghenrheidiol i'r Duw mawr warchod "mam,"

a "mam pan heneiddio," rhag syrthio yn wrthddrych diystyrwch

i'w phlentyn ei hunan? Onid yw ei galon yn gwrthod y fath

ymddygiad, ac yn cyffroi i'w mawrhâu hi, íe, pe na byddai addewid

na bygythiad i'w gymhell na'i ddychrynu ? Bendithiwch Dduw,

gyfeiUion ieuainc, os ydych yn teimlo felly. Ar yr un pryd,

coíîwch fod y pechod hwn yn barod i'ch amgylchu. "Mae cen-

edlaeth," medd y gair, "a felldithia ei thad, a'i mam ni fendithia."

Oni welsoch chwi esiamplau o hyny ymysg eich cyfoedion ? lë,

caniatëwch i ni yn awr appeho at eich cydwybodau chwi eich

hunain, a gofyn, A ydych chwi ddim yn rhy euog, weithiau, o

gynnwys meddyhau a gwyniau tuag at eich rliieni, pa rai sy'n

.sawru yn ormodol o ddiystyrwch arnynt, ac o wrthryfel yn erbyn

eu hawdurdod? Pa fodd bynag, astudiwch eich dyledswydd yn

dda ar y pen hwn. Mae plentyn, cofiwch, nid yn unig i deimlo

yn barchus, ond i amcanu dangos parch i'w ríeni bob amser, ac i

ofalu am eu hanrhydeddu hwy ger bron pawb, trwy bob gair ac

ymddygiad moesgar a theihvng. Dylai ymagweddu yn eu gydd
gyda gwylder ac ofn, cadw ei syniadau yn wastad yn ddarostyng-

edig i'w barn, cyflwyno ei ddymuniad i'w syhv gyda gostyngeidd-

rwydd, a chymeryd ei nacâu, os bydd raid, gyda sirioldeb.

Pa mor isel bynag y byddo amgylchiadau ei ríeni, neu pa mor

ddiffygiol bynag mewn g\vybodaeth a dysg, mae y plentyn, nid yn

unig i beidio a chywilyddio o honynt a'u dirmygu, ond i ddangos

yn ddibetrus ei fod yn yst}TÌed ei dad a'i fam ei hunan yn deihvng

o bob anrhydedd a pharch. Yr ydym yn darllen am Joseph yn

ymddyosg o'i hoU uchafiaeth, ac, yn groes i'w freuddwydion a'r

cyfan, yn ymgrymu hyd lawr ger bron ei hen dad dall a methedig.

Yr un modd Solomon, yntau : yr ydoedd hwnw o dan ei hoU

ogoniant yn anrhydeddu ei fam gyda Uawer o hoffder. Gwyddai

Adoniah ei frawd yn dda mor barchus ydoedd o honi; ac am
hyny pan y mynai gael Abisag gan Solomon yn wraig iddo ei
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liiin, mae yn go.sod Batliíeba ei foni i gyflw^-no ei dd) muniad o

flaen y brenin; "canys," medd efe, "ni ommedd efe dydi." Ac
yr ydym yn cael, pan aeth hi at y brenin ar y neges hòno, iddo

godi oddiar ei orsedd i'w chyfarfod hi, ymostwng iddi, a'i gosod i

eistedd ar ei ddeheulaw. Mae yn amhvg ei fod yn ymhyfrydu yn

ei hanrhydeddu, ac yn cyflawni, hyd yr oedd yn bosibl, ei djTn-

uniadau. "Gofyn, fy mam," medd efe, "canys ni'th ommeddaf."

Teimlai megys yn anesmwyth ar ei orseddfainc ei hun heb gael

gorsedd hefyd iddi hithau ar ei ddeheulaw. Fel pe y dywedasai,

'Ni chaifffy mam eistedd islaw fy ystôldroedi: íy mam, ag yr

oeddwn yn dyner ac yn anvv-yl yn ei gohvg o fy mebyd, yr hon a

ddysgodd i mi athrawiaeth dda—ni buaswn i mor gjTnhwys i'r lle

yr ydwyf ynddo heddyw oni bae fy rnod wedi fy meithrin wrth ei

thraed hi; am hyny, os gorsedd i mi, gosoder gorsedd hefyd i

fam y brenin.'

Caniatëwch i mi, fy nghyfeilHon ieuainc. wrth adael y mater

hwn, eich annog i wne)"d esiamplau prydferth o'r fath yma yn

rheol eich ymddygiadau. Gw)liwch ar bob temtasiwn i an-

mharchu eich rhíeni a ddichon godi oddiwrth wahaniaeth am-

gylchiadau. V/eithiau, y mae yn dygwydd fod plant yn uwch eu

sefyllfa )'n y byd, neu ymhell o flaen eu rhíeni o ran amaethiad eu

medd)'liau; ac y mae y gwahaniaeth yma, yn achlysurol, fel y
sylwa un, yn arwain i ddiffyg parch tuag at lywodraethwyr y
teulu ag sydd ar imwaith yn annyoddefol ac yn gywilyddus.

Chw)'chwi, gan hyny, ag sydd yn y brofedigaeth, gwyliwch ar

ymweithiad y balchder hwn yn eich calonau. Gwybyddwch, er

teilyngu parch oddiar eich dwylaw, nad yw yn anghenrheidiol i'ch

rhíeni fod yn ddim ond rhíeni. Mae yn wir nad ydycli i'w

mawrliäu o herwydd eu diftygion, nac ar gyfrif talentau nad ydynt

yn eu meddu ; eto pa mor isel a diddysg bynag a fyddont, eich

rhieni, cofiwch, ydyw eich rhíeni. Nid yw eich parch a'ch an-

rhydedd ddim amgen na dyled naturiol iddynt; a chwi a wydd-.

ocli fod dyled i'w llìalu pa fath bynag fyddo cymeriad yr cch-|

wym\T. Mae eu lle, eu hoedran, a'u profiad, yn galw am eich'

anrhydedd. Maept yn cofio amser pryd nad oeddych chwi mewTi

büd, ac wedi byAv i weled llawer tro ar fyd, a diwedd llawer

dechreuad. Buont yn teithio y tir yr ydych chwi arno yn awr

cyn eich geni chwi ; ac y mae ganddynt adnabyddiaeth a phrofiad
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o hono, }n gystal ag o fyd arall o bethaii ag yr yd}'ch heb eich

geni iddo eto. Am hyny chwi a eUwch fod yn sicr, pa faint

bynag ydynt yn ol i chwi mewn rhyw ^ganghenau o wybod-

aeth, bod eu profiad yn gofyn am sylw ac ufudd-dod; íe, a

Iphan byddo henaint wedi eu hamddifadu o'r cyfan, y mae liyd

yn nôd eu plentyneidd-dra yn rhy gysegredig i'w ddirmygu. A
phw}^, attolwg, a wnaeth ragor rh}'ngoch cliwi a hwythau o ran

amaethiad meddwl? Pwy ond eich rhîeni eu hunain, fel offer-

}'nau? a hyny o bosibl trwy lawer o hunanymwadiad a Uafur.

"Telwch, gan hyny, i bawb eu dyledion; ofn i'r hwn y mae ofn,

a pharch i'r hwn y mae parch yn ddyledus." Ymddygwch yn

barchus tuag at eich rhîeni, nid o orfodaeth, ond o egwyddor.

Gwnewch y peth sydd yn iawn, am ei fod yn iawn; a gehvch

reswm, cydA^ybod, ac ofn yr Arghvydd, i'ch cynnorthwyo. Yr

ydym yn gadael hyn, i alw eich syhv at bwnc arall pur agos o'r

un ystyr.

4. Yr ydych i anrhydcddu cich tad a'ch maìn triay gydymddwyn

à hwy, a bodyn ddocth a gofalus i guddio eu gtvendidau.

Nid Y^\ eicla rhîeni, chwi a wyddoch, ond crëaduriaid íifaeledig

ar y goreu. Buoch chwi, unwaith, mae yn wir, yn ddigon gwir-

ion a diniwed i'w hystyried yn berffaith; ac yn yr oedran ag yr

oeddych y pryd hwnw yr oedd hyny yn deimlad têg a phrîodol

;

ond erbyn heddyw, y mae llawer o honoch yn gwybod amgenach

])ethau. Mae eu gwendidau yn aml, ac fel y byddont yn hen-

eiddio, mae yn ddigon peryghis y bydd rhai o'r gwendidau hyny

yn dyfod yn fwy amhvg. Mae lle yma, gan hyny, i dduwioldeb

mabaidd ymarfer ei hunan. Y serchogrwydd a'ch cadwai gynt

heb feddwl fod dim anmherffeitlirwydd yn bosibl i'ch rhíeni, mae
hwnw yn awr, mewn oedran mwy addfed, i'ch dysgu i guddio eu

hanmherffeithrwydd a'u gwendidau, ac yn wir, i beidio eto a'u

tybied yn bosibl, hyd y byddo modd; oblegid "cariad ni feddwl

ddrwg, eithr y mae yn credu pob dim, yn gobeithio pob dim, ac

yn. ymaros â phob dim." Ac os ydyw cariad efengylaidd yn

g\veithio felly mewn amgylchiadau eraill, pa faint mwy, geUid

dysgwyl, yn mynwes plentyn tuag at ei rieni, Ue mae tynerwch

cynhenid, a chynifer o gymheUiadau naturiol, i'w cynnorthwyo ?

j
Yr ydych chwi a'ch rhíeni yn y fath gysylltiad â'ch gilydd, na

jbyddai eu dynoethi hwy yn ddim amgen na chywilyddio eich
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hunain, a pln-awf, nid yn unig o ddiftyg gras, ond o ddiftyg

synwyr a serchiadau naturiol. Pwy a gydymdeimla á hwy, ac a

guddia eu gwendidau, }'n y byd athrodgar hwn, oni wna eu

plant eu hunain ?

Yr wyf yn cydnabod y dichon y ddyledswydd hon fod yn

anhawdd i'w chyflawni yn aml. Llawer o wendidau anhyfryd

sydd yn cylchynu dyn, yn enwedig 'wrth heneiddio. Mae tyner-

wch y plentyn hwnw yn hoíîus yn wir, pa un, h\\'}Tach, dros

flynyddau, sydd yn cyd-ddwyn â'r edHwiant diachos, ac â'r nwyth

anwadal, yr hon sydd yn ceisio heddyw yr hyn a wrthodid ddoe,

ac yn troi yn fwyfwy gwrthn}'sig o dan ddwylaw cariad ei hunan

—

y plentyn hwnw, meddwn, ag sydd yn cyd-ddwyn âg anniddig-

nvydd ei hen dad profedigaethus, yr hwn, o dan y doluriau mae
yn ei gael oddi\vrth eraiU, sydd yn aml yn tywallt ei ddrygnawsedd

arno ef, ac eto j- mab yn gweled yn y cyfan ddim ond prawf o

wendidau a thrallodion einioes, ac felly gahvad uwch am gydym-

deimlad ac ymgeledd. O ! pan mae cariad Duw yn cynnyrchu y
fath ysbryd at ríeni, mae yn fendigedig yn wir ! Er mor hawdd-

gar ydyw gras ymhob ffurf arno, nid )-w byth }n f\\y felly nag yn

y wêdd yma, na byth ychwaith yn fwy díogel o ddwyn gwobr i'w

berchen; ìe, mae y cyfryw dymher yn ddedwyddwch a gwobr

ynddi ei hun. Dygwydda weithiau fod rhieni wedi dw}'n anaf

arnynt eu hunain rywbryd yn eu byw}d. Mewn amgylchiadau

felly, mae yr enUibgar ar bob achlysur yn barod i edHw iddynt

eu beíau, os nad i'w taflu i wyneb eu hiHogaeth ar eu hol. Ond
tra mae eraiU fel hyn yn hustyng ac yn sibrwd, gan estyn bs at

y brycheuyn sydd yn nghymeriad tad neu fam, mae y plentyn

tyner yn teimlo ac yn tewi. Hyd y mae ynddo ef, ymdrecha yn

wastad i arddangos y rhagoriaethau a berthyn i'w nodweddiad, a

hyny i'r fantais oreu, a'r un fíunud i wneyd pob esgus dichonadwy

dros eu diftygion. Os clyw hwy yn cael eu dirfrío ar gam, fe

gyfyd gyda soriant i'w hamddiftynj ac mewn amgylchiadau nas

gall eu difeio yn gwbl, nid oes un ymdrech na wna, cyson â

gwirionedd, i esgusodi a Hiniaru pob camgymeriad o'r eiddynt, ac

i osod allan eu hymddygiadau yn y goleuni mw}af cymeradwy.

Pa bethau bynag a ystyria efe fel y rhanau anmharchedicaf o'u

cymeriad, ynghylch y rhai hyny y gesyd efe ychwaneg o barch.

Os gaUuoedd gweiniaid, meddyhau anwybodus, ac arfcrion isel,
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neu pa wallau bynag )d}nt mcgys eu haelodau anhardd h.wy, mae

cfe yn ofahis i daflu drostynt fantell cariad, a thrwy bob ymddyg-

iad doeth a thyner i roddi parch ychv,'aneg i'r hyn sydd ddi-

fìygiol.

Cawn esiampl hofíus ar y mater yma yn ymddygiad Scm a

Japheth, meibion Noah. Yr oedd yr hen r, eu tad, yn anwyl-

iad\\TUS wedi Uithro, ac ar y pryd wedi colU hunan-lywodraethiad

a gweddeidd-dra cyfiredin. Felly yx ydym yn darllen iddo

"feddwi ac ymnoethi yn nghanol ei babell." Ond yn lle tosturio

wrth ei dad ei hun, ac ymdrechu i guddio ei wendid ef, wele Cam,

ei fab ieuangaf, pan ei gwelodd yn ei ystum adgas, yn edrych arno

yn ddirmygedig, a chyda ])hleser drygionus ac annaturiol yn

g-^yneyd g\vawd o hono yn yr heol. Ond nid felly Sem a Japheth.

Pan glywsant hwy am y dygwyddiad anhapus, mae eu heiddigedd

dros eu hen dad anrhydeddus a duwiol yn ennynu, ac, mewn
ffordd nas gallasai ond parch a gwylder mabaidd ei ddyfeisio,

maent yn cuddio ei anharddwch ef "A chymerodd Sem a

Tapheth ddilledyn, ac a'i gosodasant ar eu hysgwyddau iU dau, ac

a gerddasant wysg eu cefn, ac a orchuddiasant noethni eu tad, a'u

lîwynebau yn ol fel na weìent noethni eu tad." O mor garedig!

Os oedd ymddygiad Cam i'w ffieiddio, mae ymddygiad ei frodyr

jn dra chymeradwy. Yr oedd eu gofal am anrhydedd eu tad mor

faAvr, a'u teimladau o'u rhwymedigaethau iddo mor dyner, fel yr

oeddynt yn av/yddus i guddio ei wendidau, nid yn unig oddiwrth

eraill, ond oddiwrth eu llygaid eu hunain. Mae yn ddiammheu

fod meibion Noah, yn yr amgylchiad hwn, wedi eu gosod yn

esiampl i blant yr oesoedd. Ac er gwncyd yr esiampl hòno yn

fwy effeithiol, yr ydym yn cael yn y brophwydoliaeth a ddilynodd,

fod eu tad o dan Ddwyfol ysbrydoliaeth yn rhagfynegu eu hanes

hwy; ac y mae tynged pob un o honynt yn gyfatebol i'w hym-

ddygiad tuag ato ef ar yr achlysur presennol. Mae Cam yn cael

ei felldithio, a'r felldith hòno yn disgyn arno yn gosb am ei fai.

Ac, yn yr un modd, y mae y fendith yn dyfod ar ei frodyr, a hyny

mewn ffordd ag sydd yn dangos cymeradwyaeth yr Arglwydd o'u

hymddygiad. A pha beth oedd yr ymddygiad hv/nw ? Yn ddîau,

pan ystyriom mai gweithred o dduwioldeb mabaidd ydoedd, ar

gyflawniad pa un y cynhyrRvyd enaid yr hen r eu tad, fel hyn, i

fendithio ei feibion, íe, y weithred a anrhydeddodd yr Arglwydd
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â' i sylw mor rlìyfedd, ti"v,y gymci") d achiysiir oddiwrthi i agoryd

ei fwriadau grasol mewn perthynas iddynt hwy, ac i'w hihogaeth

ar eu hol, dros oesoedd dyfodol—pan ystyriom hyn, meddwn, nis

gaUwn lai na phenderfj'nu bod y rhinwedd yma yn un dewisol a

chymeradwy, a bod y Goruchaf wedi gosod sêl ei foddlonrwydd

wrtho mewn modd arbenig.

Ond, a oes dim lle i ofni fod llawer o ieuenctyd yn dilyn esiampl

Cara, yn hytrach na'i frodyr ef, yn eu hymdd^-giadau tuag at eu

rhîeni ? Maent yn eu dirmygu, hwyrach, nid yn unig yn eu pethau

drwg, ond yn ng^rendidau diniwed corfif neu feddwl. Mae llawer

o ríeni, fel y sylwyd eisoes, serch eu bod yn ddiddysg eu hunain,

na ddarfu iddynt arbed na thraul na thrafferth i roddi manteision

dysgeidiaeth i'w plant. Ond pa nifer o'r cyfryw a gafodd achos i

gwyno wedi hyny, "Megais a meithrinais feibion, a hwy a wrthry-

felasant i'm herbyn?" Gall yr hen dad, o bosibl, achwyn a

dy^Yedyd, 'Nid oes gan y chwaeth a goethais ddim blâs ar fy

nghymdeithas i; i'r gwrthwyneb, y meddwl ag y bûm i yn ddiwyd

i'w amaethu yw y parotaf i ddiystyru iy anwybodaeth, a'r tafod a

wneuthum yn ddysgedig sydd yn fy nghymeryd yn wawd.' Nid
oes ond ffyhaid yn ymhyfr^'du mewn camv/edd mewn un amgylch-

iad; ond fod plant yn dynoethi ac yn gwatwar gwaeleddau eu

rhîeni sydd yn ddrygioni o'r fath waethaf Mae yn brawf o

galon dra ll)'gredig, ac o ddyn ieuanc ar ben y ffordd i ddinystr.

5. Älaelant i anr/iydeddu eit r/üeni trwy eu cytuial, a t/irwy

weinyddu iddynt, yn ol eu gallu, bob ytngelcdd ang/ienr/ieidiol niaL'n

tlodi ac ang/ienoctid.

Gallai y tad ddywedyd am ei blentyn, yn gyffelyb ag y dywed-

odd loan Fedyddiwr am Grist, "Rhaid iddo ef gynnyddu, ac i

minnau leihâu." Meg}-s yr ydoedd yn ddylcdswydd ar rîeni gyn-

nal eu plant yn eiddilwch mebyd, felly, yr un modd, mae yn ddyl-

,

edswydd ar y plant, os bydd yrachos yn gofyn, dalu y pwyth i'wj

rhîeni, tr^vy eu cynnal a'u hymgeleddu hwythau yn methiantwch'

henaint. Arwyddair y teulu a ddylai fod, "Nyni, y rhai ydym
grytîon, a ddylem gynnal gwendid y rhai gweiniaid, ac nid

rhyngu ein bodd ein hunain." Mawrhâu un fel hyn, mewn ffordd

o weinyddu cynnaliaeth iddo, a'i gysuro, ydyw ystyr y gair

anr/iydeddu yn aml yn yr Ysgrythyrau. Felly yr ydym i "anrhyd-

eddu yr Arglwydd â'n c)foeth:" dangos caredigrwydd i'w achos
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a'i bobl ef, neu yn ol iaith y Gwaredwr, rhoddi bwjd iddo yn ei

newyn, a dîod iddo yn ei syched. Am fod y barbariaid gynt

wedi dangos mwyneidd-dra nid bychan i Paul a'i gymdeithion,

trwy eu cynnal tra buont yn aros yn eu mysg hwy, a'u Uwytho â

phethau anghenrheidiol pan oeddynt yn ymadael, fe ddywedir eu

bod "wedi eu parchu hwy â llawer o urddas." "Anrhydedda y
gwragedd gweddwon," medd Paul wTth Timotheus, "y rhai sydd

wir weddwon;" hyny yw, Anrhydedda hwy â chynnaUaeth o

drysor yr eglwys. Bod hyn yn gynnwysedig yn yr anrhydedd

sydd amlwg, oblegid yn yr adnodau cylchynol y mae yr apostol

yn dysgu plant ac yrion i gynnal eu perthynasau tlodion, ar eu

traul eu hunain, fel y gallai yr eglwys, medd efe, "ddiwallu y g^vir

weddwon." Yr oedd eu diwaUu yr un peth â'u hanrhydeddu.

Yr un modd y mae Crist yn esbonio y pummed gorchymyn:

dengys fod cynnaUaeth yn rhan o'r anrhydedd a ofynir ynddo, ac

y mae yn cyhuddo y Phariseaid o fod yn ei ddirymu trwy eu

traddodiadau eu hunain, wrth gyhoeddi y dyn hwnw yn ddifai, yr

hwn, o dan rith o fod wedi cysegru ei feddiannau i Dduw a'i

wasanaeth, a fyddai yn ymesgusodi ac yn gwrthod cynnal ei ríeni.

"Duw a orchymynodd," medd efe, "gan ddywedyd, Anrhydedda

dy dad a'th fam. Ac meddwch chwi, Pwy bynag a ddywedo

wrth ei dad neu ei fam, Rhodd yw, trwy ba beth bynag y cêit lês

oddiwrthyf fi, ac ni anrhydeddo ei dad neu ei fam, difai fydd."

Mae iNIarc yn darllen, "Nid ydych yn gadael iddo wneuthur dim

i'w dad neu i'w fam," a Matthew, ''ac ni aiir/iydeddo." Peidio a

gwneuthur dim iddynt, gan hyny, ydyw peidio eu hanrhydeddu,

lyn ol meddwl Crist, ac felly bod yn droseddwyr o'r pummed
gorchymyn.

Mae yn eglur, fel hyn, fod rliagddarbod drostynt yn rhan

arbenig o ddyledswydd plant tuag at eu rhíeni—eu caru, nid ar

air ac ar dafod yn unig, ond mewn gweithred a gwirionedd

—

rhoddi iddynt anghenrheidiau y corff, a'u rhoddi yn ewyllysgar,

heb fod yn ddrwg gan y galon pan y byddys yn rhoddi iddynt.

Os yw y mab anhydyn yn esgeuhiso ei rîeni, neu yn teimlo yn

anfoddog pan y mae yn gorfod eu cynnorthwyo, mae y plentyn

duwiol a thyner i'r gwrthwyneb, yn teimlo yn wahanol; "gan eu

hofifì hwy," megys ag y dywed yr apostol ar fater arall, "mae yn

gweled yn dda gyfranu â hwynt, nid yn unig ei feddiannau bydol,
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ond ei enaid ei hunan hefyd, am eu bod yn anwyl ganddo." Mae
ei galon ef yn y cyfan a wna i'w ríenij ac nid yw ei gymwynasau

allanol ond y tuedd, megys, o fewn yr hwn y mae yn cyflwyno

iddynt ei gariad a'i ewyllys da; a dyma yn neillduol sydd yn peri

fod ei hoU wasanaeth tuag atynt yn wir anrhydedd.

Gall yr esiampl fod, o bosibl, yn anghyffredin ; ond nid oes yn

holl ardd-lysiau rhinwedd cristionogol yr un blodeuyn mwy pryd-

ferth a dymunol i edrych arno, na phlentyn, fel hyn, yn yma-

berthu i lesâd ei ríeni. Meddyliwch, er engraiftt, am y bachgen

ieuanc, yr hwn sydd yn aros gartref, hwyrach, i'w anfantais, ac yn

oedi ei brîodas dros flynyddau, i'r dyben i gadw caban uwch ben

ei hen fam weddw a digymhorth. Mae yn gwarafun iddo ei

hunan y pleserau y mae ei gyfoedion yn eu mwynh;îu; yn gweithio

yn galetach, yn bwyta yn gulach, ac yn gwisgo }'n fwy cyffredin,

er mwyn ei g\vneuthur hi )'n fwy cysurus. Neu, meddyliwch }'r

un modd am y lodes rinweddol, yr hon sydd yh dysgu gartref

mewn dystawrwydd, ac yn ymwneyd yn bob peth i'w thad a'i mam.
Mae eraill, o bosibl, y\\ fwy hoft" o gyhoeddusrwydd, ac o gyrchu

i bob math o gyfarfodydd; ond y mae hithau yn hoftlis o'i dyled-

swyddau teuluaidd. Tra mae llíaws o'i chydr)^v yn gwibio am y
naiU gynhyrfiad ar ol y llall, neu, yn ol arfer y dyddiau hyn, fel y

gôg o Iwyn i Iwyn yn canu, nes bron anghofio eu nythod, mae hi,

o'r ochr arall, yn ymroddi i'r rhimvedd uwch, a mwy ammeuthyn,

o warchod y t, ac arfer duwioldeb gartref, a thahi y pwyth i'w

rhieni. Yr oriau a gysegra ei chyfoedion i ymbleseru, a dreuHr

ganddi hi i esmwythâu doluriau henaint, ac i ddifyru y dyddiau

bhn, a'r blynyddau nad oes dim dyddanwch ynddynt. Mae yn

cyflawni dyledswyddau isel, heb na thál na diolch, ie, hwyrach, yn

nghanol chwerwder a grwgnachrwydd, a hyny i hen grëaduriaid

truanaidd a phesychlyd ag sydd bron a throi yn llygredigaeth o

dan ei dwylaw. Mae yn Avir nad oes neb yn cyhoeddi ei rhin-

weddau hi oddiar yr esgynlawr, na repû/-t unrhyw gymdeithas,

dramor na chartrefol, yn gwybod dim am ei henw. líeth cr h}'ny ?

nid yw ei gwaith ddim yn llai teihvng am ei fod }n guddiedig. I

Mae yn cyflawni gorchestion bob dydd, sef gorchestion am-
'

ynedd a hunanymwadiad; ac er nad ydynt yn serenu llygaid

y byd, nac yn cael eu cadw ymysg hanesion eghvysig, eto

y maent wedi eu cofrestru fry; y maent ger ei frcn Ef, yr
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lìY.'n a Avêl }'n y dirgel, a'r hwn a dâl ryw ddydd }'n }r

amlwg.

"^ Ond pwy o honoch chwi, O ieuenctyd Cyinru, sydd yn ateb i'r

darluniad uchod? A ydy^y caredigrwydd mabaidd yn cael ei

feithrin genych fel dyledswydd grefyddol ? Mae rhai o honoch

wedi ymsefydlu mewn gahvedigaethau, ac yn hwyddo yn y byd, a

thrwy y cychwyn da a gawsoch gan eich rhíeni, yr ydych erbyn

heddyw, o bosibl, mewn gwell amgylchiadau na hwy eu hunain.

Caniatäer i ni ofyn i"r cyfr}av, A oes ôl eich Uwyddiant chwi ar

fythod eich rhîeni ? A ydyw ymysgaroedd tad a mam yn cael eu

llòni tnvy eich caredigrwydd chwi, a'u heneidiau, fel Isaac, yn

eich bendithio, oblegid eich bod yn darpar iddynt ambell damaid

o flasusfwyd yn eu henaint a'u penUwydni ? A oes yr un ochenaid

a allech chwi attal yn dîanc o'r fynwes, na'r cysur a allech chwi

estyn yn absennol o'r t ? Onid oes rhai o honoch yn treuHo ar

eich melus-chwantau yr hyn a ddylai gael ei gysegru i gysuro tad

neu fam ? A ydyw y bachgen hwnw, dybygech chwi, yn anrhyd-

eddu ei rîeni yn deihvng, yx hwn, er ei fod mewn amgylchiadau

diwall ei hunan, sydd yn goddef iddynt hwy deimlo anghen—efe,

yr hwn sydd yn eu taflu ar gymhorth y phvyf, ac yn lle eu cysuro

gartref, trwy y gyfeiUacli a'r cydymdeimlad teuhiaidd, yn eu bwrw

i ddwylaw estroniaid, ac yn eu gadael i orphen blynyddau an-

nyddanus eu bywyd rhwng muriau oerion a diserch yr elusend ?

Ni fynwn farnu mor galed am y natur ddynol â thybied fod y fath

ymddygiadau i'w cael yn gyffredin; o leiaf yr ydwyf yn hyderu i'r

gwrthwyneb, ac am hyny yn troi oddiwrthynt gyda llawenydd i

ddangos i'm cyfeilUon ieuainc ffordd dra rhagorol.

Mae yn ddiddadl, os byddwch yn caru eich rhíeni yn ddyladwy,

y byddwch hefyd yn teimlo yn ymroddgar i'w Ueshâd. Fe wna

jcariad y meddwl yn ystyriol o'u helynt, a'r llaw yn ddiwyd a

pharod i'w cynnorthwyo. Nid oes dim, oddieithr bod anallu yn

cyfodi oddiwrth yr amgylchiadau allanol, a bair i blentyn caruaidd

adael tad neu fam dros fynydyn mewn un anghaffael. Yr ydych

yn cofio yr esiamplau ysgrythyrol ar y mater hwn. Pa fodd yr

oedd Joseph, er engraifft, yn dangos ei barch i'w dad pan mewn
cyfyngder ac anghen ? Onid drvvy ei borthi ef a'i dylwyth â bara,

a defnyddio ei ddyrchafiad yn yr Aipht, a'i le gyda Pharaoh, i

wneuthur cartref iddo dros weddiU ei oes ? Os gorchfygai Samson
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y Uew, fe gai ei dad a"i fam gyfran o yspail y fuddugoliaeth. Yr

un modd, Dafydd yntau, os oedd i hwnw ddylanwad yn lls

Moab, fe'i defnyddiai i wneuthur cartref i'w ríeni, Yr ydoedd

mewn amgylchiadau profedigaethus yr amser hòno—yn llawn

helbul ac ofnau, fel y g^veUr wrth g}anharu i Sam. xxii. â Psahn

cxUi., ac eto, er ei fod yn cwyno fod nodded v.edi paUu iddo ef

ei hunan, y peth cyntaf y mae yn geisio ydoedd nodded i'v,'

ríeni. "Deled, attolwg," medd efe wrth frenin IMoab, '"fy nhad

a fy mam i aros g}'da chwi, hyd oni wypwyf beth a wnel Duw i

mi." Cystal a dpvedyd, "Pan v\-nelo Duw }t hyn a addawodd i

mi, byddaf yn sicr o gofio fy nhad a fy mam; ac i aros hyn}-,

d}anunwn eu cyfleu hw}', yn eu methiantA^-ch a'u henaint, mewn
amgylchiadau mwy díogel a chysurus na bod gyda myfi yn

crwydro y mynyddau, ac yn Uechu }ti ogofeydd y ddaear." lë,

mae genym esiampl un mwy na Dafydd ar y mater hwn. Yr

ydych yn cofio am dano Ef, yr hwn oddiar y groes a ofalodd am
ei fam. Wedi ei chynnal ei hunan, mae yn debyg, yn }-stod ei

fy^vyd, darparai yn awr drosti ar ol ei ymadawiad. Ac y mae ei

waith yn ei gorchymyn i'w gyfaiU anwylaf, y pryd a'r duU a

gymerth i wneuthur hyny, yn pasio pob tynerwch, ac yn dangos

y gofal mwyaf am dani. "Yr lesu, gan hyny, pan welodd ei fam,

a'r dysgybl yr hwn a garai efe yn sefyU gerUaw, a ddywedodd
wrth ei fam, O wraig, wele dy fab; gwedi hyny y d}"\vedodd

wrth y dysgybl, Wele dy fam." ' Os w}-t yn garedig i mi, loan,

derbyn hi fel myfi. Meithrina tuag ati y parch a'r cariad hwnw
ag sydd ddyledus oddiwrth blentyn i riant teilwng; a chofia fy

mod i yn awr, yn ddifrifol, ac wrth fanv, yn ei gorchymyn hi i'tli

ofal.' Ac yr oedd yr awgr}-m yn ddigonol. "O'r awr hòno aUan

y cymerodd y dysgybl hi i'w gartaef" Nid i ddim, gyfeiUion

ieuainc, yr ysgrifenwyd y pethau hyn yn y Bibl, ac nid ychwaith

i'w canmawl a'u rhyfeddu }ti unig. Nagê ! ond dyma y fifordd a

gymerodd yr Arglwydd i arddangos ei gymeradwyaeth o'r rhin-

wedd yma, i'ch dysgu yn eich dyledswydd, ac i ddarpar i chwi

esiamplau o'r cyflaAraiad o honi, fel y canlynech eu hol hwy.

6. Mae buchedd a chymeriad inoesol plant i fod yn anrhydedd

îw rhieni.

Dylent ofalu am ymddw}Ti yn addas i urddas ac enw da eu tad

a'u mam; ceisio rhagori }mhob rhinwedd a docthineb, ícl ag i
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fod yn glod ac anrhydedd iddynt ger bron y byd. ''Coron henaf-

gwyr yw eu hwyrion, ac anrhydedd plant yw eu tadau." Mae yn

dra hyfryd pan y byddo fel hyn : plant yn enwog ar gyfrif eu dis-

gyniad oddiwrth rieni urddasol, doethineb a rhinwedd pa rai sydd

yn adlewyrchu anrliydedd ar eu hiUogaeth; a'r rhieni drachefn

yn cael eu hanrhydeddu ynddynt hwythau, oblegid eu bod yn

rhodio yn eu ffyrdd, ac yn ymddwyn yn deilwng o'r fath henafiaid.

Nid anaml y ceir y ddwyblaid yn warth i'w gilydd. Os bydd y
plentyn yn ddrygionus, mae yn waradwydd i'w ríeni; ac y mae y
rhîeni, hwythau, os byddant yn grëaduriaid dirinwedd a gwrthod-

edig yn ngolwg cymdeithas, yn sicr o argraffu gwarth, sydd bron

yn annileadwy, ar enw eu hiHogaeth. Bydd dynion wrth gyfeirio

atynt yn barod i ddywedyd yn debyg ag y dywedodd Job am eu

cyfifelyb, "Meibion yr ynfyd, a meibion rhai anenwog oeddynt; a

gwaelach na'r ddaear oeddynt."

Ffafr dda, bobl ieuainc, ydoedd cael rhieni parchus, a ffafr ag y
mae rhai o honoch chwi wedi ei chael. Ond cofiwch ei bod

yn ychwanegu eich cyfrifoldeb. Os chwychwi a fydd eto yn

colli o fifyrdd rhinwedd, ac yn gorphen eich gyrfa gyda yr yn-

fydion, wedi cael cychwyniad mor obeithiol, a bod yn hir, o

bosibl, o dan feithriniaeth dynion amgenach na doethion y byd

hwn, fe fydd eich cwymp, yn wir, yn alaethus, ac nid yn unig

enw Duw, ond coffadwriaeth eich rhieni yn cael ei gablu o'ch

.plegid. Cafodd rhai o honoch dadau ag yr oedd rhagluniaeth a

gras megys wedi ymuno i"w henwogi: eu sefyllfa yn y byd, grym

eu gahuoedd, a'u talentau naturiol, yn gystal a'u duwioldeb,

yn cydwasanaethu i'w gwneyd yn anrhydeddus. Yr oedd eu

cymydogion yn edrych atynt gyda pharch a chyfrifiad, ac

yn barod ar bob achlysur i'w cydnabod fel tywysogion Duw
yn eu pHth. Cafodd rhai o honoch dadau yn swyddogion

yn nh Dduw, ac wedi enniU iddynt cu hunain radd dda

fel y cyfryw, a hyfder mawr yn y ffydd sydd yn Nghrist lesu

—yn ddynion â'u clod yn yr hoU eglwysi. Ac os oedd rhîeni

eraill o honoch yn dlodion a chyffredin. eto yr oeddynt yn gref-

yddol; ac yr oedd crefydd wedi dysgu iddynt "wadu annuwiol-

deb a chwantau bydol, a byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol

yn y byd sydd yr awr hon." Yr oeddynt yn ddiwyd, gonest, a

glanwaith yn eu hoU arferion; a chawsant }r h}fr)-dwch o'ch
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dwyn i f\ny heb b^^yso ar neb, a gadael y byd gyda chymer-

iad mor ddiarg}-hoedd fel nad oes gan ddynion, pa fodd bynag,

yr un anwiredd o'r eiddynt iV gofio i'w meibion. Yn ddíau

anrhydedd plant yw tadau fel hyn; ac O na ellid dyweyd fod

eu plant bob amser yn goron iddynt hwythau ! Fe ofala Duwj!

am goroni eich rhîeni duwiol yn y nef; edr}xhwch chwi am fodu

yn goron i'w coffadwriaeth hwy ar y ddaear. O'u rhan \w\y\

niae cymeriad llawer o honoch clìwi yn dragyw}-ddol ddíogel.

Buont yn anrh^dedd i chwi yn eu b}-wyd ac yn eu hangeu, ac y
maent bellach yn nghadw o dan seliau y bedd, tu hwnt i bosibl-

rwydd eich gwaradwyddo. Ond nid felly eu coffadwriaetli liwy;

mae hwnw eto, o herwydd ei gysylltiad á chwi, yn agored i an

mharch. Mae yn anmhosibl i chwi ymadael o fifyrdd duwiol-

deb, a g^\Tthod Duw eich tadau, heb eu g\varadwyddo hw}-, a

d\\yn anfri ar y c^Tneriad hwnw ag y buont hwy }-n ofohis i'w

gadw yn ddifr}-cheulyd, a'r hwn, o herwydd ei gysylltiad â gogon-

iant Duw, ydoedd yn nês at eu calonau na'u by-wydau.

Pan y byddo duwioldeb plentyn yn tòri allan mewn tymher

ac ymddygiadau hoffus a chymeradwy—ei glod yn rhedeg drwy

bob sefyllfa y bu ynddi, o'r aelwyd, yr ysgol, a'i brentisiaeth,

hyd oni ymsefydlo fel aelod defnyddiol o g}andeithas—mae hwn
yn anrhydedd i'w rîeni. Bydd eu henwau mewn bri ynddo ger

bron y byd, a'u cofîadwriaeth yn perarogli yn ei fywyd pan y
byddont yn y bedd. Mae y gobaith am hyn yn orfoledd mawT
i rîeni. "Bydd ddoeth, fy mab," medd y tad duwiol, "a llawen-

ycha fy nghalon, fel y gallwyf ateb i'r neb a'm gwaradwyddo."

Fel pe dywedasai, 'Os byddi di yn cyfeiliorni, myfi a gaifif fy

meio. Mae Uawer yn barod i gondemnio fy null yn dy fagu.

D}-\vedant fod yr athrawiaeth yr wyfyn ddysgu i ti yn athrawiaeth

ddrwg, a bod fy ffordd o dy lywodraethu yn annoeth. Yn
ngolwg rhai yr ydwyf }n rhy lym, a chan eraiU yn rhy d}-ner.

Nid yw fy ymdrech i goethi dy feddyliau, ac i'th arfer i iawn

drefnu dy ddiwyg corfforol, ac i hoffi yr h}-n sydd lún, destlus, a

hawddgar ^Tnhob peth, }ti eu barn hw}', ddim amgen na meithrin

balchder dy galon a chydymffurfiad ynot á'r byd hwn. Yn eu

tyb hwy yr ydwyf yn dy ddwyn i fyny yn uwch na'th sefyllfa, a

daroganant fy mod, yn y diwedd, yn sicr o g}farfod â chvvenvder

oddiwrthyt. Mae plant rrefyddwyr, meddant, yn waeth na phlant
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neb. Bydd ddoeth, fy mab, fel y gallwyf ateb idd}nt. O mor

llawen a fyddaf o dan bob cyhuddiad, os gallaf gyfeirio atat ti fel

fy llythyr canmoliaeth, a dwyn dy dymher gristionogaidd, a'th

fywyd pur, yn brofion i'r gwrthwyneb.' Nid oes dim ammheu-

aeth nad ydyw plant rhinweddol fel hyn yn amddiffyn i'w rhîeni

rhag llíaws o enlhbiau. IMaent }n Uawer o help iddynt i fod yn

ofn i weithredoedd drwg, ac i geryddu beíau mewn rhai eraiU, ac

felly ychwanegant at eu cymhwysder a'u giym i bob gwasanaeth.

Os gelwir hwy i swyddau goruchel, pa un bynag ai yn y wlad ai

yn yr eglwys, mae plant ffyddlawn yn anhebgorol i'w hanrhydedd

a'u Uwydd yn y cyfryw amgylchiadau. "Gwn fyd y g\vr a lanw-

odd ei gawell saethau â hwynt; nis gwaradwyddir hwy pan ym-

ddyddanant á'r gelynion yn y porth."

Os bydd gT ieuanc yn hynodi ei hun unrhyw ffordd, mae ei

ríeni yn sicr o gael cyfran o'i hynodr\vydd, pa un bynag ai gogon-

iant ai gwarth a fyddo. Y peth cyntaf yn gyífredin a wneir fydd

ymhoU ynghylch ei deulu. " Mab i bwy wyt ti, y g\\T ieuanc?"

j
nieddai Saul wrth Dafydd, pan y safai o'i flaen, â phen y PhiHst-

' iad yn ei law. A phwy na ddymunasai fod yn lle ei dad yr amser

hwnw, pan yr atebai yr arwr ieuanc, â llygad holl Israel arno,

"Mab i'th was Jesse y Bethlehemiad!" Mae coffa da yn y Bibl

yn fynych am deuluoedd ag a fuasent, mae yn debyg, yn gudd-

iedig byth oni buasai cysyUtiad â phlentyn doeth a rhinweddol.

D}nvedir fod EUacim, fab Hilciah, yn orseddfa gogoniant i d ei

dad, a hoU ogoniant t ei dad, hil ac eppil, yn crogi arno. Yr

oeddynt oU, dybygid, wedi eu dwyn i fri tnvy eu perthynas a r

g\\T enwog hwnw. Yn eu cysyUtiad â Timotheus, fe ddaeth ei

fam, a'r hen wTaig, ei nain, i sylw parchus; ac fe fydd eu henwau

yn adnabyddus, a'u coffadwTÌaeth yn fendigedig yn yr eglwys,

hyd ddiwedd y byd. "Wele, o hyn aUan," meddai Mair, "yr hoU

genedloedd a'm geilw yn wynfydedig." Os gofynir, Paham?

digon y^v ateb
—"Mair, mam yr lesu!"

O blant, edrychwch chwithau am fod }ai anrhydedd i'ch rhieni,

yn enwedig chwychwi a gafodd ri'eni duwiol. Mae pendefigion y

byd hwn yn fawT am barhád urddas eu teuluoedd; berwa eu

gwaed yn nghalonau eu hUiogaeth ; ac y mae cofio eu bonedd a'u

mawrhydi yn eu cymheU i ymdrechu am ragori yn rhinweddau eu

henafiaid. Medd}liwch thwilliau }r un modd am dduwioldeb
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eich rhíeni. Ymdrechwch am fod yn Uawenydd iddynt yn eu

byAvyd, ac yn goron i'w coíTadwriaeth ar ol eu marwolaeth. Pob

'

tro, pob syhv o'r eiddynt, a wnaeth argrafif ddaionus ar eich

meddyhau, cofiwch am danynt, a hysbyswch h^v>'nt i'ch plant

chwithau, fel y dysgoch hwynt o'u mebyd i deimlo yn dyner a

pharchus tuag at eu henafiaid duwiol. Os oedd y byd yn eu

gofyn o ddim pan ymadawsant o hono, atebwch drostynt. Cyf-

lawnwch eu holl addunedau, a thehvch eu dyledion. Hyd y mae
ynoch chw'i, na chaffed un cwmwl orphw}s ar eu coftadwriaeth ar

ol eu claddu. Darfu iddynt hwy eich cyflwyno i'r Arghvydd
yn eich mabandod, a buont yn ffyddlawn i balmantu lhvybr ufudd-

dod o'ch blaen. Anrhydeddwch hwy tr\\y ddilyn eu ftydd.

Nac ymadewch â Duw eich tadau, â ffyrdd eich tadau, nac

ychwaith, heb achosion pwysig, â'u hen gjaiideithion crefyddol,

nac â'r cymundeb yn yr hwn y byddai eich tadau yn arferol o

addoh. Ond ymhob dim, càn belled ag yr oeddynt hwy i Grist,

byddwch ddilynwyr iddynt hwy, y rhai àx\\y ffydd ac am}Tiedd

sydd yn etifeddu yr addewidion.

II. Cymhelliadau i'r ddyledswydd hon.

I. Maeyeth yn gyýawn ynddo ei hun. "Blant, ufuddhewch

i'ch rhîeni," medd yr apostol, "canys hyn sydd gyfiawn."

Mae naturiaeth ei hunan yn dysgu pob crëadur i ymserchu yn '

y rhai sydd yn ei feithrin ; ac y mae rheswm a chyd\\ybod dyn

yn dwyn tystiolaeth o gyfiawoider y peth. Fe'i cydnabyddir yn

nghyfreithiau teyrnasoedd y byd; ac nid yw byth yn colh o bhth

plant dynion hyd onid elo cymdeithas yn fwy hygredig na chyff-

redin. Felly yr ydys yn cymeryd y mater, weithiau, yn ganiatäol

yn y Bibl, ac yn gahv dynion i ymddwyn tuag at Dduw yn g}'ffelyb

ag y tybir fod plant yn ymddwyn tuag at eu rhîeni. "Mab a

anrhydedda ei dad, a gweinidog ei feistr; ac os ydwyf fi dad, pa

le mae fy anrhydedd? ac os ydwyf fi feistr, pa le mae fy ofn?"

"Ni a gawsom dadau ein cnawd i'n cer}'ddu," medd Paul, "ac a'u

parchasom hwy; onid mwy o lawer y byddwn ddarost}iigedig i

Dad yr ysbrydoedd, a byw?" Y cyfryw ydyw tystiolaeth cyd-

wybod y byd o gyfiawnder y ddyledswydd hon, fel ag y mae yn

hen arferiad ymysg dynion i ddefiiyddio yr enwau tad a mam fel

arwyddion cyftredin o gariad a pharchedigaeth. Dyma fel y
cyfarchai Dafydd y brenin Saul, a'r gweision Naaman y Syriad.
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"Fy nhad, fy nhad!" llefai EUseus ar ol Elias. A'r un modd ý

mae yr apostol Paul, wrth anerch Ruffus a'i rîant teihvng, yn ei

gahv hi, "ei fam ef a minnau." Nid yw y rhinwedd hwn byth yn

lhvyr ddiffodd o'r fynwes dd)aiol hyd nes y cyrhaeddo ei hannuw-

ioldeb i addfedrwydd mawr. Mae ei absennoldeb yn un o argoel-

ion amser diwedd anwiredd. Pan y byddo argaeau natur yn

dechreu ymollwng o ílaen ymchwydd drygioni, gellir ofni, yn wir,

: bod ei fesur wedi ei gyflawni, a bod dinystr cymdeithas ei hunan

wedi nesâu. "Canys mab," medd y prophwyd Micah, "a an-

mharcha ei dad, y ferch a gyfyd yn erbyn ei mam, a'r waudd yn

erbyn ei chwegr: a gelynion g-\vr yAv dynion ei d. Dydd dy

wyh\')T a'th ofwy sydd yn dyfod; bellach y bydd eu penbleth

h\vynt." Yr ydym yn hyderu nad yAV llygredigaeth ieuenctyd ein

gwlad ddim wedi cyrhaeddyd i'r graddau yma. Yn nghanol llawer

o afryAviognvydd tymher, yr ydych eto yn teimlo tynerwch tuag

at eich rhîeni. Meithrinwch hyny yn eich mynwesau yn ofalus..

Bydded meddwl goleuedig yn ll}gad, a dwfn argj'hoeddiad o'ch

rhwymedigaeth yn rym iddoj ac yn hytrach na rhoi lle i un

dychymyg i lettya yn y galon ag a fyddo yn tueddu i'w suro tuag

at eich rhîeni, bydded i bob brj'd a theimlad o'r fath gael eu

gwylio gyda phob eiddigedd, a'u darostwng càn gynted ag yr

ymg}aihyrfont.

Dîau mai cyfiawn iawn yw anrhydedd oddiwrthych i'ch rhîeni.

Eich rhîeni ydynt, cofiwch, trvvy ba rai y derbyniasoch eich gallu-

oedd, ac yn mynwes pa rai y cawsoch nodded ac ymgeledd pan

yn fabanod egwan. Eu llygaid hwy a fu yn gwylio drosoch, a'u

dw^law hwy fuont ddiwyd i'ch cynnal. Ar bob pryd, yr oedd eu

clustiau yn agored i'ch llefain. O mor fynych y buont yn g\veini

arnoch mewn amgylchiadau cyfyng, ac yn canu caniadau i'ch

difyru g>^da chalonau trist ! ac fel hyn, heb Avybod dim oddiwrth

gystudd y fynwes a'ch cofleidiai, yr jTuollyngech chwi i huno yn
dawel, gan adael y cur a'r pryder iddynt hwy. Y fath swm
anfeidrol o ofal a wariwyd arnoch, cyn i chwi gyrhaedd yni gor-

wyllt ieuenctyd! a pha faint o ofal a fu drachefn i droi yr yni

hwnw yn rhyAvbeth heblaw gallu i chwi i ddyfetha eich hunain ?

"Buom y dydd," gallai eich rhieni ddyA\edyd, "y gwrês a'n

treuliodd, a'r rhew y nos, a'n cwsg a giliodd oddiwrth ein llygaid."

A oes i chwi alluoedd cr) fion ? Fe'ch cynnysgaethwyd à hwy
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gan yr Arglwydd drwy eich rhieni. A ydych ch\\i \vedi eich

sefydlu mewn arferion da? Ffrwyth doethineb a llafur didòr

eich rhieni ydyw hyny. Ac os anrhydeddwyd chwi yn eich mebyd

â gradd o amaethiad meddwl a manteision gAYybodaeth grefyddol

a chyífredin, cofiwch, attohvg, pwy a fu yn eich egwyddori, ac yn

talu, hw}Tach, o'u prinder, am eich dysgeidiaeth, ac felly, drwy

eich arwain at bleserau o natur nwy coethedig, a fuont yn

offerynau i ychwanegu at urddas eich cymeriad a defnyddioldeb

eich oes, ac i'ch gAvneuthur }ti llai o gaethweision i'ch blysiau

corfforol. lë, os ydych wedi eich g\vneuthur yn gyfranogion o ras

y b)^vyd, o bosibl mai gweddiau ac addysgiadau eich rhieni duw-

iol a ddefnyddiodd yr Arghvydd fel moddion i gynnyrchu h^mw

yn eich calonau. I rai o honoch mae eich rhieni yn rhieni

dybl}'g : yn y cnawd ac yn yr Arglwydd hefyd. Cofiwch eich

rhwymedigaeth. Yr ydych yn eu dyled, nid am r}^v gymwynasau

cyffredin yn unig, megys ag yr ydych i eraill, ond "am danoch

eich hunain hefyd," fel ag y dyAved yr apostol ^\Tth Philemon, a

hyny mewn ystyr naturiol ac ysbrydol. Pwy ydych ond eich

rhîeni wedi eu Ihosogi ! Y "myfi" yr ydych yn sôn am dano,

ydoedd unwaith ynddynt hwy, ac o hon^mt a thrwyddynt y deill-

iodd efe i chwi. Buont yn g\veithredu tuag atoch, a thuag at

Dduw yn eich achos, pan nad oedd genych chwi na deall nac

ewyllys i'w hymarfer o'r eiddoch eich hunain. O dan eu haddysg-

iadau, ac yn eu gweddîau, yr ydych yn cael eich hunain er pan

ydych yn cofio dim; îe, mae yn bosibl, fod eu duwioldeb wedi

gosod rhywbeth o'u heifiw ar eich hysbryd cyn côf genych chwi.

Yn nesaf at hawl eich Crëawdwr, cliwi a eUwch fod yn sicr, fod

hawl eich rhieni i'ch cariad a'ch edmygedd yn arbenigol, ac yn

sefyll wrtho ei hun.

2. Mae anrhydeddu eich rhieniyn ddyledswydd orchymynedigyn

yr efengyl.

Fe ofalwyd am godi y pen hwn o ddeddf natur, nid yn unig i'r

Ue blaenaf ar un o lechau y dystiolaeth, ond i grefydd Crist.

Mae }T hen orchymyn, yr hwn oedd genych o'r dechreuad, yn

awr, tr\vy roddiad ac esiampl y Gwaredwr, yn orchymyn newydd.

Os aeth efe yn ddiwedd diddymol i orchymynion eraiU, efe ai

fawrhäodd y pummed gorchymyn, ac a'i gwnaeth yn anrhydeddus.

'

Nid yn unig fe'i cadwodd cf ei hunan, ond fe'i dysgodd i craiU
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felly. Ni a'i cawn gydag eiddigedd sanctaidd yn ei godi o dan

falurion yr hen draddodiadau luddewig, gan ei arddangos yn ei

wir yst}T, a"i adsefydlu yn ei ddwyfol awdurdod, fel un o gyfreith-

iau ei d. Yn ei ddysgeidiaeth ef, cartref ydyw y Ue cyntaf i

blentyn arfer duwioldeb ynddo; ac un o'r ymarferiadau penaf o

dduwioldeb a ddysgir iddo yno, ydyw tahi y j.wyth i'w ri'eni. Ni

chaniatâ Crist i chwi, dan rith o gysegru eich meddiannau at

achos Duw, fod yn ddiystyr o honynt hwy. Mae yn dynoethi y
cyfryw esgusodion rhagrithiol yn ei ymddyddan â'r luddewon, ac

yn dangos fod yr Arghvydd yn y gorchymyn wedi gwneuthur

eich rhîeni yn wrthddrychau blaenaf eich gofal a'ch caredigrwydd.

Yn eu personau hwy, pan mewn nychdod ac anghen, mae Crist

yn cyflwyno ei hunan yn gyntaf i'ch syhv chwi, megys mewn
newyn a syched; a phe gwrthodech ei ddiwahu yma, mae lle i

ofni y byddai eich haehoni at bob cangen arall o'i achos yn

anghymeradwy, ac y dywedai wrthych yn y farn, "Yn gymaint

ag nas gAvnaethoch i un o'r rhai hyn, nis gwnaethoch i minnau."

"Dysgant yn gyntaf arfer duwioldeb gartref, a thalu y pwyth i'w

rhíeni." Os gallant ar ol hyny estyn eu caredigrwydd atachosion

eraiU, pob peth yn dda; ond yn ^íj;)'';//^/ dysgant dahi y pwyth i'w

rhieni. Rhaid bod yn gyfiawn cyn bod yn hael.

Dyna, dybygem, yw ystyr cristionogaeth ar y pwnc hwn. Ac
yn wir, y mae ei gw'ersi yn dda a thêg yn ngohvg rheswni ei

hunan; ac am hyny y dywed yr apostol fod y proffcswr, }'r hwn
.sydd yn gwrlhod darpar dros yr eiddo, "yn gwadu y ffydd, ac yn

waeth na'r di-ftydd." INIae yn esgeuhiso dyledsv,yddau ag y mae
natur a chrefydd yn cyttuno i'w cymhell arno, ac yn waeth yn ei

ymddygiadau na llaw'er o'r paganiaid. Yr un modd, yn ein

testun, mae Paul yn cymhell y ddyledswydd hon arnoch fel un o

ddyledswyddau cristionogaeth :
—"Blant, ufuddhewch i'ch rhíeni

yn yr Argluydd," sef, am fod Crist, yn yr efengyl, yn ceisio hyn

oddiar eich llaw. Mae y cyfan ynddo ef a'i grefydd yn eich galw

i'r ddyledswydd yma. Ei awdurdod, ei esiampl, ei ddaioni, a'i

ogoniant, ydynt yn eich cydgymheU i'w chyflawni. Pa bryd bynag,

gan hyny, y temtir chwi i'w hesgeuluso, a phwy bynag a wnelo

hyny, gelUd dy^vedyd, "Y cynghor hwn nid yw oddiwrth yr hwn
sydd yn eich gahv chwi. Nid felly y dysgasoch Grist; os bu i

chwi ei g\YWQá ef, ac os dysg^vyd cliwi }-nddo, megys y mae y
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gwirionedd yn )-r îesu." Yncldo ef, mae y gwirionedd yn eich

dysgu yn gwbl wahanol, sef, i fod yn ostyngedig i'r henuriaid, ac

yn ufudd i'ch rhîeni. Ac os yw y dd)'sgeidiaeth yma yn efìeith-

iol, mae yn peri i chwi ddodi heibio bob tymhcr wrthwyneb, a

gwisgo yr ysbryd o'r hA\-n y tardd yr holl ymddygiadau grasusol a

gj'mhelhr arnoch yn athrawiaeth ac esiampl y Gwaredwr. Ymar-

ferwch eich hunain, gyfeiUion ieuainc, i dduwioldeb yn y pethau

h}n. Chwi a gewch, ond odid, lawer o demtasiynau oddiwrth

eich rhíeni i'ch cyfifroi i ysbryd ac ymddygiadau gwrthwyneb.

Ond cofiwch awdurdod Duw, ac ymnerthwch yn y gras sydd yn

Nghrist lesu, a chyflawnwch eich dyledswyddau tuag atynt hwy

yn symhwydd eich calon, megys i"r Argbvydd, ac nid i ddynion.

Os ydych yn teimlo eich tynerwch naturiol yn dechreu adfeiUo

trwy gryfhâd h^'gredigaeth, ac awdurdod eich rhíeni yn myned yn

fw^ dieffaith ar eich calonau, y mae cariad Crist eto yn effeithiol

i'ch cymhell. Efe a anrhydeddodd y pummed gorchymyn yn ei

fywyd, ac a fu farw o dan felldith troseddiadau pechaduriaid o

hono, fel y maddeuid iddynt eu hanwiredd, ac yr ysgrifenid ef

drachefn yn eu calonau. Mae fifydd ynddo ef yn adnewyddu yr

enaid, }'n darostwng gwyniau gAvrthryfelgar ein natur, ac yn impio

ei rinweddau, anmheríifaith a gwywedig, i wreiddyn he maent yn

tyfu i ogoniant Duw, ac yn troi yn rliai o ftrw}-thau mwyaf dewisol

yr Ysbr}-d.

3. Mac anrJiydcddn rJiicní y/i ìiìi dr dyJcdsiuyddau mwyaf cy-

meraduy gaii yr ArgJicydd. "Canys hyn," medd yr apostol,

"sydd yn rhyngu bodd i'r Arglwydd yn dda."

Heb ffydd, mae yn wir, anmhosibl yw rhyngu ei fodd Ef Mae
hon yn anghenrheidiol er derbyniad eich personau a'ch gwaith;

ond o'r hoU rinweddau y mae ffydd yn Nghrist yn eu cynnyrchu

yn nghalon gr ieuanc—o holl ddyledswyddau duwioldeb—nid

oes yr un o dan nòd uwch o gymeradwyaeth gyda Duw na

pharch i rieni. Yr wyf yn gweled fod tair dyledswydd yn cael eu

harganmawl j-n arbenig yn y Bibl: addoH Duw—tymher ehisengar

—a serch i rîeni. Caru yr Arglwydd ein Duw a r hoU galon yw

y gorchymyn cyntaf, a'r gorchymyn mawr. Yr oedd hyn yn fwy

na'r hoU boeth-oflrymau a'r aberthau (Psahn 1. 14; a 1ì:Ìx. 31).

Am haelioni, drachefn, y mae dan uchel gymeradwyaeth yn yr

ysgrythyrau (Heb. xiii. 16; a Phil. iv. 18). Ond o bob tymher
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rinweddol, nid oes yr un yn íwy bendigedig a boddlawn gan yr

Arglwydd na thymher ostyngedig a serchog plentyn tuag at ei dad

a'i fam. Dyìvedir fod pethau eraill yn dda, yn gymeradwy, ac yn

rhyngu bodd Duw. Ond am y dymher hon, a'r ymddygiadau

sydd yn deiUio oddiwrthi, dywedir eu bod yn ''r//y//g// bodd i'r

Arg/wydd y/i dda—y/i dda a c//ymeradwy ger bron D//7C'." Felly

fe gyhoedd^yyd y gorchymyn hwn gyda rliyw nôd o ragoriaeth

yn y dechreuad. Nid yn unig efe yw y cyntaf ar yr ail lcch, ond

efe hefyd y^y y cyntaf, neu yr unig un, a roddwyd mewn addewid.

Gan nad oes dim addewid wrth yr un arall, mae y gair "cyntaf,"

o bosibl, yn ar\vyddo, "y nwyaf" Y cyntaf o'r cwbl yw, "Ti a

geri yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon;" ond o'r holl orchy-

mynion, pa rai sydd yn golygu dyledswyddau dynion i'w gilydd,

y cyntaf., neu y mwyafYs, "Anrhydedda dy dad a'th fam," ac nid

oes addewid WTth yr un arall. Mynai yr apostol i ch^vi grafifu ar

y marc h^\^i o gymeradwyaeth. Mae y Duw mav/r wedi gosod

anrhydedd eich rhíeni yn nesaf at ei anrhydedd ei hunan yn ei

gyfraith sanctaidd, ac yn y gorchymyn wedi addaw bendithio y

jílentyn hwnw a'u hanrhydeddai. Yma yn unig y cyflwynir y

wobr yn gymhelHad i ufudd-dod. Mae yn wir fod yn yr ail

orchymyn grybwylHad am drugaredd; ond amlygiad cyffredinol o

natur a bwriad Duw sydd yno, yn hytrach nag addewid; ac y mae

hyny yn perthyn i'r hoU ddeddf Ond am y pummed gorchymyn,

mae yma addewid am fendith neillduol wedi ei rhoddi, priodol

iddo ef yn unig, sef addewid am hir ddyddiau i weled daioni.

Fel hyn, dybygem, fod yr Arglwydd, mewn modd arbenig, yn

dangos ei hoffder o dduwioldeb mabaidd. Bendithia efe hi

wrth ei gorchymyn, a gesyd ei deiHaid dan rwymau dauddyblyg

i'w hymarfer, sef, fel rhinwedd ag sydd ar unwaith yn foddlawn

ganddo ef, ac yn foddion i ddwyn ei foddlonrwydd a'i fendith i

orphwys arnynt hwythau. Mae plentyn yn ei glyvv'ed ef megys o

ganol rhyferthwy Sinai yn dywedyd wrtho, "Anrhydedda dy dad

a'th fam, fel y byddo yn dda i ti, ac fel y byddech hirhoedlog ar

y ddaear." Byddwch ddyfal, gan hyny, gyfeiUion ieuainc, i rodio

yn addas i'r i\.rghvydd yn y peth hwn, i bob rhyngu bodd iddo ef.

Yr ydych yn g\veled fod y Brenin ma\vr w-edi gosod hawl eich

rhîeni i'ch ma\vrhâd a'ch ufudd-dod yn nesaf at ei hawliau gor-

uchel ei hunan. Mae yn cael parch neu anmharch genych yn eu
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personau liwy bob clycld. Clv,vi a elhAcli fcd yn sicr, gan hyny,

mai nid gyda diofahvch y mae efe yn gwyho ar eich ymdd}'giadau

tuag atynt. Nid oes yr un bryd anfíyddlawn i'ch rhíeni yn troi

o'clì mewn, er na ddelo bytli yn fwriad—yr un anvydd o anmharch

mewn llais, na hygad, nac un ystum corfforol—nad ydyw y Duw
mawr yn eu canfod ac yn eu condemnio. Ac os yw y plentyii

ufudd mor hoffus yn ei ohvg ef, ac yn blaguro o dan fendilh ei

raghuiiaeth, mae yn rhaid fod y mab cyndyn ac anufudd, o'r

ochr arall, }'n anghymeradwy. Pa mor dêg bynag yw ei gychwyn-

iad yn y byd, a'i obeithion dyfodol, mae melldith ei ftyrdd yn

debyg o'u difa; mae ei ymddygiadau yn ysgeler yn ngohvg Duw,
a'i berson yn esgymunedig, ac y mae yn aml yn syrthio i angeu

anamserol. "Llygad yr hwn a watwaro ei dad, ac a ddiystyro

ufuddhâu i'w fom, a dn ciglran y dyfíryn, a'r cyAvion eryrod a'i

b\vyty."

4. Er eich cymhell i ymhelaethu yn y rhinwedd hwn, cania-

tewch i mi ddwyn ar gôf i chwi y cysur a ddg hyuy tch rhieni.

"Mab doeth," medd Solomon, "a wna dad llawen, a mab fíol

a dristâ ei fam." Peidiwch ag edrych ar hyn yn beth diystjT,

bobl ieuainc; oblegid nid felly mae yr Arghvydd yn edrych arno

yn y Bibl. Yno mae cysur rhîeni beunydd yn cael ei ddefnyddio

ganddo ef fel dadl gydag ieuenctyd, i'w cyfíroi i wyHo yn erbyn

pob drwg, ac i ymdrechu am ragori mewn duwioldeb a rhinwedd.

Mae yn wir fod y ddoethineb, neu y grefydd, a gymheUir arnoch

yn y gair, yn cynnwys mwy na pharch ac ufudd-dod i'ch rhi'eni;

ond yn hyn, er hyny, y mae yr ymarferiad o honi tuag atynt hA\y

yn gynnwyscdig yn benaf Ac yn nesaf at eu crefydd eu hunain,

nid oes dim a ddg fwy o foddlonrwydd i'w meddyhau. Mae
ysbryd ufudd-dod a lledneisnvydd mewn plentyn yn llawenydd

i'w ríeni ar bob golygiad. Mae yn hyfr}'d iddynt hwy, ac yn

ddaionus iddo yntau. Megys ag y mae ysbryd taiog ac anufudd

tuag at rîeni }n arwain, }-n gyfíredin, i bob drwg, felly, i'r gwrth-

wyneb, pan fyddo t}'mher ostyngedig ac ymddygiadau parchus

tuag atynt hwy, a phawb o'i well, yn hynodi dyn yn ei ieuenctyd,

y mae ar ben y ffbrdd i bob daioni, ac yn aml, yn rhag-anvydd

o enwogrwydd a llwyddiant dyfodol. Mae g\veled, gan hyny,

eu plentyn fel hyn, âg etifeddiaeth mor dêg o'i flaen, yn gysur

mawr i ríeni; a chyda hyder, maent yn ei fendithio, gan ddadgan
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eu cymeradwyaeth o'i ftyrdd ger broii yr Arglwydd, a'i gyflwyno

i'w sylw yn eu gAveddíau fel gwrdiddrych príodol yr addewid yn y

pummed gorchymyn. Yn gysur mawr, meddwn, oblegid nis gall

dim a'u cyfarfyddo o'r parth hwn fod yn fychan. Pa un bynag

ai cysur ai gofid a gânt oddiwrthych chwi, chwi a ellwch fod yn

sicr y bydd efe yn fawr. Os drwg a ddygwydd oddiyma, mae yn

ddrwg iawn; ac os da, mae yn dda iawn; oblegid mae eu heneid-

iau mor glymedig wrthych, a'u gobeithion yn gorphwys cymaint

ynoch. O barth iddynt eu hunain yn bersonol, maent yn gweled,

yn enwedig wrth heneiddio, fod eithafnod eu heinioes wedi ei

gyrhaeddyd—dysg, talent, a'r cwbl o'r eiddynt hwy, wedi dyfod

i'w eithaf Od oes gan hyny ddim anrhydedd mwyach yn eu haros,

naiU ai yn y byd ai yn yr eglwys—od yw eu crefydd a'u defnydd-

ioldeb i adflaguro, mae yn rhaid i hyny fod trwy eu /lail /iufiai?i,

hyny yw, trwy eu plant a'u hiUogaeth. Ac am hyny, megys y
dywedir am weision Benhadad pan ger bron Ahab, maent "yn

dysgwyl yn ddyfal a ddaw dim oddiwrthych chwi," ac yn barod

"i gipio ar frys" yr awgrymau Ueiaf am ddaioni. Gallant ddy-

wedyd wrthych fel yr apostoUon wrth yr eghvysi, "Byw ydym ni

os ydych chwi yn sefyll yn yr Arghvydd, anwylyd. Mwy llawen-

ydd na hyn nid oes genyf, sef cael clywed fod fy mhlant yn rhodio

mewn g\virionedd."

Felly pan mae yr Arghvydd yn addaw dedwyddwch i'w bobl yn

y bywyd hwn fel gwobr ufudd-dod, ac arwydd o'i gymeradwyaeth

i'w duwioldeb, mae plant da a Uwyddiannus ymysg y pethau

cyntaf a addawa efe iddynt. "Wele, plant," medd y Sahnydd,

"ydynt etifeddiaeth yr Arghvydd; ei wobr ef yw ffrwyth y groth."

Pa ffafr weU a ddichon fod na hon ? bod i'r Duw da yn gyntaf

wneyd plant ei bobl yn etifeddiaeth iddo ei hun, ac ynddo ei

hun eu d^^^n i etifeddu pob peth; ac yna, wedi eu bendithio a'u

henwogi feUy, eu rhoddi fel etifeddiaeth a gwobr i'w rieni duwiol,

hyny yAV, gwobr eu ffyddlondeb a'u crefydd. Yn ddíau, mae
plentyn feUy yn etifeddiaeth dêg. "Gwn ei fyd pob un sydd yn

ofni yr Arglwydd, yr hwn sydd yn rhodio yn ei ffyrdd ef Canys

mwynhëi lafur dy ddwylaw; gwn dy fyd, a da fydd i ti. Dy
maig fydd fel g\vinwydden ffrwythlawn ar hyd ystlysau dy d;
dy blant fel planigion olew-w>'dd o amgylch dy ford. Wele, fel

hyn yn ddíau y bendithir y gr a ofno yr Arglwydd." A phaham
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fel hyn, ond am fod hyn, yn nesaf al grefydd bersonol ac iach-

awdwriaeth ei enaid, y dedwyddwch mwyaf a all dyn duwiol ei

fwynhàu ? Mae yntau, wrth weddío am foddlonrwydd y Goruchaf

arno, à'i lygaid ar yr un hapusnvydd. Yr oedd hyn yn ngolwg

y Salmydd \\xú\ weddío am nodded Duw dros y wlad (Psalm

cxUv.): "Fel y byddo ein meibion fel plànwydd;" nid yn unig,

"fel y byddo ein celloedd yn llawn yn trefnu pob ryw luniaeth,

a'n defaid yn dwyn miloedd a myrddiwn yn ein heolydd,"—mae
h)Tiy yn gysurus; ond, "fel y byddo ein meibion fel plànwydd yn

tyfu yn eu hieuenctyd, a'n merched íel conglfaen nâdd wrth gj^íf-

elybrwydd palas. Gwn eu byd y bobl y mae felly iddynt : g\vn
eu byd y bobl y mae yr Arghvydd yn Dduw iddynt."

Mae yr un peth drachefn yn dyfod i'r gohvg yn annogaethau

rhîeni duwiol i'w teuhioedd. JNIaent yn siarad megys rhai ag a

fyddai yn teimlo fod cysur eu bywyd yngln wrth hv)^ddiant eu

plant. Os byddant hwy yn resynus, gallant ddywedyd fel Rebec-

cah, "1 ba beth y chwennychem ein heinioes?" Mae Solomon,

yn llyfr y Díarebion, wedi áwyn allan galon eu calonau hwy yn

yr achos hwn ; ac erioed, dybygem, ni bu appehadau niwy todd-

edig a chynhyrfus. A ehwch chwi eu gAvrthsefyll, bobl ieuainc ?

Gwrandewch arnynt: "Bydd ddoeth, fy mab, a llawenycha fy

nghalon, fel y gallwyf ateb i'r neb a'm gAvaradwyddo. Fy mab,

os dy galon di fydd doeth, fy nghalon innau a lawenycha; íe, fy

arenau a grychneidiant pan draetho dy wefusau di gyfiawnder.

GuTandaw ar dy dad a'th genedlodd, ac na ddiystyra dy fam pan

heneiddio. Prn y g^vir, ac na werth ; felly doethineb, ac addysg,

a deall, Tad y cyfia^vn a orfoledda yn faAvr; a'r neb a genedlo

fab doeth a lawenhâ o'i blegid. Dy dad a'th fam a lawenycha;

a'r hon a'th ymddg a orfoledda." Dyma fi, fel pe dywedai y tad

duwiol, ar ben fy nigon. Wele fy nymuniadau wedi eu cyflawni,

fy rhai anwyl yn fendigedig, a minnau yn mwynhâu ffhvyth fy

ymdrechiadau gyda hwy mewn ufudd-dod ac anrhydedd oddiar

eu dwylaw, a'm Duw yn cael ei ogoneddu yn y cwbl. "A pha

beth mwyach a ddywed Dafydd ychwaneg wrthyt? canys ti a

adwaenost dy was, O Arglwydd Dduw." O'r ochr arall, fe wyddys,

pan y mae plant yn troi allan yn gyndyn a drygionus, fod hyny

yn molestu calonau rhíeni yn f\vy na dim. "Fe allai yr edrych

yr Arglwydd ar fy nghystudd i," medd brenin Israel. Dygj'studd
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di, Dafydd, pa beth yw hwnw? Ai Simei y Benjaminiad yn

melldithio ? Ah, mae yn drymach na hyny heddyw ! Wele fy

mab, yr hwn a ddaeth allan o fy ymysgaroedd i, yn ceisio fy

einioes: "O! fy mab, Absalom ! Absalom, fy mab, fy mab !"

O ddynion ieuainc, gwehvch bwysigrwydd eich sefyllfa. Y fath

dynged sydd yn ymddibynu ar eich ymddygiadau! Mae yn

.eich galhi fod yn heddwch neu yn gleddyf yn esgyrn eich rhîeni.

Trwy un weithred anfad y darfu llawer bachgen, yn fynych, ddy-

fetha cysur ei r'íeni dros weddiU eu hoes; a Uawer mwy, drachefn,

sydd wedi bod megys cancr yn eu holl gysuron, yn eu hysu yn

raddol ac yn ddirgel yn ystod blynyddau o angharedigrwydd. Yr

ydym yn eich tynghedu, gan hyny, od oes un wreichionen o iawn

deimlad tuag at eich rhíeni heb ddiffoddi yn 'eich mynwesau, cyf-

lawnwch eu llawenydd hwy. Bydded tynerwch at eu teimladau,

a gofal am eu hapusnvydd, yn cydweithio mewn undeb àg ystyr-

iaethau uwch, i'ch sefydlu mewn ymddygiadau caruaidd a da tuag

atynt. Mae y gwrthwyneb nid yn unig yn anrasol ond yn annat-

uriol. Pa faint bynag o ddiffygion oedd yn nghymeriad Saul mab

Cis, eto fe wyddai hwnw pa fodd i fod yn dyner tuag at y tyner-

wch sydd yn nghalon tad at ei blentyn. Nid "allan o olwg allan

o feddwl" oedd hi gydag ef. Mae llawer bachgen o Gymro yn

cymeryd ei aden oddicartref, ahyny wrth ei fympwy eihunan; ac

fel cigfran Noah, oddieithr bod g^yasgfa yn dyfod arno ef ei hun,

nid ys bron byth yn dychwelyd eihvaith, nac yn anfon gair o'i

helynt i'w rieni pryderus. Nid felly Saul : ar neges ac wrth air ei

dad y cychwynodd ef oddicartref, ac y mae yn gofahi am frysio

yn ei ol rhag bod yn ofid i'w deimladau. "Tyred a dychwehvn,"

medd efe wrth ei lanc, "rhag i'm tad beidio â'r asenod, a gofahi

am danom ni." Yr un modd am Judah mab Jacob. Yr oedd

hwn yn barod i ddwyn tynged ei frawd Benjamin yn ei le ef, er

mwyn arbed teimladau ei dad. Yn ei ddadl am hyny ger bron

Joseph, mae yn dangos tynerwch hwnt i gymhariaeth. "Tydi,"

meddai, "a ymofynodd yn y dechreu a oedd i ni dad neu frawd.

Ninnau a ddywedasom \vrth fy arghvydd, Y mae i ni dad, yn hen

r, a phlentyn ei henaint ef, un bychan; a'i frawd a fu farw, ac

efe a adäAvyd ei hunan o'i fam ef, a'i dad sydd hoff ganddo ef. A
phan y gorchymynaist i'th weision ei ddwyn ef yma, mae yn gofus

genyt i ni ddywedyd yr amser hwnw, Y llanc ni ddichon ymadael
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â'i dad; oblegid os ymedy efe á'i dad, marw fydd ei dad. Ac yn

awT, os aA\Ti ni i fyny hebddo ef, nid oes dim ammheuaeth yn fy

nieddwl i nad mar7v afydd efe; yn wir, mae ei hoedl ef yngln
WTth ei hoedl yntau. Gan hyny weithian, attolwg, arosed dy was

dros y llanc yn was i'm harglwydd; ac aed y llanc i f)Tiy gyda'i

frodyr. Oblegid pa fodd }t äf i fyny at fy nhad, a'r llanc heb fod

gyda mi ! rhag i mi weled y gofid a gaiff iy nhad.'^ Dyma i chwi

esiampl, fechgyn C}mru. O ! y fath fthvd o hyawdledd celfydd

!

Nid oes ond bachgen yn teimlo yn dyner tuag at ei ríeni yn alhiog

i lefaru fel hyn.

Yn nesafat ofn Duw, ddynion ieuainc, meithrínwch y tynerwch

hwn yn eich calonau. Ni a ddymunem i chwi allu cyfarfod â'ch

holl demtasiynau wedi ymarfogi â'r ddau gwestiwn yma : Pa fodd y
gwnaf y mawr ddnvg hwn a phechu yn erbyn Duw ? A thrachefn

:

Pa fodd, rhag i mi weled y gofid a gaifìf fy nhad ? Bydd tymher

fel hyn yr un mor ddíogel i chwi a chysurus i'ch rhíeni. Pa fodd,

medd y plentyn grasol, jt ymbriodaf fi â'r annuwiol, a gwerthu fy

ngenedigaeth fraint, rhag i mi fod yn chwenvder ysbryd i'm

rhíeni ? Yn help Duav, mi a ymgadwaf o ffjTdd y brofedigaeth,

ac a ymlynaf wrth y gair ac ordinhadau yr efengyl, "rhag i mi
weled y gofid a gaiff fy nhad." Byddaf yn onest yn fy holl ym-
drin, yn sobr a diwair yn fy holl arferion, "rhag i mi weled y
gofid a gaiff fy nhad." Fy nhad, jt hAvn a lawenychai ar fy

n^enedigaeth, ac oedd yn barod i brophwydo uwch fy mhen fel

Lamech am Noah, "Hwn a'n cysura ni:" O Dduw, cadarnhâ fy

mwriad i beidio a siomi ei ddysgAvyHadau ef; ac na fydded i

unrhpy gamymddygiad o'r eiddof drallodi ei ysbryd, na phrysuro

ei benwyni i'r bedd mewn tristwch

!

5, Yr ystyriaeth olaf sydd genym i'w chyflwTno fel annogaeth i

anrhydeddu rhíeni }'dyAV, fod hyn yn foddion i dduyn daioni ar y
leìityn ei hunan. "Fel y byddo yn dda i ti, ac fel yr estyner dy
ddyddiau ar y ddaear, yr hon y mae'r Arglwydd dy Dduw yn ei

rhoddi i ti."

Mae y gorchymyn, fel y cl}^vch, wedi ei roddi mewn addewid,

ac y mae cyflaA\Tii y naiU yn dwyn y plentyn o dan obaith y fen-

dith a gynnwysir yn y llall, oblegid i'r cyfr}-Av y mae hi wedi ei

g\vneuthur. Er ei fod yn wirionedd, dybygid, fod yr addewidion

am fendithion tymmorol yn fwy pendant yn } r Hen Destament
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na'r Newydd, eto nid }\v li}-ny ddim yn profi nad yd}'nt yn

perthyn i'r naill gystal a'r llall. Na, yn liytrach, gallem feddwl

fod addewidion ysbrydol y l'estament Newydd wedi eu chwanegu

at yr addewidion am bethau tymmorol o dan yr Hen, ac felly fod

gan dduwioldeb bellach, yn fwy cghir nag o'r blaen, addewid o'r

bywyd sydd yr awr hon ac o'r \\\\n a fydd. Pa fodd bynag, nid

oes dim dadl am yr addewid hon. Er fod rhywbeth yn ei geir-

weddiad hi, megys, "y ddaear yr hon mae'r Arglwydd dy Dduw

yn ei rhoddi i ti," yn golygu y bobl i ba rai y rhoddwyd hi ar y

cyntaf, eto gan fod sylwedd yr addewid yn gyfifredin, mae yn

perthyn i bawb fel y gorchymyn; ac y mae y coffâd o honi yma,

ynghyda gwaith yr apostol yn newid y geirweddiad hwnw i dduU

m\wy cyfaddas at amgylchiad yr holl eglwys, yn ddigon, dybygid,

i brofi hyny. Mae yn wir, am yr addewidion o bethau tymmorol,

nad yd}^v y cyflawniad o honynt yn sicr o dan bob amgylchiad.

Rheol gyfíredin Duw o }mddwyn ydyw y cyfan a ddangosir

ynddynt. Eto mae gan blant fifyddlawn bob lle i obeithio y bydd

i'r Arglwydd eu bendithio yn y bywyd yma; ac y mae yn sicr o

wneuthur hyny i'r graddau ag y byddo llwyddiant tymmorol yn

wasanaethgar i'w daioni ysbrydol a thragywyddol.

JNIae y cymhelHad hwn, gan hyny, yn dyfod yn nes at eich

calonau na'r un blaenorol. Yno yr oeddem yn appeHo at eich

tynerwch, ac yn eich galw i ufudd-dod er mwyn eich rhîeni, ond

ymaer eich mwyn eich hunain. "Anrhydedda dy dad a'th fam,

fel y byddo yn dda i ti, ac fel yr estyner dy ddyddiau ar y ddaear."

GeUid darllen, "fel yr estynont hwy dy ddyddiau di ar y ddaear,"

hyny yw, dy dad a'th fam. Trwy y rhíeni y rhoddes Duw fôd a

! bywyd i'r plentyn ar y cyntaf ; ac os ydynt yn dduwiol mae gan-

ddynt eto, trwy rinwedd dwyfol sefydliad, ryw allu i ddwyn arno

ddaioni y bywyd hwnw, ac i estyn ei ddyddiau i'w fwynháu;

hyny yw, maent yn offerynau drwy ba rai y mae y fendith yn

dyfod ar y plentyn gostyngedig. Ar eu gwaith hwy yn ei gyflwyno

i sylw y Goruchaf, gan ddadgan eu cymeradwyaeth o'i ymddyg-

iadau, a dymuno arno ei fendithio yn ol ei addewid, mae yr

Arghvydd yn aml, fel y gellid dysgwyl, yn cyflawni ei air, ac yn

rhoddi y fendith mewn atebiad i'w gweddîau.

Mae y fendith felly yn un ddymunol ar bob cyfrif O ran ei

natur, mae yn gynnwysedig mewn hir ddyddiau, sef "hir ddydd-
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iau i weled daioni." Ac y mae yn cacl ei rhoddi drachefn gan

Dduw, yn ol ei addewid rásol, mewn ftbrdd o atebiad i weddíau

rhíeni duwiol, ac fel gwobr ufudd-dod y plentyn ei hunan, gydag

ewyllys da, ac fel ffnyyth cymeradwyaeth }- ddwyblaid i'w dduw-

ioldeb a'i ufudd-dod. Mae ei dad a Duw wedi bod yn ei gyd-

fendithio cyn hyn yn ei fabandod; y naill â'i lygaid ar y cyfam-

mod yn ei gyflwyno i'r Arghvydd, ac yn dymuno y fendith iddo;

a'r Uall yn cofio ei gyfammod, ac yn ei rhoddi. Bellach, mae

ffnvyth hyny yn tòri allan yn anrhydedd i'r ddwyblaid; mae yn

llawenychu calon dyn a Duw. Ac felly mae ei dad duwiol yn

a^YT yn bendithio yr Arghvydd am dano, ac yn ei fendithio )ntau

}n enw yr Arghvydd. "Fy Nhad, yr wyf }n cymeradwyo ei

dymher a'i ymddygiadau tuag ataf; y maegenyf lawer o lawenydd

a dyddanwcli yn ei gariad ef, ie, mae fy ymysgaroedd yn cael eu

Uòni trwyddo. Ac am fy mod yn dymuno iddo fwy o ddaioni

nag sydd yn fy ngaUu i i'w roddi, yr ydwyf yn nesu atat ti yn ei

achos, ac yn attohvg arnat, yr Hwn wyt ffynnon anhysbydd pob

daioni, am ei fendithio yn ol dy addewid. Dyro oes iddo, hir oes

byth ac yn dragyw-ydd. Os da yn dy ohvg, digona ef â hir ddydd-

iau, a dangos iddo dy iachawdwriaeth." Onid elhr gobeithio,

pan y byddo rhîeni duwiol yn dyheu fel hyn yn achos eu plant, y
bydd y Duw mawr yn aml yn ychA\'anegu ei Amen at eu gweddiau?

"Bydded i ti fel yr ydwyt yn ewyllysio." Pa bryd bynag y byddo

addewid a gweddi ac ansawdd meddwl cymhwys i'r fendith wedi

cydgyfarfod, mae y fendith hono, dybygid, yn sicr o ddyfod. Ac
felly, tra mae yr hoU felldithion ysgrifenedig yn y Bibl }n ymdòri

ar ben y mab cyndyn ac anufudd—cigfran y dyíTryn yn tynu ei

lygaid ef ar feusydd rhyfel, a chanwyll ei gysuron yn difibddi yn

y t}r\vylhvch du—fe fydd bendith ar ben y plentyn ufudd; ac

oddieithr y bydd y Brenin mawr yn gweled yn dda ei g}'meryd ef

yn ebrwydd i'r nef, geüir dysg\vyl ei weled ef yn fendigedig a hir-

hoedlog ar y ddaear.

Gwyliwch, O blant, ddiystyru bendithion eich rhîeni duwiol!

Mae mwy ynddynt nag yr ydych chwi yn ei feddwl. Gall eraill g}f-

lawni yr un dyledswyddau tuag atoch, ond nid gyda'r un awdur-

dod â hwy ; oblegid iddynt hwy y rhoddwyd yr addewidion sydd

ar eich cyfer chwi, a thrwyddynt hwy yn arbenig y maent i gael

eu cyflawni. A chan cu bod yn meddu hawl eu luinain yn naioni
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y cyfammod gras, ac wedi eu hordeinio i'w drosglwyddo i

chwithau, mae gwerth ac effeithiolnvydd yn mendithion eich rhîeni.

Ymostyngwch, gan hyny, i'w cyflawniadau megys i ordinhâd y

Goruchaf. Coíìwch fod cael eu cysuro ynoch yn tueddu i ddwyn

eu heneidiau allan mewn gweddíau ar eich rhan. Pan y maent

yn cael achos i fendithio Duw am eich ffyrdd, dyna y pryd y

maent mewn tymher i'ch bendithio chwithau; ac y mae ganddynt

ddadl deg am gyflawniad o'r addewid arnoch pan y gallant ddad-

gan ger bron yr Arghvydd eu cymeradwyaeth o'ch ymddygiadau,

a'ch parch i'w orchymyn ef. Yn wir, y mae cyflwr y bachgen

ihwnw yn annedwydd, yr hwn nas gall ei rîeni roi un gair da iddo

iwrth orsedd gras. Maent hwy, druain, yn ei fendithio, ond nid

'>Tv efe yn fendigedig. Hyd yn nôd wrth geisio gweddío drosto,

nis gallant wneuthur un deisyfiad gyda llavv'enydd; mae yn rhaid

cyfaddef y gwirionedd, "Ein mab hwn sydd gyndyn ac anufudd,

heb wrandaw ar ein llais ni;" ac y mae yn enbyd rhag y bydd i'r

ocheneidiau trymion sydd yn gymysgedig â hwy attal budd eu

cyflawniadau oddiwrtho, a dwyn arno felldith ac nid bendith.

Pan oedd Philip Henry unwaith yn siarad am fachgen drygionus

yn y gymydogaeth, yr hwn oedd dra diystyr o'i fam, efe a orchy-

mynodd i rai o'i blant graffu ar ragluniaeth Duw tuag at y
cyfryw un. "H\vyrach," meddai, '^na byddaf fi ddim byw i weled

hyny, ond cymerwch chwi sylw, oni bydd i Dduw ddyfod arno eí

mewn rhyw farn hynod yn y by\vyd yma, yn ol y bygythiad ag

sydd yn gyferbyniol i'r addewid gysylltiol á'r pummed gorchymyn."

Ac felly y bu. Mae yr hanes yn dyweyd iddo ef ei hunan fyw i

weled y peth yn cael ei gyflawni yn fuan ar ol hyny, trwy raglun-

iaeth dra nodedig. Gadawn y mater g}'da dywedyd, "Fy mab,

cymer rybudd oddiwrth y rhai hyn."

Wrth ddarfod, caniatäer i mi alw sylw pobl oedranus at y ddau

ofyniad canlynol:

—

I. Pa fath rai a fuoch chwi fel plantì Ystyriwch eich ffyrdd

yn y gln; ewch yn ol càn belled âg aelwydydd eich rhîeni. A
oes gan rai o honom, dybygech chwi, ddim i'w settlo â'r pummed
gorchymyn ? Mae eich rhîeni o bosibl wedi meirw; ond y mae

Duw yn fy^v, ac y mae eu hocheneidiau hwythau, ysgatfydd, yn ei

glustiau ef, a'u dagrau yn ei gostrel, yn galw am ddíal ar eich

camymddygiadau tuag atynt. Gwyliwch, rhag y bydd yr Arglwydd
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eto, tn\y ystyfnigrwydd cich plant eich hiinain, yn mesur eich hen

weithredoedd i'ch mynwes, ac yn g\vneyd i chwi feddiannu pech-

odau eich ieuenctyd. INIae yn gofus genym ddarllen am un tad,

yr h\vn pan oedd ei fachgen yn ei anmharchu, a waeddai, "Paid

a'm Uusgo i ymhellach na rhiniog y dnvs ; oblegid pan oeddA\Ti i

yn fachgen, hyd yno y Uusgais i fy nhad, yr hen r dy daid di."

O y mae llawer tad a mam, fel hyn, yn gorfod darllen eu hen

\\Tthr}l eu hunain yii ymddygiadau eu plant, a chyda chwenv

adgofion yn cyfaddef, "Fel y gwmaethum, felly y talodd yr Ar-

ghvydd i mi!" O ríeni, hohvch eich hunain yn wyneb y gorch)-

myn hwn. Ymostyngwch o herw}'dd eich anghydffurfiad cyffredin

â'i ysbryd, ac am bob trosedd neiUduol o hono, ag sydd yn gofus

genych, a gweddíwch am faddeuant trwy aberth Crist: 'Na

chofia bechodau fy ieuenctyd, na'm hoU gamweddau, a d}TO ras i

mi fod yn well dyn ymhob perthynas yr v,yf yn sef}ll }nddi yn

a\\T nag a fûm }ti y perthynasau hyny âg y mae angeu wedi fy

nyosg i o honynt. Os ydwyf wedi bod yn rhy euog o fod yn

chweny wrth fy mam, achub fi rhag bod felly wrth fy ngwraig; ac

os bûm i yn oerllyd ac anhydyn ar aelwyd fy rhieni, dymunwn
gyda galar a dyfalwch wTthweithio fy hen arferion, a chael íy nysgu

i fod yn fwy serchog a mwynaidd ar fy aelwyd íy hunan.'

2. Pafath yw eich yniddygiadau fel rhieniì A ydych chwi yn

teilyngu }t anrhydedd a ddarluniwyd oddiar ddwylaw eich plant ?

Maent hwy, fel y cl^-wsoch, yn cael eu galw i ufuddhâu i chwi.

Pa fath, attolwg, ydyw eich hysbr}-d chwi wrth eu harwain hwy ?

A ydych chwi yn llywodraethu amynt mewTi mwyneidd-dra doeth-

ineb, ac mewn ofn Duw ? Ai tad, ai ynte gorthrymwr, sydd gan-

ddynt i ufuddhâu ac ymostwng iddo ? Gelwir hwy i'ch parchu

a'ch caru ; a ydych chwi yn haeddu parch, ac yn hawdd eich caru

o ran tymher ac ymddygiadau ? Nis mynem er dim wanychu

rhwj'medigaethau plant i anrhydeddu eu rhieni; ond mae yn

rhaid cydnabod, er hyny, fod i rai lawer o nvystrau i wneuthur

hyny. Nid mor hawdd yw parchu y íìfôl meg}'S pe byddai yn

wybodus ac yn ddoeth, a chadw plentyn i fawrhâu cymeriad nad

oes un linell serchog ac anrhydeddus o'i fcwn. Yn wir, pe na

byddai dim arall i'w cymhell, mae enniU anrhydedd oddiwrth eu

plant yn werth ymdrech o du rhieni am ragori mewn gwybodaeth

íi phob rhiiiy.edd. Os bydd }• tad a'r fam eu hunain y\\ rhai heb
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un nòd urddasol yn eu cymeriad, na dim }-n eu dull yn tueddu i

feithrin parch a serchogrwydd, ond i'r gwrthwyneb, yn ddynion

anniddig, oriog, ac yn Uywodraethu yn galed ar eu plant, a'u holl

ddysgyblaeth arnynt megys pe byddai wedi ei chyfaddasu o

bwrpas i hdio eu calonau, ac i ddwyn eu nwydau drwg i weithred-

iad, nid rhyfedd os bydd y plant yma, erbyn tyfu i fyny, yn ddir-

mygAvyr eu rhîeni. Wedi anobeithio gaUu eu boddhâu, maent

"yn digaloni," fel y mae y gair yn dywedyd; ac yn hyny mae

ansawdd anserchog tuag at eu rhîeni yn ymsefydhi ar eu calonau.

Mae cartref yn myned yn garchar iddynt, a chymdeithas eu rhîeni

yn ddiflas. Ac heblaw hyny, wedi eu hestroneiddio yn y wêdd

hon oddiwrth eu tad a'u mam, maent yn aml yn syrthio yn

ysglyfaeth i arferion drwg, ac y mae y rhai'n drachefn yn caledu y

galon, ac yn ffyrnigo y dymher; ac yna càn gynted ag y delo

plant fel hyn uwchlaw ofn eu rhîeni, y maent yn ymddyosg oddi-

wrth bob arwyddion o barch iddynt, ac yn barod ar bob achlysur

i'w dirmygu ar air a gweithred. Cofiwcli hefyd fod moethau fifôl

iyr un mor ddinystriol. Chwi a ddylech garu eich plant, y mae

lyn wirj ond y mae yn rhaid i'ch cariad atynt fod o dan lywodr-

aethiad doethineb a barn ; eich serch fod yn gyfryw ag a fedro eu

cerj'ddu, eu nacâu, a mynu ufudd-dod oddiwrthynt; ac onidê, càs

am eich cariad a fydd eich gwobr; ni chewch chwi ond ychydig

o'u mwynder tra byddont yn fychain, na dim ond eu dirmyg wedi

yr elont yn fawr. Cenedlaeth ddrwg yw y genedlaeth hòno na

fendithia ei rhieni; ond ar yr un pryd yr ydys yn syhvi, pan y
byddo anrhydeddu henuriaid a thadau o bob math wedi paUu o

fysg dynion, bod y tadau eu hunain yn gyfifredin y pryd hyny

wedi peidio bod yn rhai anrhydeddus. O rieni plant, ac yn

enwedig chwychwi ag a fyddwch yn rhîeni yn 'yr oes nesaf ! medd-

yliwch am eich cyfrifoldeb, a bydded i grefydd a doethineb

urddasu eich cymeriad, a'ch cymhwyso i'r amgylchiadau pwysig

sydd yn eich haros.

Am danoch chwi, blant duwioHon, mawrhëwch eich braint. Yr

ydych chwi yn feibion i bendefigion y nefoedd, y rhai yr oedd gras

wedi eu gwneyd yn rhai rhagorol. Fe'ch dygwyd drwyddynt i

etifeddiaeth dêg; do, fe'ch ganwyd yn freiniol. Mae trugaredd

Duw yn rhedeg yn y sianel yr ydych chwi arni hyd fil o genedl-

aethau, a ffyrdd cymeradwy eich rhi'eni duwiol yn barod i jTndòri
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mewn bendithion daioni ar eich penau. Na ddyweder am yr un

o honoch, "Ni fynai fendith, a hi a bellhäodd oddiwrtho; hoffodd

felldith, a hi a ddaeth iddo." O yr amgylchiadau difrifol sydd yn

eich aros ! Os gwrthodwch Dduw eich tadau, fe ddaw y diwrnod

y bydd yntau yn eich gwrthod chwithau, a'ch rhîeni a ddygwyd,

hwyrach, i'r bedd mewn tristwch drwy eich annuwioldeb, yn

cyfodi yn ddigon cryfion i gydsynio â'ch damnedigaeth. Ond ni

chwanegaf. Yr ydwyf yn eich gadael gyda braw. O ddyn ieu-

anc! "adnebydd Dduw dy dad, a gwasanaetha ef â chalon

berfîaith, ac â meddwl ewyllysgar. O cheisi ef, ti a'i cai; ond os

gwrthodi ef, efe a'th fwrw di yniaith yn dragywydd."

2 B



PREGETH XVIII.

COFIO DYDDIAU TYWYLLWCH.

Pregethwr xi. 8 : "Ond pe byddai dyn fyw lawer o fìynyddoedd, a bod yn
llawen ynddynt oll, eto cofìed ddyddiau tywyllwch, canys llawer fyddant."

MAE profiad dyn drwy hoU wledydd a chenedlaethau y
ddaear yn seHo mai geirwir yw Duw yn y dystiolaeth

hon. Hawdd gan hyny ydy^y penderfynu nad yw dynion yii

bresennol ddim yn y cyflwr y crëwyd hwy ynddo. Yr oedd y
cyfan y pryd hwnw yn fendigedig a da iawn yn ngohvg yr

Arghyydd; ac os ydyw y Brenin mawr wedi edifarhâu—wedí

newid yn ei ymddygiadau tuag at ei grëadur, mae yn rhaid fod

rhy^y gyfnewidiad yn flaenorol i hyny wedi dyg^vydd yn nghyflwr

ac ansawdd y crëadur ei hunan. Nis galhvn feddwl mai mympwy
yw rheol gorch\vyliaethau Duw, a'i fod ef, yr hwn ychydig oesau

yn ol a ymhyfrydai yn mawrhâu dyn yn mharadwys, byth wedi

hyny megys yn ymddigrifo yn ei boenydio. Na, "nid o'i fodd y
blina efe, nac y cystuddia blant dynion." Ond nyni yn ein tad

cyntaf, ac wedi hyny yn ein personau ein hunain, a wnaethom

gamwedd ac a fuom anufudd, ac yntau nid arbedodd. í'elly yr

olwg a rj'dd y Bibl ar helbulon cinioes ydyw cosbedigaethau a

cherj'ddon am anwiredd; ac am fod hyn yn gyffredinol a gwas-

tadol yn y byd, mae rhol-lyír y dynged ddynol, wyneb a chefn,

wedi ei ysgrifenu anio, "Galar, griddfan, a gwae." Felly, "pe

byddaij dyn fy^v lawer o flynyddoedd, a bod yn Uawen ynddynt
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oll, eto cofied ddyddíau tywyllwch, canys Uawer fyddant." Mae

y geiriau yn cynnwys dau beth

:

1. Tybiaeth am yr hyn sydd yn annhebyg: ''Pe byddai dyn fyw

lawer o flynyddoedd, a bod yn llawen ynddynt oll;" dyna ddau

beth digon annhebyg. Annhebyg iawn ydy^v y bydd dyn byw
lawer o flynyddoedd, a mwy annhebyg fyth ydyw iddo fod yn

llawen ynddynt oU. Mae rhai felly, mae yn wir, mewn cymhar-

iaeth i eraiU; ac yn yr ystyr hòno yn unig y maent felly. Tra

mae llíaws dros ychydig yn ymddangos, ac wedi hyny yn diflanu,

mae ambell un—yn gyffredin, un o gyfansoddiad cryf, iechyd

da, ac arferion cj-medrol, yn cyrhaeddyd pedwar ugain mlynedd,

a mwy
;

^Ti dychwelyd i'r bedd me^ra henaint têg, yn gyflauTi o

ddyddiau. Felly yr un modd, mae Uîaws nid yn unig yn fr ö»

ddyddiau, ond }ti llauTi o helbul. "Ei holl ddyddiau y bwyty

efe me^ra t7W}'llwch, mewn digter mawr, gofìd, a Uid." Ei glefyd

a'i ofid gyda'u gilydd sydd ganddo ef ei holl ddyddiau. Mae rhaí

o henyydd grym eu chwantau yn frhoedlog a thruenus (Preg. vi.

2—6). Ond y mae ambell un yn byw yn hir ac yn byw yn

Uawen. Mae yr annuwiol felly weithiau; yn heneiddio, cryfhâu

mewn cyfoeth, ei amgylchiadau yn llwyddiannus, ei hiliogaeth yn

gA^Teiddio mewn iechyd, cyfoeth, ac anrhydedd, heb fod gwialen

Duw amo mewn dim, fel y mae yn treulio ei ddyddiau mewn
daioni; dim hir gystudd yn y diwedd—disgyn mewn moment i'r

bedd. Ond anaml y mae'r annuwiol fel hyn, ac anamlach y mae'r

cristion. "Ychydig a drwg" yd>nv ei ddyddiau ef ar y ddaear;

rhumg trallodion allanol ac ymdrech tumewnol, \x\\y lawer o

orthrymderau y mae efe yn myned i me^vn i deymas Dduw.

2. Cynghor o barth ír hyn sydd sicr: "Eto cofied ddyddiau

tywyllwch, canys llawer fyddant." Mae dyddiau y tywyllwch

yma yn sefyll mewn cyferbyniad â'r "goleuni" a "gweled yr haul,"

yn,yr adnod o'r blaen, ac yn arwyddo trallodion einioes, y bedd,

ac ystâd y meirw. "Gwnaeth i mi drigo mewn tyAvyllwch, fel ý

rhai fu feinv er ys talm," medd y Salmydd (Psalm cxliii. 3). ''Tir

ty^vyllwch a chysgod angeu," medd Job am y bedd (Job x. 21).

"Melus yn ddíau yw'r goleuni." Y mae by^vyd ei hunan yn

felus. Er nad yw ond megys gallu i ddyoddef, ac yn ein cysylltu

wrth achosion gofidiau fyrdd, eto yr ydym yn dal gafacl ynddo

drwy'r cwbl, ac fe gymer lawer gorchwyliaeth chwerw cyn y deuwn
2 B 2
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i ddywedyd, "Fíìeiddiais einioes, ni fynwn fyw byth." Pa faint

mwy, ynte, os bydd dyn yn treulio ei ddyddiau mev,'n daioni

—

haul lhvyddiant yn tyAvynu arno fel y byddo yn llawen ynddynt

oU? "Eto cofied ddyddiau tywyUwch, canys llawer fyddant."

Nid yw y tymmor y mae yn crychneidio mewn bywyd a llawenydd

ond mynydyn; ond y mae dyddiau y tywyUwch yn llawer. Y
g\vr wedi marw, yn y bedd y mae ef, tra mae y dyfroedd yn pallu

o'r môr, a'r afon yn sychu; cymer hyny oesoedd i'w gyflawni, ond

}T hoU oesoedd hyny, bydd ef yn y bedd (Job xiv. 7— 12); pan y
gwehvch chwi ef yn deffro o'i hûn dragywyddol, chwi a wehvch

hefyd ddeddfau natur wedi paUu, y nefoedd wedi ymoUwng, a

myned heibio fel Uyfr wedi ei blygu ynghyd.

GaUwn ystyried "dyddiau tywyUwch" yn golygu yr hoU drueni

y mae dyn yn ddarostyngedig iddo ar y ddaear. Y mae tymmorau

neiUduol ar fpvyd ag y geUir eu hystyried mewn modd arbenig yn

"ddyddiau tywyUwch." Ac ni a ymofynwn, Pa bethau sydd yn

cyfansoddi eu ty\v}'Uwch ? ac, I ba ddybenion y dyUd eu cofio ?

I. Ymha bethau y :.iae tywyllwch y dyddiau yn gyn-

NWYSEDIG ?

I. Mae i'w weled ineicm cystuddimi corfforol, helbulon cyffredin

einiocs, a gortJwymderau y hyd hwn.. " Dyn a aned i flinder fel yr

eheda gwreichionen i fyny." Megys y mae y ^vreichionen yn

esgyn drwy ddeddf ddigyfnewid mewn natur, feUy y mae bUnder

yn codi oddiwrth achosion sicr ac anocheladwy. Am hyny y
gwárionedd am einioes y dyn ydyw, "br o ddyddiau, a Uawn o

helbul." Mae bUnderau fel dyfroedd y môr yn treiddio trwy hoU

wytheni cysyUtiadau y pechadur, ac yn tòri aUan weithiau yn Uif-

ogydd, ac weithiau yn ffynnonau chwerwon, yma ac acw ar hyd

wyneb einioes. Dyma efe yn gysyUtiol â chorff sydd beunydd

yn marw, mewn cûr a dygn boenau. A ydyw yn gj-syUtiol â

phlant? Mae y rhai hyny yn molestu y galon. A ydyAv yn

meddu cyfeiUion? Y maent hwy yn aml iddo "fel dyfroedd

a baUant," yn talu câs iddo am ei gariad, ac yn ol maint ei serch

y mae maint ei ofid. A yAV efe yn gysyUtiol á chrefydd ? Wel,

yn nheymas ac amynedd lesu Grist, brawd a chydymaith meAvn

cystudd ydyw. Mae Brenin y deymas dan ddirmyg, cyfreithiau y
de}Tnas dan draed, a deihaid y deyrnas dan erUd. "Pwy sydd

wan nad y\v yntau wan? pwy sydd yn tramgwyddo nad yw
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yntau yn llosgi?" Ynddo ef y mae Crist bellach yn glaf a

themtiedig, yn wylo, yn ymdrech, yn dyoddef, yn marAv. A
ydyw yn gysylUiol â'r byd ? Ydyw ! a thrwy hyny yn syrthio yn

ysglyfaeth i'w dwjll, ei ddygasedd, ei gehvydd, a'i orthrymder.

Ydyw! ac yn cwyno fod iddo dristyd mawr a gofìd dibaid. i'w

galon. Ydywl ac yn gwaeddi, "Gwae fi, fy mod yn preswyho yn

Mesech ! O na bae i mi adenydd fel colomen ! yna yr ehedwn

ymaith ac y gorpliw)-swn." A ydyw y galon y\\ gl}'nu wrth gyfoeth

a mw)-niant y byd ? Mae hwnw yn aml iddo fel Dalilah i Samson,

yn ei boeni beunydd, nes mae ei enaid )n gofidio i farw. Mae çi

ofalon yn greulawn, ei obeithion yn siomedig, a'r mwyniant uchaf

o hono yn troi allan yn wagedd a gorthrymder ysbryd. Bendigedig

a fyddo Duw am dipyn o'r b)^d hwn heb ei gardota na'i ladrata

!

y mae mor werthfawr i ddyn á'i fywyd. Ond pan mae'r galon yn

rhy chwànnog i bethau'r byd, yr ydys yn syrthio i brofedigaeth a

magl, ac i lawer o chwantau ynfyd a niweidiol, a'r dyn yn gwanu

ei hun â llawer o ofidiau. Yn rhy aml y mae b^'A^yd y corfif yn

syrthio yn aberth i foddion ei gynnaliaeth, a'r enaid yn cael ei

foddi i ddinystr a choUedigaeth. Fel hyn, "ei holl ddyddiau

sydd orthrymder, a'i lafur yn ofid." Os bydd yn deg heddyw

mae )'n arw yfory; ac yn fynych y mae'r tymmor mwyaf hafaidd

yn cael ei fylchu gan )-stormydd disymwth o fellt a tharanau;

marwolaeth disyfyd yn y teulu, a chastelloedd o obeithion a dys-

gw)'liadau yn syrthio mewn mynyd)'n drwy gyfnewidiad diat-

treg yr amgylchiadau, ac yn gadael y galon yn ymborth i gûr a

phryder.

Erbyn hyn, y mae diwedd einioes yn agosâu. Beth yw hwnw
onid dyddiau blin, a blynyddoedd nad oes dim dyddanwch

ynddynt ? Dyma yr amser y tywylla >t haul a'r goleuni, y lleuad

a'r sêr, ac y dychwel y c)'mylau ar ol y gAvlaw
;
yr amser y cryna

ceidwaid y t, yr amser y blodeua y pren almon; nerth, iechyd, a

synwyrau yn pallu, pob blodeuyn yn gAvywo, y mwyniant dros-

odd, dim ond blynyddoedd nad oes dim dyddanwch ynddynt

(Preg. xii. I— 7). A ydych yn cofio atebiad Barzilai oedranus i'r

brenin Dafydd, yr hwn oedd yn ei wahodd i ddyfod gydagef i

Jerusalem, i drigo yn y breninllys? "Mab pedwar ugain mlwydd

ydwyf fi heddyw ; a wn i ragoriaeth rhwng da a drwg ? a ddichon

dy was di archwaethu yr h)n a fwytâf neu )'r h)n a yfaf? a glywaf
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fi bellach lais cerddorion a cherddoresau ? Gâd, attoh^g, i'th

was ddychwelyd yn fy ôl, fel y byddwyf manv yn fy ninas fy hun,

ac fel y'm cladder yn meddrod fy nhad a'm mam." Un llànerch

yn unig a welaffiyn ei flodau: beddrod fy nhad a'm mam; a

dyna y lle i mi fyned ac aros. Clywch gwynfanau chwerwon

Job: "iMegys y dyheua gwas am gysgod, ac y dysgwyl cyflog-

ddyn wobr ei waith, felly gwnaethpwyd i mi feddiannu misoedd o

oferedd, a nosweithiau bhnion a osodwyd i mi. Pan or^veddwyf

y dy^vedaf, Pa bryd y codaf, ac yr ymedy y nos ? canys câf ddigon

o ymdroi hyd y cyfddydd. Fy nghnav/d a wisgodd bryfed a

thom priddlyd, fy nghroen a agenodd ac a aeth yn fiìaidd. Fy

nyddiau sydd gynt na gwenol gwehydd, ac a ddarfuant heb

obaìth. Cofia mai gwynt y^v fy hoedl; ni wêl fy llygad ddaioni

mwyach. Gan hyny, ni warafunaf i'm genau; mi a lefaraf yn

nghyfyngdra fy ysbryd; myfi a gwynaf yn chwerwder fy enaid.

Pan ddywedwyf, Fy ngAvely a'm cysura, fy ngorweddfa a esmwythâ

fy nghwynfan, yna y'm brawychi â breuddwydion, ac a'm dychryni

â gweledigaethau. Am hyny dewisai fy enaid ymdagu, a marwol-

aeth yn iwy na'm hoedl. Ffieiddiais einioes, ni fynwn fyw byth;

paid â mi, canys oferedd yw fy nyddiau." Yr un modd mae'r

Salmydd yn cwyno: "Fy nyddiau a ddarfuant fcl mwg, a'm

hesgyru a boethasant fel aelwyd; fy nghalon adaräwyd ac a wyw-

odd fel Uysieuyn, fel yr anghofiais fwyta fy mara. Gan lais fy

nhuchan y glynodd fy esgyrn wrth fy nghnawd." Dyddiau

tywyUwch oedd yna wedi ei ddal.

2. Gwneir bywyd dyn yn ddyddiau tp^yUwch gan ymdrech

%'sbrydûl â Uygredigaeth y galon a iheìntasiynau i bechodau. Mae
ymladdfa yn aml rhwng chwantau drwg â chydwybod yn mynwes
yx annuwiol. Ni chaifif efe fwynhud o'i bleser pechadurus gan ei

gydwybod; ac ni chaiff" cydwybod mo'i fíbrdd am fod yr ewyllys

a'r serchiadau wedi dwfn reddfu at ddrygioni; ac felly y mae yr

enaid yn cael ei ddirdynu rhwng y ddau. Nis gadawai efe yn ei

fyw mo'i Ddahlah, ac eto y mae yn cael ei boeni ganddi beunydd

nes mae yn ymofidio i farw. Pa faint o ddynion cyn hyn sydd

wedi bod yn dymuno bod yn anifeihaid yn hytrach na dynion ?

Yr oedd eu chwantau yn mynu eu fíbrdd, ac eto ymdeimlent wrth

€U g\vasanaethu eu bod yn diraddio eu hunain, yn treisio eu cyd-

wybodau, yn dyfetha eu cyrff, ac yn dwyn arnynt eu hunain drueni
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na wyddant ei bwys na'i ben draw. O, meddai y dyn, na buaswn

heb fy ngeni, neu fy ngeni yn rh}-\vbeth heblaw dyn

!

Ond y cristion, yn yr hwn y mae dwy anian, cnawd ac ysbr}d

yn gwrth^^ynebu eu gilydd, a }t fwyaf am }-r ymladdfa hon. Ar

y c}Tîtaf y mae'r deheuwynt yn chwythu yn araf, nes y tybia y
caifif y porthladd d}"munol yn ebn\ydd; ond cyn hir mae y
dymhestl yn codi, y demtasi\vn a'r chw'ant yn ymuno à'u gilydd,

ac, fel Euroclydon nerthol, }-n cipio yr enaid i bob enbydrwydd.

O y bwystfìlod sydd yn rhy fynych yn codi o'r galon, nes y mae'r

enaid yn lla^ATi }-nfydr\vydd, ac arswyd at ei ynf}'dnvydd, ar yr un

tarawiad. O dan ddylanwad y demtasiwn, bydd y chwant wedi

myned yn g}'nddeiriog ac ystyfnig am ei ífordd. Er cael ei ddar-

ostwng, mae yn ail ymosod, fel tân oedd Avedi ei ddiffodd fel y
meddyHd, ond yn tòri allan drachefn ac yn ftìamio drwy holl

dueddiadau y galon yn fwy angerddol nag o'r blaen. I\Iae yn

g\vanychu gras yn ei weithrediadau, ac yn bwgAvth mynu ei fifordd

nid yn unig ar drav.-s cymhelHadau tyner yr efengyl, ond er

gwaethafystyriaethauam Dduw, angeu, y farn, c^'^yilydd adinystr

yn y byd \\vm, a chosb dragywyddol yn y byd a ddaw. " Ystruan

o ddyn wyf fi !" medd yr enaid; "pwy a'm gwared i oddiwrth

gorfif y farwolaeth hon ?" Nid oes obaith; rhyAv ddydd y syrthiaf

yn llaw Saul; wedi fy holl broffes, byddaf eto }ti gân i feddwon,

yn waradwydd i saint Duw, i'm teulu, ac i mi îy hun. Fel hyn y
mae yn barod i feddwl fod pob gobaith am fod yn gadwedig

wedi darfod. Y fi barhàu hyd y diwedd, medd efe, a gwneyd fy

fíbrdd o'r fath amgylchiadau â hyn i deyrnas nefoedd ! Pa fodd

y gallaf byth ddysgAV}'l hyny ? onid dyma y g\vrês a W}avodd }-r

hâd ar y graig, neu y rhuthr a g\vympodd y t ar y t}-wod ? onid

ar y fath amser â hwn yr aeth Demas i'r byd, a Judas yn frad\\T?

lë, y mae breninoedd mewn cref}-dd wedi methu sefyll mewn
temtasiwn ; a pha fodd y safaf fi ? .\h, yn }t anialwch h^ra y
byddaf fanv; ni chàf weled y wlad dda sy tu hAvnt i'r lorddonen,

na'r mynydd da hwnw, a Libanus, y tir pell, a'r Brenin yn ei

degwch

!

Brofifesw}T ieuainc, os ydych chwi ^-n esmwytli heddyw, heb

wybod am y teimladau hyn a ddesgrifiwn, eto cofiwch ddyddiau

ty\\yllwch. "Nid all na ddêl rhwystrau." Nid sham fight yw
ymdrech y cristion. I ddyn âg y mae sancteiddrwydd, cymundeb
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â Duw, tangnefedd cydwybod, cysur ysbrydol, a'r nefoedd byth,

yn bethau gAvir a gwerthfawr, mae yn rhaid fod yr ymosodiadau

hyny arno, a'r tueddiadau hyny ynddo, ag sydd yn peryglu i'w

ddinystrio yn y pethau hyn, yn dd)'chrynadwy i'w feddwl. Mae
efe yn ymladd am ei fywyd tragywyddol, ac yn profi y gelynion

yn ddiorphwys, ystyfnig, a chryfion yn eu gweithrediadau, ac

weithiau mor gynddeiriog nes y mae'r enaid yn ofni y derfydd am
dano byth. Cofied y profîeswr ieuanc ddyddiau y tywyllwch, i'w

dysgwyl, i ymbarotôi atynt, ac i beidio cymeryd yn chwith pan

syrthio mewn profedigaethau fel hyn. Nid ydym yn eu dyniuno

i'r cristion ieuanc, ond nis g^v}^ddom pa fodd y gall efe eu gochelyd.

Pan fyddo dyn yn myned i fordaith, cynghorwn ef i geisio llong

gref, a llyAvydd medrus, nid am ein bod yn dymuno ystormydd

iddo, eithr am ei fod yn debyg o'u cael.

3. Ing meddtol a chnofeydd cydivybod. Y mae pechod a phoen

yn canlyn eu gilydd fel achos ac effaith ; ac yn aml drwy y naill y

mae Duw yn dwyn y gydwybod i deimlo y llall. Mae cystudd

yn meddalu y galon, a'r Hollalluog yn ei chythryblu â theimlad

o'i anfoddlonrwydd am bechod; y naiU fel y dant yn gwneyd yr

archoll, a'r Uall fel gwenwyn yn cael ei dywallt iddo, yn llosgi ac

yn llidio yn y gydwybod euog. Mae'r cristion yn profi yn aml

fod ei ddyoddefiadau oddi^vrth y byd yn farnau a cheryddon

personol rhwng ei ysbryd ef á Duw. Felly yr oedd Paul yn

edrych ar erlidiau yr Hebrëaid: yr oedd eu gwaradwyddiadau a'u

hyspeiliadau yn anghyfiawn o du y byd (Heb. x. 2,7)i 34); ond

beth ydoedd rhyngddynt hwy â Duw? "Cerydd yr Arglwydd

—

hwn er llesâd i ni." Tad yr ysbrydoedd—hwn sydd yn gwneyd

y cwbl; nid yw y byd ond yr offeryn: "Assur, gwialen fy llid"

(Esa. X. 5). Oddiwrth yr Arglwydd yr oedd yn gerydd o gariad,

"er Uesâd, fel y byddem gyfranogion o'i sancteiddrwydd ef" (Heb.

xii. 5— 11). Er fod yr orchwyliaeth yn llesol, mae yn cael ei

g\vneuthur yn chwerw iawn weithiau, nes y mae'r enaid yn blino

ac yn ymoUwng. "Na flina ar ei gosbedigaeth ef; nac ymollwng

pan y'th argyhoedder ganddo." Yr oedd y ceryddon yn argy-

hoeddi y gydwybod mai cosbedigaeth Duw am bechod oedd y
cyfan. Edrychwch ar Dafydd wedi y pechod yn achos Urías.

"Am i ti wneuthur, mi wnaf finnau, medd Duw: y plentyn a fydd

marw; codaf ddrwg i'th erbyn o'th d dy hun; nid ymedy y
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cleddyf â'th d di byth." A dacw efe }n ymrwyfo drwy ei drallod-

ion, a thystiolaeth yn ei gydAvybod yn peri iddo edrych ar y cyfan

fel digofaint Duw. Felly y gweddía, "Na cher)-dda fi yn dy hd,

ac na chosba fi yn dy ddigllonedd, canys y mae dy saethau yngln
ynof, a'th law yn drom arnaf Nid oes iechyd yn fy nghnawd o

herwydd dy ddigUonedd; nid oes heddwch i'm hesgyrn oblegid

fy mhechod, canys fy nghamweddau a aethant dros fy mhen;

megys baich trwm y maent yn rhy drwm i mi.'' TywyUwch fel y
fagddu oedd ei gyflwr; ei gamwedd fel baich trwm ar ei gyd-

w)'bod, Uaw Duw yn drom yn ei ragluniaeth, a phob heddwch a

chysur wedi díanc dr\vy hyny.

Dyma y paham y mae cystuddiau yn cael eu gahv yn geryddon

ac yn farnau : y mae Mab Duw yn dyfod drw)'dd)ait i'r g)'dwybod

i g>'frif á dynion am eu pechodau. FeUy yr oedd dinystr Jerusa-

lem yn cael ei alw yn "ddydd y farn, a dystryw yr anwir ddynion."

A'r un modd y darlunir dinystr Rhufain Baganaidd fel y "dydd

maA\T::" jMab y dyn yn dyfod gyda'i angehon; ac mor effeithiol

oedd yr orchwyhaeth farnol fel yr ydoedd breninoedd, g\vr mawr,

cyfoethogion, pencapteiniaid dewr a chelyd, yn gwaeddi ar fyn-

yddau a chreigiau am eu cuddio oddiwrth y Uid Dwyfol (Dad. vi.

12— 17). Erbyn i frodyr Joseph fyned i'r carchar, yr oedd hen

gofion yn y g)-dwybod yn gwne)'d y chwerwder )-n chwenvach.

Am yr annuwiol y dywedir, "Pob tywyllwch a fydd cuddiedig yn

ei ddirgeloedd ef; tan heb ei chwythu a'i hysa ef" (Job xx. 26);

mwy nag ar ei gorff, ei luest, a'i amgylchiadau ; wele yn nirgel-

oedd ei gydwybod y tân yno yn ysu. Paham? "Ynefoedd a

ddadguddiant ei anwiredd ef" (adn. 27). Dyddiau tywyUwch yn

wir a fydd rhai o'r natur hyny.

4. Mae y tywyUwch hwn yn gynnwysedig hefyd me^m ofn

damncdigaeíh dragyioyddol; anobaith gyda gohvg ar y byd a ddaw.

Mae cael ei hun dan g Duw yn ei ragluniaeth yn beth alaethus

i enaid teimladol; ond mae ofni y gaUai hyny fod iddo yn flaen-

íîrAvyth damnedigaeth dragywyddol yn annhraethol fwy ofnadw)'. Y
mae cysyUtiad rhwng y pethau hyn á'u gilydd : traUod aUanol yn tros-

ghvyddo gg Duw i'r gydwybod, a theimlo hwnw ar y pryd yn

peri dychryn gyda gohvg ar y byd a ddaw. "Beth fydd diwedd

y pethau hyn?" medd yr enaid; ai y pr)'f nad yw yn marw s)'n

dechreu cnoi ? ai y tân nad yw yn diffbdd yw hwn sydd wedi
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enn}'nu }n fy ngh}-dA\"}"bod. D}-ma fi wedi fy rhwymo â rhaffau

gorthrymder; ac a deílir fi i'r tywyllwch eithaf, nis gwn. Yr wyf

yn teimlo fy hun yn suddo i ddyfnder dyfroedd; ond na chaued

y pydew diwaelod ei safn arnaf; na lynced y dyfnder hwnw fi, beth

bynag a'r a fyddo. Cawn Heman yn esiampl o hyn. Pa fodd y

mae dy goríif? Ar drancedigaeth yr ydwyf o'm hieuenctyd; ac

yn awr A\-ele fi yn yr amgylchiadau mwyaf truenus : fy nghyfeilUon

wedi fy ngadael, peryglon mar\vol wedi ymaflyd ynof, fy einioes

yn nesàu i'r beddrod. Pa fodd y mae dy feddwl ? Fy enaid a

lanwyd o flinderau. Beth yw yr achos ? Duw sydd yn gwrthod

fy enaid, yn cuddio ei wyneb oddi^yrthyf; ac nid yn unig hyny, ond

y mae ei ddigofaint yn pwyso arnaf, ei soriant yn myned drosof,

a'i ddychrynedigaethau yn fy nhòri ymaith : yrwyfyncaelfy ngwasgu

i'r pwll isaf, fy ngwthio tua'r wlad lle nad yw Duw yn cofio

neb sy'n myned iddi, na'i law yn gwaredu o honi (Psalm lxxxviii.).

O y fath grëadur yw dyn, y fath amgylchiadau arswydol sydd o'i

flaen, a'r fath feddyliau dychrynllyd y gall efe syrthio yn ysglyf-

aeth iddynt! Y mae'r fath ddyddiau tywyllwch i'w dysgwyl i

raddau mwy neu lai i bob dyn yn y byd hwn, ac i'r annuwiol yn

yr hwn a ddaw hefyd.

11. I BA DDYBENION Y DYLID COFIO DYDDIAU TYWYLLWCH ?

I. Gan eu bod yn sicr o ddyfod, cofiwn hwy i'w dysgwyl, yr

hyn a'n ceidw rhag dychryn a siomedigaeth pan y delont. Yn
rhywfodd tra byddo dyn yn llwyddiannus, niae ei feddwl yn

gAATTthod credu y gall fyned yn newid byd arno. Er fod dyn wedi

ei eni i flinder, eto mae pob dyn yn dueddol i freuddwydio na

bydd efe ei hun mewn blinder fel dynion eraill. Heddwch fydd

i mi, medd efe; "byddaf farw yn fy nyth, a byddaf mor aml fy

nyddiau â'r t^'AYod." Nis gall gredu y dichon pethau ddygwydd

iddo ef ag sydd yn dygwydd bob dydd i'w gymydogion. Felly

pan syrthio mewn profedigaethau, y mae yn flin ganddo; pan

cyífyrddont âg ef, y mae yn cyfíroi, fel pe bae peth dyeithr Avedi

dygAvydd iddo. Dysgwyliais yn ddyfal am ddaioni, ebe efe, ond

drwg a ddaeth. Paham y gwnaeth yr Arglwydd fel hyn á mi ?

Ond mor afresymol ydyw hyn ! Onid dyma'r byd y mae pechod

wedi ei ddarostwng dan farn Duw ? Onid dyma'r byd y mae

Satan yn trigo ynddo, a chanddo lid mawr? Onid dyma'r byd

y mae chwantau dynion yn ddinystr iddynt eu hunain ac i'w
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gilydd? "Galw yn a\vr, od oes neb a etyb i ti; ac at bwy o'r

saint y troi di?" Pwy a groesodd fòr einioes heb un dymhestl?

Pwy a brofodd y byd hwn }'n ddim ond paradw}-s ? Onid dyma

y byd yr aeth Mab Duw trwyddo, o'r preseb i bren y groes, yn

r gofidus a chynefin á dolur, a'i deulu o'i flaen ac ar ei ol yn

ddiddym, yn gystuddiol, a drwg eu c}-fl\\T? Mae tystiolaeth y
Bibl, a phrofiadau yr oesoedd, yn cyd-dystio nad oes yma ond

galar, a griddfan, a g'wae, ac anwyhon hawddfyd ei hunan yn

uchder mwyniant yn dolefain, "Gwagedd yw y cwbl! dyma ofid

blin!" Pabeth? breuddwydio am h\yddiant hir a difwlch yn y
fath fyd â hwn ! Edrychwch acw, bobl ieuainc : dacw un o'ch

cyfoedion yn nychu gan y darfodedigaeth. Edrychwch yma,

rienibalch ou hihogaeth: wele Job a Rahel yn wylo am eu plant,

ac ni f}Tiant eu cysuro am nad ydynt. Edrychwch draw, wragedd

moethus: dacw chwaer i chwi a fagwyd mewn ysgarlad yn cof-

leidio y tomenydd; mam i bump o blant, ahòno yn weddw ac yn

wynebh^yd yn gofyn, Pa le y cáf damaid iddynt ? Pa le y mae'r

teulu nad oes marw }aiddo rywbryd ? pa le y mae'r ardal sydd

heb ei Dafydd á'i holl flinder? pa le y mae'r wlad nad yw Job i'w

gael ynddi weithiau, gyda chyfoeth, iechyd, anrhydedd, plant, a

heddwch wedi eu dyfetha ar unwaith ? Y mae dwfn feddyhv}'r

yn edrych ar y byd fel dr}'chiolaeth : nid y\v ganddynt ond gwêdd,

dull, gwagedd, breuddwyd; a phan agorir y llygad arno, nid ^-w;

y raae yn ddim, a llai na dim. O ddyn, pan y mae Duw ar bob
llaw i ti yn dinystrio }t h}Ti a adeiladodd, yn diwreiddio yr hyn a

blanodd, ac yn dwyn drwg ar bob cnawd, a geisi di fawredd i ti

dy hun ? a soni di am dda lawer wedi ei roi i gadw dros lawer o

flynyddoedd, ac am orphwys, bwyta, yfed, a bod yn llawen, yn y
fath fyd a hwn? Na, yn hytrach, cofia a dysgwyl ddyddiau

tywyUwch. Pan yn iach, gyda'r teulu yn gyfan a Uwyddiannus,

dysgwyl yna am gyfnewidiadau. Y cwbl sydd yn sicr i'r cristion

yw c^TinaUaeth dan brofedigaethau, Uês drwyddynt, a gwaredig-

aeth o honynt. Caift" yr enaid uniawn fí\\Tneisiau, ond daw aUan

o honynt wedi ei buro. Rhaid iddo fyned i ddyfroedd dyfnion,

ond daw i'r làn wedi ei olchi yn lân.

2. Cofiwn ddyddiau t}'wyUwch i geisio ^oybodaeth o Dduw yn
Nghrist, goleimi gwir gre/ydd, cyn i ddyddiau tywyUwch ein

goddiweddyd. "Cofia yn awr dy Grëawdwr yn nyddiau dy ieu-
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enctyd, cyn dyfod y dyddiau blin." Gwybyddwch pa beth s^'dd

yn eich aros, ieuenctyd, os cewch fyw i hen ddyddiau: pob

goleuni yn tywyUu—natur a'i holl aelodau a'i blysiau yn pallu, ac

yn y diwedd yn ymoUwng. Cyn, cyn, cyn hyny, cofiwch eich

Crëawdwr; ceisiwch ei heddwch, a gwasanaethwch ef. Y mae

Uawer na cheisiant grefydd yn y dyddiau têg, ac na chânt mo
honi yn nyddiau ty^yyUwch (Diar. i. 28). Cyn y gauaf y mae

casglu Uuniaeth; cyn y dymhestl y mae cloddio am y graig; cyn

myned yn rhy dyA^yU i gael hyd i'r ganwyU y mae goleuó y tân.

Gweithiwch tra yw hi yn ddydd. "Rhoddwch ogoniant i'r Ar-

glwydd eich Duw cyn iddo ef ddwyn ty^yyUwch, a chyn i chwi

daro eich traed wrth y mynyddoedd tywyU." Y mae cysur cref-

ydd o anfeidrol werth yn mhrofedigaethau bywyd. Gyr yr

enaid crediniol nad ä efe ddim i'r tywyUwch eithaf. "Nidoes gan

hyny yn awr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Nghrist lesu."

Mae y tywyUwch a'i ddyddiau yn anocheladwy; ond yn ngoleuni

yr efengyl, gaUwn rodio trwy y tyw^^hych dan ganu. Pa fodd yr

äi di ymlaen, Dafydd? "Yr Arghvydd fy Nuw a lewyrcha fy

nhy^yyUwch." Edrychwch ar yr hyn yr oedd yr Hebrëaid cristion-

ogol yn ei ddyoddef: "Ymdrech mawr o helbulon wedi eu

gwneuthui weithiau yn wawd, trwy waradwyddiadau a chystudd-

iau, ac weithiau yn bod yn gyfranogion ar rhai a drinid feUy."

Beth oedd eu hagwedd yn eu herhdiau? "Cymerasant eu hys-

peiUo am y pethau oedd ganddynt yn Uawen." Pa fodd y gaU-

asant fod feUy? "Gan wybod fod ganddynt iddynt eu hunain

olud gweU yn y nefoedd, ac un parhäus."

Goleuni y gair yn y meddwl, a goleuni gras yn y galon, sydd

yn aUuog i daflu Uewyrch ar amgylchiadau duaf bywyd. A yw y
ddeddf yn ymaflyd yn yr enaid ? Mae yr efengyl yn dangos Crist

wedi myned yn ddiwedd iddi er cyfiawnder. A ydyAv cydwybod

euog yn cythryblu ? Mae yma faddeuant mewn iawn. Beth

bynag a ddel, medd y credadyn, nid af fi ddim i'r tywyUwch eithaf:

"dim damnedigaeth." A yw y diafol yn troi yn gyhuddwr? Yma
cawn weled ei nerth ar farwolaeth wedi ei ddinystrio. A ydyw
barnau Duw ar y ddaear ? CaA\'n yma wneyd yr Arghvydd yn

noddfa, a Uechu yn yr ystafeUoedd yn ddìogel. A ydyw yr awdur-

dodau gwladol yn gwgu ? Dengys yr efengyl pwy yw y Cynfab,

yr hwn sydd goruwch breninoedd y ddaear; doed a ddêl, "mae
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ein Duw ni yn abl i'n g^varedu." A pv tlodi yn 'tremio ac yn

edrych ar gristion g}'da'i wyneb hagr? Gyr fod porthwr y
brain eto yn fyw, a'i Dad ef yw hwnw. A ydyw efe yn myned yn

ddyeithr ar y ddaear, pob peth yn newid : amser yn newid, y b}'d

yn newid, yr eghvys yn newid, ei amgylchiadau allanol a'i brofiad

tume^raol yn newid ; íe, a yd}^^ efe ar newid dau f}d ? Caifií droi

at ei Dduw a dywedyd, 'Ti a barhëi! yr un ydwyt; a minnau,

dr\\7 fy undeb â Thi, a gâf aros yn dragyw}-dd.' A ydyw angeu

yn bwg\vth rhoi y diftbddydd ar hoU gysuron natur ar unwaith, a'i

}Tu i d^^^^üwch fel y fagddu ? Gwnaed, medd y duwiol ; nid ofnaf

niwed; mi welaf tu hwnt iddo fywyd ac anllygredigaetli ; ei eithaf

fydd fy nhrosghvyddo i awyr heb un cwmwl; g\vlad na fachluda

ei haul mA^yach, a'i lleuad ni phalla; canys "gogoniant Duw a'i

goleuodd hi, a'i goleuni hi ydyw yr Oen."

"Wele yn a^^T, cofiwn, yw y tymmor i geisio gwir gref}dd. Am
bob un a gafodd grefydd mewn cystuddiau, y mae Hîaws, heb
adnabyddiaeth o Dduw yn Nghrist, wedi myned mewn trallodion

i anobaith, gan ymoUwng i ing a chwenvder enaid. Ceisiwn me^ra

iechyd yr hyn a'n dyddana mewn afiechyd. Byddwn mewn
bywyd yr hyn y dymunem fod yn manvolaeth.

3. Cofiwn ddyddiau tyAvyllwch nes ein cynhyrfu / ymofyn tysi-

iolaeth cyd'nyhod i'n cyic'ij-deb nieii'u crefydd. Y cyd}maith goreu

mewn drygfyd }^v cydwybod dda. Mor werthfa\\T i Job, pan yr oedd

cyfeiUion yn ceisio ei brofi yn annuwiol, ei fod yn gallu d^-wedyd,

"Ni waradwydda fy nghalon fi!" Nid ydoedd c}'dwybod, ac nid

oedd Duw, yn ei wneuthur yn rhagrithiwr. "Wele hefyd yn awr

fy nhyst yn y nefoedd, a'm tystiolaeth yn yr uchelder." Gwelwch
yr eglwys yn Psalm xliv., wedi ei churo gan Dduw ei hun yn

nhrigfa dreigiau, a thôi drosti â chysgod angeu. "Eto," meddai

wrth ei Duw, "ni'th anghofiasom di, ac ni buom anffyddlawn }n

dy g}fammod." Dan ein holl gurfeydd a'n tywyllwch, y mae
genym gyfammod â'i afael ynom ni, ac wele ninnau yn gafael

ynddo yntau. Y Duw sydd yn edrych gydag eiddigedd ar wrth-

giliad yr enaid, ac yn ei chwilio allan o ddyfnderoedd y fynwes,

nis gellir ei dwyllo ef "Efe a \vyr ddirgeloedd y galon." Ond
ger ei fron ef, ni afeiddiwn dd^-wedyd, "Ni thrôdd ein calonyn ei

hôl, ac nid aeth ein cerddediad allan o'th Iwybr di." Mac }t

ymdeimlad hwn o gywirdeb calon yn peri nad oes un colyn



J7^ Cojìo dyddiau tyivylhvch.

gwenwynig gyda brathiad cystudd, ac yn goleuo can\vyll oleu

ymhob tywyllwch. Cysur mawr i feddwl Pedr, yn nghanol ei

adgof chwerw am y gwadu deirgAvaith, pan y gofynai Crist iddo,

"A wyt ti yn fy ngharu i ?" ydoedd ei fod yn gaUu ateb yn gröew,

"Yd^v>'f, Arglwydd." 'Yr oedd fy nghydwybod yn tystio fy mod
yn dy^yedyd celwyddwrth ddpredyd nad oeddwn yn dy adwaen;

a hi a wnai yr un peth yn awr pe dywedwn nad wyf yn dy garu.'

D)Tna oedd i Paul yn ddyddanwch a gorfoledd dan ei hoU ddy-

oddefìadau: "Canys ein gorfoledd ni yw hyn, sef tystiolaeth ein

cydwybod, mai mewn symlrwydd a phurdeb duwiol, nid mewn
doethineb cnawdol, ond trvvy ras Duw, yr ymddygasom yn y byd."

Gwarad^^ydded byd, temtied diafol, poened corfif, nis gallant

gyflfwrdd â chydwybod dda. Cofiwn hyn, ynte, cyn i ddyfnder

ahv ar ddyfnder o'n hamgylch, fel yr ymarferom ein hunain i gadw

cydwybod ddinvystr tuag at Dduw a dynion.

Os y cyftyr m^^yafgwen^vynig yn helbulon einioes yw euogrwydd

a gg Duw am bechod, cofiwn ddyddiau tywyUwch i ymgadw

rhag ein hanwiredd, ac i geisio maddeuant a meddyginiaeth lle yr

ymlygrwyd. H^^yrach, enaid, pan fyddi yn ddifrifol, am foment,

y byddi yn cofio rh>^v hen fai—rhy\v dymmor difíhvyth ar dy oes

—

y fath ansawdd wedi bod ar dy galon, a chamrau yn dy fywyd, âg

a allent eto dy wthio i dywyUwch mawr. Dos heb oedi at y
drugareddfa am faddeuant; a maddeuant oddiyno a effeithia i

beri i ti ofni Duw rhag llaw, a hwnw yn ofn sydd â gobaith

cadarn ynddo.

Dysgwn trwy ffydd ddefnyddio Crist, yr hwn yw goleuni y
byvvyd; ac yna nid a^vn byth i dywyhwch eithaf yn y byd a ddaw,

nac yn hollol i dyAvylhvch anobaith yn y byd hwn.



PREGETH XIX.

PAHAM Y BYDDWCH FEIRW ?

EzECIEL xvüi. 31 : "Canys paham, t Israel, y byddwch feiiw?"

YN y bennod hon y mae Duw yn ymostwng i ymddadleu â

phlant Israel, ac i amddiôyn cyfiawnder ac uniondeb ei

ymddygiadau ' yn wyneb y cyhuddiadau a ddygent hwy }-n ei

erbyn. Sylwedd eu cyhuddiad ydoedd fod yr Argh^ydd, fel eu

Llywydd Dwyfol yn Nghanaan, yn ymddwyn yn annhég ac ang-

hyfiawn tuag atynt : yr oedd un genedlaeth yn pechu, a chenedl-

aeth arall yn gorfod dyoddef am hyny. Yr oedd hyn wedi myned
yn s}Tiiad mor gyftredin yn eu mysg, fel yr oedd yn ddiareb yn

Israel, "Y tadau a fwytasant rawnwin surion, ac ar ddannedd y
plant y mae dincod."

Yn atebiad i hyn, dy^ved y Goruchaf, "Wele, yr holl eneidiau

eiddof fi ydynt; fel enaid y tad, felly hefyd enaid y mab, eiddof

fi ydynt." 'Nid wyf fi o dan un demtasÌAvn i fod yn ducddog a

phleidgar, gan fod pawb yn eiddof fi fel eu gilydd, ac yn sefyll yn

yr un berth}Tias ataf fel Crëawdwr a Thad }t ysbrydoedd.' Yna

y mae efe yn amlygu rheol ei lywodraeth a'i ymddygiadau mewn
rhagluniaeth tuag atynt: "Yr enaid a becho, hwnw a fydd manv,"

'Yr wyf yn barnu pob un yn ol ei weithred. Rhoddaf anwiredd

y drygionus arno ef ei hun, a chyfiawnder y cyfiawn arno yntau.'

Os byddai g\vr yn cadw deddfau yr Arghvydd, gan fod yn gyfiawn
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a thnigarog luag at ddynion—dyn yn ymröedig i grefydd a

rhinwedd, tystiolaethir y b^ddai hwnw yn ddedwydd a Uwydd-

ianniis yn y tir. "Cyfiawn yw; gan fyw efe a fydd byw, medd
yr Arglwydd Dduw." Ond os byddaigan y cyfryw un fab digref-

ydd ac anfoesol, didduw a drygionus, nid oedd hwnw i gael byw

a Uwyddo ar gyfrif cyfiawnder ei dad, eithr efe a fyddai marw yn ei

anwiredd ei hun. Ar y llaw arall, os byddai gan y diweddaf fab,

a hwnw wedi gweled drygioni a dinystr ei dad, ac ystyried, ac

ymgadw rhag gwneuthur yn gyffelyb iddo, ni byddai hwnw farw

am anwiredd ei dad, eithr gan fyw efe a fyddai byw. Ac, ymhell-

ach, os byddai i'r drj-gionus adael ei bechod, byddai efe byw

mewn canlyniad i'w ddychwehad at yr Arglwydd; neu, os byddai

i'r cyfiawn adael ei gyfiawnder, byddai yntau fanv am ei ymadaw-

iad â'r Arglwydd, a'i bechod i'w^ erbyn.

Wedi dangos fel hyn reol ei weinyddiadau tuag at y bobl, y

mae efe yn appeho atynt am uniondeb y rheol hòno: "T
Israel, onid cymhwys fy fîyrdd i?" Pa beth a all fod yn decach

nag i mi gyfaddasu fy ngorchwyhaethau tuag atoch yn ol eich

ffyrdd chwi eich hunain tuag ataf fi ?

I mi y mae yn anilwg nad ydyw y bennod hon yn gosod allan

reol Duw o ymddwyn at eneidiau ei bobl yn ol y cyfammod gras,

eithr mae yn ymdrin am reol ei weinyddiadau mewn rhaghmiaeth

yn y byd hwn. Y mae gorchwyhaethau gras a gorchwyhaethau

rhagluniaeth yn dra gwahanol. Y maent yn wahanol yn eu

sylfeini. Sail ymddygiad Duw at ei bobl yn y cyfammod gras—

y

ddeddf neu yr eg^yyddor fawr wrth ba un y mae ei hoU fendithion

yn dyfod i ran pechadur crediniol, yw iawn Crist; a dirprwyaeth

—y naill yn Ue'r llall—y^v hyny. Yna dyna y naiU berson yn

pechu, a pherson arall, difai, yn dwyn yr anwiredd trwy ddyoddef

cosbedigaeth pechod; ac wele gyfiawnder y cyfiaw^n yn dyfod i'r

annuwiol a ymddiried ynddo. " Canys yr Hwn nid adnabu bechod,

a wnaeth efe yn bechod drosom ni, fel ein gwnehd ni yn gyfiawn-

der Duw ynddo ef" Ond y mae deddf gorchwyhaethau rhag-

luniaeth Duw yn gwbl wahanol; nid oes yma le i ddirprwyaeth.

Yr Arghv>'dd sydd yma yn barnu pob un }'n ol ei fíyrdd ei hun,

ac yn peri iddynt oll fwyta ffrwyth eu gAveithredoedd eu hunain.

Pe hon a fuasai rheol cadwedigaeth pechaduriaid, ni chawsid lle i

ia^\Ti y Cyfryng\vr. Y maent yn wahanol hefyd gyda gohvg ar



Paham y bydíhuch fciriu 1 275

barhâd eu bendithion. Yn nhrefn y cyfammod gras, y mae

iachawdwriaeth credinwyr wedi ei sicrhâu. "A mi a wnâf â hwynt

gyfammod tragy^vyddol, na thröaf oddiwrthynt heb wneuthur llês

iddynt; a mi a osodaf fy ofn yn eu calonau fel na chiHont oddi-

wrthyf." Fel hyn ni edy Duw mo'i bobl, ac ni chânt hwythau ei

adael yntau. Ond gyda dynion yn eu cymeriad gAvladol—fel

cenedloedd—y mae yr Argh\ydd gyda h-\vynt yn ei ragluniaeth

cyhyd ag y byddont hwy gydag ef yn eu hufudd-dod. Tra pery ein

gAvlad i lynu wrth addoliad a ffyrdd Duw mewn rhyw fesur, nj-ni a

allwTi ddysg\vyl nodded y nefoedd drosom. Ond os bydd i ni

fel cenedl droi i eilunaddoliaeth—ac y mae llawer math o eilun-

addoliaeth, cofîwn, neu i anfoesau a phechodau ysgeler, gallwn

ofni y tn Duw ei amddiffyn oddiarnom, ac y gwna i'n hanwiredd

ddyfod ar ein pen ein hun. Yn y fath amserau o ddirj^viad,

gall pobl Dduw ymlygru i raddau pell oddiwrth eu huniondeb,

cydfifurfio gormod âg anwiredd eu hoes, a marw, fel yr hen Eli

dduwiol, o dan farn dymmorol.

Yr esboniad goreu ar y bennod hon yw hanes yr luddewon,

wrth y rhai ei llefarwj^d. Darllenwch o ddechreu Llyfr y Barn\vyr

hyd ddiwedd Ail Lyfr y Cronicl ; a chwi a welwch ymddygiadau

Duw at Israel yn gwirio ac egluro gosodiadau y bennod hon.

Mae yn wir fod mewn rhanau o'r bennod hon egwyddorion yn

cael eu gosod allan sydd, yn llywodraeth Duw, yn cyrhaedd i

dragy\vyddoldeb. Yno, yn y byd arall, drj'gioni y drygionus a

fydd arno ef yn ei holl bwysigrwydd. Ni bydd yno un mab yn

dwyn anwiredd ei dad, ond pob un yn nghartref trueni yn dyoddet

am ei bechod ei hun. Yr enaid a becho hyd y diwedd, gan wrthod

Crist, yno a fydd mar\v. Ac am yr annuwiol a ddychwel oddi-

wrth ei bechod at Dduw yn nhrefn yr efengyl, efe a arbedir yn

dragywydd; ni chofir iddo jtt hoU gamweddau a wnaeth, ond

gan fyw efe a fydd byw, nid yn ei gyfiawnder ei hun, ond )-n

nghyfia\mder Crist, tr\vy yr hwn nid yn unig y cyfrifir ef yn gyf-

iawn ger bron Duw, ond y gwneir ef yn gyfiawn mewn calon a

buchedd.

Yma, yn niwedd y bennod, y mae Duw yn galw ar yr luddewon,

yn Ue gwrthddadleu yn gyfeiliornus yn erbyn ei flyrdd ef, i ddy-

chwelyd ac edifarhJu: "Dychwelwch a thröwch oddiwrth eich

hoU garaweddau. Bwriwch oddiwrthych eich hoU gamweddau y
2 c
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camweddasoch ynddynt." Ac nid oeddynt i orphwys ar ddiwyg-

iad allanol: "A gwnewch i chwi galon newydd ac ^-sbryd new-

ydd." Ni foddlonai Duw ar gyfnewidiad arwynebol a hannerog

arnynt ; nid oedd dim llai na chalon gywir, yn cynnyrchu ufudd-

dod parod i'w orch^mynion, a ryngai ei fodd; a gorchymynir

iddynt hwy wneuthur iddynt eu hunain galon ne^v}'dd ac ysbryd

newydd, fel, yn lle beîo ar ffyrdd Duw, y gwelent eu ffyrdd dryg-

ionus eu hunain, a ff)nnonell eu llygredigaeth meAvn calon ddrwg,

ac oddiar hyny y deuent yn edifeiriol at yr Hwn a addawsai o'r

blaen trwy Ezeciel, "A rhoddaf iddynt un galon, ac ysbryd new-

ydd a roddaf ynoch," ac a addawodd ar ol hyn, "A rhoddafi

chwi galon new^'dd, ysbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewn
chwi." Ac yn hyn oll, y mae Duw yn dangos mai h^vy eu hun-

ain yn g\vbl oedd yn g^'frifol am eu holl ddrwg a'u trueni, gan nad

oedd ganddo ef ewyllys ond yn eu daioni a'u dedwyddwch.

'•'Canys paham, t Israel, y byddwch feirw? canys nid oes

ewyllys genyf i farwolaeth y marw, medd yr Arglwydd Dduw.

Dychwelwch gan hyny, a byddwch fyw."

Yn awr ni a ddefnyddiwn ac a gymhwyswn eiriau y testun tuag

atom ni. Er ein bod o naturiaeth yn bechaduriaid, a bod pechod

a marwolaeth wedi eu cysylltu yn anwahanol, eto y mae Duw yn

yr efengyl yn galw arnom i edifarhâu a throi ato ef fel Duw yn

Nghrist, fel y byddom b}^v yn dragywydd. "Paham y byddwch

feirw?" Yr ail farwolaeth—y farwolaeth dragywyddol yn ufifern,

a olyg\vn ni 3 ma. Y mae yn rhaid i bob dyn ar y ddaear far\v

unwaith; ond ni raid i neb farw yn dragywyddol yn nystryw o

herwydd dim ond am eu cyndynrwydd yn glynu wrth eu

pechodau.

I. '•^Paham y byddwch fciriu ?" Er eich bod yn bechadiiriaid,

nid herwydd hyny y rhaid i chiüifeiriu.

Yn ol ammodau y cyttundeb cyntaf rhwng Duw a dyn, yr oedd

y ffaith fod dyn yn bechadur yn ddigon o honi ei hun ì'av fwnv yn

ddiobaith i farwolaeth. Gv,naed y cyfammod hwnw â chrëadur

sanctaidd, i'r hwn )t addäwyd byAvyd ar yr ammod o ufudd-dod

perffaith. A'r foment yr anufuddhäodd efe, dyna efe yn ei daflu

ei hun, a'i holl hiliogaeth, dan yr un ddedfrj-d o gollfarnedigaeth.

"Felly yr aeth marwolaeth ar bob dyn—y fani a ddaeth o un

camwedd i gondemniad." Yno nid oedd un lle i edifeirwch, un
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ddarpariaeth am faddeuant, un cymhelliad i ddychwelyd at yr

Arghv)'dd; canys nid oedd un addewid wedi ei rhoddi am dder-

byniad pechadur gyda Duw. Pe gofynasid i Adda yn y cyfwng

rhwng ei gwymp pechadurus a rhoddiad yr addewid, Paham y
byddi fanv? gallasai ateb, Beth! pa fodd y gallaf ochel marw? Yr

W3'f wedi ftbrfíedu bywyd yn yr unig ffordd yr oedd yn cael ei

addaw; cyflawnais y weithred benodol hòno am ba un y mae

Duw wedi bwgAvth marwolaeth; ac yn awr y mae ei gyfiawnder a'i

wirionedd yn gofyn fy mywyd. Os na weinyddir y gosbedigaeth,

dyna eiriau Satan wedi eu gVv'irio, a geiriau Duw wedi troi yn

gehvydd. Duw a ddywedodd, "Yn y dydd y bwytâi di o hono,

gan farvv y byddi farw;" ond Satan a ddywedodd, "Ni byddwch

feirw ddim." Yna, os na byddaf farw, Satan a fydd einvir a Duw
yn gehvyddog. Ond nis gall hyny fod; bydded Duw yn einyir,

a phob dyn ac angel yn gehvyddog; a chan hyny, y mae yn rhaid

i mi farw.

Dyna a fuasai ein hiaith ni oU heddyAv oni buasai am ddad-

guddiad yr efengyl. Ond hi a ddengys fod pob rhwystr wedi ei

symud; y gall Duw gadw ei air a chadw'r pechadur hefyd. Y mae
trefn new)-dd i ddwyn yr enaid a bechodd i fy^^yd wedi ei ham-

lygu. Gras a ysgogodd mewn iachawdwriaeth, ac y mae doeth-

ineb wedi llunio'r fíbrdd; ac yn y drefn hon y mae holl briodol-

iaethau Duw mewn cydgordiad yn achub
. y rhai oU a ymdaflant

arni. Yn Ue i'r pechadur farw, y mae Duw wedi anfon ei Fab i

fod yn iawn dros ein pechodau, fel y byddem fyw tr^Ayddo ef.

"Efe a archoUwyd am ein camweddau ni, efe a ddrylHwyd am
ein hanwireddau ni; cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef."

"Crist unwaith a ddyoddefodd dros bechodau; y Cyfiawn dros yr

anghyfiawn." Ac yn awr y mae "Duw yn Nghrist yn cymmodi'r

byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu pechodau."

Er dy holl bechodau, gan hyny, ni raid i ti, enaid euog, ymoll-

wng yn ddiobaith i fanv; y mae gyda Duw faddeuant. Ni raid i

ti fanv o henvydd dy anghyfiawnderau. Os nad oes gyfiawnder

ynot ti, y mae yn yr Arghvydd gyfiawnder, "sef cyfiawnder Duw,

yr hwn sydd tnvy ffydd lesu Grist i bawb ac ar bawb a gredant."

Ni raid i ti newynu am nad oes fara yn y wlad. "Myfi," medd
Icsu Grist, "yw y bara byAviol, yr hwn a ddaeth i waered o'r nef.

Üs bwyty neb o'r bara hwn, efe a fydd byw yn dragyAvydd. A'r
2 c 2
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bara a rodclaf fi yw fy nghnawd i, yr hwn a roddaf fi dros fywyd

y byd." Os wyt ti ar lewygu a threngu yn y wlad bell, dychwel,

canys y mae gwala a gweddill yn nh dy Dad. Nid dy fod yn

bechadur a"th ddamnia heddyw, ond dy wrthnysigrwydd yn nacâu

dyfod at yr unig Waredwr oddiwrth bechod. Paham y byddi

farw ?

II. "'Paham y hyddtoch feirw .?" Ni raid i chwifeiriii ain nad

oesfûddion gwybodaeth o drefn cadwedigaeth yn cich cyrhacdd.

Ni cheir iachawdwriaeth ond yn ei fifordd; a rhaid g\vybod

"ffordd iacha\\dwriaeth" tuag at dderbyn ei bendithion. Gan

bob un a argyhoeddir o bechod, ei gwestiwn mawr a fydd, Pa fodd

y gelHr fy nghadw? "Pa beth a wnâf fel y byddwyf cadwedig?"

Ac yma y gwehr annhraethol werth yr efengyl. Ynddi hi y dad-

guddir trefn Duw i achub pechadur. Gofynwch i'r pagan yn

Affrica neu China, A wyt ti yn deall y ffordd i fod yn gadwedig ?

ac efe a all ateb, "Pa fodd y gallaf oddieithr i rywun fy nghyfar-

wyddo i?" Cwestiynwch ef, Paham y byddi farw ? a byddai yn

bríodol iddo ateb, Pa fodd y gallaf fi beidio marw ? Os oes Ach-

ubwr, nis gwn i mo'i enw. Ydyw, y mae'r pagan amddifad o'r

efengyl heb glywed am Dduw fel Tad, nac am ei Fab fel Cyf-

ryngwr, nac am ei Ysbryd fel Ysbryd gras ac Ysbryd sancteidd-

iad. Pa mor anesmwyth bynag y byddo ei gydwybod, pa mor

ddwys bynag y byddo ei deimlad o'i euogrwydd a'i anghenion fel

pechadur, nid oes dim o'i fewn nac oddiallan iddo yn yngan gair

am y wir ffordd i fod yn gadwedig; nid oes eiriau o'r fath â chym-

mod, iawn, maddeuant, cyfiawnhâd, yn ei iaith. Pa fodd y
cedwir hwy yn nhywyll leoedd y ddaear heb gredu? "a pha fodd

y credant yn yr hwn ni chlywsant am dano ? a pha fodd y clywant

heb bregethwr?"

Ond nid felly y mae eich amgylchiad chwi, fy nghyfeiUion.

Cawsoch chwi, mae yn debyg, ríeni i'ch maethu yn addysg ac

athrawiaeth yr Arglwydd; rhai yn gyffelyb i Abraham, yr hwn a

fyddai yn gorchymyn i'w blant, ac i"w dylwyth ar ei ol, gadw o

honynt ffordd yr Arglwydd"—a chyffelyb i Dafydd, yr hwn a

ddywedai, "Deuwch, blant, gwrandewch arnaf; dysgaf i chwi ofn

yr Arglwydd;" ac am yr hwn yr adroddai ei fab Solomon, "Efe

a'm dysgai, ac a ddywedai wrtliyf, Dahed dy galon fy ngeiriau;

cadw fy ngorchymynion, a bydd fyw." Cawsoch athrawon yr
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Ysgol Sabbothol i"ch h}-fforddi er yn blant yn y ftordd dda ac

uniawn; ac felly wele chwi er yn fechgyn, neu er yn enethod, yn
gwybod yr Ysgrythjr Lân, yr hon sydd abl i'ch gwneuthur yn
ddoeth i iachawdwriaeth. Dygwyd chwi i fyny o dan weinidog-

aeth yr efengyl. Wrth droi at ddyddiau mebyd, mae eich côf }ti

myned â chwi ycs. ebrw}-dd at weision y Duw Goruchaf, y rhai a

fynegent i chwi ffordd iachawdwriaeth. Ac od oedd diffyg yn y
naill neu y llall o'r rhai hyn, dyna genych yn y Bibl gynghonvr

anfifaeledig; "cyfraith yx Arglwydd sydd berfifaith," ac wele hòno
yn eich dwylaw chwi. Y mae moddion g^^ybodaeth yn eu holl

fanteision genych hyd hedd^^y; mae y canwyllbren heb ei

symud, teyrnas Dduw heb ei chymeryd oddiwrthych, eich athrawon

heb eu cornelu
;
yn ngln gweledigaeth }t ydych yn cyfanneddu.

Pan yr aeth yn g}'fyngder ac yn ing ar Saul, yr oedd Samuel, ei

hen athraw ffyddlawn, wedi mar\v; a pha beth bynag a ofynai,

nid oedd ateb iddo mì\yach "na thnvy law prophwydi na thn\y

freuddwydion." Ond gofynwch chwi hedd}"\v unrh}-Av gwestiynau

am eich mater mwyaf, cewch ateb yn ebrwydd. Beth bynag a

fynai eich cydwybod ei ddeall, y mae digon yn y Bibl i'w bodd-

loni. "Pa beth a wnaf i fod yn gadwedig?" "Crêd }-n yr Ar-

ghvydd lesu Grist, a chadwedig fyddi." "Pa fodd y cyfiawnhëir

dyn gyda Duw?" "Yn rhad trwy ei ras ef, trwy y pr^^nedigaeth

sydd yn Nghrist lesu, tnvy ffydd yn ei waed ef " "Pa fodd y
bydd yr hwn a aned o wraig yn lân?" "Gwaed lesu Grist ei

Fab ef sydd yn ein glanhâu ni oddÌA^Tth bechod." "A pha beth y
deuaf ger bron } r Arghvydd, ac yr jTngrymaf ger bron }t uchel

Dduw?" lesu Grist }^v "y ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd; nid

oes neb yn dyfod at y Tad ond trwyddo ef " Pa fodd y cadwaf

fy nhroed rhag IHthro ? "Ymnertha yn y gras sydd yn Nghrist

lesu." Y mae fifordd y by\v}'d yn cael ei gosod allan mor eglur a

manwl yn ngair y gwirionedd, fel nad }"\v yn bosibl i'r }mchwilgar

cywir gyfeiUomi. "A rodio y fifordd, pe byddent ynfydion, ni

chyfeilioment." Os nad yw y mynegbost yn dywedyd dim am y
coedwigoedd neu'r meusydd oddiamg}lch, y mae yn dywedyd

digon i gyfanvyddo y teithiwr am yr iawn fifordd i'r dref a ddym-

unai. Os na cheir y goleud yn taflu lle\v}Tch ar yr holl arfordir,

ceir ef yn dangos i'r monvr y graig y mae i'w gochel, neu y
porthladd Ue y derbynir ef yn ddiogel. Ynghylch pa bethau
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bynag y mae'r Bibl yn ddystaw, y mae yn llefaru yn ucliel,

yn glir ac yn gröew, am drefn Duw i gadw pechaduriaid

;

a chyda'r gair yn eich dwylaw, a'r weinidogaeth yn eich clyw,

paham, O Gymry, y byddwch feirw ?

III. ^^-Paham y byddwchfeirw ?" Ni raid i dmifcirw am iaä

yw y cyhoeddiad o drefti cadwedigaeth yn cich golygii chwiyn ddigon

enodol ifodyîi sail i chtui gredu.

Y mae rhai a fynent haeru eu bod yn canfod anhawsder mawr

yn y mater hwn. Gwyddant fod gan Dduw drefn i gadw pech-

aduriaid; ond, A geidw efe fi? medd yr enaid. Gwyddant ei

fod ef yn galw pechaduriaid i edifeirwch ac i fifydd; ond, A
ydyw efe yn fy ngolygu i yn bendant ? gofyna rhywddyn. A oes

genyf fi, hwn a hwn, neu hon a hon, yn bersonol, hawl i ddyfod at

Grist am fywyd ar alwad yr efengyl ? Yr wyf yn ateb, Y mae

genyt gymaint o hawl i ddyfod at y Gwaredwr âg sydd gan un

pechadui arall ar y ddaear. Y mae yr efengyl wedi ei chyfeirio

atat ti, fy enaid, yn gymaint âg at un dyn dan y nefoedd. Oes, y
mae genyt ti gystal sail i ddyfod at Grist âg a fu gan un sanct o'r

ddaear sydd heddyw yn y nefoedd. Ni bu neb sydd yno yn cael

mwy o gefnogaeth y dydd cyntaf y credasant nag yr Avyt ti yn ei

gael yr awr hon. ' Ns gwn i ddim pa beth yw bwriadau dirgel

Duw yn fy nghylch.' Nid oeddynt hwythau yn gwybod pan y

credasant. Hwy a wyddent eu bod yn bechaduriaid colledig;

g\vyddent i Dduw garu y byd felly fel ag i roddi ei uniganedig

Fab; gwyddent i Grist farw dros yrannuwiol; gwyddent fod Duw
ynddo ef yn cymmodi'r byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu

pechodau; gwyddent fod lesu yn gwahodd, "Deuwch ataf fi

bawb a'r y sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a esmwythâf

arnoch." Acyr oedd hyny yn ddigon ganddynt hwy; credasant,

a daethant yn gadwedig. A thithau yn gwybod y pethau hyn,

paham y byddi farw ?

Gwrandewch beth a ddywed y dysgybl yr oedd yr lesu

yn ei garu, ac i'r hwn y rhoes efe o'r nefoedd ddadguddiad

neillduol, am gyfeiriad comisiwn yr efengyl: "Mi a welais

angel arall yn ehedeg yn nghanol y nef, â'r efengyl dragyw-

yddol ganddo, i efengylu i'r rhai sydd yn trigo ar y ddaear."

Yr wyt tithau, O ddyn, ymhhth y rhai sydd yn trigo ar y

ddaear; ac fe efengyhr, gan hyny, i ti. lë, ond fe allai

I
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nad yd\v\-f fi o'r iawn genedl, llwytb, ncu iaitli. Ydw\t! i

efengylu—"i bob cenedl, a llwyth, ac iaith, a phobl."

Ai luddew y'th ehvir di ? Y mae'r efengyl i'r luddew yn
gyntaf. Na, nid luddew mo honof Y mae yr efengyl "hefyd

i'r Groegwr."

Ai tlawd, d\vl, didd^^sg ydwyt? Os felly, yr Avyt ti ymysg
gwrthddrychau neillduol syhv yr efengyl. "Yr ydych yn gweled

eich gahvedigaeth, frodyr," ebe Paul wrth y Corinthiaid cristion-

ogol. A pha fath rai ydoedd gahvedigion Duw? "Yr ydych yn

gweled—nad llawer o rai doethion yn ol y cnawd, nad llawer o

rai galluog, nad llawer o rai boneddigion, a ahvyd." Wel, a oes

llawer o ryw fath wedi eu gahv ? O oes ! Pa fath ? Y mae yr

apostol yn pentyru geiriau i ddangos pa fath rai mor isel oeddynt

yn nghyfrif y byd. Nid ydyw yn eu gahv yn bersonau ond yn

"bethau;" ac nid oedd hyny yn ddigon; rhaid eu gahv yn

"ffòl-bethau y byd, gwan-bethau y byd, a phethau distadl y byd,

a phethau dirmygus;" ac y mae yn eu dilyn yn y wêdd yna nes

eu cael yn myned yn ddim o'r diwedd: "pethau nid ydynt."

Ond y mae Duw yn dewis ac yn achub rhai fel hyna. Y mae efe

yn rhoddi bôd iddynt yn lesu Grist ei Fab ef. Chv>'i oedd yn

bethau nid ydynt,—"eithr yr ydych chwi o hono ef yn Nghrist

lesu, yr hwn a wnaethpwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, yn

gyfiawnder, yn sancteiddrwydd, ac yn brynedigaeth;" ac ynddo

ef, dyna chwithau yn ddoeth, yn gyfiawn, yn sanctaidd, ac yn

brynedig. Os tlodion ydych, "g^yrandewch, fy mrodyr anwyl:

oni ddewisodd Duw dlodion y byd hwn yn gyfoethogion mewn
ffydd, ac yn etifeddion y deyrnas yr hon a addawodd efe i'r rhai

sydd yn ei garu ef?" Y mae lesu Grist yn mawrhàu y gras sydd

mor fynych yn cefnu ar bobl fawrion, ac yn wynebu ar y rhai

bychain. "I ti," meddai, "yr ydwyf yn diolch, O Dad, Arghvydd

nef a daear, am i ti guddio y pethau hyn rhag y doethion a'r rhai

deallus, a'u dadguddio o honot i rai bychain. lë, O Dad, canys

felly y rhyngodd bodd i ti." Peth sydd wrth fodd Duw yw achub

y tlodion.

A wyt ti yn blentyn i rîeni duwiol ? Y mae cyfres o addewid-

ion neiUduol ar dy gyfer di. Addawodd Duw y byddai yn Dduw
i'w bobl ac i'w hâd—yr enwaedai efe ar galon eu hâd, i garu )'r

Arghvydd eu Duw—y tywaUtai efe ei Ysbryd ar eu hâd. a'i fen-
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dith ar eu hiliogaeth. Casgl ynghyd y cyfryw addewidion mawr

iawn a gwerthfawr; dwg hwynt gyda thi at orseddfainc y gras;

danfon i mewn y cljim sydd genyt; a phenderfyna, "Duw fy

nhad, mi a'i dyrchafaf ef"

A w\t ti yn teimlo dy ddrwg a'th drueni, yn drallodus o her-

wydd pechod, ac yn awyddus am drugaredd ? Y mae addewid-

ion arbenig yn cyfarfod â thi. "Gwn eu byd y tlodion yn yr

ysbryd, canys eiddynt pv teyrnas nefoedd. Gwn eu byd y

rhai sydd yn galaru, canys hwy a ddyddenir. Gwn eu byd y

rhai sydd amynt newyn a syched am gyfiawnder, canys hwy a

ddiweUir."

Neu, a wyt ti o'r ochr arall yn dy gael dy hun yn ddideimlad,

heb un o nodau y rhai gwnfydedig hyny arnat ? Dynia di yn

ddyn eto; ac wele "i ddynion ewyllys da." Mae yr efengyl "yn

dwyn iachawdwriaeth i bob dyn." At ddyn y mae wyneb ei

chenadwri. Nid oes ar angeHon Duw eisieu ei bendithion; ac ni

chafodd angehon a bechasant gynnyg arnynt erioed; ond "ym-

ddangosodd daioni a chariad Duw eu Hachubwr tuag at ddyn."

O y dyrfa fawr o blant dynion sydd yn awr yn y nefoedd yn canu

"Iddo Ef !" ac y mae yr iachawdwriaeth a'u hachubodd hwy yn

rhad i ti heddyw. I mi? gofyni. "lë, iti." Tydi, yr hwn os

edrychi i'th fywyd, a'i g\veh yn un yrfa o bechu—i'th galon, a'i

cei yn ddaeargell o drueni—at y ddeddf, a'i clywi yn dy ddedfrydu

i farw—i'th gydwybod, na chei yno ond condemniad : yn y fath

gyflwr, tro at yr efengyl, a hi a ddywed, Heddwch, heddwch !

crêd yn unig; canys i'r lesu y mae yr holl brophwydi a'r apostol-

ion " yn dwyn tystiolaeth y derbyn pawb a gredo ynddo ef fadd-

euant pechodau, trwy ei enw ef." Pwy bynag wyt, ni raid i ti

farw; o henvydd y mae Duw wedi rhoddi ei Fab, a'r Mab wedi ei

ddyrchafu, "fel na choller pwy bynag a gredo ynddo ef, ond

caffael o hono fy^^yd tragywyddol." Yr wyf fi yn ammheu y der-

bynir fi, medd rhywun. Yr ammheu yna yn unig sydd yn dy gau

allan. Nis gwn i ddim, meddi, a ydyw yn mwriad dirgel Duw fy

achub i. Nid oes, ac ni cheiff fod, dim a fynot â bwriad dirgel y

Goruchaf; nid ydyw yn cael ei amlygu at bersonau; ond y mae

meddwl Duw wedi ei wneuthur yn amlwg yn hyn: y mae

Efe yn foddlawn i roddi Crist, ac felly maddeuant, cyfiawnder,

sancteiddiad, dyddanwch, a'r hoU iachawdwriaeth, i'r neb a
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gredo, pwy bynag fyddo. Paham, gaii hyny, enaid, y byddi

fanv ?

IV. '^Paham y byddwch feirw ?" Ni raid i chwi feirw am
eich bodyn aiuiheilwng.

Dyna sydd gan laweroedd fel rheswm am beidio dyfod ymlaen

i dderbyn a mwynhâu goludoedd iachawdwriaeth. Yr wyf yn

annheilwng, meddynt. Ond y mae yn anhawdd gwybod beth y
mae Ilawer yn ei feddwl wrth ddywedyd eu bod yn annheihvng.

Yr ydym bawb yn annheihvng o'r ffafr leiaf oddiwrth }- Duw ma\\T a

sanctaidd; ond pan elo dyn i edrych arno ei hun yn rhy annheilwng

i'w gadw gan Grist trwy ras, dyna rith neu gau ostyngeiddrwydd.

Balchder a deddfoldeb ysbryd yw yr hyn sydd yn dyfod â rhai

pobl i gydnabod eu hannheilyngdod. Maent yn ceisio gwneuthur

rhywbeth eu hunain tuag at haeddu bywyd o law Duw; a phan

ddeuant yn ymwybodol na fedrant, yna y maent jti digaloni fel

rhai annheihvng. Cynnygiwch iachawd\\TÌaeth o ras iddynt, ac

wele hwynt yn syrthio i geisio gwneuthur gweithredoedd i haeddu

gras, i brynu Crist, i ennill maddeuant; ac wrth eu cael eu hun-

ain yn methu, dyna hwy yn meddwl eu hunain yn rhy annheihvng

i'w derbyn, ac felly yn cadw yn ol oddiwrth lesu a'i ras. Ond
paham y maent yn ffolach gyda bendithion iachawdwriaeth na

chyda doniau rhagluniaeth ? A ydych chwi, fy nghyfeilhon, yn

penderfynu na dderbyniwch ddim o law Duw ond a eUwch chwi

deilyngu oddiwrtho ? Yna nis anadhvch byth, ac ni chymerwch

gymaintâ dyferyn o ddwfr mwyach; canys nid ydych yn haeddu

dim daioni. Yr ydych yn derbyn trugareddau natur a rhaglun-

iaeth yn annheihvng fel yr ydych, heb wrthddadleu dim; a

pha fodd na wnaech yn gyfifelyb gydag iachawdwriaeth yr

efengyl ?

Yr ydym, yn Act. xiii. 46, yn cael yr luddewon "yn eu barnu

eu hunain yn annheihvng o f)^vyd tragywyddol." Pa fath rai oedd

y rhai hyny ? Rhai yn ceisio gosod eu cyfiawnder eu hunain, yn

lle ymostwng i gyfiawnder Duw yn yr efengyl. Pan yr aeth Paul i

bregethu cyfiawnder Crist iddynt, dyna hwy yn dirmygu, yn gwrth-

ddywedyd, a chablu, ac felly yn gwrthod gair Duw. Dynion yw y
rhai hyn, medd Paul, sydd yn eu barnu eu hunain yn annheihvng o

fpyyd tragywyddol. Nid ydynt mewn gwirionedd yn credu eu

bod ynannheilwng; ond wrth geisio dyíod at yr uchel Dduw ar
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sail eu teilyngdod eu hunain, yn Ue dyfod yn eu hannheilyngdod,

ac ymddiried yn nheilyngdod Crist drostynt, y maent yn ymar-

ferol yn eu barnu eu hunain yn annheihvng o fywyd tragywyddol,

ac wrth hyny yn syrthio yn ysglyfaeth i farwolaeth dragywyddol.

Gwyhwch chwithau, fy nghyfeiUion, gymeryd eich rhwystro gan

rith-deimlad o'ch annheilyngdod i wneuíhur defnydd o iachawd-

wriaeth gras. Os agorwch eich llygaid, chwi a wehvch na

thâl ond gras i'r annheihvng, ac na thâl ond yr annheihvng i

ras.

Gofynwch i Paul pa faint o deilyngdod oedd ganddo ef pan y

cafodd drugaredd; ac efe a etyb, 'Cymaint o deilyngdod ag a

allasai fod yn perthyn i gabhvr, erhdiwr, a thrahäus ! Na, nid

oeddwn i yn haeddu dim ond uíifern oddiar law yr hwn y rhoes

Duw bob barn iddo ; ond dangos a wnaeth efe yn fy achos mai i

gadw pechaduriaid, îe, a'r penaf o honynt fel myfi, y daeth efe i'r

byd. Yr annheilyngdod mwyaf oedd genyf fi; ond ar gyfer hyny

yr oedd gras fy Arghvydd yn traamlhâu.' Yr oedd y mab afrad-

lawn yn ei deimlo ei hunan yn lhvyr annheihvng; ond efe a god-

odd ac a aeth at ei dad er hyny; ac wedi iddo fyned adref, ni

chav>'n neb yn sôn am ei annheilyngdod ond efe ei hun. "Mwy-

ach nid ydwyf deihvng," medd efe; ond yn unig am y ddarpar-

iaeth ar ei gyfer yr oedd y tad yn dyAvedyd.

Yn hyn y mae'r ddadl rhwng Duw a dynion yn awr : mynent

hwy fyned i'r nefoedd mewn ffordd âg y byddo rhywbeth yn

ddyledus iddynt hwy—y gallont haeddu rhywbeth heblaw uffern

oddiar law yr Arghvydd. Ond y mae Duw wedi penderfynu eu

dwyn yno mewn trefn a rydd y clod i gyd iddo ei hun. Ac y

mae gwir argyhoeddiad o bechod a thrueni, trwy yr hyn y mae yr

enaid yn cael gohvg gywir ar ei annheilyngdod, yn peri i'r rhai

cadwedig ardystio, "Nid i ni, O Arghvydd, nid i ni, ond i'th enw

dy hun dod ogoniant." Yn lle cymeryd dy annheilyngdod, fy

enaid, yn esgus i aros yn ol, cymer ef yn rheswm i anturio nesu

ymlaen, a dywed, ClyAvais, O Arglwydd, fod ynot drugaredd a

gras i'r annheilwng, íe, i'r annheilyngaf; minnau, druan drwg, a

dröaf at dy orsedd. Arglwydd, gâd i mi fyw, a mi a'th ogoneddaf

yn dragywydd

!

V. "Fa/iamy hyddtuch fcirîu ?" Nid oes achos i chwi feirw o

herwydd dim nodedig afu yn eich hanes blaenorol.
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'Y mae neillduolrwydd }n fy amgylchiad i,' medd ambell un,

'sydd yn gwneyd fy achos fel pechadur yn dywyll iawn. Gyr
Duw mai pechadur mawr ydwyf

; y mae goramledd a gorddrygedd

yn perthyn i fy meîau, a'r rhai h}^ny wedi eu cyflawni yn erbyn

goleuni cydwybod ac ymrysoniadau yr Ysbryd.' Os un felly

ydwyt, bechadur, ni raid i ti anobeithio am iachawdwriaeth. Nis

mynwn er dim iachâu dy friw yn esmwyth; croenio yr wyneb, a

gadael y drwg yn llonydd. DyUt ymostwng a chywilyddio am yr

anwireddau y g^yyddost am danynt. Ond dywedaf er hyny yn

hyf na raid i ti ddim marw o herwydd unpeth a phobpeth sydd

wedi pasio. Gyda yr holl arbenignvydd anhyfryd a all fod y\\

dy hanes, "crêd yn yr Arghvydd lesu Grist, a chadwedig

fyddi.''

Pa beth oedd iaith yr Arghvydd Dduw wrth genedlaeth bech-

adurus, pobl hvythog o anwiredd, y rhai oedd yn ofifrymu ac yn

gAveddío gyda dwylaw llawn o waed? "Ymolchwch, ymlanhewch,

bwriwch ymaith ddrygioni eich gweithredoedd oddi ger bron fy

llygaid; peidiwch a gwneuthur drwg; dysgwch wneuthur daioni."

Ni waeth i ni heb geisio at ddim o'r fath
; y mae'r beîau blaenorol

yn sicr o'n damnio. Gadewch chwi rhyngof fi á'r rhai hyny,

medd Duw. Edifarhewch cliwi, a dychwehvch; "pe byddai eich

pechodau fel ysgarlad, änt càn wyned â'r eira; pe cochent fel

porphor, byddant fel gwlân." Pa beth bynag oedd eich nodwedd-

iad blaenorol chwithau, a pha fath bynag yw eich cyflwr presen-

nol, deuwch fel yr ydych at Dduw yn Nghrist, ac ni'ch g-^vrthodir.

Y mae g^vaed y groes, nid yn abl i lanháu oddiwrth feiau bych-

ain, ond oddiwnrth euogrwydd y troseddiadau gAvaethaf "Gwaed
lesu Grist ei Fab ef sydd yn ein glanháu ni oddiwrth bob

pechod."

Ymysg yr amr}rvviol wersi a ddysgir i ni gan Dduw yn y Bibl,

yr ydym yn dysgu y ddwy Avers hynod hyn : Nid oes yr un sanct

yn rhy uchel i gwympo, ac nid oes yr un pechadur yn rhy isel i'w

godi. Y mae Noah, Dafydd, Pedr, ac eraill, yn dysgu i ni y
wers flaenaf; ac y mae Manaseh, Mair Magdalen, Saul o Tarsis,

a Uawer eraill, yn dysgu i ni y wers olaf. Edrycli i fyny tua'r

nefoedd, fy enaid, a chei weled pechaduriaid o'th fath di Avedi eu

hachub a'u gogoneddu. Ah, meddi, nid oes obaith i mi gael

myned i fynwes Abraham; nid un fel myfi oedd Abraham fawr ei



^Só Pahaìu y hyddwch feirw ì

ffydd. lë, ond gras Duw a wnaeth y rhagor; ac y mae'r gras

hwnw yn gymhwys ac yn agored i tithaii. Yn nhomen eilunadd-

ohaeth y cafodd Duw Abraham, yn addoU haul a thân fel ei dadau

(Jos. xxiv. 2, 3); a hwnw a wnaeth efe yn esiampl o ffydd i'rholl

oesoedd. Oes, y mae mwy o ras yn nghalon Duw nag sydd o

bechod, nid yn unig yn dy galon di, bechadur, ond yn yr holl

fyd. Y mae efe "yn cadw trugaredd i filoedd;" y mae, megys,

sypynau trugaredd ganddo ar y counter yn ystord ei ras, yn

barod i'w hestyn bob dydd i filoedd o bechaduriaid gyda'u mil-

iynau o bechodau. Pa mor dlawd a dyledog bynag ydwyt ti,

wele Dduw cyfoethog o drugaredd yn barod i'th dderbyn. Paham

y byddi farw â'r fath orddigonedd i'w gael i'th gadw yn fyw ? O'r

fan lle yr wyt, gwaedda ar Dduw trugarog a graslawn,

"'D yw gras i ti ond gronyn;
Mae gras ar hyn o bryd

Ryw filoedd maith o weithiau

I mi yn well na'r byd !"

VI. ''Paham y byddiuch feinu ?" Ni raid i chwi feirw

heriuydd eich anallu ysbrydol.

Llawer sydd yn ymesgusodi yn wyneb galwadau yr efengyl,

trwy ddadleu eu hanalhi i gyflawni yr hyn a arddodir arnynt;

ond pe baent yn gwir gredu eu bod yn anaUuog, hwy a ddeuent

at alhi Duw am gymhorth. Yr ydych yn gahv arnaf i gredu yn

Nghrist, meddi. Ydym ; a thi dy hun a raid gredu tuag at fod

yn gadwedig, ac nid neb arall drosot. Ond nis gallaf fi gredu o

honof fy hun. Paham, ynte, nad wyt o ddifrif yn gofyn i Dduw

am ffydd? canys "rhodd Duw ydyw." Oni ddywedir, medd

rhywun, "Yr hwn a barhäo hyd y diwedd, hwnw a fydd cadw-

edig?" a pha fodd y gallaf fi, grëadur gwan, yn ngwyneb rhwystrau

lawer, barhâu gyda chrefydd, os ymaflaf ynddi ? GeUi, trwy ym-

ddiried yn y Duw "a rydd nerth i'r diffygiol, ac a amlhâ gryfder

i'r dirym. Y rhai a obeithiant yn yr Arghvydd, a adnewyddant

eu nerth; ehedant fel eryrod; rhedant ac ni flinant, rhodiant ac

ni ddiffygiant."

Pan y dêl yn galedi ar bechaduriaid, clywir hwy yn fynych yn

cydnabod yn alarus na wnaethant yr hyn a aUasent. Mewn

cystudd, ac yn ymyl angeu, byddant yn dygn gwyno am eu hes-

geulusdra o foddion gras, ac fel y darfu iddynt golU eu hamser
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gwerthfawT; a dechreuant yno weddio yn ddifrifol. Oni buasai

yn llawer haws iddynt weddío mewn iechyd a hawddfyd ? Tydi

sydd yn cymeryd dy anallu yn esgus dros dy gyflwr digrefydd,

mae dy holl hanes yn dy gollfarnu. Yr wyt yn gallu edifarhâu

wedi i ti yn ddiofal wneyd bargen ddrwg yn y ífair neu'rfarchnad;

a pha fodd nad wyt yn edifarhâu am dy bechod, y peth na bu

dim erioed mor ffôl a choUedol ? Yr wyt yn credu dy gymydog;

a phahani nas credi Dduw'r g\virionedd? Yr wyt yn caru dy

geraint a'th gyfeiUion ; a pha fodd yr wyt yn methu caru dy Gym-
wynaswr penaf, a'r hwn sydd yn anfeidrol hawddgar? "Paham y
gweriwch arian am yr hyn nid yw fara, a'ch llafur am }t hyn nid

yw yn digoni?" Onid yw y fath appeUad by^viog at bechaduriaid

yn profi y dylasent, ac y gallasent, dreuUo eu harian a'u llafur

—

eu hamser, eu hiechyd, eu nerth, eu cyfleusderau—i ymofyn am y
gwir fara i ddiwallu eu heneidiau ?

Gwir yw fod "y gwynt yn chwythu lle y myno;" ond yr ydym
ni i ledu yr hwyhau i ddysgwyl a derbyn a defnyddio yr awelon.

Nid neb llai na'n Tad o'r nef a all roddi yr Ysbryd Glân; ond ei

addewid ef, a'i arfer ef, yw ei roddi "i'r rhai a ofyno ganddo."

Os j\v y gymwynas yn werth ei chael, peth bychan i ti yw ei

gofyn. Nid yw Duw yn myd ei ras, mwy nag yn myd natur a

rhagluniaeth, yn bendithio diogi neb. "Enaid y diog a ddeisyf,

ac ni chaiff ddim; ond enaid y diwyd a wneir yn frâs."

Paham y byddi farw yn hytrach na rhoddi cais têg ar wneuthur

a elU ? A phan, wrth ymdrechu, y cei bethau yn anmhosibl gyda

thi, ti a'i g\veU yn bosibl gyda Duw. Mae yr eiddil dirym yn

myned yn hoUaUuog yn ngaUu Crist. "Yr wyf yn gaUu pob peth

trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu i."

VII. ^'Paham y byddtuch /eínü .?" Nid am fod gan Dduw
ddim driüg-cwyllys ich dcdwyddwchy rhaid i ch%vifcirw.

Dyna a ddywed ar ol y testun: "Canys nid oes ewyUys genyf

i farwolaeth y marw, medd yr Arghvydd Dduw; dychwehvch gan

hyny, a byddwch {jwr Ac efe a ddywed eto yn y Uyfr hwn, "Fel

mai byAv fi, medd yr Arghvydd Dduw, nid ymhofìaf yn marwol-

aeth yr annuwiol, ond troi o'r annuwiol oddiwrth ei ffordd a byw,"

Pe buasai Duw yn ewyUysio i bechadur farw, yn ddíau ni adawsai

i'w Fab ei hun farw drosto; ond "feUy y cnrodd Duw y In-d fcl y

rhoddodd efe ci unigancdig Fab, fel na choUcr p\v)- b\ nag a:grcdo
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ynddo ef, ond caftael o hono fywyd íragywyddol." Dôs, fy

cnaid, h)d Eeüilehcm, ac oddiyno hyd Gethsemane a Chalfaria;

ac wedi liyny ammheua gariad Duv/ os gelH. Paham y rhoes

efe ei air i ti i'w ddarllen, a'i weision i ti wrando arnynt? a

phaham y mae efe }'n curo wrth ddrws dy galon trwy ym-

rysoniadau ei Ysbryd? Dangos y mae ei fod yn ymhofíì i ti

droi a byw. Er fod yn gyfiawn iddo dy daflu i uffern, ac y
gallai dy f\vrw yno gyda yr hawsder mwyaf, nid hyny y mae

jTi ei ewyllysio. Os dy ddiwedd a fydd dystryw, hyny a fydd

am i ti dy ddinystrio dy hun. "Dy ddrygioni dy hun a'th

gosba di." Am i ti droi dy wyneb ato, fel y'th achuber, y

mae e^vj'llys Duw.

"Paham, t Israel,"—paham Gymry—"y byddwch feirw?"

Duw sydd yn gofyn; ac yn unig o galon rasol Duwdod y

gallasai y fath ofyniad darddu. Nid gofyn y mae, Paham yn

ddiachos y gwrthryfelwch i'm herbyn ? paham y tynasoch euog-

rwydd a thrueni arnoch eich hunain? paham y gwnaethoch yr

hyn sydd yn haeddu marwolaeth ? er mor bríodol a fuasai y
cyfryw ymholiadau; ond, Paham, er eich hoU ddrwg dirfawr,

y byddwch feinv, gan fod iachawd\\TÌaeth wedi dyfod at eich

drysau, a maddeuant, tangnefedd, a bywyd, yn cael eu cynnyg

i chwi?

Paham y bydd pechaduriaid feirw ? Paham y mynant rodio y
ffordd sydd yn arwain i •uffern obry ? Y rhesAvm ydyw, am eu

bod yn casâu y by^vyd yn ei natur, ac yn caru angeu yn ei

achosion. Pan y gwelant nad oes ffordd i fod yn ddedwydd

heb fod yn sanctaidd—fod yr efengyl yn ysgani rhyngddynt

â'u hoff feiau, y mae rhywbeth yn eu hysbrydoedd yn pender-

fynu, Doed a ddelo, nis gadäwn ein pechod, ac am hyny nis

derbyniwn Grist. Cariad at Sodom a ddyfethodd wraig Lot.

Y maes a'r fasnach a attaliodd y gwahoddedigion rhag dyfod

i briodas Mab y Brenin. O chwant drud, er mwyn yr hwn y
coUir teyrnas nefoedd !

Paham y byddwch feirw? Nis gellwch chwi feirw ond trwy

ddirmygu unig drefn bywyd. Wedi i chwi droseddu'r ddeddf,

dyma yr efengyl yn cynnyg i chwi ymwared; a threfn olaf Duw
am eich cadw yw hon. Esgeuluswch y drefn hon, a pha fodd

)• diangAvch? Yn y pwll dwfn y s}rthiasoch iddo, dyna y
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rhaff gref wedi ei b^^T^y i la\\T hyd atoch; os nad ymaflwch

ynì hona, rhaid i chwi suddo yn drag}-w)-dd. Pan gauw}'d

drws cyfammod gweithredoedd, agorwyd drws gobaith cyfam-

mod gras; ac os nad eir i mewn trwy hwn, rhaid aros oddi-

allan gyda'r cn tn\y'r nos hirfaith. Anfoned Duw y gofyn-

iad hwn i eigion eich cydwybod cyn eich claddu yn nystrpy,

Paham y byddwch feirw ?



PREGETH XX.

EDRYCH AR lESU.

Hebreaid xii. 2: "Gan ediych ar lesu."

YMAE pawb sydd yn arfer darllen y Bibl yn cofio yr hanes,

pan yr oedd y sarph danllyd yn lladd plant Israel yn yr

aniahvch, i'r Arghvydd gyfarwyddo Moses i wneyd sarph o brês,

a'i gosod ar drostan ; a phawb a frethid ac a edrychent ar hòno a

fyddent by^v. "Ac," medd lesu Grist, "megys y dyrchafodd

Moses y sarph yn y dififeithwch, felly y mae yn rhaid dyrchafu

Mab y dyn, fel na choUer pwy bynag a gredo ynddo ef, ond

caffael o hono fywyd tragywyddol." Yr oedd dyrchafiad y sarph

ar drostan yn gysgod o dd)Tchafiad Crist ar y groes; ac yr oedd

yr edrych, trwy yr hyn y deiUiai rhinwedd ac iechyd i'r brathedig,

yn arwydd o'r credu, trwy yr hyn y mae pechadur coUedig yn

dyfod i feddiant o iachawdwriaeth y groes. Trefn y Goruchaf

oedd i bwy bynag a frethid ac a edrychai ar y sarph brês gael

byw; felly medd Mab Duw, "Ahyn yw ewyllys yr Hwn a'm han-

fonodd i : cael o bob un sydd yn gweled y Mab, ac yn credu

ynddo ef, fywyd tragywyddol."

Heb gyfyngu ein syhvadau oddiwrth eiriau y testun at amcan

gwreiddiol eu Uefariad, ni a graffwn ar y Gwrthddrych a osodir

ger bron, a'r gweithrediad sydd yn uno yr enaid a'r Gwrthddrych

hwnw. Y Gwrthddrych yv,-, "lesu, Pentywysog," neu Awdwr, "a
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Pherffeithydd em ffydd ni;" a'r íTordd y mae Efe yn dechreu ac

yn perffeithio ffydd yn enaid pechadur, ydyAv ei godi i edrych

arno ei hun.

Dyma fel y mae gras yn dechre yn y galon, a dyma fel y mae
yn parhâu ac yn cynnyddu; ac fel hyn, hefyd, y mae yn cael ei

berffeithio ac yn troi yn ogoniant: trwy edrych ar lesu. Edrych

ar y pren g^yaharddedig a'n dyfethodd ni, a thrwy edrych ar Grist,

Pren y by^^yd, ein hiachëir. Mae yr iachawdwriaeth yn gyn-

nwysedig mewn rhan yn y gwaith a wnaeth Duw dros y pechadur,

ac mewn rhan yn y gwaith y mae yn ei wneuthur ynddo a thnv}'-

ddo. Y peth a w^naed drosto oedd darpar y Gwrthddrych, a'r

peth a wneir trwyddo y\w edrych ar y Gwrthddrych hwnw; a Duw
sydd yn rhoddi'r llygad, a'r nerth i weled, tuag at feddu bywyd.

Os oedd plant Israel i gael by^vyd trwy edrych, yr oedd raid

iddynt gael gwrthddrych i edr}xh arno; ac yr oedd darpar a

gosod hw-nw yn gwbl o Dduw. Ond yr oedd yn rhaid edrych

wedi hyny ar y gwrthddrych hwnw; ac yr oedd hyn yn cael ei

wneyd, trwy help Duw, gan y dyn. Felly y cawn loan yn dangos

fel y mae yr iachawdwriaeth, sydd yn wreiddiol yn Nuw, yn dyfod

i feddiant pechadur. "Y by^vyd tragywyddol, yr hwn oedd g}'da'r

Tad—a eglurhäwyd i ni. Y bywyd hwn sydd yn ei Fab ef; a'r

hwm y mae'r Mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo." Ffynnon a

gwreiddyn y bywyd tragywyddol yw ewyllys y Tad. Ei Awdwr
yw ei Fab ef; ffrwyth ei gyfryngdod a'i haeddiant ef ydyw. Ac
yna, y neb sydd yn gweled y Mab, acyncredu,—"yrhwnymae'r

Mab ganddo, y niae'r bywyd ganddo." Mae'r by\vydyn Nuw fel

ei fifynnon, yn Nghrist fel ei gyfrwng, ac yn y pechadur fel ei nôd,

trAvy iddo gredu a derbyn.

I. Y GWRTHDDRYCH I EDRYCH ARNO : "leSU."

Y mae Efe, fel y mae wedi ei wneuthur i ni, yn gwbl o drefniad

Duw—fifnvyth penaf ei ddoethineb a'i ddaioni. Wrth edrych arno

am fywyd, mae'r olwg yn c}Tneryd i mewn gyfansoddiad ei Ber-

son, a'i hoU waith fel Cyfryngwr; yr hyn oedd efe erioed, a'r

peth y gwnaed ef mewn amser.

I. Rhaid golygu ei Ddiiwdod. Y mae awgr}Tnu ei fod ef o'r

ac yn y dechreuad, ac fcUy erioed, yn profi ar unwaith ei fod yn

rhywun mawr. Y Bôd anghenrheidiol, tragywyddol, hunanhanfod-

ol, hoUddigonol, ac anghyfnewidiol,—rhaid fod perfteithrwydd y
2 D
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fath un }n aneirif ac anchwiliadwy. Pan y mae yn cael ei

godi i'r drostan i ti, enaid, edrych arno, dyma ei enw ysgrifen-

edig, "Eich Duwchwi! Jehofah ein cyfiawnder; CyfaiU Arghrydd

y lluoedd; y Duw cadarn!" Er ei fod yn arall oddiwrth y Tad

fel Person, eto y mae yn un âg ef mewn natur—"yn ddysgleir-

deb ei ogoniant ef, ac yn wir hui ei Berson ef." Beth bynag

yAV daioni, mawrhydi, a chariad y Duwdod, mae'r cyfan yn

Nghrist. Wrth edrych ar lesu, yr ydym yn edrych ar Dduw
—yn gAveled y Tad.

2. Ei weled fel Dinv yn y cnmud. "Am yr HoUaUuog," ynddo

ei hun, "nid allwn ni mo'i gael ef;" ac y mae pob awgrym am
dano yn ddychryn i'r euog; ac felly tuag at i ni gael Mab Duw yn

Waredwr, yr oedd raid ei wneuthur yn ddyn. Ac yn yr holl

orchwyUaeth ryfedd hon, yr oedd y Drindod yn gweithredu : y
Tad yn trefnu, yr Ysbryd yn ífurfio, a'r Mab yn cymeryd. Yn
awr, fy enaid, dyma Wrthddrych dy ffydd yn dy natur; yr HoU-

aUuog wedi ei gael, "a'i gael mewn duU fel dyn—mewn cyff"elyb-

iaeth dynion." Wele yr un Person, o herwydd undeb naturiaethau,

yn Dduw cadarn ac yn fachgen wedi ei eni i ni—yn wreiddyn a

hiliogaeth Dafydd—yn Arglwydd Dafydd ac yn fab iddo, ar yr un

pr>'d. "Ynddo ef y mae hoU gyflawnder y Duwdod yn preswylio

yn gorfiforol."

3. Pan y mae pechadur yn edrych arno am fywyd, mae yn

golygu ei waith fcl Cyfryngiur. Mae yn rhaid fod y gAvaith yn

fawr pan, i'w gyflawni, fod yn rhaid gwneuthur Duw tragywyddol-

deb yn beth nad oedd efe. Ni bu dim gwneuthur arno ef tuag at

iddo ef wneuthur y bydoedd. Ond i gyflawni iachawdwriaeth,

rhaid oedd gwneuthur Mab Duw o wraig; ac nid oedd hyny yn

ddigon, yr oedd raid ei wneuthur dan y ddeddf, a'i wneuthur yn

bechod ac yn felldith drosom. Tuag at iddo fod yn Awdwr iach-

awdwriaeth dragywyddol, gweddus oedd ei berffeithio trwy ddy-

oddefiadau. Trwy farwolaeth y dinystriodd efe yr hwn oedd â

nerth marwolaeth ganddo. Trwy ei aberthu ei hun y dilëodd efe

bechod. Yn nghrôg ar bren melldigedig y groes y daeth efe yn

ffynnon bendithion tragywyddol i'w hoU deulu. Yr oedd yn

rhaid dyrchafu Mab y dyn ar y groes, fel y sarph ar drostan, er

m\vyn i'r edrychydd gael byw. Ei groes yw canolbwynt a bywyd

ei hoU grefydd ef; hi yw ei nerth ef ar y galon—yr hyn
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sydd yn troi edrychiad arno yn egwyddor a meithriniaeth bywyd

newydd.

Dyma y Gwrthddrych y dymunem gadw llygad pechadur i

syllu arno byth : Iesu. Un âg awdurdod gorsedd Duw ganddo

yn gweithredu, â natur gymhwys yn ei Berson i gyflawni"r gwaith,

gydag urddas Dwyfol ar y cwbl,—efe yn ufuddhâu a dyoddef nes

cyrhaedd yr ergyd olaf yn angeu'r groes: Iesu. Edrych arno,

bechadur, nes plygu iddo; y mae efe "yn AwdwT iachawdwr-

iaeth dragywyddol i'r rhai oll a ufuddhânt iddo." Yr ydym yn

syhvi yn

II. FOD PECHADUR YN DERBYN GWYBODAETH lACHAWDWR-

lAETH, a'R OLL SY'n ANGHENRHEIDIOL i'w DDEDWYDDWCH, TRWY

EDRYCH AR IeSU.

Wrth edrych arno ef, ni a wehvn ac a gawn bob peth sydd yn

eisieu amom tuag at ein cadwedigaeth a'n gwynfydedignvydd

dros byth.

I. Wrth edrych ar lesu, y mae pechadur y>i cael iawn ohvg

arno ei hun.

Nis gall pechadur fod yn gadwedig heb ei adnabod ei hun, mwy
nag y gall fod felly heb adnabod Duw. Os bydd gwybodaeth am
dano ei hun yn eisieu, y mae pob gwybodaeth arall yn anmhosibl

neu yn ddifûdd. Yn awr, yn unig wrth edrych ar lesu y gall efe

ei weled ei hun i fuddioldeb. Ymhob drych arall, y mae efe, fel

y syhva un, naill ai yn ci weled ei hun y peth nad ydyAv ac yn )Tn-

ch\Vyddo, neu yn ei weled ei hun fel y mae ac yn digaloni. Wrth

y groes y gall dyn ddarllen ei histori ei hun yn gpvir; ac yma efe

a'i darllena gan alaru, gan obeithio, a chan ddycliwelyd at yr

Arghv)dd.

Wrth edrych ar lesu, y mae urddas dyn a"i drueni yn dyfod i

ohvg ei feddwl ar unwaith. Y mae doethion y byd hwn yn

meddwl yn Uawer rhy uchel am alluoedd ac am ogoniant presen-

nol dyn, ac yn llawer rhy isel am ei dynged wreiddiol a'r gogon-

iant a all fod arno yn oes oesoedd. Mae yn wir nad ydym eto

yn gweled pob peth wedi eu darostwng i ddyn; i'r gwrthwyneb yr

yd.ym yn gweled dyn wedi ei ddarostwng yn gaeth i bob peth.

Beth, er hyny? yr ydym ni yn gweled lesu yn marw drosto.

Gan hyny, beth a raid fod dyn yn ngohvg Duw ei hunan ? pa beth

a wna efe i'r ílith un yn y diwedd? Os )"w Duw wedi rhcddi ei

2 D 2
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Fab dro5 ddyn, i ddwyn y felldith yn ei le, na synwch os gweHr efe

eto yn dwyn dyn i gymdeithas ei angeUon—yn ei godi i'r digrif-

wch sydd ar ei ddeheulaw yn drag}'wydd. "Yr hwn nid arbedodd

ei brîod Fab, ond a'i traddododd ef drosoni ni oll, pa wêdd gydag

ef hefydna ddyry efe i ni bob peth?" Yn wir, nid crëadur distadl

}-vv dyn, dros yr hwn y bu Crist fanv. Os chwedl yw dy einioes

di, O ddyn, nid chwedl ddisyhvedd mohoni; y mae gwirionedd

ynddi a adroddir mewn byd arall. Os tarth ydyw, y mae yna

fynydd yn cael ei guddio gan y tarth hwnw, yr h^vn a ddengys ei

grìb yn a^^yr trag}'wyddoldeb wedi i'r niwl ddiflanu. Ydyw, y
niae dyn yn grëadur anwybodus ac anmherífaith ddigon. Beth er

hyny? Y mae ei natur mewn undeb â Pherson Mab Duw; y
mae einioes Duw yn y cnawd wedi ei dodi yn aberth drosto;

mae yn blaid mewn achos sydd yn cael ei drîn ger bron gorsedd-

fainc y Goruchaf; mae ei Archofteiriad ef yn wastad yn gweled

\vyneb y Tad, a hwnw yn neb amgen na Mab y Duw tragywyddol

a brawd iddo yntau sydd ar y llawr. Edrych ar lesu, íy enaid,

a dywed, "Ofnadwy a rhyfedd y'm gwnaed!" Arghvydd, pa

beth yd}'^^ dyn pan fawrhëit ef nes rhoddi dy Fab i farw

drosto

!

Edrych ar lesu, a thi a adnabyddi ddryghaeddiant dy bechodau.

Y mae drwg pechod i'w ganfod mewn llawer dr}xh; gweHr ef

mewn barnau tymmorol, yn nghnofeydd cydwybod, ac yn arbenig

yn y Uid a fydd. Ond dyma fesurau ne^^ydd ar ei haeddiant

heddyAv: edrych ar lesu yn noeth, yn boenus, mewn gwarth, yn

nghrôg ar bren melldigedig y groes. Mi a wyddwn o'r blaen i

bechod foddi'r byd, damnio dinasoedd â dymchwehad, a chau

angeUon dan dywyUwch tragywyddol. Ond beth y mae yn ei

wneuthur heddyw ? gAvasgu y Duw cadarn i'r amgylchiadau poen-

usaf, gwarthusaf, a meUdigedicaf ! Edrych ar lesu, bechadur, a

g\vel dy fai yn ddnvg annhraethol; gwel dy enaid wedi ei ddinystrio

os anturi i ydd Duw yn euog; gv/el y rhaid dy ddamnio os byddi

heb Gyfryngwr; a thyst fod y ddamnedigaeth hòno yn un ofnad\vy

yw ing }T ardd a'r groes ! Edrych ar Fab Duw yn Gethsemane

:

ei enaid yn drist iawn hyd angeu—ymdrech ei feddwl yn ngolwg

cynnwysiad ofnadwy y felldith yn toddi ei natur i ddagrau, chwys,

a gwaed—a darllena amo ef ddnvg dy bechod di ! Edrych arno

ar y groes: y cysuron Dwyfol wedi eu hattal; Duw yn gadael ei
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Fab ci hun i drengu heb barch na chydymdeimlad—yn ei adael i

g}'nddaredd c^vn a theirw annwn, i awch y cleddyf, dan dywyll-

wch acmewn dyfnderoedd, a dywed, Dyna fy haeddiant i; a dyna

sydd yn fy aros, oddigerth i mi dderbyn maddeuant gan Dduw
yn enw y Crist a fu farw

!

Edrych ar lesu; oblegid wrth hyny yn unig y gelli ddal yr olwg

arnat dy hun fel pechadur. Yma yn unig y gelli dremio arnat dy

hun, g^yeled y peth ydwyt mewn gwirionedd, a gobeithio yn Ue

gAvallgofi. Os edrychi arnat dy hun yn nrych y ddeddf, bydd

yr olwg yn dy ladd. Os edrychi ar ddamnedigaeth rhai eraill, ni

chei yno ond g^yystl o'th ddamnedigaeth dy hun; "daw'r cwpan

atat tithau." Ond wrth edrych ar lesu, canfyddi gosbedigaeth

ofnadwy dy bechod mewn un arall dani yn dy le. Mae'r groes,

nid yn unig }ti rhybudd ac esiampl o dy gosbedigaeth fel pech-

adur, ond yn rhyddhâd i ti, y pechadur sy'n credu
;
yn wystl o'th

ddiogelwch, ac yn ddadl i'th fí"ydd. "Pwy yw yr hwn sydd yn

damnio? Crist yw yr hwn a fu farw." Os edrychi ar lesu yn

ngogoniant y nef, ti a'i gAveli yn gynllun o'th hapusrwydd, ac yn

wystl o'th fwynhâd, os wyt yn credu ynddo á'r galon ; ond ar y
groes, ti a'i gweli yn aberth, yn Fachniydd drosot, yn talu yn dy

le. Fel hyn, gweli dy lawenydd yn ei dristwch, dy ogoniant yn

ei warth, a'th íywyá yn ei angeu, a hwnw yn angeu melldigedig y
groes.

2. Wrth edrych ar lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio, y
daw pechadur / adnabod Duw.

Adnabod y gwir Dduw, a'i adnabod yn Nghrist, dyna yw y
bywyd trag}^vyddol. Nis gall dyn fod yn ddedwydd oddieithr

fod Duw yn ganolbwynt ei holl serchiadau; ac y mae yn an-

mhosibl gorphwys yn Nuw heb ei adnabod; ac nid oes un adna-

byddiaeth o hono a ddwg y galon i ymddiried ynddo, ac i lynu

wrtho mewn cariad a hyfrydwch, ond yr adnabyddiaeth o hono

yn Nghrist.

Y mae dynion yn dyfod i rywfath o adnabyddiaeth o Dduw yn

y grëadigaeth. Y mae tragywyddol allu a Duwdod i'w gweled

yn eglur wrth eu hystyried yn y pcthauawnaed; ac y mae'r medd-

ylgar yn canfod Duw trwy hyny. Ond er iddo ei weled mewn
crëadigaeth, nid oes ynddo heddwch tuag ato, nac arno fuy o

debygnvydd iddo; y mae Duw heb ei ogoniant oddiwTtho ef,
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ac yntau heb dangnefedd yn Nuw. Os bydd syllu ar ei weithred-

oedd yn crëu rhyw syndod ac addoHad yn ei galon, efe a ddyry

yr addoUad hwnw i'r crëadur, ac nid i'r Crëawdwr, yr hwn sydd

fendigedig yn oes oesoedd. Mae'r gwaith yn myned â Ue'r

Gweithiwr yn ei feddwl ; ei ogoniant yn cael ei roddi i arall, a'i

fawl i ddehvau cerfiedig. Felly eithaf yr amlygiad yna o Dduw
ydyAv achlysuro un o'r pechodau gwaethaf, a gAvneyd y pechadur

yn ddiesgus.

Y mae Duw yn cymeryd achlysur oddiwrth wrthryfel y byd i

ddangos ei ddaioni mewn amynedd a hirymaros. "Y mae efe

yn peri i'w haul godi ar y drwg a'r da, ac yn gwlawio ar y cyfiawn

a'r anghyfiawn." Pan yn "goddef i'r hoU genedloedd fyned yn eu

ffyrdd eu hunain, er hyny ni adawodd efe mohono ei hun yn

ddidyst, gan wneuthur daioni, a rhoddi gwlaw o'r nefoedd i ni, a

thymmorau fifrwythlawn, a llenwi ein calonau â lluniaeth ac â lla-

wenydd." Eithr beth ydyw hyn wedi'r cwbl ond arbed hyd

ddydd dial, i ddwyn allan yn nydd cynddaredd ? Beth ydyw ond

cyfleusdra i'r pechadur diedifeiriol drysori iddo ei hun ddigofaint

erbyn dydd digofaint, a dadguddiad cyfiawn farn Duw? Mae'r

cwbl yn diweddu mewn dangos calon dyn yn Uawn ynddo i

wneuthur drwg, a gaUu a chyfiawnder Duw yn fwy eglur yn ei

ddinystr.

Y mae cydwybod, hithau, yn dysgu am Dduw yn ei gyfiawnder

a'i sancteiddrwydd pur. Ond yn lle cynnyrchu gobaith yn myn-

wes ei ddysgybUon, mae ei gwersi hi yn gyru yr euog i fifoi. Dan

ei hathrawiaeth, mae'r galon yn llefain, " Pwy o honom a drîg gyda'r

tân ysol ? A pha beth y deuaf ger bron yr Arghvydd ? A fodd-

lonir yr Arghvydd á miloedd o feheryn, neu câ myrddiwn o ffrydiau

olew?" A phan nad yw gwaed yr anifeiHaid yn tycio, dacw y
C)mtafanedig, ffrwyth y groth, yn cael ei roddi dros bechod yr

enaid. Ond er i waed, gw^aed dynol, hfo yn ffrydiau Hydain,

Duw digllawn sydd yn y nef, a chydwybod pechod sydd yn y
fynwes.

Dyma yr holl amgj'lchiadau yn annigonol i adferu dyn at

Dduw. A oes eto yr un mynydd lle gwehr yr Arghvydd yn fwy

dymunol ? Oes un ! mynydd Morîah, lle y mae yr uniganedig

Fab ar uchaf y coed. Oes ! y mae un sefyllfan eto Ue y gaU yr

enaid weled Duw a byw. Dôs, bechadur, i hoUtau y graig; yno
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bydd lìoU ddaioni Dinv }-n m\-ned heibio o flaen dy wyneb, a'i

enw yn cael ei lawn adrodd; ac, "Mi a drugarháf !" pv y llyth-

yren gyntaf. Edrych ar lesu : ti a gei ddelw y Duw anweledig

yn dy natur. Nid yw y Gt a burodd ein pechodau trwyddo ef

ei hun neb llai na gwir lun Person Duw Dad. Dengys ei groes

ef i ti, fy enaid, bethau na welodd dy lygad ac na ddychymygodd
dy galon. Y mae cynghor e\vyllys Duw, ei brif amcanion er tra-

gywyddoldeb, yn cael eu hagoryd yma ger g\v}'dd y byd euog.

A pha beth oedd h}Tiy ? Y b}^vyd trag}^v}'ddol, yr hwn oedd
gyda'r Tad, a eglurhä\vyd i ni. Yma y mae holl brîodoliaethau

ei natur yn c}-dlewyrchu ac yn ymgusanu wrth ddw}'n i ogon-

iant y rhai oedd o'r blaen yn etifeddion uffern. Ac wedi dangos

ei hunan er gobaith ac iachâd yr enaid, mae yn dywedyd, M}1ì,

wele, myfi a fyddaf yn Dduw i ti ! Os oes rhywbeth yn hoU gyf-

oeth y Duwdod mawr a wna ddaioni i ti, mae'r cwbl at dy wasan-

aeth yn Nghrist.

Edr>xh, bechadur, i'r grëadigaeth, a gelli ddywedyd, Yma y
mae maAvredd a doethineb. Edrych i'r gyfraith, a d)avedi, Yma y
mae gwirionedd a phurdeb. Edrych i'r bygythion, a byddi yn

dyAvedyd, Yma y mae cyfiawnder a digofaint. Ond edrych ar

lesu, a thi a gei dd}^vedyd, " Duw, cariad yAV ! Yn hyn yr eglunvyd

cariad Duw tuag atom ni, oblegid danfon o Dduw ei uniganedig

Fab i'r byd, fel y byddem ìy^' trwyddo ef " Pa le y mae'r doeth ?

pa le y mae ymholydd y byd hwn? traethant hwy gadernid

g\veithredoedd ofnadwy y Goruchaf, ac arsw^dant gan ofn dnvg:

mynegaf finnau fawredd ei gariad, ac a orfoleddaf dan obaith

gogoniant.

3. Wrth edrych ar lesu, y mae pechadur yn cael gwybodaeth a

meddiant gyfiawiider i\v godi iffafr ei Wiieìithurzvr.

Un o syniadau m\vyaf greddfol plant dynion ydyAv fod Duw yn
gyfiawn. "Oni ^vna Barnydd yr holl ddaear farn?" Oddiar

hyny y gwelir fod yn rhaid wrth gyfiawnder perffaith i }'mddangos

yn ei }-dd, neu syrthio yn euog ger ei fron a marw. Ond pa le

i gael y cyfiawnder digonol, sydd gwestiwn ag y mae holl ymdrech

dyn i'w ateb yn diweddu mewn pryder ac anobaith.

Edrych ar lesu, bechadur, a chei ddeall yn gyntaf na cheir y
cyfiawnder anghenrheidiol yn nhir y rhai byw. W'edi i bob peth

arall fethu, y danfonodd Duw ei Fab. Pa bryd y daeth efe ?
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Pan oeddem ni cto yn weiniaid i gadw'r ddeddf, a'r ddeddf,

hithau, yn wan i'n cyfiawnhâu ni ; wedi i'r aberthau hir ddangos

nas gallasent byth berffeithio yr addolydd, Duw a ddanfonodd ei

Fab ei hun, yr hwn a'i rhoddodd ei hun drosom ni, yn ofifrwm ac

yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Cofia, pan y byddi di yn

ceisio g^yneyd cyfiawnder i ti dy hun, dy fod yn ymosod at yr un

orchest â Mab Duw—yn cynnyg gwneyd yr hyn y daeth Duw i'r

cnawd, ac i barthau isaf y ddaear, i'w gyflawni. Os ennilli di dy

fp\yd trwy dy waith dy hun, yr oedd gwaith Crist yn afreidiol,

a'i farwolaeth yn myned yn ofer. Pan fyddi yn ymosod ar y fath

amcan aruthrol, y mae ^Cyfryngwr y testament newydd yn gofyn

i ti, A elh di yfed o'r cwpan yr yfais i hono, a'th fedyddio á'r

bedydd y bedyddiwyd fi âg ef ? A eUi di gyflawni yr ufudd-dod a

gyflawnais i, a marw y farwolaeth a ddyoddefais i? A elU di

ogoneddu Duw ar y ddaear, cyflawni pob cyfiawnder i'r eithaf,

a'th waith i ddiweddu mewn bedydd o ddagrau, chwys, a gwaed,

ofîrymu dy hun yn ddifai i Dduw, a thnvy dywallt dy enaid i farw-

olaeth ennill i ti dy hun dragywyddol ryddhâd? O ddynion

hunangyfiawn, edrychwch a diflenwch ! Y mae gwneyd cyfiawn-

der i'th ddieuogi ger bron Barnwr pawb, peth na chostiodd i ti,

bryfyn, mo dy foethau erioed, wedi costio ei fywyd i Fab Duw.

Pe byddit yn nesàu at Dduw trwy ufudd-dod yr hoU saint, a thrwy

waed yr hoU grëaduriaid, gan ddirmygu efe a ddirmygai dy ryfyg.

Mae aberth y groes yn llefaru fod eisieu mwy na chrëadur i

wneuthur cyfiawnder i droseddwr.

Dyna'r groes fel hyna, meddi, yn fy suddo i anobaith; a pha

beth a wnaf? Edrych eto ar lesu. Os oeddit yn gweled wrth

edrych arno fod g^veithred cyfiawnder yn beth anmhosibl i ti, ti a

weh ynddo hefyd fod hyny yn beth afreidiol. Y mae efe ei hun

wedi ei wneuthur i ni gan Dduw yn gyfiawnder. Erbyn trengu

ar ei groes, dyna efe i ni "yr Arghvydd ein cyfiawnder." Wedi

ei draddodi dros ein pechodau, efe a gyfodwyd i'n cyfiawnhâu.

A oedd y ddeddf yn llefaru, "Gan farw y byddi farw?" mae'r

farwolaeth hòno wedi ei dyoddef yn angeu'r Ceidwad. "Crist

y^v yr hwn a fu farw;" a phwy yw yr hwn sydd yn damnio? A
ydyw'r ddeddf yn dywedyd, "Gwna hyn, a byw fyddi?" Hyny
a wnaethpwyd i berffeithrwydd yn ei fywyd ef Mae pob cyf-

iawnder wedi ei gyflawni yn ei fywyd, a phob bai wedi cael
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ateb am dano yn ei farwolaeth. Tyred ato: cei dy ddieuogi

trwy ei waed, a'th achub trwy ei fywyd ef

!

lë, ond pa fodd y'm cyfiawnhëir? beth sydd yn eisieu o'm tu

i ? Dim ond edrych. Mae'r cyfiawnder yn Nghrist, ac y mae
Crist a'i gyfiawnder ar drostan yr efengyl. "Canys ynddi hi y
dadguddir cyfiawnder Duw." Edrych, a bydd fyAv. Pan yr oedd

yr Arglwydd yn galw Abraham i olygu ei etifeddiaeth, efe a

ddyAvedai wrtho, "Cyfod dy lygaid, acedrych o'r lle yrwytynddo
tua'r gogledd, a'r dehau, a'r dwyrain, a'r gorllewin; canys yr holl

dir a weli, i ti y rhoddaf ef." Felly y mae Duw heddyw yn galw

pechadur, Edrych o'r Ue yr wyt ynddo—o'r cyflwr euog, annheil-

wng, a choUedig,—dyna'r fan i edrych; edrych o Bethlehem i

Galfaria—o'r baban yn y preseb hyd y Tywysog iachawdwriaeth

wedi ei berffeithio ar y groes; cyfod dy lygaid ar y cyfiawnder, y
gras, y dedwyddwch sydd yn Nghrist lesu; i ti y rhoddaf y cwbl!

Mae trem ar y cyfiawnder sydd yn Nghrist yn ei feddiannu. Mae
yr ohvg arno yn enniU yr holl galon i'w garu ; a'r hyn y mae Duw
yn ei roddi, a'r enaid yn ei gofleidio, eiddo yr enaid ydyw.

4. Wrth edrych ar lesu, y mae pechadur y7i cad ei wir satict-

eiddio a'i adneiuyddu i ddelw Duw.
Y mae Crist wedi ei wneuthur, megys yn gyfiawnder, felly hefyd

yn sancteiddnvydd i bechadur; ac y mae hyn i ni yn anmhrisiad-

wy; o herwydd heb sancteiddrwydd ni chaiff" neb weled yr

Arglwydd.

Edrych ar lesu, fy enaid, tuag at gael gwybodaeth am natur

sancteiddrwydd. Mae ei orchymynion fel Brenin, ei athrawiaeth

fel Prophwyd, a'i waith fel Offeiriad, yn oleuni ar y ddelw a fydd

yn hynodi ei deulu byth. Beth yw sancteiddrwydd ond enaid

wedi ei draddodi i athrawiaeth Crist, cydffurfiad â'i famolaeth ef,

argraff" y groes ar dymher ysbryd dyn ? Mae yna ronyn o sanct-

eiddrwydd, yn wir, os yw yr enaid wedi ei godi i ansawdd tuag at

bob gwrthddrych, cyfatebol i'w ymddangosiad yn wyneb croes

Crist. Edrych ar lesu yn marw, a dywed wedi hyny beth y mae
efe yn ei haeddu oddiar dy law. Onid yw y Duw a'i rhoes i

farw drosot yn teilyngu dy gariad a'th wasanaeth ? Pa fodd y
mae'r groes yn dy ddysgu i deimlo at bechod oedd yn gofyn y
fath aberth ? A oes rhywbeth yn ormod i ti wneuthur, neu i ti

ymwrthod äg ef, er mwyn Uesâu dy frawd dros yr hwn y bu Crist
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farw? Astudia'r groes yn ddyfal; o herwydd ei gwersi hi wedi eu

toddi i dy ysbryd ydyw sancteiddrwydd. Os wyt yn teimlo yn

dywyll yn y fath wersi, cofia fod lesu'r Prophwyd yn esbonio

lesu'r Offeiriad. Mae ei athrawiaeth yn eghirhâd ar ystyr ei

groes, a'r groes yn agoriad ar athrawiaeth a moesau ei grefydd.

Yn ngoleuni'r groes yr wyt yn deall rhywbeth beth yw croeshoeho'r

cnawd—beth yw marw i'r byd—beth yw rhoi dy einioes dros y

brodyr—beth yw caru Duw am iddo ef yn gyntaf ein caru ni

—

beth pv caru ein gelynion, gwneuthur da i'r rhai á'n casânt, a

gAveddîo dros y rhai a wnôl niwed i ni,—dyledswyddau sydd yn

ymddangos yn ddyrus ac anmhosibl i'r dyn anianol, ond yn

rhesymol wasanaeth yn ngohvg y cristion wrth y groes. Ynddi

a thrwyddi hi y ceir gwybodaeth gywir, ddofn, fywiol, ac efîeithiol

o'n holl ddyleds^vydd at Dduw a'n cymydog; a dyna j\\ sanct-

eiddrwydd.

Edrych ar lesu, a thi a gei ynddo ef gynllun ac esiampl o

sancteiddrAY^dd. Yn Nghrist y mae rhinwedd megys wedi ym-

gnawdoh—yr athrawiaeth am sancteiddrwydd wedi ei throi yn

ffaith, yn byw ac yn gweithio o ílaen ein llygaid. Dyma un o

ddybenion Duw yn anfon ei Fab: fel y caem ni nid yn unig

glp^ed ganddo, ond gweled ynddo, a hyny yn ein natur ni ein

hunain, gynUun o'r holl ogoniant a fydd arnom yn dragywydd.

Efe a sancteiddiodd ei bríod Fab, ac a'i danfonodd i'r byd, fel y

byddai yn gynddehv, yn gynhun o'r holl deulu; ac y mae yn

sancteiddio'r teulu i'w gwneyd "yn unffurf â dehv ei Fab ef, fel y

byddai Efe yn gyntafanedig ymhhth brodyr lawer." Edrych,

ynte, ar y Brawd henaf yn mhurdeb ei natur, gogoniant ei rasau,

a pherffeithrwydd ei ufudd-dod; a chei yr iawn ddrychfeddwl am
sancteiddrwydd. Pa le y mae gwir sancteiddrwydd ? a ydyw efe

yn rhywle heblaw yn y dychymyg tlws am dano ? Ydyw ! dacw

sancteiddrwydd yn faban diniwed yn y preseb, yn dwyn calon

Duw a dyn yn ei febyd, yn ddarostyngedig i'w rieni, yn troi o

gwmpas gwaith ei Dad yn ddeuddeg oed, ac wedi hyny yn ei

fywyd cyhoeddus yn cyfîawni pob cyfiawnder, yn rhodio oddiam-

gylch gan wneuthur daioni, yn zelog dros Dduw ac eto yn cyd-

ddwyn á dynion, yn hallt yn erbyn pechod ac eto yn dyner wrth

bechadur, yn dyoddef dirmyg heb chwerwder, ac yn talu cariad

am gâs. O'r diwedd wele yr egwyddorion oedd yn addurno ei
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natur o'i lebyd, ac yn fírydio yn ufudd-dod ei fy^yyd, yn tòri allan

i'w heithafoedd ar y groes. O fy natur wyrog, anwadal, nvgnach-

lyd 1 pwy a fuasai yn meddwl fod natur ddynol jn abl i'r fath

beth ? cariad, amynedd, zêl, llarieidd-dra, yn blaguro hyd a thr\\y

angeu, îe angeu'r groes—dyn yn glynu wrth Dduw pan yr oedd

Duw wedi ei adael—haul y Presennoldeb D\vyfol yn machludo

ar y ddjTiolÌaeth, ac eto ei blodau têg heb AY'yAyo, a'i harogl yn

Uanw ystafelloedd angeu ! Fy Argh\ydd a'm Duw ! fy lesu a'm

Pr}-nwr! mi adawaf ogoniant dy Dduwdod i ti dy hun; ond am
berfteithrwydd dy ddjTioliaeth, ar hyny yr edrychaf, canys d}'na'r

perfteithrwydd sydd i fod yn fuan amaf finnau. Pe bae genyf

fíydd Abraham, cariad loan, a zêl Paul, ni byddwn wedi cyrhaedd

fy nôd; ni foddlonaf ar ddim llai, ac nis gallaf geisio dim mwy,

na bod yr un ffurf â'th ddelw di, yr Hwn a'm ceraist, ac a rodd-

aist dy hun drosof

!

Wedi'r cwbl, nid digon yr hyn a nod\v}'d tuag at ein sanct-

eiddio. Pe buasai Mab Duw yn gadael y byd wedi rhoddi i ddyn-

ion athrawiaeth ac esiampl o sancteiddrwydd, a dim }ti ychwaneg,

ni buasai ond gwneuthur eu tnieni yn fwy sicr ac anesgusodol.

Beth pe buasai yn aros ar hyn}', gan dd}^vedyd, 'Dyma i chwi,

blant dynion, y gwirionedd am sancteiddrwydd; dyma'r peth y
mae'r ddeddf yn ei ofyn genych ; ac nid gwiw i chwi dd}-wedyd ei

bod hi yn gofyn gormod oddiwrth ddynoliaeth, canys wele natur

ddynol yn fy Mherson i yn Uon'd y gofyn hwnw. Wele yr holl

ysbrydolrwydd a'r purdeb a geisia hi yn bosibl i ddyn ; o herwydd

chwi a'u gwelwch ynof fi. Os oes }'noch chwi ryw anallu i

ufuddháu i'r ddeddf, eich drwg chwi yw yr achos; y ddeddf gy-

mhwysaf i ddyn yw hon a roddwyd iddo
:

'—pe fel hyna, a dim

ond hyna, buasai Mab Duw wedi dyfod i'r byd i ddamnio'r byd

yn hytrach na'i achub. Buasai felly ei athrawiaeth a'i esiampl yn

dangos beth a ddylasem fod, ac yn ein condemnio am ein diff"yg;

buasai yn gadael dyn heb esgus am ei bechod, gyda'i air i'r byd,

a'i oes yn y byd, yn cnoi yn nghydwybod y pechadur dros byth.

Ond, bendigedig fyddo Duw ! y mae gras a gwirionedd—gras at

a chyda gwirionedd—wedi dyfod trwy lesu Grist : gwirionedd am
sancteiddrwydd ac ysbrydolrwydd y g}aith, a gras i'w hysgrifenu

yn y galon. Y mae aberth ac iawn Crist yn adfcru pechadur i

fifafr Duw, ac yn achos haeddiannol o'i holl sancteiddrwydd. " Yr
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ydym ni wedi ein sancteiddio trwy oftrymiad corft' lesu Grist

unwaith. Iddo Efyr hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd ni oddi-

wth ein pechodau yn ei waed ei hun—y byddo y gogoniant."

Beth yw angeu'r groes ond ffynnon wedi ei hagoryd i bechod ac

aflendid ? a beth yw athrawiaeth ac esiampl y Messíah ond modd-

ion i ddwyn y ffrydiau iachusol i'r galon ? Mae Ysbryd sancteidd-

iad yn dyfod atom yn íFordd y groes, a'r groes yn efifeithiol trwy

yr Ysbryd i adnewyddu pechadur.

Ac y mae yr holl orchwyliaeth sancteiddhäol yn myned ymlaen

drwy edrych. "Nyni oll âg wyneb agored, yn edrych ar ogon-

iant yr Arglwydd, megys mewn drych, a newidir i'r unrhyw

ddelw, o ogoniant i ogoniant, megys gan Ysbryd yr Arglwydd."

Edrych ar lesu, bechadur: mae yr olwg arno yn attalfa ar rwysg'

llygredigaeth, yn difa hen annuwioldeb y meddwl, ac yn dwyn y
galon allan mewn edifeirwch, gobaith, cariad, a llawenydd, nes y

mae'r pethau hyn yn dyfod o'r diwedd yn dymher sefydlog y galon,

a'r pethau sydd yn wrthwyneb wedi eu darostwng. O y mynydyn

dedwydd pan fyddo pob gwrthddrych dynol wedi cilio, pob

teimlad daearol wedi diflanu, yr enaid, wrth syllu ar Grist, yn cael

ei newid, nes y byddo Crist yn ei weled ei hunan yn yr enaid

!

5. Edrych ar lesu yw cefnogiad a gryin y cristion i barhâu hyd

y

diwedd, di gymheUiad effeithiol i redeg yr yrfa a osodwyd di

flaen.

Dyma gysylltiad y testun: "Rhedwn yr yrfa a osodwyd o'n

blaen ni, gan edrych ar lesu." Nid, rhedwn ar ol edrych unwaith,

ond rhedwn gan edrych yn barhäus. Cawn esiampl i redeg yn

"y cwmwl o dystion sydd wedi ei osod o'n hamgylch;" ond cawn

esiampl, a nerth i gydffurfio â'r esiampl, trwy edrych ar lesu. Y
mae Efe wedi rhedeg yr yrfa ei hunan, yn sefyll ar y pen draw, yn

barod i'n nerthu ar yr yrfa, ac i'n coroni wedi ei gorphen. Beth

os yw'r cwrs yn rhedeg trwy anialwch lle nad oes na bwyd na

diod ? Edrych ar yr Hwn a fedr roddi bara o'r nef a dwfr o'r

graig. Beth os ä yr yrfa â mi trwy'r glynoedd dyfnion o adfyd ?

Edrych ar y G\\t sydd yn sefyll rhwng y myrtwydd yn y pant.

Beth os bydd y teyrnasoedd yn chwalu yn fy nyddiau, y ddaear

a'i throsohon yn ymddattod? Edrych arno Ef a ddywed, "Myfi

sydd yn cynnal ei cholofnau." Beth os daw yr adeg yr amlhâ

anwiredd, yr oera cariad Uawer, ac y byddaf finnau yn blino a
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diffygio? Edrych ar "yr Hwn sydd nerth i'r diffygiol, ac a amlhâ

gryfder i'r diryni. Y rhai a obeithiant yn yr Arghvydd a adnew-

yddant eu nerth."

"Trwy gredu, ti orchfygi

Elynion rif y gwlith

:

Crêd yn yr Oen yn unig

;

Fe 'tlr wna yn hapus byth."

Y mae genyf ychydig eiriau eto i'w cyfeirio at wahanol ddos-

barthiadau.

1. Y mae rhai na cheir mo honynt yn edrych yn ddifrifol i un

man am iachawdwriaeth. Eu holl ymofyniad hwy ydy^y, "Beth a

fw}'täwn? bethayfwn? ac â pha beth yr ymddiUadwn?" Mae
yr enaid wedi anghofio ei wir anghen, ac yn was i'r blysiau

corfforol, yn rhagddarbod dro? y cnawd, ac yn peri i'w lygaid

edrych ar y peth nid yw. Dacw y naill yn codi ei ohvg ar olud y
byd, fel Lot ar wastadedd yr lorddonen, a'r llall yn edrych ar y
g^vîn pan fyddo coch yn y cwpan, neu â'i lygaid yn edrych ar

wragedd dyeithr; acfel hyn, tr\vy wasanaethu chwantau ac amryw

feluswedd, yn cynUwyn yn erbyn eu heinioes eu hunain. O ddyn,

yr wyt yn ddigon synwyrol, o bosibl, i ddarpar mewn ieuenctyd

gyferbyn â henaint, neu mewn iechyd a hamdden at anhwylder

a chystudd; eithr onid edrychi ymhellach? gwel beth sydd tu

hwnt i hyny. Meddwl am yr awr y bydd y chwantau a'r gAvrth-

ddrychau yn cyd-ddiflanu, a'r hen frathiadau gwenwynig a gafodd

y gydwybod ganddynt yn dechre chwyddo a Uosgi; a pha beth a

fydd y diwedd ? Ai yr enaid annedwydd ar unwaith yn dirnad

ei hanfodiad diddiwedd a'i gyflwr diobaith, ac yn marw, marw,

marw byth ? Neu, os bydd rhyw argoeUon bywyd eto yn aros

ynddo, yr unig fywyd a ddeiUia o'r farwolaeth hòno a fydd cenfi-

gen, cynddaredd, a chablu Duw! Bechadur, O bechadur! edrych

ymlaen llaw ar einioes wedi darfod, dy chwantau wedi paUu, byd

yn cilio, a'r dyfnder yn agor ei safn am danat; meiddia edrych ary

posibhwydd, ar y tebygohwydd, íe, os heb dröedigaeth, ar y
sicrwydd, y byddi di ryw awr yn cael dy ddamnio; ac yn dy ddy-

chryn gan y fath ragohvg ofnad^^y, edr}'ch tua'r groes; a bydd

fyw. Os â hen frathiadau'r seirph i losgi o dy fewn, cwyd dy ohvg

tua throstan yr efengj'l; canys ni choUir pwy bynag a gredo.

2. Y mae eraiU yn cjmeryd arnynt edrych ar lesu; ond nid



^04- Edrych ar lesu.

ydynt yn edrych arno er iachawdwriaeth. Edrych y maent à

Uygad y deall yn fwy nag à ll\gad y galon. Dyma'r gwirionedd

am lawer o'r Cymry y dyddiau hyn. Darllenant y Bibl, g^vran-

dawant bregethau, cr>-nhöant yn y meddwl syniadau cy^YÌr am
Grist, ac ymdrechant i gofio y pethau y byddant wedi eu casglu,

ac i adrodd y pethau y byddant yn eu cofio; beirniadant ar y

pregethau a'r materion, a dadleuant j-n eu cylch. Ond pa le y mae

yr edrychiad ar Grist sydd yn bywhâu'r galon, ac yn newid i'w

ddelw ? Nid pwnc i feimiadu arno, ond Person i g}Tndeithasu

âg ef, yw lesu Grist. Ai nid ydym, lawer o honom, yn y dyddiau

hyn yn troi }-n moddion gras yn debyg i'r dysgyblion }-n troi o

amgylch bedd yr lesu ? Dacw hw}-nt yn petruso, yn synu, yn

ofni, }-n dadleu
;

}T1 gweled y fan lle y gorweddodd, a'r napcyn a

fu am ei ben, a'r amdo a fu am dano; "ond ef nis g^velsant."

Fell}' }r ydym ninnau }ti g^veled y sacramentau sydd yn ei bor-

treiadu, ac yn cl}^ved y dystiolaeth am dano, ond, yn rhy fynych,

heb ei weled ef. Da i'r dysg}-blion ydoedd i'r Gr ei hunan }ti

y man sefyll yn eu canol, a dywedyd \\Tth}Tit, Tangnefedd i chwi

!

a dangos iddynt ei ddwylaw a'i ystlys. Dyna a leipiodd eu hoU

ammheuon, a adgyweiriodd Pedr, a dòrodd lyftetheiriau Thomas,

a sychodd ddagrau Mair, ac a barodd i'r holl ddysgyblion seinio

mewn gorfoledd, "Ni a welsom yr Argl^^ydd!" Rhodder i

chwithau, fy ngh}feillion, yr olwg hon arno yn ysbr}'dol, "fel y

credoch chwi mai }t lesu }-av y Crist, Mab Duw, a chan gredu, y

caffoch f^-A^yd yn ei enw ef
!"

3. Y mae eraill i'w cael yn edr}ch gormod idd}Tit eu hunain a

rhy fychan ar Grist. Ei hunan yw natur myfyrdod }t enaid, a

thestun ei }-mddyddan yn feunyddiol. Y mae efe yn Uawn llygaid

o'r tu ol i weled beth a fu, ac yn llawn ll}gaid o'r tu fewn i weled

ei galon; ond y mae arno eto eisieu Uygaid o'r tu blaen i edr}ch

tua'r groes. Gwir yw fod hunanymholiad yn ddyledswydd b\\ysig

abuddiol; ond y mae hir edrych ar ddrwg neu dda ynom ein

hunain, heb droi at }t Arglwydd oddi\\Tthym ein hunain, yn

llygru ac nid yn sancteiddio'r meddwl. Wrth syllu ar ei rinwedd,

mae }t enaid }T1 myned i ymfalchío ; ac wrth syllu ar ei fai, y mae

yn ymoUwTig, yn gwario ei nerth mewn ach^v}Tiiadau diffrwyth, ac

o"r diwedd, yn troi yn anniddig, tuchanllyd, a chenfigenus.

Beth pe buasai y brathedig gan y seirj^h tanll} d } n } mroi i edrych
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ar ei archoll, ei lygad yn ymsefydlu ar ei ghvyf, heb ganddo ond
ocheneidio a llefain wrth gael hwn\v yn chwyddo a Uidio fwyfwy,

ac heb fyth droi ei olwg i fyny ? manv yn anocheladwy y buasai

y fath un. Oni lefasid ar y cyfr^w gan rywun craff a thosturiol,

Y dyn ! ai caru angeu yr ydwyt ? tro dy lygaid oddiwrth dy

friw, ac edrych i fyny ar y peth dysglaer sydd ar y polyn draw;

edrych, edrych ar y sarph brês, a bpy eto fyddi ! Nid yw
credadyn byth mor ddedwydd â phan y mae, trwy ffydd a

chariad, yn edrych ar lesu—yn sylhi, yn synu, yn addoH, nes

anghofio ei hun.

Fy enaid, beth bynag jw dy gyflwr, dy amgylchiad, neu dy

deimlad, digon i ti yw hyn o gynghor: Edrych ar lesu. A
ydy^y dy goUedigaeth yn dy arswydo? Gwrando air yr Ar-

gh\ydd: "Tröwch eich wynebau ataf fi, holl gyrau y ddaear,

fel eich achuber." A wyt ti yn methu edifarhâu ? Clyw yr

addewid: "Hwy a edrychant arnaf fi yr hwn a wanasant; galar-

ant hefyd am dano fel un yn galaru am ei uniganedig." Ai

tyAvyll a dig)'sur ydyw amat ? Dyma fel y troes ar eraiU o dy

flaen: ''Edrychasant arno, a hwy a oleuwyd, a'u hwynebau ni

chyAvilyddiwyd." A wyt yn cael dy galon yn ddaearol ? Dacw
Paul yn edrych ar y groes nes y croeshoeliwyd y byd iddo ef,

ac yntau i'r byd. Edrych di ar lesu yn dy ddysgAvyliad, ac

yntau a edrych arnat tithau yn ei ras, ac a'th gyflawna u'i gj'flawn-

der ef. Wrth edrych ar y cae gwenith yn misoedd Mehefin a

Gorphenaf, bûm yn dychymygu fod yr haul o'r nefoedd yn ájw-

edyd, Edrych tuag ataf fi, dyAvysen, a minnau edrychaf arnat

tithau, nes tuag Awst a Medi, y byddi wedi dy droi o'r lliw

g^yyrddlas yna i fod o'r un lliw melyn â minnau; edrych arnaf

fi, a mi a edrychaf arnat tithau, nes dy lenwi a'th addfedu, a

pheri i ti blygu dy ben gan bwys fíhvythlondeb. Edrjchwn

ninnau ar lesu, ac o'r adlewyrch o'i ogoniant ef y newidir ninnau

i'w ogoniant. Tr\vy edrych arno y cafodd y cristion ei fywyd ar

y cyntaf; parháu i edrych amo a'i cryfhäodd ac a'i cynnyddodd;

edrych arno yn afon angeu a wna iddo fyned drwyddi yn ddiogel,

îe, yn gysums; ac yna caifìf fod byth gydag ef, yn gAveIed ei

ogoniant, gan fod yn gydgyfranog o hono.



PREGETH XXI.

TYWALLTIAD YR YSBRYD,

JOEL ii. 28, 29: "A bydd, ar ol hyny, y tywalltaf fy Ysbiyd 'ar bob cnawd;
a'ch meibion a'ch merched a brophwydant ; eich henuriaid a welant

freuddwydion ; eich gwr ieuainc a welant weledigaethau ; ac ar y gweis-

ion hefyd ac ar y morwynion y tywalltaf fy Ysbryd yn y dyddiau hyny."

AcTAU ii. 16, 17, 18: "Eithr hyn yw y peth a ddywedwyd trwy y prophwyd
Joel : A bydd yn y dyddiau diweddaf, medd Duw, y tywalltaf o'm Hysbryd
ar bob cna^\-d ; a'ch meibion chwi a'ch merchcd a brophwydant, a'ch gwr
ieuainc a welant weledigaethau, a'ch henafgwyr a freuddwydiant freudd-

^^'ydion ; ac ar fy ngweision ac ar fy Ilawforwynion y ty\^'alltafo'm Hysbryd
yn y dyddiau hyny; a hwy a brophwydant."

YMAE yr ymadrodd "ar ol hyny" gaii y prophwyd, ynghyda'r

ymadrodd cyfystyr âg ef—"y dyddiau diweddaf"—gan

yr apostol, yn golygu dyddiau Crist a'r efengyl. Felly y mae

yr addewid hon am yr Ysbrj'd yn cael ei chyfyngu i'r tym-

mor hwnw. O flaen y dyddiau hyny nid oedd yr Ysbryd wedi ei

roddi; ac ar eu hol hwynt nid ymrysona â neb mwyach yn dra-

gywydd. Eto y mae yn rhaid i ni ddeall na bu y byd yma erioed

yn hir heb Ysbryd yr Arglwydd yn gweithio ynddo. Cyn y
cwymp yr oedd ein rhîeni cyntaf yn llawn o hono. Efe oedd

gwreiddyn eu bôd hwy, ynghyda holl oleuni, sancteiddrwydd, a

gogoniant eu natur. Ac os oedd melldith y cwymp yn cynnwys

ymadawiad yr Ysbryd â dyn, a diflaniad ei holl gynnyrchion ben-

digedig o'r enaid, a rhoddi y crëadur i fyny i'r diafol a phccliod
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a'i holl ganlyniadau o'i ran ef ani byth, cto yr oedd Mab Duw
Avedi ymrwymo i "brynu oddiwrth felldith y ddeddf, fel y delai

bendith Abraham ar y cenedloedd, fel y derbyniem addewid yr

Ysbryd trwy ffydd," sef ei dderbyn trwy ffyddyn Nghrist, yn ol yr

addewid.

Ei fod ef yn yr eghvys o'r dechreuad sydd amhvg oddiwrth ei

hanfod hi. Gan ei bod hi, a phob un o'i haelodau, trwy yr holl

oesoedd, yn grëadigaeth ysbrydol, yn cael ei bôd a'i holl gynnal-

iaeth trwy Ysbryd yr Arghvydd, mae yn rhaid, pe buasai efe wedi

ymadael yn Hwyr, y buasai yr eglwys hithau wedi üwyr ddiflanu.

Ac felly yr ydym yn cael yn yr Hen Destament, nid ei fod yn cael

ei addaw, ond yn cael ei roddi y pryd hwnw; ac yr ydym yn

gwybod am ddynion trwy yr oesoedd ág Ysbryd Duw ganddynt.

Felly yr oedd efe yn Noah ac yn Caleb. Ac ar ei waith yn dwyn

Israel i g}'fammod âg ef ei hun, dywedir i'r Duw mawr osod ei

Ysbryd sanctaidd o'u nie\vn h^vy. Gosodwyd ef yn arbenig ar

Moses fel eu hanveinydd; yna ar Aaron a Miriam; ac yn y man,

wele yr Arghvydd yn cymeryd ei Ysbryd oedd ar Moses, ac, heb

ei amddifadu o hono ef, yn ei roddi hefyd ar ddeg a thriugain o

henuriaid Israel, ac yn y modd hwnw yn eu cymhwyso i helpio

Moses i arwain a dysgu y bobl. Ni a gawn Dafydd yn g^veddío

am dy^vysiad, cynnahad, ac arosiad yr Ysbryd daionus gydag ef.

Ac megys yr oedd efe yn yr eghvys trwy ei ras, felly hefyd yr oedd

yn amlygu ei bresennoldeb ynddi yn yr holl oesoedd trwy ei

ddoniau amrywiol yn ol ei ewyllys ei hun ac anghen yr eghvys.

Os y deddfwr doeth a fyddai yn eisieu, yr oedd Ysbryd Duw o

fewn Moses i'r gwaith. Os y crefftwr celfydd, dacw Bezaleel ac

Aholiab wedi eu Uenwi, medd y gair, àg Ysbryd yr Arglwydd

;

nid mewn gras yn unig, ond mewn gwybodaeth, mewn doethineb

a deall i ddychymygu cyA\Teinrwydd, ac i weithio mewn aur, arian,

a phrês. Yr oeddynt yn ddyfeiswyr a g\veithwyr cywrain o'r

blaen; ond yn awr welè y cwbl wedi eu perffeithio a'u cysegru i

dabemacl Duw. A phan ddeuai y gelyn i mewn fel afon, yr oedd

Ysbryd yr Arglwydd, mewn ysgil milwraidd, gwToldeb meddwl, a

nerth corfforol ar Josua, Baruch, Gideon, a Samson, ac eraill, yn

ei ymlid ef ymaith. A chyda golwg ar y prophwydi o Enoc a

Noah i lawr hyd Samuel, a'r rhai wedi, yr oedd yr Ysbryd,

yndd}'nt hwy a thnvyddynt, yn ymwneyd â phlant dynion, fel y
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dywedir am ddeiliaid eu gweinidogaeth, eu bod \\\\y "yn \vastad

yn gwrthwynebu yr Ysbryd Glàn.

Rhaid yw, felly, fod yr Ysbryd yn ymwneyd A dynion trwy yr

oesoedd, yn ymryson â hwy, yn dychwelyd rhai, yn gadael eraill,

yn troi yn elyn iddynt ac ymladd yn eu herbyn. Mae yn wir fod

y dwfr bywiol yn rhedeg yn isel iawn weithiau ; ond am fod y ffyn-

non yn ddihysbydd, tòrai allan drachefn yn Ihfogydd cryfion. Os

aeth crefydd yn isel wedi marwolaeth Abel a gwrthgiUad Cain,

mae yn cael adfywiad yn nheulu Seth, pan y dechreuodd dynion,

mewn rhyw fodd ne\vydd, alw ar enw yr Arglwydd; a dyna,

dybygid, yr adfywiad cyntaf a fu erioed yn yr eglwys. Ac y mae

holl hanes Abraham, Isaac, Jacob, a Joseph, yn dangos eu bod

yn llawn o Ysbryd yr Arghyydd. A pha mor fychan ac egwan

bynag ydoedd gwir grefydd ymysg eu hiliogaeth yn yr Aipht, eto

yr oedd hi yn fyw; yr Ysbryd, fel aberig fechan ar dywydd sych,

i'w glywed yn sihwian yn ngriddfanau rhai o honynt dan feichiau

yr Aiphtiaid, tra yr oedd ffydd hithau mewn llawer enaid, megys

yn rhîeni Moses, yn blaguro oddiwrth ei arogl ef, fel planigyn

tyner mewn anialwch. Ac ar sefydUad yr oruchwyHaeth luddewig,

cafwyd rhywbeth fel tywalltiad o hono. Felly y mae Nehemiah,

wrth nodi bendithion yr oruchwyHaeth hòno, yn cofifàu fel dwy
fendith arbenig, "A'th sabbath sanctaidd a hysbysaist iddynt

—

dy Ysbryd daionus hefyd a roddaist i'w dysgu hwynt." Felly ar

eu gwaredigaeth o Babilon, lle yr oeddynt megys yn eu beddau,

eu hesgym wedi gwywo, a'u gobaith wedi coUi, ac wedi darfod

am danynt o'u rhan hwy, wele anadl, neu Ysbryd yr Arglwydd,

yn dyfod o'u mewn hwy nes yr oeddynt ar eu traed yn llu mawr
iawn,—ar eu traed, yn dychwelyd adref, yn adgyweirio y mûr, yn

codi y deml, ac yn gwrando cyfraith eu Duw, yn ei addolf, ac yn

adsefydlu ei wasanaeth yn eu gwlad. "Nid trwy hi" y bu hyn,

"ond trwy fy Ysbryd i, medd yr Arglwydd;" yr Ysbryd yn

gweithio trostynt nes rhoi ffafr iddynt yn ngolwg breninoedd, ac

ynddynt nes llenwi eu genau â chwerthin, a'u tafod â chanu. Ac
yn y tymmor isel ar ol amser Malachi, yr oedd rhywrai o hyd yn

cael eu codi a'u cadw i ddysgwyl yr ymwared mawr yn Jerusalem.

Ac fel yr oedd yr amser yn nesu, wele yr Ysbryd, yr hwn oedd yn

nghalonau dynion felly, yn tòri allan yn ífrydiau cryfion o orfol-

edd. Wele EHzabeth, a Zacharîas, a Mair, wedi eu cyflawni o'r
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Ysbryd Glàiî ; a phan y daethant at eu gilydd, O yr addoli oedd
yno ! Ac yn fuan wedi hyny, wele loan Fedyddiwr, oedd "wedi ei

gyflawni o'r Ysbryd Glàn, íe, o groth ei fam," yn dyfod allan yn

ysbryd a nerth EHas, ac yn troi llawer o blant Israel at yr

Arglw}-dd eu Duw.

Ond y mae'r testun yn ein dysgu fod gweinyddiad arbenig o'r

Ysbryd yn perthyn i ddyddiau yr efengyl. Mae yr holl addewid-

ion am dano ef dan yr hen destament i'w cyflawni dan y ne^^ydd,

a hyny yn y fath fodd fel mae'r Bibl yn llefaru am dano, mewn
cymhariaeth, megys erioed heb ei roddi o'r blaen. "Canys eto

nid oedd yr Ysbryd Glàn wedi ei roddi," medd yr efengylwr loan.

Er yr holl roddi dan yr hen destament, yr oedd fel heb ei roi yn yr

ystyr \i\m gan y rhoddiad mwy rhagorol tan y newydd. lë, ni wyddai

yr egh\ys fod yr Ysbrj'd Glân i'w roddi felly. G^\yddai y byd

rywbeth fod un Duwyn bod; ac yr oedd gan yr eglwys o'r dechre

ry\v ddirnadaeth fod Tri Pherson yn Nuw; ac o'r dechre yr oedd

hi yn dysgAvyl am ymddangosiad Mab Duw; ond yr oedd goruch-

^vyliaeth yr Ysbryd yn perthyn mor neillduol i'r efengyl fel yr

oedd dysgyblion loan y Bedyddiwr yn dyweyd nad oeddynt hwy

wedi cymaint â chlywed fod Ysbryd Glán.

Yn awr gan fod y dyddiau hyny wedi gwawrio, y tymmor yn yr

hwn y mae yr addewid fawr am yr Ysbryd wedi cael, yn cael, ac i

gael ei chyflawni mewn helaethder, ni a geisiwn gyffroi meddyliau

ein gilydd i'w geisio, ac i osod gwerth mawr arno ef a'i fendigedig

weithrediadau. O y mae eisieu mawrhâu y Person maw hwn a'i

waith yn ngolwg ein meddyliau ni

!

I. PaHAM YR YDYM I DDYMUNO A DYSGWYL TYWALLTIAD YR

YSBRYD ?

I. Amfod iachawdwriaeth y byd, ran y cymhwysiad a'rer-

ffeithiad honi, yn dibymi ar weithrediadyr Ysbryd Glân.

Mae y Tad tragywyddol wedi cynllunio a bwriadu achub pech-

aduriaid, a Mab Duw wedi marw trostyntmewn trefn i'w gwaredu;

ond bydd amcanion y naill heb eu cyflawni, a marwolaeth y llall

yn ofer, heb waith yr Ysbryd Glàn. Efe s}'dd yn dwyn trueni

cyflwr y pechadur i'w ystyriaeth a'i deimlad; ac efe, drachefn, .

sydd yn d^^yn trefn yr efengyl i ddirnadaeth a meddiant y pech-

adur. Edrychwch ar ddyn wedi para yn annuwiol o'i febyd i

fvny. Mae ei anv/ybodaeth yn favT, ei drachwantau }m gryfion,

2 F. 2
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a'i gydwybod yn galed. Nid oes ond yr Hwn a'i gwnaeth a all beri

i'w gleddyf nesâu ato, a dwyn ei gydwybod dan nerth argyhoedd-

iad. Ac wedi ei gael ef i'r ystâd hòno, y mae efe niewn ansawdd

anmharod i dderbyn yr efengyl. Y mae holl syniadau cynhenid

ei galon, a'i reddfau tumewnol, yn g\vbl ddystaw am dani, îe, yn

wrthwyneb iddi. Y mae yr efengyl yn cyhoeddi Duw yn Achub-

wr; y mae yntau y« edrych arno yn unig fel Barnwr. Y mae yr

efengyl yn cyhoeddi maddeuant o drugaredd ac mewn iawn; y

mae ei g}'dwybod ef ei hun yn ei gondemnio i farw. Pwy a grêd

dyn os na chrêd efe ei gydwybod ? Yma nid oes ond nerth yr

Ysbryd Glân—gweithrediad nerth ei gadernid ef—a ddichon

oleuo yr enaid am drefn yr efengyl, a throsglwyddo drAvy y goleuni

hwnw deimlad o faddeuant, dwyn bendithion y drefn i'r profiad,

ac adnewyddu y galon i'w charu, nes sefydlu trefn gras yr efengyl

yn marn y pechadur, ac felly ddAvyn ei ewyllys i'w chymeradwyo,

a'i gydwybod euog i orph^yys ynddi yn dragyAvydd.

Fel hyn y dengys lesu Grist: "Pan ddêl efe, sef Ysbryd y
gwirionedd, efe a'ch tywys chwi i bob gwirionedd. Efe a'm

gogonedda i; canys efe a gymer o'r eiddof, ac a'i mynega i chwi,

Yr holl bethau sydd eiddo y Tad ydynt eiddof fi ; o herwydd hyn

y dywedais mai o'r eiddof fi y cymer, ac y mynega i chwi." Pa

beth ydyw yr eiddo yma ? Trugaredd faddeuol, gras sancteidd-

iol, bywyd tragywyddol; cymaint oedd yn nghalon Duw, ie, ar

helw Duw i'w rhoddi; cymaint y mae holl addewidion Duw yn

(eu cynnwys; cymaint a wnaeth eisoes, ac a wna eto, fyrddiynau

yn ogoneddus a dedwydd dros byth. Ond pa le y mae yn nghadw ?

eiddo pwy ydyAv ? "Eiddo y Tad." Dyna ei íifynnon dragyw-

yddol. Yn natur ac arfaethau y Duw mawr yr oedd y peth na

ddychymygodd calon dyn wedi ei ddarparu ac yn nghadw erioed.

lë, medd y pechadur euog, mae ymhell oddiwrthyf; a'r peth sydd

bell a dwfn iawn, pwy a'i caiff? Mi wn fod gwala a gweddiU gyda

fy Nhad; ond yr ^N-yf fi yma yn marw. Wel, y mae yn dyfod yn

nês. Mae Duw yn Nghrist yn nês atom nag ydoedd efe ynddo

ei hun. "Holl eiddo y Tad ydynt eiddof fi;" mae yr holl eiddo

yn ffr\vyth fy haeddiant, ac o dan íy llaw i (loan iii. 35). Ond
pa fodd y daw eiddo Crist yn eiddo y pechadur? "Efe"—Ysbryd

y gAvirionedd—'*a gymer o'r eiddof, ac a'i mynega i chwi." Pan

aiff )T Ysbryd i fynegu, mae yn rhoddi y pethau i'r enaid; mae yn
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ei \\Tîeiithur yn ymwybodol o honynt, nes y mae yn profi yn raddol

ei fod yn cael ei gyflawni â hoU g)-flawnder Duw. Mae yr enaid

âg y mae gair Crist yn trigo ynddo, yn dyfod, tnvy oleuni yr

Ysbryd ar y gair, i aros yn y Tad ac yn y Mab, ac i fwynhâu yr

iachawdwriaeth yn ei hachosion tragywyddol a bendigedig.

O bobl, chwi ewch i'r nefoedd heb ras Duw, ac heb waed
Crist, càn gynted ;ig yr ewch chwi yno heb yr Ysbr}'d Glân. Ei

gael ef ydpv cael y "pethau da" i g}-d yn eu hachos a'u Heffeith-

ydd; a bod hebddo ef ydyw bod heb dda yn trigo ynom. Nid

oes dim sydd sanctaidd oddiwrth Dduw yn yr enaid, na dim sydd

uniawn yn yr enaid tuag at Dduw, ond a weithia yr Ysbryd Glân.

Rhaid i ni fyw yn yr Ysbryd—rhodio yn yr Ysbrj'd—credu, caru,

Uawenhâu, gweddío, canu, yn yr Ysbryd Glân. Hebddo ef,

diflana y weinidogaeth o'r pulpud, ciha bpy^-d a sancteiddr^^ydd

o'r egh\ys, a derfydd yr addoU o'r ordinhadau ! Ofer i chwi íore-

godi, myned yn hwyr i g}'sgu, gofahi a gweithredu, heb orchwyl-

iaeth a chadwraeth Ysbryd }t Arghvydd. GeUwch dd}^veyd

mewn balchder a mawredd calon, Ni a godwn gapelydd newydd-

ion, a rhai g^vych yn lle rhai gAvael; "y priddfeini a syrthiasant,

ond á chèryg nádd }t adeilad\ra; y sycamon^ydd a dòn\yd, ond

ni a'u newidiwn }-n gednvydd." Ofer i gyd! heb yr Ysbr}'d, aift

ein haddoldai }ti ogofeydd Uadron, Jerusalem yn chwaer i Sodoma,

a thrau Sîon yn binaclau Babel. Gweddiwn, gan hyny, am y
tywalltiad o hono yn ol yr addewid.

2. Mae yr anwiod ar ba un yr oeddyr Ysbrydyti cael ei addaw

wedi ei gyflawni.

V>\\y brif addewid a wnaeth Duw i bechaduriaid, y rhai y mae

ein hoU iachawd\\TÌaeth, a'n hoU ddymuniad, yn g}Tinwysedig

ynddynt, Un ocdd rhoddi ei Fab i weithio drosom, a'r llall yw
rhoddi ei Ysbr}d i weithio ynom. Ond am fod y naiU yn seiliedig

a7y llall, yr oedd yn rhaid cyflawni y g}'ntafmewn trefn i g}'flawni

yr ail. Felly mae loan yn dywedyd, "Canys eto nid oedd }t

Ysbryd wedi ei roddi, o herwydd na ogoneddasid yr lesu eto."

A'r un modd y mae'r Gwaredwr ei hunan yn sicrhâu: "Buddiol

yw i chwi fy myned i ymaith; canys onid âf fi, ni ddaw y Dydd-

anydd atoch; eithr os myfi a âf, mi a'i hanfonaf ef atoch." Yn
a\vT, sylwch, y mae efe wedi myned i ddeheulaw y Ma\\Tedd, a

myned drwy ei waed ei hun, ac wedi derbyn gan y Tad yr



4^2 Tyìi'alltìaJ. yr yd'ìyj.

addewid o'r Ysbryd GUm. Yr oedd yr addewid wcdi ei gwneyd

er ys llawer oes ; ond yn awr dyma'r ammod wedi ei gyflawni, ac

y mae lioU gynnwysiad yr addewid bellach yn meddiant Mab
DuAV. "Rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder ynddo

ef." Paham? Wele, efe sydd "wedi gwneuthur heddwch trwy

waed ei groes ef;" ac o ganlyniad, y mae holl gyflawnder yr

Ysbryd ynddo ef mewn trefn i'w gyfranu i bechaduriaid.

Onid yw hyn yn gymheUiad grymus i ni ddysgwyl a gofyn am
yr Ysbr}-d Glân? Os wyt ti yn dlawd a gwywedig, fy enaid,

edrych pa fodd y mae pethau yn y nefoedd ar dy gyfer. Mae y
Tad wedi derbyn iawn trosot, a rhoddi yr Ysbryd yn ol yr

addewid i'r Mab, a'r Mab wedi rhoddiyr iawn, ac wedi derbyn yr

Ysbryd ar dy gyfer di gan y Tad. A thrwy yr iawn, mae'r Tad

a'r Mab yn cyttuno i'w roddi ef i bechadur; y ddau yn ei roddi,

a'r ddau trwyddo yn dyfod at y pechadur, ac yn gwneyd eu trigfa

gydag ef Bendigedig fyddo Duw am fod pethau yn y nefoedd

fel y maent ! Ynot ti, fy enaid, y mae llawer o bethau yn haeddu

i Dduw gymeryd ei Ysbryd Sanctaidd oddiwrthyt; ond yn y nef-

oedd, y mae pob peth yn ei gymhell i'w roddi. Ysbryd y Tad a'r

Mab ydyw; Ysbryd y Tad sydd yn eich caru, Ysbryd y Mab a

roes ei fy\vyd drosoch; pa wêdd na ddyry y rhai hyn i ti bob

peth ? Yn yr iawn gall yr Ysbryd ddyfod i'n hymgeleddu yn unol

â gogoniant Duw; ac y mae ymysgaroedd a thosturiaethau Duw-

dod yn ei gymhell i'w roddi. "YrHwn a dosturia wrthynt, a'u tywys,

ac a'u harwain wrth y ffynnonau dyfroedd." lë, dadau a mamau,

gellwch chwi ddirnad y meddwl hwn: "Os chwychwi, y rhai

ydych ddrwg, a fedrwch roi rhoddion da i'ch plant chwi, pa faint

mwy y rhydd eich Tad o'r nef yr Ysbryd Glân i'r rhai a ofyno

ganddo?"

3. Mae yn rym i ddysgwyl am dano ef i ysiyried ein bodyn byw

dan oruc/nciyliaeíh yr Ysbryd, ac felly yn y tyinmor âs, y mae yr

addewidion ani dano i gael eu cyflawni.

Bendith fawr y testament newydd ydyAV yr Ysbryd Glàn. Yn

y tyAvalltiad cyntaf o hono, sefydlwyd ei oruchwyliaeth ef ei

hunan, yn yr hon y mae i fod gyda'r eglwys hyd ddiwedd y byd.

Er i lesu Grist yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear fyned yn

ddiwedd i'r ddeddf, a gosod sail i oruchwyliaeth ac eglwys fwy

ysbrydol yn y byd, eto efe a aeth ymaith i'r nefoedd, gan adael y
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cyfan i sefyll fel yr oeddynt o ddyddiau Moses. Ac yr oedd

pethau yr hen oruchwyliaeth bellach yn gau dystion i Dduw, yn

gAvrthwynebu yr efengyl, ac yn aml yn eu pleidwyr yn gwrthddyw-

edyd ac yn cabhi. Dyna yr efengyl yn cyhoeddi fod Duw wedi

ymddangos yn y cnawd; ond y mae'r deml yn dyweyd, 'Naddo;

ynof fi mae Duw yn trigo, ac nid yn nheml corffyr lesu.' Mynega
yr efengyl fod Offeiriad arall wedi codi, ac wedi dileu pechod trwy

ei aberthu ei hun. 'Nac oes,' meddai yr ofifeiriadaeth luddewig,

'wele fi eto mewn awdurdod.' 'Nac oes,' meddai yr allor, 'yr wyí

fi yn galw am aberth fore a nawn, am fod cydwybod pechod gan

yr addolwyr.' Ond, meddai lesu Grist, byddwch chwi ddystaw,

fy nysgyblion. Uechwch yn ninas Jerusalem, hyd oni wisger chwi â

nerth o'r uchelder. Daw Ysbryd y gwirionedd i lawr. "Efe a

dystiolaetha am danaf fi, a chwithau hefyd a dystiolaethwch

;

chwi a fyddwch dystion yn Jerusalem, ac yn holl Judea, a Sam-

aria, ac hyd eithaf y ddaear." Ac i lawr y daeth yr Ysbryd nes

rhoi genedigaeth newydd i eglwys Dduw. A thra yr oedd efe, fel

enaid, yn ymadael o hen gorff Moses, yr ydoedd yn amlygu ei

bresennoldeb gydag athrawiaeth a gosodiadau Crist trwy arwydd-

ion a rhyfeddodau, ac amryw nerthoedd a doniau, na chlybuwyd

erioed am y fath beth yn Israel, nes oedd y pethau am yr lesu

croeshoeUedig yn myned yn fawrion bethau Duw yn ngolwg mil-

oedd o bobl. Dacw grëadigaeth newydd yn Jerusalem, yr eglwys

gristionogol yn cael ei geni, goruch\v}diaeth a chyfnod yn dechreu

na bu eu cyffelyb ar y byd erioed o'r blaen. A byth wedi gosod

i fyny yr oruchwyliaeth newydd, yr oedd, ac y mae, ac fe fydd yr

Ysbryd gyda'r eglwys hyd ddiwedd amser. Beunydd wedi dydd

y Pentecost, darllenwn fod y dysgyblion yn cael eu Uenwi o'r

Ysbryd. A dyma oedd eu cymhelUad mawr gyda'u gAvrandäwyr i

gredu yr efengyl: "Chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân."

Ac felly cawn hwy yn Samaria, yn nh Cornelius, yn Galatia, ac

yn Corinth, ac ymha lc bynag yr aent i bregethu, â'r Ysbryd yn

cydweithio ac yn syrthio ar ddynion gyda gwrandawiad ffydd.

Fe ddichon ein bod ni yn dra amddifad o hono ef y dyddiaul

hyn; ond y mae tymmor y tywallt heb ddarfod, ac wele air acl

ordinhadau yr efengyl gtnym; a chan fod ei arfuu gweithio ef heb i

eu cymeryd o'n hen chwarel ni, gallwn ymgysuro i ddj'sgwyl y
Gweithiwr mawr ei lìun.
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4. í'n cryfhâu i ddysgAvyl am yr Ysbryd, y.st)'ri\vii )nìhellach

radlonrwyddy fendith faivr hon.

Pan sonir am "dywallt" yr Ysbryd yn y testun, y gymhariaeth,

dyb)'gid, yw dwfr. A phob amser y cymherir yr iachawdwriaeth

i'r elfen hòno, yr ydym yn meddwl, ymysg pethau eraiU, am ei

rhadlonrwydd. "Cwpanaid o ddwfr oer" yw'r peth lleiaf a ellwch

chwi ei roi. Ac yr oedd raid fod y gorthrymder yn dôst yn

Jerusalem pryd y cwynent, "Yr ydym yn yfed ein dwfr am arian;

ein coed sydd yn dyfod am werth." Mae yn wir fod trigolion y

trefi yma yn talu rhywbeth am eu dwfr; ond y draul i'w ddwyn

atom, hyd yn nôd trwy bibellau i'n tai, ydyw yr achos o hyny.

IOnd y mae dwfr y bywyd wedi ei ddwyn i ddinas Duw ar draul

un arall. Mae'r cwbl yn rhad i'r dinasyddion. "Yr hwn sydd

yn ewyllysio, cymered ddwfr y b)^vyd yn rhad." Felly yn yr holl

drefn o wneyd pechadur yn gyfranog o'r Ysbryd Glân, gras sydd

yn teyrnasu yn y cwbl. "Ysbryd y gras" ydyw efe. "Y rhodd

nefol" yw ei enw; "dawn yr Ysbryd Glân." Nid y dawn y mae

yr Ysbryd yn ei gyfranu a olygir yn y fath ymadrodd, ond mai

dawn Duw ydyw yr Ysbr)'d ei hun i bechadur; a dawn ydyw âg

y bydd gras y Drindod yn rhyfedd yn y rhoddiad byth : y Tad a'r

Mab yn ei ddanfon ef at y pechadur—yn ei roddi o'i fewn ef; a

phan y maent hwy o ras yn ei anfon ef, y mae yntau, gyda yr un

cariad a gras. yn dyfod at y pechadur.

Gwir y dywedir fod y pechadur yn gweddio am dano, ac.yn ei

jdderbyn; ond nid ydyw gofyn trugaredd, a derbyn rhodd, yn

I milwrio dim yn erbyn ei rhadlonrwydd. Ac eto nid yw y pech-

adur yn gwneuthur hyd yn nôd hyny ond trwy yr Ysbryd ei hun.

Os oes yna hiraeth am dano a chalon i'w dderbyn, mae yn rhaid

ei fod ef yn gweithredu yna eisoes. Dywed lesu Grist, "Ni

ddichon y byd ei dderbyn." Er fod y Tad wedi ei ddarpar, y
INIab wedi ei haeddu, a'r ddau yn ei roddi i'r pechadur, eto

ni ddichon efe ei dderbyn, heb sôn am ei haeddu. Ond ni raid

iddo aros hebddo ef er bod felly. Y mae Duw yn ei roddi ef yn

effeithiol o fewn dynion; ac y mae yr Ysbryd ar ei ddyfodiad yn

gweithio derbyniad iddo ei hun yn y galon. Efe a ddaw mewn
graddau llai i breswylio, i barotôi yr enaid i raddau mwy. Daw
fel Sancteiddydd i beri dichon ei dderbyn fel Dyddanydd. Daw
i beri gweddi; a dawdrachefn i ddiwallu dymuniadau hiraethlawn
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>T enaid yii ei weddîau. O, fy enaid, ped adwaenit ti ddawn Duw,

a phwy sydd yn ei roddi, ti a ofynit iddo ef, ac efe a roddai i ti er

yr hoU annheilyngdod. D\'ma ddawn y doniau i g>'d; g^yreiddyn,

bp\yd, nerth, a chysur yr enaid. Ah, nid oes genyf ddim modd
i'w gael ef, meddi. Wele, dawn y Duw grasol ydyw, a'r dawn

sydd yn awr yn ei hoU gyflawnder 311 meddiant Mab Duw i'w

roddi i bechadur. Nid am arian y meddiennir ef, ond am ddim

:

"heb arian ac heb werth." Nid wTth weithredoedd y ddeddf y
derbynir ef, ond wrth wrandawiad ffydd. Gochel, enaid, droi ei

sancteiddrwydd a'i ras ef yn arian am dano, a gochel ddigaloni

pan yn teimlo dy fod hebddo. Edrych am dano fel "hael

Ysbryd;" hael yn ei ífynnon, hael yn eidrefn, hael jTiddo ei hun;

ei ras yn deilHo o lîaws o dosturiaethau trwy yr isop a'r gwaed i

bechadur euog a thlawd (Psalm li. i, 7, 12).

Pan y mae yr Arglwydd yn ei roddi, ni a gawn nad oes dim yn

y gwrthddrychau i'w gymhell ond eu trueni. "Ni newynant ac

ni sychedant," medd yr addewid. Pwy ydynt hwy a ddiwelUr

feUy ? ai rhp\Tai teihvng iawn ? Nage, fel y dengys yr adnod

flaenorol; nid ydynt ond trueiniaid newydd ddyfod o'r carchar.

Duw yn tosturio,—dyna íîynnon eu cyflenwad. "Yr Hwn a

dosturia wrthynt a'u tpyys, ac a'u harwain wrth y ffynnonau dyfr-

oedd" (Esa. xUx. 9, 10). Gras hoUaUuog sydd yn dywedyd,

"Agoraf afonydd ar leoedd uchel, a fifynnonau yn nghanol y
dyíîrynoedd; gwnaf y difteithwch yn Uÿn dwfr, a'r crasdir yn

íîrydiau dyfroedd." Nid oedd dim yn cymheU Duw ond ei fod

yn gweled trueiniaid a thlodion â'u tafod yn paUu o syched, heb

ddim yn agos atynt i'w dòri. "Pan geisio y trueiniaid a'r tlodion

ddwfr, ac nis cânt; pan baUo eu tafod o syched,—myfi yr Ar-

glwydd a'u gwrandawaf hwynt : myfi Duw Israel," Duw wedi ei

rwymo ei hun mewn cyfammod, "nis gadawaf hwynt" (Esa. xli.

17, 18). Dyna hwynt, medd Duw, er nad yn uffern, eto yn
uffern iddynt eu hunain; maent yn cario gyda hwyuffem i uffem;

ni bydd dodi yr enaid euog a Uygredig yno yn ddim ond bwrw
marwolaeth ac uftern i'r Un o dân. Ond m)'fi, Duw Israel, nis

gadawaf y fath rai; agoraf afonydd a ffynnonau i'w golchi, eu

disychedu, a'u hadnew^ddu, ac feUy i ddiftbdd yr uíTern sydd o'u

mewn. Cewch y brophwydoUaeth hon yn hanesyddiaeth^ gan

Paul: "Achubodd efe nyni trwy olchiad yr adenedigaeth, ac
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adnewyddiad yr Ysbryd Glân, yr hwn a dywalltodd efe arnom ni

yn helaeth, trwy lesu Grist ein Hiachawdwr." Pwy oeddech

chwi i gael y fath fendith, a'i chael fel hyna yn helaethach ? Wel,

cyn ei chael, yr oeddem ni "yn annoethion, yn anufudd, yn cyf-

eihorni, yn gwasanaethu chwantau ac amryw feluswedd, gan fyw

mewn drygioni a chenfigen, yn ddygasog, yn casâu ein gilydd."

Felly yr oeddem nid yn unig yn anhaeddiannol o ddim da, ond

yn haeddu pob melldith. Pa fodd, ynte, y cawsoch chwi y fen-

dith fwyaf? "Ymddangosodd daioni a chariad Duw ein Hach-

ubwr tuag at ddyn—yn ol ei drugaredd yr achubodd efe nyni"

(Titus iii. 3—6). Onid oes yma y cefnogiad cryfaf i ni, er ein

holl ddrwg, i ofyn a dysgwyl yr Ysbryd? "Efe a ddaw fel gwlaw

atom;" ac y mae'r gwlaw o'r nefoedd yn dyfod i bawb yn rhad.

5. Ystyriaeth arall i gryfhâu ein gobaith a'n dysgwyhad hir-

aethlawn am yr Ysbryd Glân ydyw ei fod yn cael ei addaw yn

ehelaeth.

Mae yr ymadrodd "tywallt," ynddo ei hun, yn golygu cyflawn-

der a helaethrwydd. Ac felly y mae Paul yn dywedyd yn y
geiriau a grybwyllasom eisoes, " Yr Ysbryd Glàn, yr hwn a dywallt-

odd efe arnom ni yn helaeth, trwy lesu Grist ein Hiachawdwr."

Fel pe y dywedasai, Yr oedd efe yn cael ei roddi gynt i fesur;

ond y mae yn cael ei dywallt arnom ni, a hyny yn helaeth trwy

lesu Grist. Mae'r iawn mawr wedi ei roddi, a chan hyny, mae'r

dorau wedi eu hagor i'r dyhfiant nerthol ddyfod i lawr. "Defn-

ynwch nefoedd oddiuchod, a thywallted yr wybrenau gyfiawnder;

ymagored y ddaear, ftrwythed iachawdwriaeth a chyfiawnder;

cyd-darddant; myfi yr Arglwydd a'u crëais."

Y mae'r gair hwn, "tywaUt," yn golygu weithiau, meddant, y
cyflawnder graslawn yn ei fíynnon dragywyddol. "Dychwehvch

wrth fy ngherydd; wele mi a dywaUtaf íy Ysbryd ichwi" (Diar.

i, 23), yr hyn a ddarllenir gan rai, "Wele, paraf i'm Hysbryd fyr-

lymu allan i chwi." Fel ffynnon yr hon ni phalla ei dyfroedd,

meg^'S ffynnon Treffynnon, yr hon sydd trwy yr oesoedd yn taflu

i fyny dunnelU o ddyfroedd bob mynyd, heb sychu un amser, ond

yn byrlymu o galon y ddaear yn ddibaid; felly yr Ysbryd Glân;

mae efe yn byrlymu yn Nuw erioed yn anghenrheidiol, ac fe

fyrlyma allan oddiwrtho i'w deulu am byth. "Yr Ysbryd sydd o

Dduw" vw efe; ac nid yw cfe neb Uai na Duw ei hunan. O ran



Tyii'aì'Hiad yr \ 'sbryd. ^/

-

ei Berson, y mae yn cael ei roddi yn hoUol, ar unwaith a thros

byth, i'r saint, tra yn ei ddylanwadau, ei ras a'i gysuron, ei fod yn

cael ei dywallt yn olynol a pharhäus arnynt, ac weithiau yn helaeth,

fel y gwehvn, trwy lesu Grist. "Yr hwn sydd yn credu ynof fi,"

niedd lesu Grist, "megys y dywedodd yr ysgrythyr, afonydd o

ddwfr bywiol a ddyhfant o'i groth ef " Cyfeiria yna, dybygid, at

y dyfroedd sanctaidd a welodd Ezeciel yn codi o dan riniog y
deml tu deau i'r allor, ac yn chwyddo fwyfwy nes myned yn

ddyfroedd nofiadwy. Yn awr dyma syhvedd y weledigaeth. Yn
nheml ei gorff" gogoneddus Ef y mae'r Ysbryd heb fesur; holl

gyflawnder y Duwdod }n preswyho ynddo yn gorfiforol, a thrwy

ei haeddiant yn rhedeg i bechadur diffhvyth nes ei wneyd yn

debyg iddo ei hun; ffynnon o ddwfr yn tarddu ynddo, yn dyhfo

i fyAvyd tragy\vyddol. Pa le yr wyt ti, y pechadur sydd yn yfed o

bydewau y byd hwn, ac yn sychedu drachefn ? Pa le mae'r

trueiniaid a'r tlodion s/n ceisio dwfr ac yn methu ei gael ? yn

debyg fel yr ydoedd jn amser y sychder mawr yn Jerusalem:

"Eu boneddigion a hebryngasant eu rhai bychain i'r dwfr; daeth-

ant i'r ffbsydd, ni chawsant ddwfr; dychwelasant â'u llestri yn

weigion; cyAvilyddio a gwladeiddio a wnaethant." Tröwch yma:

cewch yr Ysbryd yn ff"ynnon o ddwfr bywiol, a'i rasau a'i gysuron

yn dylifo byth. O fy mrodyr, mae y cymylau yn llawn gwlaw; y
mae afon Duw eto yn llawn dwfr; yr Ysbryd yn ngweddiU gan y
Jehofah; tywallted ar ein hen ddaear sych a'i hen gAvysau celyd,

a'i rhychau gweigion; mwyded, O mwyded hi unwaith eto â

chawodau, bendithied ei chnwd hi, nes dy gyfoethogi di yn

ddirfawr, fy enaid, â ffrwythau yr Ysbryd.

Dengys y testun fod yma helaethnvydd hefyd o ran llíaws

gwrthddrychau. "Bydd, yn y dyddiau diweddaf, y tywalltaf o'm

Hysbryd ar bob cnawd." Yr oedd cyflawnder graddau weithiau

yn yr eglwys luddewig; ond y hi wrthi ei hun oedd felly; fel cnu

Gedeon, ar yr hwn yn unig yr oedd gAvlith, tra yr oedd sychder

ar yr hoU ddaear; neu fel Gosen yn oleu, pan yr oedd pob man
arall yn dywyll. Nid oedd yn unig ond rhyw bersonau ynddi hi

yn llawn o'r Ysbryd. Felly Moses a'r deg a thriugain henuriaid

Israel, ac o'r rhai hyny, nid oedd ond dau yn prophwydo. Ond
yma "pob cnawd" yw y gwrthddrychau. Ac y mae hyny yn

golygu pob math: pob gradd, rhyw, ac ocdran, fcl y gAA-eh\n; y
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meibion a"r merched, y gAvr ieuainc a'r henafgwyr, ac hyd yn nôd

y gweision a'r morwynion. Pa fodd yr oedd yn y gwersyll?

Eldad a Medad yn unig a geid yn dal i brophwydo. Yr oedd

yno gyfyngiad. "Gorphwysodd yr Ysbryd arnynt hwy, am eu

bod hwy o'r rhai a ysgrifenasid." Ond pa fodd yr oedd yn yr

oruwchystafell ddydd y Pentecost? "Ymddangosodd iddynt

dafodau gwahanedig megys o dân, ac efe a eisteddodd ar bob un

o honynt; a hwy oU a lanwyd â'r Ysbryd Glân;" nid yr apostol-

ion yn unig. A chyn yr hwyr, yr oedd miloedd wedi derbyn dawn

yr Ysbryd Glân. A pha fodd y bu yn nh Cornehus dan bregeth

Pedr? "Syrthiodd yr Ysbryd Glân," nid ar Cornehus yn unig,

ond "ar bawb a oedd yn cl}^ved y gair." Os yw y peth gwyrth-

iol oedd yngln â thywahtiad yr Ysbryd y dyddiau hyny wedi

peidio, y mae'r peth achubol yn parhâu, ac mor helaeth lieddyw

âg erioed. Nid yw Duw gyda gras ei Ysbryd yn gwneuthur dim

gwahaniaeth, nid yn unig rhwng luddewon a Chenedloedd, ond

rhwng neb a'u gilydd; dim gwahaniaeth, fel y dengys y testun,

rhwng hen ac ieuanc, gwTyw a benyw, rhíeni a phlant, meistriaid

a gwasanaethyddion
; y mae costrel mawr yr addewid yn cario'r

dwfr bywiol at eu drysau oll.

A oes ynia hen bobl? ambell un yn gaUu dywedyd, "Mab
pedwar ugain mhvydd ydwyf fi heddyw," ac felly á natur wedi

gwywo, yn anghymhwys i fwynhâu pleserau daear; y Uall yn ddeg

a thriugain mhvydd, yn teimlo yr oes wedi darfod, a hyny o gref-

ydd sydd yn aros ydyw, fe aUai, teimlad galarus hen bechadur

yn dyheu ac yn methu dyheu am dir uwch mewn profiad ysbrydol

cyn marw. Wele yn y testun fodd i'ch dychwelyd at ddyddiau

eich ieuenctyd. Ceisiwch y tywalUiad addawedig, ac fe adnew-

yddir eich ieuenctyd fel yr eryr; chwi a fírwythwch eto yn eich

henaint, tirfion ac iraidd fyddwch, i fynegu mai uniawn yw yr

Arghvydd fy nghraig, ac, fel hyn, chwi a genwch yn y dyddiau bhn

fel yn nyddiau eich ieuenctyd. A oes yma wr ieuainc yn

dechre ymdeimlo â nerth temtasiynau cnawd a byd ? Gweddiwch

am >T Ysbryd Glân; gwna efe chwi yn gryfion, i orchfygu o

honoch yr un drwg. Pa fodd y daUwyd rhai o honoch hyd yn

hyn yn Liverpool, neu ry^v dref fawr arall, lle mae Satan, duw y
byd h\vn, trwy ei blant nwyfus, cellweirus, gwatworus, ac annuwiol,

yn fawr iawn ei ddylanwad uffernol? "Chwychwi, blant bychain,
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a'u gorchfygasant hwy; oblegid mwy yw yr hwn sydd ynoch

chwi na'r hwn sydd yn y byd." A oes yma rîeni duwiol yn

pryderu am iachawdwriaeth eu plant ? Clywch yr addewid

:

"TywaUtaf ddyfroedd ar y sychedig, a fifrydiau ar y sychdir;

tywaUtaf fy Ysbryd ar dy hâd, a'm bendith ar dy hiUogaeth; a

hwy a dyfant megys ymysg glasweht, fel helyg wrth ffrydiau dyfr-

oedd;" tyfu mewn corff a meddwl, yn lle crebychu a chrino dan

bechod a'i efifeithiau. Dyma a wna "eich meibion fel planwydd

yn tyfu yn eu hieuenctyd," nid fel drain a chwyn, "a'ch merched

fel conglfaen nâdd wrth gyfifelybrwydd palas," neu fel meinipalas;

Ysbryd Duw wedi naddu naddiad y ferch ieuanc, nes y mae mewnl

tymher ac ymddygiad yn addurn ì'av theuUi, i'w rhyw, ac i eghvys|

Crist. A oes yma weision a morwynion, y rhai y gorfu i chwi'

adael aehvydydd rhîeni hoff o honoch, a throi allan ymhell o'ch

cartrefleoedd, fe allai, at ddyeithriaid nad ydynt yn gofalu dim am
eich eneidiau anfarwol, na nemawr ychwaith am eich cysur tym-

morol, dim ond am y caffont hwy wasanaeth diorphwys a deheuig

oddiwrthych? Dynia Dduw'r nefoedd yn cofio am danoch; y
mae Efe yn addaw bendith yr holl fendithion i chwi, íe, i chwi

Adgofiwch Dduw o'i addewid ; a chwi a gewch fod, nid yn unig

yn gadwedig gydag ef yn y diwedd, ond yn ddefnyddiol drosto

yn eich oes
;
gogoniant, nid yn unig yn eich aros, ond yn gorphwys

arnoch, fel, os yn weision neu forwynion eich gahvyd, na fydded

gAvaeth genych, canys chwi a ddangoswch i bawb mai "yr Ar-

ghvydd Crist yr ydych yn ei wasanaethu."

Y mae yma helaethrwydd hefyd o ran cynnydd a pharhâd.

"Mi a weddíaf ar y Tad, ac efe a rydd i chwi Ddyddanydd arall,

fel yr aroso gyda chwi yn dragywyddol. Y mae yn aros gyda chwi,

ac ynoch y bydd efe." Hwyrach na cha rhai o honom ddim rhyw

dywaUtiadau cryfion eto ; ond, beth er hyny ? bydd y dwfr o'r

graig a daräwyd â gwialen Moses yn ein dilyn drwy yr aniahvch,

ac yn cryfhâu at y diwedd. "Yr hwn sydd yn trefnu i chwi yr

Ysbryd," medd Paul wrth y Galatiaid ; mae y gair trcfjiu yma yn

arwyddo, meddir, gweinyddu yn barhäus, edrych am roddi cyf-

lenwad digonol a mwyfwy. Ac felly yr oedd Paul yn myned
ymlaen trwy wrthwynebiadau a chystuddiau; yr oU yn dygAvydd

iddo er iachawdwriaeth, "trwy gynnorthA\y Ysbryd lesu Grist;"

y gair cyiitiorf/ncy, dyAvedir wrthym, yn golygii adgyflenwad peU-
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ach, cymhorth ychwanegol. Ti a gefaist, gristion, gymhorth i

fanveiddio Uawer chwant drwg, ac i ddifíodd llawer picell danllyd;

ymddiried am gynnorthwy ychwanegol. Do, ti a gefaist lawer

nwynhâd hyfryd; cais a dysgwyl, ac fe ddaw ychwaneg. Mae yr

Ysbryd yn dyfod i mewn, fel y llanw, yn raddol, ond yn chwyddo

yn fwy. Yr oedd y tònau nefol yn taflu i mewn er ys dyddiau yn

yr oruwchystafell; ac ansawdd meddwl y dysgybhon yn myned

yn fwyfwy dwfn, ysbrydol, a bywiol, nes y daeth y tywalltiad hel-

aeth arnynt. Os cafw^'d rhai defnynau i lawr i'r enaid,

"Beth am yr awr cawn fyn'd i'r mòr?"

Y mae hyii yn sicr o ddyfod.

II. Galwn sylw at effeithiau y tywalltiad hwn a

ADDEWIR.

Beth a weithredir trwy, beth a ddilyna, y tywalltiad arbenig

hwn o'r Ysbryd Glán ?

I, Dychweledigion lawer.

Yr ydych yn cofio i Ezeciel weled y dyfroedd sanctaidd yn

rhedeg o dan riniog y deml i'r môr marw; a pha beth fu y can-

lyniad ? lachâu y dyfroedd, a phob peth lle yr oedd yr afon yn

dyfod yn cael byw, a chael ynddi bysgod lawer iawn; ac os

edrychai y prophwyd ar lànau yr afon, "wele," medd efe, "ar fin

yr afon goed lawer iawn o'r tu yma ac o'r tu acw." Dyna ddr a

thir yn llawn bywyd. Beth oedd hyn ? Edrychwch i Jerusalem

ddydd y Pentecost. Gyda thywalltiad yr Ysbryd, wele yr ugain

a chant yn myned yn dair mil mewn un diwrnod. Ac yr oedd

ychwanegiadau "beunydd," bob dydd, "at yr eglwys," nes aeth y

miloedd yn fyrddiynau, na ddywedir pa sawl (Act. xx. 21). Yn y

man ni a gawn y dysgybhon, yn ol gorchymyn y Pen, yn troi

allan i'r byd paganaidd, fel byddin gref wedi eu harfogi â gwirion-

edd, ac yn Uawn o'r Ysbryd Glán, ac a r arfau nerthol trwy Dduw
yn bwnv cestyll i'r Uawr, yn goresgyn y gwledydd, yn cymeryd y

dinasoedd yn enw yr Arglwydd lesu Grist. Ac am eu Hwyddiant

y maent hwy yn siarad yn llyfr yr Actau : nid am nifer eu preg-

ethau, nac am eu duU yn pregethu, na'r hAvyl a gawsent wrth

bregethu; na, dynion yn credu ac yn troi at yr Arglwydd trwy eu

gweinidogaeth; dyna oedd yn eu gwneyd yn syndod iddynt eu

hunain. "Mor gadarn y cynnyddodd gair yr Arglwydd, ac y
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cryfhäodd !" Os aent i Antiochia, 'nifer mawr a gredodd, ac a

drôdd at yr Arglwydd." Os i Iconium, "credodd llîaws mawr
o'r luddewon ac o'r Groeg^yyr hefyd." Os i Corinth, cafwyd i

Dduw bobl lawer yn y ddinas hòno. Ac felly yn ebnvydd, ni a

gawn egh^ysi mawTÌon, cynnyddol, yn Judea, GaHlea, a Samaria,

ac ymlaen yn y byd cenedlig, fel gerddi prydferth yn nghanol yr

anialwch. Bernir fod mwy wedi eu hachub yn yr oes apostolaidd

nag o ddechreu y byd cyn hyny. Nid oedd gan lesu Grist ddim

achos i g\vyno m^v)'ach, "Yn ofer y llafuriais, yn ofer ac am ddim

y treuHais fy nerth." Na, y mae jw cael g\veled o lafur ei enaid

a'i ddiwaüu; y mae ei enedigion fel y gwHth o groth y wawr. Nid

oes le beHach i Sîon g^yyno, "]\Iyfi a adäwyd fy hunan;" wele blant

ei diepiledd yn galw am fwy o le; a hithau ei hun yn rhyfeddu:

"Pwy pv y rhai hyn a ehedant fel cwmwl, ac fel colomenod i'w

ffenestri?"

Ac i'r Ysbryd Glàn yn wastad y mae'r llwyddiant rhyfedd yn

yr oes apostolaidd yn cael ei brìodoH. Os caed nifer mawr i

gredu yn Antiochia, "llaw yr Arglwydd" oedd yn cydweithio â'r

pregethw)T. Os credodd Hîaws mawr yn Iconium, "y dysgybHon

a gyfla^vnwyd o'r Ysbryd Glùn, ac a lefarasant feHy fel y credodd

y Uíaws" (Act. xiii. 52, a xiv. i). Duw oedd yn t)^vant ei Ysbryd,

nes yr oedd hwTi, y HaU, ac araH, yn dywedyd, "Eiddo yr

Arglnydd ydw}f fi."

Rhaid i ninnau gael yr Ysbr>'d eto mewn trefn i Iwyddo g)'da

gwaith yr Arglwydd. Y mae'r defnyddiau yn gyffelyb, y gwaith

i'w wTieyd arn)-nt )t un, a hwnw yn waith nas gaH neb ei gyfla\\Tii

ond Ysbryd yr Arglwydd. Pwy a aU fywháu y marw ond efe ?

Pwy a aU grëu o ne\\ydd, a galw y pethau nid ydynt fel pe

byddent, ond efe ? Tra yn ddiolchgar am hyny o h^yddiant sydd

ar ein Uafur yn gartrefol a thramor, mae yn bryd gofyn, Paham y
mae'r llwyddiant càn Ueied? Mae Methodistiaid Calfinaidd

Cymru wedi treuHo, hwyrach, gymaint o flynyddoedd, a gwario

m^^y o arian, ar y Genadaeth Gartrefol, nag a wariwyd yn y
di\v)'giad apostolaidd o ddydd y Pentecost hyd farwolaeth yr

apostol loan; ac eto yr oedd yr hoU fyd adnabyddus wedi ei

g)'ffroi yn y t)-mmor hwnw, a miloedd o filoedd wedi eu hachub,

pan, mewn cymhariaeth, nad yr siroedd CaerUeon, Amwythig,

na Henffordd, eto ddim am danom. "Reth wj vr achos? Ai heb
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yx Ysbryd yn ei dywalltiadau nerthol yr ydym ? Gobaith y byd

yw Ysbryd Crist.

2. Guiybodaeth yshrydol yn helacth a chyffredinol.

Golygir hyn, yn ddíau, yn y geiriau, "A'ch meibion chwi a'ch

merched a brophwydant, a'ch gwr ieuainc a welant weledigaeth-

au, a'ch henafgwr a freuddwydiant freuddwydion;" ac felly hefyd

am y gweision a'r llawfor\vynion : "a hwy a brophwydant." Dyn-

ion yn cael dadguddiedigaethau yr Arglwydd oedd y prophwydi;

1

ac yn fynych byddent yn eu cael trwy freuddwydion a gweledig-

'aethau. Wel, dyma'r plant a'r gweision yn prophwydo, yr lien

a'r ieuanc yn breuddwydio, ac yn gweled gweledigaethau. O pe

byddem ni yn y dyddiau hyn yn Uawn o'r Ysbryd Gl;ìn, y fath

weledigaethau a gaem ! Pe derbyniech chwi ef yn helaeth, fy

mrodyr, ni wnaech chwi yna odid ddim ond dywedyd eich

breuddwydion wrth eich gilydd. Bechadur, beth pe cefììt ti

freuddwyd ar gyflwr coUedig a barai i ti fel Daniel ddychrynu yn

ddirfawT, a'th wêdd droi ynot yn Uygredigaeth ? Pa beth a ddy-

gwyddodd i'r dyn a ddesgrifir gan Elihu ? ei fywyd yn ffieiddio

bara, a'i enaid fwyd blasus; ei gnawd yn darfod allan o olwg, ei

esgyrn yn sefyll allan, ei enaid yn nesâu i'r bedd, a'i fywyd i'r

dinystrwyr. Duw sydd wedi bod yn llefaru trwy hûn a gweledig-

aeth nos; breuddwyd a gafodd, yn dadguddio iddo anfoddlon-

rwydd yr HoUalluog o herwydd ei bechodau; ac y niae hyny yn

efifeithio yn ddirfawr ar ei gnawd a'i galon. Efe a fydd farw,

ynte, yn sicr. Na fydd; y mae dehonglwr i'w gael, cenad o lad-

merydd; a thrwy hwnw arweinir ef at drugaredd Duw, ac at iawn

mawr, nes y gwaredir ei enaid ac y goleuir ei fywyd. Gyda yr

Ysbryd, ceir "eglurhâd yr Ysbryd" ary gAvirionedd. Beth yw y

peth mawr a weli di a'th frodyr, Paul? "Gogoniant Duw yn

wyneb lesu Grist." Pa fodd y daethoch i'w weled? "Duw, yr

hwn a orchymynodd i'r goleuni lewyrchu o dywyllwch, yw yr hwn

a lewyrchodd yn ein calonau, i roddi goleuni gwybodaeth" y

gogoniant hwn. Mor daer yr oedd efe yn gweddio am hyn i'r

Ephesiaid! "Nid wyf yn peidio gwneuthur coífa am danoch yn

fy ngweddíau, ar i Dduw ein Harglwydd lesu Grist, Tad y gogon-

iant, roddi i chwi Ysbryd doethineb a dadguddiad." A phe

caenthwy ef, beth a welent? Hwy a welent "beth yw gobaith

"

ei alwedigaeth ef, a pheth yAv golud gogoniant ei etifeddiaeth ef
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yn y saint, a phetli y^v rhagorol ía\\redd ei nerth ef tuag atom ni

y rhai m yn credu." Mae dadguddiad yr Ysbryd yn rhoi golwg

ar ogoniant pethau yr efengyl, nes dwyn yr enaid i'w caru ac i

ymhyfrydu ynddynt, a chael ei sancteiddio drwyddynt. Wrth

edrych ar ogoniant yr Arghvydd yn nrych yr efengyl, newidir y
rhai sydd yn edrych i'runrhyw ddehv, o ogoniant i ogoniant. Pa

fodd yr effeithir hyny? "Megys gan Ysbryd yr Arghvydd." Yr

Ysbryd yn unig sydd yn rhoi yr ohvg sancteiddhäol, ac yn

gwneuthur y newidiad rhyfedd; mae'r gwaith fel y Gweithiwr; y

mae efe y peth a fuasent yn ei ddysgwyl oddiwrtho: ^^fnegys gan

Ysbryd yr Arghvydd." "Byw yn yr Ysbryd" sydd fyw mewn
awyr glîr iawn

;
yma chwi a wehvch i'r byd arall. "Rhodio yn|

yr Ysbryd" yw rhodio yn ngwlad gweledigaeth—yn nhir Beula'

John Bunyan. Nid ä cristion j n yr Ysbryd i un amgylchiad na

bydd efe yn gweled Duw, ac am hyny ymhob dim yn wnfydedig.

Hyd yn nôd y rliai a geir yn yr amgylchiadau mwyaf anfanteisiol,

byddant hwy, dan dywalltiad o'r Ysbryd, yn syndod am eu

gwybodaeth grefyddol. "Llygaid y rhai a welant ni chauir, a

chlustiau y rhai a glywant a wrandawant. Calon y rhai ehud

hefyd a ddeall wybodaeth, a thafod y rhai bloesg a brysura lefaru

yn eglur." A pheth am gyrhaeddiadau yr ysgoleigion uchelaf a

ddysgir gan Ysbryd Duw? Gweddíwn am iddo ddisgyn ar yr

eghvys a'r byd yn "Ysbryd doethineb a deall, Ysbryd cynghor a

chademid, Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr Arghvydd."

3. Gydag ychwanegiadau mawr at yr eghv}'s, a gwybodaeth

fawr yn yr eglwys, bydd ty^^aUtiad yr Ysbryd yn cynnyrchu

duwioldeb inawr yn yr eglwys.

Nid yn unig bydd llawer o dduwioHon, ond fe fydd duwiohoni

heíyd y fath oreu o ddynion mewn sanctaidd ymarAveddiad a|

duwioldeb. Felly yr oedd y dyfroedd bywiol yn y môr mar^v,'

nid yn unig yn heigio pysgod yn llawer iawn, ond yr oedd y rhai

hyny "yn ol eu rhyAV, fel pysgod y môr maA\T," yn rhagorol iawn;

pob math, ac oU yn dda iawn. Ac am y coed a weHd ar fin yr

afon oddeutu, nid rhai crîn a gwywedig oeddynt, ond "pob pren

ymborth," medd Ezeciel; "ei ddalen ni syrth, a'i ffrwyth ni dder-

fydd
;
yn ei fisoedd y d\vg fírwyth newydd." Paham ? "O herwydd

ei ddyfroedd : hwy a ddaethant aUan o'r cysegr ; am hyny y bydd ei

ffrwA'th vn ymborth. a'i ddnlen \'n feddyginincth." Y mne ymgel-

2 r
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edd Ysbryd Duw yn gwneyd pechadur ílawd a gwywedig fel y

cedrwydd mewn cryfder, fel yr olewydden werdd mewn hardd-

wch crefyddol yn nh Dduw, ac fel y gwhiwydd mevi'n fírwythlon-

deb; pâr iddo ftrwytho yn ei ieuenctyd, ar hyd ei oes, yn ei

henaint, i ogoniant Duw, ei gysur ei hun, a Uês eraill.

Felly y dangosir yn y testun. Dan dywalltiad yr Ysbryd, bydd

y saint yn "brophwydi" mewn crefydd. Dynion Duw y gehvid y

prophwydi, dynion sanctaidd Duw, yn sefyll yn ei gynghor, ac yn

mwynhàu ei gyfrinach. "Eich meibion a'ch merched chwi a

brophwydant." Byddant felly fel Moses á'u hwynebau yn dys-

gleirio yn aml yn y mynydd gyda Duw, ac fel Jeremiah â'u

henaid yn wylo mewn Ueoedd dirgel am bechodau eraill. Medd-

yhwch am dduwioldeb Dafydd, yn enwedig fel ei cawn yn ei

sahiiau. O yr oedd Uwybrau ftydd a chariad y dyn hwnw ymhell,

ymhell goruwch ein cyrhaeddiad ni ! Ddyfned ei edifeirwch am
bechod; mor angcrddol oedd syched ei enaid am Dduw; gy-

maint oedd ei hofifder a'i hyfrydwch yn ngair yr Arghvydd ! a hyn

yn peri y fath ufudd-dod fel nad yw Ysbryd yr Arghvydd yn rhoi

ei fs ond ar un ysmotyn du arno ; a chyda yr eithriad o hwnw, ni

chiliodd efe oddiwrth yr hyn oll a orchymynodd yr Arghyydd hoU

ddyddiau ei einioes. Digon o ganmohaeth i rywun o'i hiUogaeth

a fyddai dywedyd, "Efe a rodiodd yn ffyrdd Dafydd ei dad."

Ond pan dywelltir yr Ysbryd ar breswyhvyr Jerusalem—ar ael-

odau eghvys Crist, "bydd y Uesgafo honynt y dydd hwnw fel

Dafydd."

Edrychwch ar effeithiau ytywaUtiad aryr apostoHon eu hunain.

Dyma a'u cyfnewidiodd ar unwaith o fod yn anwybodus, daearol

eu syniadau, anwrol a hwfr, i fod yn gewri mewn zêl a duwioldeb.

A phwy all lai na synu wrth y cyfnewidiad a weithid ar ddynion

trwy eu gweinidogaeth ? Y rhai oeddynt o'r blaen mor llygredig

—eu hymarweddiad yn chwantau y cnawd, rhai wedi diddarbodi,

yxi ymroi i drythyhwch, wedi cael y fath gyfnewidiad, nes yr oedd

yn brìodol eu cyfarch fel saint a'r fíyddloniaid yn Nghrist lesu, a

hwythau wedi eu dwyn i'r moesau goruchel a ddysgir yn yr Epistol-

au: eu ffydd, eu cariad, a'u rhinweddau da, yn gyhoeddus yn yr

hoU fyd, ac yn destun gorfoledd ac ymffrost yr apostoHon. Beth a

wnaeth y cyfnewidiad ? Adnewyddiad yr Ysbryd Glân, yr hwn a

dywaUtwyd arnynt hwy yn helaeth. Edrychwch arnynt gyda'u
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galwedigaethau : hyd yn nòd y rhal ocdd )a lladron o'r blaen, ni

ladratant mwyach, eithr yn hytrach cymerant boen, gan weithio

â'u dw)'law yr hyn s)-dd dda, fel )' byddo ganddynt beth i'w

gyfranu i'r hwn y mae anghen arno. Edrychwch arnynt yn eu

cystuddiau: dyoddefant ymdrech mawr o helbulon, a chymerant

eu hyspeiho am y pethau sydd ganddynt yn llawen, gan wybod

fod ganddynt iddynt eu hunain olud gwell yn y nefoedd, ac un

parhäus. Edrychwch ar ysbryd eu dyledswyddau. lë, meddir,

hwy a ddeuant i'r addohad ryw hanner awr wedi yr amser, ac yno

i gysgu neu i wamalu. O na ! y maent wedi eu llenwi â'r Ysbryd;

y mae gair Crist yn presw)'ho ynddynt yn helaeth; maent yn

dysgu a rhybuddio bawb eu gilydd mewn salmau, a hymnau, ac

odlau ysbrydol, gan ganu trwy ras yn eu calonau i'r Arglwydd.

lë, hwy a roddant dipyn mewn casghad pan geisir ganddynt.

Nage, eithr mewn mawr brofiad cystudd a dwfn dlodi, cewch

weled helaethrwydd eu llawenydd yn ymhelaethu i gyfoeth eu

haelioni—h^vynt-hwy yn ol eu gaìhi ac uwchlaw eu galhi yn

ewyllysgar o honynt eu hunain, fel, yn lle bod neb yn deisyf

arnynt hwy, eu bod hAvy eu hunain yn deisyf ar y casglyddion

tnvy lawer o ymbil ar dderbyn o honynt y rhodd. Duwioldeb

mawr oedd hyn oll, yn efifaith cyfraniad maAvr o Ysbryd yr Ar-

glwydd. O fy Nuw, pa bryd y gweUr eto broffeswyr crefydd yn
|

gyffredinol yn arg)'hoeddi, yn dystewi, yn synu, yn denu'r byd '

annuwiol â'u grasusau ? Pan eu gweHr felly, hyny a fydd am
fod Ysbryd y gogoniant, Ysbryd Duw, yn gorphwys arnynt.

4. Gyda thyAvalltiad yr Ysbryd, bydd adrìoli neillduol a thrwy-

adlyn ordinhadau'r gair.

Dynion, wedi eu llanw â'r Ysbryd a fyddant yn hynod, nid

"mewn sanctaidd ymarweddiad" yn unig, ond mewn "duwiol-

deb" hefyd; eu dyledswyddau tuag at Dduw, a thros Dduw tuag

at ddynion, yn llawn bywyd, nerth, ac ysbrydolnv)'dd. Meddyl-

iwch am Elizabeth, Mair, Zecharias, Simeon, ac Anna, pan yn

gyflawn o'r Ysbryd Glàn,—yr oeddynt wedi eu llyncu mewn mawl.

Wedi tywalltiad dydd y Pentecost, dyna yr holl aelodau eglwysig

"beunydd yn parhâu yn gyttûn yn y deml, ac yn tòri bara o d i

d, yn cymeryd eu Uuniaeth mewn llawenydd a symlnvydd calon,

gan foli Duw." Pan syrthiodd yr Ysbryd GLm ar bawb a oedd

yn clywed y gair yn nh Comelius, wele hwynt "yn llefaru á thaf-

2 \- 2
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odaii, ac yn mawrygu Duw." Yr oedd syniadau newyddion yn

eu meddyliau, teimladau newyddion yn eu calonau, yn gweithio

mor gryfion nes arllwys eu liunain mewn iaith newydd ac

anarferol.

Hyfryd genym weled capelau newyddion, cang a phrydferth, yn

cael eu cyfodi y dyddiau hyn ; ond nac anghofier fod addoli Duw
yn beth cwbl ar wahán oddiwrth bob addurniadau allanol.

Gogoniant ein haddoldai a fydd canu a gweddío, pregethu a

g^vrando, yn yr Ysbryd Glàn. Da yw canu yn rheolaidd a chelf-

yddydolj ond y canu mae'r Arghvydd yn ei garu ydyw,—dynion

wedi eu llyncu i fyny mewn addoh, yn cyd-dòri allan yn ein cyn-

nuUiadau mewn mawrygu Duw; dyfnder golygiadau am Dduw,

dyfnder teimlad at Dduw, yn peri newydd-deb a nefoldeb yn eu

lleisiau a'u hagweddau. Dyma a wnai ein pregethiad yn hynod

ac yn nerthol. "Hwy a brophwydant." "A thafodau newydd-

ion y llefarant." Beth yw hyny? ai rhagfynegu pethau i ddyfod?

Nage, nid yn gymaint. Ai llefaru mewn iaith anhyddysg ? Nage,

fond dynion yn dysgu pelhau Duw i ddynion gyda rhyw oleuni,

teimlad, ac ymadrodd, nad oes ond Ysbryd Duw a all ei roddi

:

llefaru am drueni dyn, a'r anghenrheidrwydd am Grist, gyda

nerth anorchfygol, nes bod y gwrandäwyr yn fíbi at Grist fel y
caffont fywyd; dynion wedi adnabod eu calonau eu hunain yn

llefaru nes gwneyd dirgehon calonau dynion eraill yn amlwg;

dynion wedi g\veled gogoniant lesu Grist yn llefaru nes rhoddi

gwybodaeth ei ogoniant ef i rai nad oeddynt yn ei adnabod. A
ni, ynte, yn cofio i Dduw roddi addewid yr Ysbryd, na ddystewn,

ac na adewn ddystawrwydd iddo, hyd oni chaftbm achos i ddyw-

edyd, Efe a dywalltodd yr Ysbryd Ghin arnom ninnau yn helaeth,

trwy lesu Grist ein Hiachawdwr!

5. Heddwch a Ihoyddiaiit mawr yn amgylchiadaîc allanol yr
eghays.

"Ni chuddiaf chwaith fy wyneb mwy oddiwrthynt; o herwydd

tyAvelUais fy Ysbryd ar d Israel, medd yr Arglwydd Dduw."

Mae bod Duw yn cuddio ei wyneb oddiwrth bobl a chenedl yn

golygu ei fod yn attal pob fíafr oddiwrthynt, ei g yn eu poeni â

phob aflwydd. Ond y mae yr achos o bob anghysur ac aflwydd-

iant yn cael ei symud gan effeithiau tywalltiad yr Ysbryd. Gallwn

ddywedyd fod drygioni'r byd yn blino yr eglwys ddwy ffbrdd

:
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fel y mae yn elyniaeth i\v herbyn hi, ac fel y mae yn dwyn barnau

Duw ar y gwledydd y mae hi yn byw ynddynt. Mae'r byd yn

poeni Uawer arno ei hun; dynion dan lywodraeth eu chwantau yn

dyfetha eu gilydd. A hwy a ymunant a'u gilydd i erhd y saint.

"Deuwch," meddynt, "a dyfethwn hwynt fel na byddont yn

genedl.' A phan ddelo barnau ar y byd y mae yr eglwys jTìddo,

a hithau yn rhy aml wedi ymlygni yn Uj-gredigaeth y byd, hi a

fydd o ganlyniad yn dyoddef g>'dag ef Ond pan dpvallter yr

Ysbryd, dyna wêdd newydd a hyfryd ar y byd. "Yn lle drain y
cyfyd ftynnidwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd," nwydau drwg

wedi eu darostwng, crëaduriaid câs ac ymrysongar yn troi )ti

rasusol a defnyddiol. Dacw Esaiah yn g\veled pechodau'r wlad,

a barnau Duw am y pechodau hyny, yn dyfetha byd ac eglwys

(pen. xxxii. 13, 14). Hyd pa br}d yr erys yr aflwydd? "Hyd
oni thywallter amom yT Ysbryd o'r uchelder." Beth a fydd yn

ganlynol? "Yna y trig barn yn yr anialwch, a chyfiaA^-nder a

erys yn y doldir; a gwaith cyfiawnder fydd heddwch, îe, gweith-

red cyfiawnder fydd llonyddwch a dîogelwch hyd byth; a'm pobl

a drìg mev.n preswylfa lieddychlawn, ac mewn anneddau díogel,

ac me\vn gorphwysfäoedd llonydd.'"

Yr un modd, bydd ystâd yr eglwys ynddi ei hun, mewn canlyn-

iad i dy'walltiad yr Ysbryd, yn fendigedig a hyfryd. Yr un peth

sydd yn peri aflonyddwch iddi oddifewn ac oddiallan. O ba le

y mae rhyfeloedd ac ymladdau yn eglwys Crist? Pa fodd y

rhanwyd hi yn bleidiau, a'r pleidiau hyny yn llawn eiddigeddau,

cenfigenau, anghydfyddiaethau, ac ymrysonau, tuag at eu gilydd ?

Cristionogion sydd yn rhodio yn ol eu hysbrydoedd eu hunain,

ac nid yn cymeryd eu harwain gan Ysbryd Crist. "Wele, mor

ddaionus ac mor hyfrj'd yw trigo o frodyr ynghyd!" Ond pa fodd

y cawn ni y cydfod, )t undeb, y carueiddwch hwn ? Ni a'i cawn

yn enaint gwerthfawr yn disgyn oddiwrth y Pen, neu yn ngeiriau

loan, yn "eneiniad oddiwrth y Sanctaidd hwnw," yr hyn a geidw

y saint yn y g\virionedd. Yr Ysbryd sydd yn eu huno á'r Tad ac

à'r Mab, nes y maent yn y Tad ac yn y Mab, ac yn un à'u gilydd

ynddynt hwy; ac felly "undeb yr Ysbryd" y gelwir >t undeb

hwn. "Fel y mae y corff" yn un, ac iddo aelodau lawer, a holl

aelodau yr un corff", cyd byddont lawer, ydynt un corff, felly y

mae Crist hefyd." Pafodd? "O herwydd trwy un Ysbryd y
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bedyddiwyd ni oU yn un corff, ac ni a ddíüdw)-d oll i un Ysbryd."

Y mae pawb a dderbyniasant yr Ysbryd yn gwybod am gyffelyb

deimladau crefyddol; ffrd o'r un ffynnon sydd yn eu calonau

oU, yn rhedeg i'r un môr—yn tarddu i fywyd tragywyddol ; ac y

mae tywalltiad helaeth o'r Ysbryd yn dwyn yr amrywiol ffrydiau

at eu gilydd, i fod yn un afon gref, ymhell cyn eu myned i'r môr.

Y mae eglwys, pan geisio dynion gylchu o'i chwmpas, yn myned

yn gandryll, fel llestr pren yn y gwrês; ond rhodder dwfr yr

Ysbryd yn gawodau arni, hyny a'i sadia wrth ei gilydd, fel y daUo

ac y dygo drysorau i'r byd.

Onid yAv yn rhy amhvg fod yr Ysbryd yn y dyddiau hyn wedi

ein gadael i raddau mawr ? Ymysg y Uíaws sydd yn arfer gwando

yr efengyl, y mae llawer yn aros yn wrandäwyr yn unig. Er dyfod

i d Dduw, ceir hwy yn ddigon caled i bechu yn rhyfygns. Y mae

ieneidiau argyhoeddedig yn aros yn hir yn yr esgoreddfa,—yn

gorphwys ar gydsynio a theimlo heb ddyfod at Grist. Ac y mae

Uawer yr hyderir eu bod yn wir rasol yn ymddangos yn wywedig

a marwaidd gyda chrefydd, yn ymoUwng yn eu heneidiau yn Ue

gwrthsefyU grym cnawd a byd. Ac ni bydd ond pethau digalon

fel hyn i'w canfod "hyd oni thywaUter amom yr Ysbryd o'r

uchelder." GaU tad a mam duwiol ddywedyd wrth blentyn

digrefydd, a phregethwr effrous wrth wrandäwr anghrediniol,

"Oni achub yr Arglwydd di, pa fodd yr achubaf fi dydi?" Er

cystal yAV goleu'r gas yn y nos, nid oes dim ond goleuni haul a

dry'r nos }ti ddydd. Ac nid oes ond Ysbryd dadguddiad a'i

gwna yn oleuni yn myd y meddwl, ac a gynnyrcha ffrwythlondeb

sancteiddrwydd yn y galon.

Mor dnvm yw meddwl am ddynion âg y mae unrhyw arwydd

,fod Ysbryd Duw yn eu gadael! "Gwae hwynt pan ymadawyf

)oddi\vrthynt." Beth pe peidiai y cawodau o'r nefoedd ddisgyn i

ddyfrhàu y ddaear? newyn cyffredinol ac angeuol a fyddai y
canlyniad. Beth pe na chyfodai haul eto, ac iddi fyned yn nos

ac yn auaf g\vastadol arnom ? buan y dihoenem ac y trengem, ac

feUy hefyd bobpeth byw o'n hamgylch. Rhy^vbeth fel hyna, ond

canmil g^vaeth, yw ymadawiad yr Ysbryd sanctaidd â dynion.

,Nid oes i'r cyfryw rai ond rhyw ddysgwyl ofnadwy am fanvolaeth

!yn ei hystyr fwyaf gwirioneddol a brawychus. "Cymer addysg,

;0 Jerusalera, rhag i'm henaid i ymado oddiwrthyt."
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Taer-weddîwn am dyAvalltiad yr Ysbryd. Ceisiwn â'n hoU

galon y fendith anmhrisiadwy hon. Byddcd dydd a nos yn

dystion o'n hymdrech â Duw yn ingoedd gweddi am ei hael

Ysbryd. Gw^liwn wrthwynebu yr Ysbryd; a chofiwn y rhybudd,

"Na thristewch Lân Ysbryd Duw." Gochehvn gellwair â them-

tasiynau i bechod. Safwn ymhell oddiwrth Iwj'brau yr yspeilydd.

Na wnawn ddim sydd yn groes i natur ac ewyllys yr Arglwydd

ein Sancteiddydd. Rhodiwn yn ei íifyrdd, dilynwn ei gyfanv}-dd-

iadau, ac edrychwn eto am gymhorth yn ein holl orchwylion

crefyddol. Myned ymlaen hebddo pv ei dristâu. O gweddíwch,

fy mrodyr, 'O Arglwydd, bywhâ dy waith yn nghanol y blynydd-

oedd; dyhidla Avlaw graslawn, O Dduw, ar dy etifeddiaeth;

gwrteithia hi wedi ei blino. O anadl, tyred oddiwrth y pedwar

gwynt, fel yn nyíifryn yr esgyrn sychion y safo ar eu traed lu

mawr iawn,' ^
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o'r corff gyda yr arglwydd.

2 CoRIiNTHiAlD V. 8 :
" Ond yr ydym yn hyf, ac yn gweled yn dda yn hytrach

fod oddicartref o'r corff, a charlrefu gydo. yr Arglwydd."

MAE gair a rhagluniaeth Duw yn cyd-dystiolaethu bod yn

rhaid i ni farw; am hyny nid all dim fod yn fwy dyrnunol

nag i ni gael tymher ein meddyhau yn cyfateb i dynghed ddigyf-

newid ein hystad, sef, gan fod yn rhaid i ni farw, ein bod wedi

ein gweithio i farw yn wirfoddol. Nid oes dim mwy afresymol a

difudd na bod mewn ymladdfa barhäus â'r hyn sydd anocheladwy,

na dim mwy doeth ynddo ei hun na mwy buddiol i ninnau na

chymmodi â'r hyn nis geUir ei osgoi, ac ymostwng yn ddystaw i

ddedfryd íg y mae yn anmhosibl ei gahv yn ol. Mae yr adnodau

hyn yn dangos er nad yw angeu ynddo ei hun yn wrthddrych i'w

ddymuno, eto fod yr efengyl wedi cysyUtu pethau -rtTtho, a'i

ordeinio yn ffordd i fwynhâu y fath wynfyd âg sydd yn ei wneyd

yn amgj^lchiad i'w ddeisyfu ; ac y mae'r cristion, wrth edrych arno

yn y cysyUîiad hwnw, yn hyf ac yn g^yeled yn dda yn hytrach fod

oddicartref o'r corfif, a chartrefu gyda'r Arghvydd.

Yr ystâd y mae'r saint yn teimlo mor angerddol yn ei chylch

ydyw, marwolaeth mewn trefn i fod gyda'r Arglwydd ; a'r modd y

maent yn teimlo tuag at yr amgylchiad hwn ydy\v, hyfdra, bodd-

lonrwydd, ewyUysgarwch i fyned drwyddo. Mae y naiU deimlad

yn ei olygu fel y mae yn ofnadwy a drwg, a'r UaU fel y mae yn

hyfryd a da, a'r ddau yn ei ystyried mewn cysyUtiad â'r hyn sydd
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yn ddiatreg yii ei ddilyn : ''cartrefu gyda'r Arglwydd." Yr ydym

"yn gwybod, tra yr ydym yn gartrefol yn y corfif, ein bod oddi-

cartref oddiwrth yr Arglwydd," ac yn g\\7bod, pan yr ymadawn

o'r corfîf, y byddwn yn cartrefu gyda'r Arglwydd; am hyny "yr

ydym yn hyf, îe, "yn hyderus bob amser." Nid iâs drancedig

ydyw, fel dewrder milwr yn mhoethder y fr\vydr; ond dyma
dymher sefydlog a g\vastadol ein meddyhau. Bob amser yrm
beunydd yn marw, îe, yn barod i wynebu myrdd o farwolaethau,

er mwyn hyn. Yr oedd mawredd y gobaith o'i fìaen, a'r teimlad

o'i goUed nes ei fwynhâu, yn peri fod gwroldeb yr apostol yn

ennynu wrth sôn am dano—"Yr ydym yn hyf, ac yn gweled yn

dda." Nid peth yr ydym yn ddigon gwrol i ymostwng iddo gan

ei fod yn rhaid ; ond dyma ydyw boddlonrwydd ein hewyllys—ein

hyfrydwch penaf. "Y mae genyf chwant i'm dattod, ac i fod

gyda Christ, canys llawer iawn gwell ydyw."

Crëawdwr yr ansawdd hon ar enaid pechadur ydyw Duw, fel y
gwehvn yn y sed adnod: "A'r hwn á'n g\veithiodd ni i hynyma

yw Duw, yr hwn hefyd a roddodd i ni ernes yr Ysbryd;" a thrwy

hyny efe a roddodd i ni ífaenffrwyth a sicrwydd y fuchedd dra-

gy\vyddol: "Canys ni a wyddom," meddir yn nechre y bennod,

"os ein daearol d o'r babell hon a ddattodir, fod i ni adeilad gan

Dduw, sef t nid o waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd ; canys

am hyny yr ydym yn ocheneidio, gan ddeisyfu cael ein harwisgo

â'n t sydd o'r nef " Rhag i neb ei dybied yn annaturiol, ac

megys yn elyn i gyfansoddiad ei natur tnvy ei fod mor barod i

ymadael â'r corfìf, yr hwn sydd yn rhan hanfodol o honi, mae yn

penodi ac yn egluro ei ddymuniad yn llawn: "Yn yr hyn nid m
yn chwennych ein dyosg, ond ein harwisgo." Mae y dyosg yma
yn arwj'ddo mAvy na'r act o farw, fel y mae yr arwisgo yn cynnwys

mwy na'r act o fyned i"r nefoedd; mae y ddau yn arwyddo ystâd.

"Nid m yn chwennych ein dyosg;" nidyw marw nac ymadael â'r

corff gwael hwn ynddo ei hun yn ddymunol ; llawer llai yr ydym
yn chwennych ystnd ddyosgedig, bod yn hoUol a thros byth heb fod

mewn undeb ág un corfif Yn y corfî y dygAvyd ein henaid i fôd,

trwyddo y mae wedi arfer gweithredu, nid yr ef ddim pa fodd y
gAvna hebddo; ac, yn wir, mewn corff y mae i fod byth; pa mor
hapus bynag a fyddai heb gorfif, nid dyna ei ddiwedd. Felly,

"nid m yn chwennych ein dyosg." Beth ynte? "Ond ein
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harwisgo.'' Nid ein diwisgo, ond ein harwisgo â'n t sydd o'r

nef, neu t nefol y corff gwael hwn wedi newid, a'i wneyd yn

gymhwys breswylfa i'r enaid yn y nef. "Ac os wedi ein gwisgo"

â'r coríf ysbrydol yma—"nid yn noethion ein ceir; nid mewn
cyflwr dyosgedig y byddwn, nid eneidiau noethion heb gyrff a

fydd genym, eithr rhai v,'edi eu harwisgo â'r adeilad gan Dduw, y

t nid o waith Uaw, tragywyddol yn y nefoedd. Beth yw y t
hwn—y t yn y nefoedd, ac nid y nefoedd ei hun fel lle—dichon

nas gaUwn sicrhâu. Meddyha rhai y golygir yma y caifif yr enaid

dedwydd, wedi ymadael a r corff, ei wisgo á rhyw ddefnydd neu

fater, ymha un yr erys hyd yr adgyfodiad. Ond y mae yn dd'iogel

i ni gyfeirio, pa fodd bynag, at yr ystád o ogoniant a gwynfyded-

igrwydd a fwynhâ enaid duwiol wedi myned trwy angeu. Gan

fod yn anmhosibl cyrhaedd y cyflwr gogoneddus hwnw heb ym-

adael â'r corff marwol breulyd hwn, "yr ydym yn hyf, ac yn

gweled yn dda," meddir yma, "yn hytrach fod oddicartref o'r

corff, a chartrefu gyda yr Arghvydd."

I. Y DDWY YSTAD A GYFERBYNIR, RHWNC PA RAI Y MAE

DY.'iUNIAD YR ENAID GRASOL YN GWEITHREDU: bod yn y COrff,

a bod gyda yr Arghvydd.

Yr ydym yn y corff, nid yn gymaint yn lleol, ond ynddo mewn
undeb bywiol, serchogrwydd, a chymundeb hyfryd. Ac y mae'r

duU ag y mae yr enaid yn bresennol yn y corff yn dangos rhyw-

beth o'r modd y mae i fod eto yn bresennol gyda yr Arghvydd.

Yr ydym i gartrefu gyda yr Arghvydd yn dra chyffelyb âg yr m yn

gartrefol yn y corff: mewn undeb gwirioneddol a chymdeithas

hyfryd âg ef; cariad a gras yr Arghv)'dd yn trosghvyddo bywyd,

harddwch, a hapusrwydd i'r enaid, megys ag y niae yr enaid yu

fywyd a bywiogrwydd i'r corff.

I. Maey dduy ystàd hyn yn rhyfcdd a dirgel iaitm.

Mae cartreíìad yr enaid yn y corff yn wybodaeth ry ryfedd i

mij uchel yw, ni fedraf oddiwrthi : dau syhvedd mor wahanol âg

ysbryd a chnawd—meddwl a thelpyn o glai—wedi eu cyfansoddi

yn un crëadur; y fath undeb rhyngddynt au gilydd fel nas gall

yr ysbryd, tra byddo'r corff mewn einioes, ddíanc o hono. Yr

oedd yr ysbryd aflan yn gallu myned i mewn ac allan o gyrff

dynion wrth ei ewyllys, ond nid all yr enaid dynol wneyd hyny.

GaJl ysgogi holl aelodau y corff, a myned ynddo Ue yr ewyllysio;
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ond nis gall efe ddim myned o hono tra parhäo y dyn yn ddyn

byw; nid oes dim ond angeu a wna ysgariaeth rhyngddynt a'u

gilydd. Ni fyn yr enaid ddim bod heb gorff chwaith. Yn hwn

y dygwyd ef i fôd, a thrwyddo y mae'n gweithredu. Os nad all y
corfit" actio heb yr enaid, felly nis^ gall yr enaid, fel y mae yn y
fuchedd hon, actio heb y corff. Buasai heb un syniad am líaws

bethau oni bae iddo eu cael trwy synwyrau y corfif: eu gweled

drwy'r Uygaid, neu eu clywed drwy'r chistiau. Nid oes un fifordd

i enaid, tra yn corff, dderbyn na rhoddi adeiladaeth ond trwy

alluoedd y corfif; ped anmherid ymenydd hwn, y mae yntau yn

dyrysu yn ei weithrediadau. Dyna gynnulleidfa wedi ymglymu
wrth ei gweinidog. Ond ni bydd enaid duwiol eu gweinidog o

un gwasanaeth i'w bobl mwy wedi gadael y corff Tnvy ddwylaw

hwn yr estynai iddynt arwyddion ei garedigrwydd; traed hwn
a'i cariai i ymweled â hwyiit pan yn gleifion; tnvy ei glustiau y
derbyniai efe eu cwynion, a thrwy ei dafod y dyddanai hwynt â'r

dyddanwch á'r hwn y dyddenid ef ei hunan gan Dduw. Trwy y
corfif yr oedd egwyddorion grasol ei enaid yn dyfod yn amlwg i'w

meddyUau, ac y cawsant, fe ddichon, fûdd ei esiamplau dros

lawer o flynyddoedd.

Ond y mae undeb yr enaid â'r Arglwydd yn fwy rhyfedd nac

undeb â'r corff Nid ydym ni yn gwybod fawr am dano fel y mae
wedi dechreu rhwng Crist a'n heneidiau yn y bywyd hwn. Wele

yr Ysbryd yn preswyHo yn y saint, Crist yn trigo tnvy fifydd yn y
galon, y cristion yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau, ac }ii

trosghvyddo goleuni bywyd a llawenydd i'r enaid fel âg y mae
cymundeb gAvirioneddol rhyngddynt â'u gilydd. Ond pa fodd,

nis g^vyddom. Gwyddom fod ein meddwl un fynyd mewn dyled-

swydd grefyddol yn dywyll ac yn fanvaidd; ond y fynyd nesaf y
mae yn canfod pethau Duw yn eu gogoniant, nes mae ei fyfyr-

dodau yn ymsefydUi, ei serchiadau wedibywhàu; bywyd, goleuni,

nerth, a llawenydd yn ymwasgaru trwy'r fynwes. Ond pa fodd

y bu hyn, nis gwyddom ni. Llawer Uai ynte y gwyddom beth

fydd y cymundeb hwn wedi ei berfifeithio yn y nef "Nid am-

lygAvyd eto beth a fyddwn." Ni a wyddom fod y fath undeb yn

bod. Mae yn rhaid fod rhywbeth yn cyfateb i eiriau'r Bibl yn

bod: "Yr h^^Ti a gysylltir á'r Arglwydd, un ysbr>-d pv." Oes, y
mae rhywbeth yn cyfateb i'r geiriau rhyfedd, "M\'fi ynddynt hwy,
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a hwythau ynof fi—gweled ei wyneb Ef—yr hwn sydd goruwch

oll, a thrwy oll, ac ynoch oll!" Pa beth a fydd bod Duw yn a

thrwy yr enaid fel y tân yn a thrwy yr haiarn nes ei droi i'r un

naws âg ef ei hun !

2. Nis gall y cristion fyned i mewìi tr naill ystâd tra byddo yn
aros yn y llall.

Mae ei undeb â'r Arglwydd heb ei berffeithio tra byddo yr

undeb á'r corff yn parhâu. Tra yn gartrefol yn y corff, y mae
oddicartref oddiwrth yr Arghyydd. Yr awr oreu ar yr enaid duw-

iol mewn dyledswydd—y gyfeillach agosaf a'r adnabyddiaeth

fwyaf chr—y presennoldeb mwyaf teimladol a brofodd efe ar y
ddaear erioed, nid oedd ond golwg o bell, br-adloniad oddicar-

tref, mewn cymhariaeth i fwyniant y nefoedd. Rhaid myned
oddicartref o'r corff, i gartrefu gyda'r Arghyydd.

Tra yn y corff, y mae'r meddwl yn llygredig. Hiraetha y crist-

ion lawer am berffeithrwydd
;
gobeithia yn y naiU oedran y bydd

iddo ei gyrhaedd yn yr oedran arall ; hydera mewn iechyd y bydd

yn well mewn cystudd, neu mewn ieuenctyd y bydd yn well mewn
henaint; ond yn llygredig y mae yn ei gael ei hun tra yn y corff,

pa faint bynag fyddo ei radd mewn gras. Y mae cymaint o

dywyUwch am Grist, ac o anghydffurfiad âg ef, a fyddo yn

ansawdd y meddwl, yn gymaint a hyny o ddiffyg yn yr undeb

dedwydd â Christ, ac o bellder o'i gartref. Mor aml y bu yr

enaid yn amcanu ymgysyUtu yn Uwyr à'i Wrthddrych trwy weith-

rediadau grasol; ond yn Ue hyny tywyUwch, oferedd, crwydriadau

a fyddai yno, nes yr oedd y cristion yn cywilyddio a chwyno,

"Cwblhâu yr hyn sydd dda nid wyf yn medru arno." lë, os na

bydd ei wyUadwriaeth yn barhäus, y mae'r drwg yma yn barod i

dòri aUan yn ei ewyUys a'i serchiadau yn ymadawiad â'r Duw byw,

ac yn ymlyniad wrth bethau eraiU, nes myned âg ef ymheUach

oddicartref nag o'r blaen. Bydd eisieu yn wastadol gymheUiadau

cryfion yr efengyl i'w gadw gyda ei Dduw. Am hyny y mae yn

ocheneidio yn Uwythog, 'O pe bawn i gartref, byddwn yn rhydd

o'r afreoleidd-dra sydd yn actau fy meddwl; mi a garwn megys

y'm cerir; adnabyddwn megys y'm hadweinir.' A chan nas

cyrhaedda hyny mewn un tymmor tra yn y corff, efe a foddlona i

hwn fyned i'r bedd er mwyn ei fwynhàu.

Tra }'n y corff y mae'r meddwl yn wan. Nid yn unig y mae
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anmherfifeithn^ydd pechadurus, ond y mae g^vendid naturiol

yngln a'r enaid tra yn y corff, sydd yn ei anghymhwyso i ogon-

iant a mwynhâd y nefoedd. Er fod yr enaid yn gAveithredu

mewn amgyffred a deall dnvy y corff, eto mae ei weithrediadau

}Ti weinion o herwydd gwendid yr offeryn y mae yn gweithio

dnv}^ddo. Po wanaf y byddo hwn, gwanaf oU yn gyffredin a

fydd ei weithrediadau yntau. Buost yn hir, fy enaid, heb fedru

gweithredu dim drwy'r corff. Nid oedd gan dy fam a'th gofleidiai

un ffordd at dy feddwl yn dy fabandod. Pan ddechreuodd y
peiriannau corfforol gynnyddu, dyna dithau yn ymagor; ond

mewn dirnadaeth egvvan a graddol iawn }t oeddit yn gweithredu.

Yr oedd raid dy borthi di fel }• corff â llaeth, ac nid â bwyd cryf

" Fel bachgen y llefarwn, fel bachgen y deallwn, fel bachgen y

meddyUwn." Gyda fod y dyn yn r, dyna efe yn myned yn

blentyn drachefn o dan effeithiau henaint. Ni fedr nac amgyffred

na chofìo fel y bu. Mae'r corff yn bhno, yn afiach, yn gysglyd;

ac y mae yr hoU bethau hyn yn gwanychu actau'r meddwl.

Mae y ddau, y corff a'r enaid yma, yn rhy wan i ddal tragy\v-

yddol bAV}-s gogoniant. Gwell i ni yn y byd hwn rodio wrth

oleu anmherffaith ffydd mewn dyledswyddau tr}-maidd na phe

tòrai gogoniant y nef arnom; ni wnai hyny ddim ond Uethu corff

ac enaid. Pan ddaeth gronyn o hono i'r golwg ar ben y mynydd

sanctaidd, yr oedd Pedr yn coUi arno ei hun; "nis g\vyddai beth

yr oedd yn ei ddywedyd." Pan ymddangosodd Crist yn ei ogon-

iant i loan a fuasai yn fynych á'i ben ar ei fynwes, efe a syrth-

iodd wrth ei draed fel marw. Aeth â Saul o Tarsis i'r ddaear.

Tródd wêdd Daniel yn Uygredigaeth
;
}t oedd y gogoniant yn

myned â'i anadl oddiarno. "Ni ddichon cîg a gwaed etifeddu

teymas Dduw." Rhaid perffeithio gras yr enaid, a rhaid g^visgo

y corff âg anfamoldeb, tuag at eu gwneyd yn gymhwys í

ogoniant.

Nid yw yr egwyddor o ffydd, trwy yr hon y niae'r enaid yn by^v

ar Grist yn y corff, ddim yn abl i'w ddwyn adref Ffydd a golwg

y^v y ddau aUu mawr trwy ba rai y mae yr enaid yn myned
aUan at Grist; y naiU yn y byd hwn, a'r UaU yn yr hwn a ddaw,

y naiU yn dechre a'r UaU yn perffeithio, gras yr enaid. Ni

pherffeithia ffydd ddim; y mae yn dechre yr adnabyddiaeth, ond

golwg a bair i'r enaid admbod megys ei hadwaenir. Dechreua
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hi newid yr enaid i'r ddelw, ond gweled Crist megys ag y mae

a'i gwna yn gwbl gyftelyb iddo. " Yr ydym yn gwybod, tra yr ydym

yn gartrefol yn y corfìf, ein bod oddicartref oddiwrth yr Arglwydd."

Paham a pha fodd felly ? "Canys wrth fíydd yr ydym yn rhodio,

ac nid wrth ohvg." "Yr awr hon y mae yn aros ffydd;" a da i

ni yAV hyny yma. Trwy fíydd, "gweled yr ydym yr awr hon;"

îe, gweled peth na wybu y dyn anianol erioed; gweled yr un

Gwrthddrych â'r nefohon, a'i weled Ef oU yn hawddgar, yn

rhagori ar ddeng mil. Eithr, "gweled yr ydym yr awr hon trwy

ddrych, mewn dammeg." Mae yr adnabyddiaeth yn rhwym o

fod yn anmherfíaith. Nid efe ei hun yn ddigyfrwng yr ydym yn

ei weled, ond cysgod o hono yn y drych. Ac y mae ein ham-

gyffredion o hono mor anmherffaith, nes nad ydyw ond rhywbeth

yn debyg i wneyd allan ystyr dammeg; rhywbeth yn dywyll ac

ansicr. Byddwn yn penff"wdanu gyda'r ddammeg, fel y Phihst-

iaid gyda dychymyg Samson am ddyddiau, heb weled dim ond

ein tywyllwch, a'r cwbl yn diweddu mewn ochenaid, Am yr

Emmanuel, nid aUwn ni mo'i gael ef ! Mor fychan yw yr hyn a

wyddom ni! Rhaid cael aredig âg anner y Gr a lefarodd y

dychymyg; derbyn help yr Ysbryd a roes y gair, cyn y gallwn

weled dim. Fel y dywedai yr eghvys am ei Hanwylyd, "Wele

efe yn sefyll y tu ol i'n pared;" nis geUir felly ei weled na'i glywed

ond yn aneglur. Eithr pan y tyner y pared pridd i lawr, ac i oleuni

gogoniant berffeithio yr enaid, nid drych na thystiolaeth a fydd

ganddo mwyach; ond bydd yn "gweled wyneb yn wyneb;" ei

weled Ef ei hun. "Ni a gawn ei weled ef megys âg y mae. Eto

megys nad yw goleu ffydd yn dyfetha goleu natur, ond yn ei

berffeithio, felly y gwna goleu gogoniant â goleuni ffydd.

3. Mae gan y crcdadyn sicrîuydd am y naill ystâd gystal är

llall.

Gyr am fod yn y corff drwy brofiad, a gyr am yr ystâd arall

\x\vy ffydd. Os nad all ffydd ei sefydlu ef ynddi, y mae hi yn

dwyn sicnv)'dd i'w fynwes am dani; ac felly efe a yr fod yr ystâd

nefol yn bod, a'i bod hi yn well na'r fuchedd hon. Nid oedd

yr eglwys luddewig ddim yn dirnad goleuni a rhyddid cyflwr yr

eglwys dan yr efengyl; eto gwyddent fod y cyfryw gyflwr i'w ddys-

g^\7l, ac y byddai yn well na'r cyflwr yr oeddent hwy ynddo.

Feîly er eu bod vr\ raa\^Thàu Duw am air ac ordinhadau yr ystâd
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hòno, sychedent am ci gweled yn cilio i ruddi lle i'r efengyl.

"Hyd oni wawrio'r dydd, a chilio o'r cysgodau;" ymlaen at hyny

yr edrychent yn awyddus. Yn gyftelyb y mae yr eglwys dan yr

efengyl gyda golwg ar ystád ddyfodol gogoniant. "Nid amlygwyd

eto beth a fyddwn." Pe cawsai Paul genad i dd}wedyd beth a

welodd a pheth a glywodd yn mharadwys Duw, buasai yn dda

genym. Ond ni a wyddom fod y sefyllfa nefol yn Uawer iawn gwell

na'r sefyllfa ar y ddaear; byddwn yno heb yr hyn ,sydd yn poeni,

yn mw}-nhâu }-r hyn s}'dd hyfryd ; ac felly yr ydym, er gahv y
sabbath yn hyfrydwch, yn hiraetliu am }r orphwysfa sydd eto

yn ol.

Gyr y cristion fod y fath ystàd i'w dysgwyl, canys y mae efe

yn cael y Bibl yn bendant yn dyweyd fod y fath le yn bod. Mae'r

duwiol yn un sydd yn rhoddi i^ob coel ar eiriau Duw; acy mae
yr Ysgrythyr yn eglur ddyweyd am wlad well; am Dduw wedi

parotôi dinas i'w bobl; "dinas ag iddi sylfeini, saer ac adeiladydd

yr hon yw Duw.'' Sicrhâ fod etifeddiaeth yn nghadw yn y nef-

oedd i'r rhai oll a adgenedlwyd. Yr oedd Crist yn benderfynol

yn dyweyd fod gan ei Dad d}^ yn yr hwn yr oedd Ilawer o drig-

fanau, a'i fod ef yn myned i barotôi Ile i ni. Felly, fel yr wyf yn

rhwym o gredu am wledydd yn y byd hwn ar sail gair dynion, yr

wyf, a dyweyd y Ileiaf, mor rhwym o gredu am y nef. Y mae
rhy^y lc ac ystâd yn bod sydd yn cyfateb i'r geiriau gwerthfawr

hyn.

Mae gan y cristion frodyr wedi niyned yno. Aeth Enoc ac

Elias yno yn y corfif; daeth Moses ac Elias oddiyno wedi bod yno

am oesoedd, a dychwelasant yno drachefn; y mae Mab Duw wedi

esgyn yno drwy yr awyr yn weledig; ac yr oedd angelion Duw yn

disgyn i sicrhàu mai yno yr aethai efe, ac y daw drachefn i

gymeryd ei bobl ato yno. Yr oedd Paul yn byw ac yn Ilafurio

flynyddoedd ar y ddaear wedi bod yno dros enyd; a chafodd

Stephan weled y wlad hòno o'r ddaear.

Mae portrëad ac arddangosiad o'r Ile wedi ei wneyd cyn hyn

ymysg dynion ar y ddaear. Fe aeth Duw â Moses i'r mynydd,

ac a roes idea iddo am y pethau nefol eu hunain ; beth a fyddai

ansawdd pethau yno pan y cyflawnid y dirgelwch yn nghnawdol-

iaeth ac esgyniad y Gwaredwr. Yna efe a'i hanfonodd i dynu

picti\\T o ncfoodd fach \y\ y gwersyll. Yn y canol }t oedd y
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cysegr, pabell Duw; yn nirgelfa hòno yr oedd yr arcli a'r drugar-

eddfa, y cerubiaid, a'r Shecinah. I mewn yno, wedi gwneyd cym-

mod yn y cysegr, yr oedd yr archoffeiriad yn myned i weithredu

tuag at Dduw dros yr addohvyr oedd yn aros allan. Oddiamgylch

yr oedd y deuddeg hwyth. Beth yw hyn oU ? Br-ddarluniad

ydyw o'r nef ei hun. Hon yw y Jerusalem nefol, Ue yr esgyn y
saint o hoU gyrau y byd; y deml lle yr addoHr Duw yn berfìfaith.

Yma y mae Efe yn Nghrist ar orseddfainc ei ras, y llechau yn gyfan

o dan gauad aur yr iawn, yntau, yn un à'i ogoniant, yn gwasgar

ffrwythau ei ras i'r eghvys drwy'r nef a'r llawr. Yr Archofifeiriad

mawr, ar ol gwneyd cymmod yn nhabernacl ei goríif a thnvy ei

waed ei hun, sydd wedi myned i mewn yno, i ymddangos ger

bron Duw drosom ni; y ddalen aur ar ei dalcen—dy achos di, fy

enaid, ar ei galon—y thuser aur yn ei law—a'r Mawredd yn gwenu

arno, gan ddywedyd, Myfi a gefais iawn ! Yno y mae myrddiwn

o angehon, ac ysbrydoedd y cyfiawn y rhai a berfifeithiwyd.

Ehedeg yno a wnaethant yn angeu; daethant i dangnefedd; aros-

ant dan gysgod yr HoUalluog, yr hwn sydd yn breswylfa i'w bobl

trwy yr holl genedlaethau. Maent yn aros yn ei babell byth, gan

ddysgwyl y mabwysiad, sef prynedigaeth eu corff

Ac mae'r saint ar y ddaear yn dyfod atynt yn addoHad yr

efengyl, ac felly yn cael blaenftrwyth ac ernes o'r nefoedd cyn

myned iddi. Mae eu henaid yn dyheu am fyned yno. Yr ystâd

nefol sydd yn gymheUiad iddynt i bob dyledswydd—yn sefyU yn

Ue pob mwj-niant—yn ddigon o ad-daUad am bob bhnder. Ant

drwy y cwbl a'u cyferfydd dan ganu wrth gofio fod y nef o'u

blaen.

4. Maé'r credadyn yn y byd hwn yn sefyll mewn perthynas â'r

ddwy ystâd.

Y mae cyfathracli rhyngddo â'r corff ac â'r Arghvydd—â'r byd

hwn, ac a r byd a ddaw. Mae yn ei fynwes deimladau sy'n cyd-daro

á'r ddwy ystâd, a chanddo waith a chyfeiUion yn y ddwy. FeUy

mae gan bob un hawl a dylanwad cryf ar ei feddwl. Yn rhin-

wedd ei undeb á'r corff, y mae wedi dyfod i berthynas â gwraig,

plant, a chyfeiUion o'r un natur âg ef ei hun, ac yn cael ei am-

gylchu â Uîaws o wrthddrychau cyfaddas i'w synwyrau corfíbrol, a

phleserau sydd at archwaeth y bywyd anifeilaidd hwn. Yn ei

undeb â'i Arglwydd, daeth i gyfathrach â thrigoUon nefol, ac yn
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alluog i fwynhâu pleserau angelion; a mynai ei ysbryd weithiau

fyned oddicartref oddiwrth y teulu corftbrol yma, a chartrefu yn y
cymundeb ysbr}dol yr ochr arall i'r Uèn.

Fel hyn mae nef a daear yn cydsugno yr enaid, nes y mae yn

gyfyng arno o'r ddeutu, heb wybod pa beth i'w ddewis. Ychydig

ychwaneg o ymwrando ar deimladau natur lawer tro a dröai y fantol

o ochr aros yn y corfif, a gradd mwy o ffydd a'i tröai o blaid bod

gyda yr Arglwydd. Pe medrem roi llais natur yn ngenau y corft",

yn debyg fel y mae John Howe yn sylwi ar hyn, dadleuai dros

arosiad yr enaid yn ei hen gartref: "Onid myfi yw y corft" a

ffurfiwyd o bwrpas i ti—y gragen sydd wedi tyfu am danat o'r

dechreuad? Ynof fi y cefaist fôdj trwof y dechreuaist weithredu.

I'm synwyrau yr ydwyt yn ddyledus am dy syniadau cyntaf, ac ni

wyddost mewn un modd beth a feddi na pha sut y g%veithredi

hebof fi. Paham yx ymadewi â'th hen gartref? Ti yw fy enaid,

fy mywyd a'm gogoniant i; os ymadewi, yr wyf yn llygru, yn

myned yn dail i'r ddaear, ac yn fwyd i bryfed. Trwy fy undeb â

thi y mae i mi gyfran mewn crefydd; pan y byddi di yn gweddîo

ar Dduw, cáf finnau fyned ar fy nghniau
;
pan y byddi yn ben-

dithio Duw, câf finnau ganu; a phan byddi yn ymborthi ar

,
ffrwythau angeu Crist yn y swper, câf finnau yr arwyddion, yn

awgr}'m fod rhywbeth amgen i'r anifail yn fy aros eto. Ond am

y bedd, nid oes dim crefydd yno
;
yn angeu, nid oes gofia am ei

enw; yn y bedd pwy a foHanna yr Argíwydd? ni thraethir ei

drugaredd ef mewn bedd, ni chlodfora y llwch mo hono. Os

bûm yn fagl i ti, ac yn llyffetheirio dy weithrediadau, bûm hefyd o

ryw help. Trwy fy llygaid i y g^yelaist hardd lythyrenau ei enw

Ef gyntaf erioed; trvvy fy nghlustiau i clywaist yr hyfr}'d lais;

myfi a'th ddygodd drwy goedwig berleisiol i ben y bryn hyfryd i

weled y dolydd wedi eu gwisgo â defaid, a'r dyffrynoedd wedi eu

gorchuddio âg ýd, nes byddai hwyl bloeddio a chanu }-n disgyn

amat tithau, pan hw^rach na fydd ysbryd noeth yn derbyn un

effaith oddiwrth y fath wrthddrychau." "Ah," medd yr enaid,

"nid fy nghynllun i yw yr ymadawiad; nid wyf yn chwennych fy

nyosg."

Ond yma y mae lesu Grist megys yn tòri ar yr ymddyddan.

Dywed efe yn mhrofiad y credadyn, "Un ochr i'r ddalen yw

honn : mT* grrirf finr!?in nir i'w dd^'weyd ar y pwnc. O enaid,

2 «



440 Ö'r corff gyda yr Argluydâ.

onid myíì a'th gerais â chariad tragywyddol, ac a'th brynais i

Dduw trwy fy ngwaed, a gymerais gnawd fel yr eiddot ti i farw

drosot, ac a roddais fy Ysbryd i'th fywhâu ? A ydyw y corff yn

sôn am ry^v bleserau a fwynhei drwy dy undeb íig ef? meddwl,

attolwg, beth a gefaist trwy dy berthynas â minnau. Yn rhinwedd

dy berthynas â mi, codwj^d dy berson i heddwch Duw, a'th natur

i'w ddelw; oes! y mae i ti ftynnonau anhysbydd o bleserau yn y
Duwdod mawr. Agorwyd i ti byrth y trigfanau nefol; y mae
parodrwydd i'th dderb}n i'r tragywyddol bebyll. Gollwng yr hen

gorff yna i lawr i'r bedd; ac os yw yn dda genyt am dano, yr wyf

yn sicrhâu hyn cyn i ti ymadael, Mi a'i hadgyfodaf ef yn y dydd

diweddaf. Cyfnewidiaf y corff gwael hwn fel y gwneler ef yr un

fflirf á'm corff gogoneddus i. Myfi yw yr Adgyfodiad a'r Bywyd;

yr hwn sydd yn credu ynof fi, er iddo farw, a fydd byw. Wedi
rhoddi corff ac enaid i'm gofal i, mi a gadwaf y ddau hyd y dydd

h^vnw."

Pan ddaw y pethau hyn i"r profiad, gweithiant gredinwyr yn

gydffurf ág iaith y testun: " Yr ydym yn hyf, ac yn gweled yn dda

yn hytrach fod oddicartref o'r corff, a chartrefu gyda yr Ar-

ghvydd."

II. Yr hyn sydd yn peri i'r cristion, pan mewn iawn

DYMHER, DDEWIS Y NAILL YSTAD YN HYTRACH NA'R LLALL.

Amgylchiad nad oes ei gyfifelyb yn y grëadigaeth yw marwolaeth

dyn. Nid oes gan angel ddim a all farw, ac nid oes yn yr anifail

ddim a all fyw ar ol manv. Mae gan ddyn ysbryd anfarwol fel yr

angel, a chorfif marwol fel yr anifail; ac wele'r ddau, wedi bod yn

wastad ynghyd, heddyw yn myned i ymadael â'u gilydd dros oes-

oedd maith. Mae yr orchwyhaeth yn chwerw, a'r canlyniad yn

arswydol: natur drwy ing a loesion angeuol yn ymoUwng, a'r

undeb diamgyffred yn tòri, a'r ysbryd dyosgedig yn dychwel at

Dduw i'r byd anweledig a thragywyddol. Mae yn werth gwybod

beth sydd yn gwneyd enaid y credadyn yn ddigon hyderus i

syynebu y fath amgylchiad yn wirfoddol ac o ddewisiad. A dyma
yw hyny: "Cartrefu gyda yr Arghvydd."

I. Y?Xyx\\\Ví gyda phwy y bydd y credadyn yn cartrefu: gyda yr

Argh^^dd lesu.

Wele y Person mwyaf rhyfeddol sydd yn bod. Nid oes gyfifelyb

iddo ymysg dynion nac angcHon; ac nid oes Berson yr un fath

I
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ág ef yn Hanfod Duw ei hun. Duw yn y dyn Crist lesu:

cartrefu gydag Ef y mae )'r ysbryd a berffeithiwyd. Efe yw canol-

bwynt yr arfaethau tragywyddol, cyflawnwr dyfai.s Duw, gwrth-

ddrych yr hen brophwydohaethau, sylwedd yr holl gysgodau,

cnewyllyn yr holl addewidion, dysgwyhad yr oesoedd, a dymun-

iant yr holl genedloedd, at yr hwn y mae y ddau destament yn

cydgyfeirio, yn yr hwn y mae Duw a dyn yn cydgyfarfod mewn
heddwch, ac angeHon a saint, teuhi y nef a'r Uawr, yn un eghvys.

Ynddo ef y maent wedi eu hadgrynoi yn un, ynddo ef yn cyd-

sefyll, a thrwyddo yn cydweled a chydfwynháu Duw yn dra-

gywydd.

Llawer sydd o edrych ar bersonau o urddas. Pwy mor urddasol

âg ef? â'n Hargh\'ydd ni? Y m.ae eíe "uwchlaw pawb, yn Dduw
bendigedig yn oes oesoedd." Liawer o syhv a wneir o'r rhai a

chwihasant i ddyfnderau natur, ac a ddygasant bethau dirgel i

oleuni. Pwy fel yr Hwn a hysbysodd y Duw na welodd neb

erioed, a roes feddyhau ei galon ar gyhoedd, ac a ddg fyw^'d ac

anllygredigaeth i oleuni ? Llawer o grafìu a fydd ar y rhai a gyf-

lawnasant orchestion mawrion. Beth am fod gydag Ef a ysigodd

ben y sarph, a yspeihodd d>^vysogaethau, a ddattododd weith-

redoedd y diafol, a ddybenodd gamwedd, a gododd hen ddeihaid

marwolaeth i deyrnasu mewn bywyd, gan íod yn angeu i'w hangeu

yn ei angeu ei hun ? Bydd ôl ei v/aith ar grëadigaeth Duw byth.

Sychedodd yr enaid crediniol laweram ei adnabod; syllodd lawer

arno yn y drych a'r ddammeg; ond gartref y bydd yr Arghvydd

ei hun yn ddigyfrwng ger bron y meddwl byth.

2. Ystyriwn ymha le y viaér Arghoydd yn cartrefu. Gyda

golwg ar ba ystád o eiddo Crist mae'r enaid duwiol yn dymuno

bod gydag Ef ?

Yr ydym yn barod i feddwl y buasai yn dda genym fod gyda

yr Arghvydd Crist ymhob amgylchiad y bu efe ar ei daith yn y

byd. Mi dybiwn y buasai yn dda genyf ei wyho yn y preseb;

gorwedd wrth ei draed ef fel ci bach i glepian cyfarth os daethai

Herod na neb yn agos i wneyd drwg iddo. Pwy na fuasai yn

caru bod gydag ef yn tcithio o Judea i Gahlea ac yn ol—

o

Bethania i Jerusalem yn ol ac ymlaen—dros afon Cedron i ardd

Gethsemane? Pwy na fuasai yn hoffi bod gydag ef ar bcn y

mynydd sanctaidd yn dwyn y nefoedd i lawr i'r ddaear. ac ir ben
2 G 2
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y Uall yii esgyn o'r ddaear i'r nefoedd? Beth a fuasai ei weled ef

yn gweddío nes yr oedd ei wyneb yn dysgleirio—yn gorchymyn

}T elfenau cynddeiriog i lonyddwch—clefydau a ch)'tlircuhaid

yn ffoi o'i flaen ? Beth a fuasai clywed ei eiriau grasol }n dyferu

ü'i enau ef ei hun, gwrando arno yn d}ddanu benywod gweiniaid,

ac yn bendithio plant bach ?

Ond beth, yn wir, a fydd bod gydag ef yn ei gartref, o dan y

gogoniant oedd iddo ef gyda'r Tad cyn bod y byd! Mae yn

rhaid i ni feddwl fod liwn yn rhywbeth mawr, canys yr oedd ef ei

hun yn sòn llawer am dano. Nid oedd mawredd bydol ddim yn

werth ganddo ef edrych arno eihvaith. Y mae dillad esmwyth,

príodi a rhoi i brîodas, yn burion pethau i blant y byd hwn ; ond

yr oedd ffordd yr lesu fry—ei syniadau yn gydnabyddus á phethau

oedd yn gosod gwywdra ar deyrnasoedd y byd a'u gogoniant.

Nid oedd gwychder y deml, neu'r cynnyg i'w wneyd yn frenin, yn

dchm yn ei olwg ef a gadwai ei lygad ar ogoniant y t nefol, ac a

arosai am yr adeg i fod yn ben crëadigaeth Duw. Ond yr oedd

ei serchiadau ef yn cyffro wrth sôn am y gogoniant oedd iddo

gyda'r Tad cyn bod y byd. "Fy ngogoniant! Onid oedd raid i

Grist fyned i mewn i'w ogoniant? Mab y dyn a eistedd ar

orsedd ei ogoniant; efe a ddaw yn ei ogoniant ei hun, ac yn

ngogoniant ei Dad, gyda'r angeUon sanctaidd." Wel, yn y gogon-

iant hwn y cei di, enaid duwiol, ei weled ef, ac aros gydag ef yn

ddiddiwedd. Caififgogoniant ei Dduwdod ei lawn amlygu; a'i natur

ddynol a fu yn y tlodi a'r dirmyg, a weHr yno dan ogoniant mwy
na dysgleirdeb yr haul. Canfyddir y Duw-ddyn yn nwynháu ei

holl ogoniant cyfryngol, yn Ben ar bob tywysogaeth ac awdurdod,

îe, ar hoU grëadigaeth Duw, yn gyfrwng cymundeb â Duw rhwng

saint ac angeUon, ac feUy yn Uywio addohad y gymanfa fawr a

bendigedig. Bydd hoU gamrau ei ddarostyngiad yn myned yn

foroedd o r}-feddodau yn ngoleu ei fawrhydi yn y nef. Gwn fy

mod yn dyweyd am hyn yn wael a thywyU; ond pe bawn gartref

yn ei weled ef, d}r\vedwn yn amgenach. Os daeth brenines y
deau o eithafoedd y ddaear i weled gogoniant Solomon, y mae
mwy na Solomon yma; mae yn werth myned i dragywyddoldeb i

gael dirnadaeth am ei ogoniant ef.

3. Ystyriwn pa beth afydd cartrefii gyda yr Arglwydd.

Cynnwysir yn hyn lawer mwy na bod yn yr un fan ág efe, ac y\\



O'r i'or-' gyda yr ArghoyifíL 44;^

edrych arno; mae yn golygu byw yr un by\v}d âg ef, bod }"n g}'d-

gyfranog âg ef yn ei ogoniant. B}'dd y seintiau nefol yn myned i

mewn i'w lawenydd; ei lawenydd ef wedi ei gyflawni ynddynt

hwy; yfant gydag ef yr un gwìn newydd yn nheyrnas ei Dad.

Megys yr ordeiniodd y Tad iddo ef deyrnas, felly yr ordeiniodd

yntau iddynt hwythau. D}-rchafwyd ef i deyrnasu gyda'r Tad ar ei

orseddfainc, ac y mae yntau yn dyrchafu ei bobl i deyrnasu yno

gydag ef "Yr hwn sydd yn gorchfygu, rhoddaf iddo ef eistedd

gyda mi ar fy ngorseddfainc, megys y gorchfygais innau, ac yr

eisteddais gyda'm Tad ar ei orseddfainc ef." Os dyna dy gartref,

gristion, paham, ynte, }t ofni fyned trwy ln cysgod angeu, y
ftbrdd uniongyrchol, a'r unig fíbrdd, i'th gartref dedwydd ?

4. Cartrefu gyda yr Arghvydd a f}'dd h}-n; ìiid niyiicd a dy/od,

ond aros gydag ef.

Mae yr lesu yn ei ras yn ymweled â christion yn f}'n}-c]i }n y

bywyd hwn; ond y mae efe gydag ef megys i'r ddau ddysgybl oedd

yn myned tuag Emmaus: yn awr yn ymegluro, ac yna yn diflanu.

Mae yn edrych trwy ffenestri yr ordinhadau; ond gyda bod y truan

yn dechre gwaeddi, Dacw fy Nuw i ! maeefe yn ciho ac yn ymguddio.

Yn debyg fel y mae'r baban gyda goleuni'r ganwyll : y mynyd hwn

y mae efe, dybygid, wedi canfod y goleu, a'i lygaid bach yn

ymsefydhi arno; ond y mynyd nesaf, dyna efe wedi ei goUi, ac yn

edrych am dano yn ofer,—fehy y mae cristion yn y byd hwn gyda

yr lesu: ei gael a'i goUi yw ei hoU hanes yma. Ond wedi myned

gartref ato, "feUy y byddwn yn wastadol gyda yr Arghv}-dd," heb

berygl coUi yr olwg arno byth mwyach. Wel, ynte, medd

y cristion, pan lewyrcho ei fíydd, Henfíych ddattodiad y corff", os

câf trwy hyny fod gyda Christ, a mwynhâu yn ei gymdeithas ddi-

gonolrwydd Uawenydd, a digrifwch yn dragywydd

!

Os mynem lefaru iaith y testun, cofier y rhaid i ni fedru iaith yr

adnod o flaen y testun: "Canys wrth ff'ydd yr ydym yn rhodio, ac

nid wrth ohvg." Rhodio wrth ohvg a fydd cartrefu gyda yr Ar-

ghvydd; ac os ydym a'n hwyneb yn gywir ar y cartref hwnw, yr

ydym yma yn rhodio Avrth fíydd. Ni cheir y gohvg d}fodol heb

fí"ydd yn bresennol; ac nid oes ff"ydd heb ohvg i'w dil}-n. Tydi

y dyn nad wyt yn rhodio wrth ffydd }'ma, nad wyt yn credu yn

Nghrist yn awr, paid a meddwl y byddi yn rlìodio wrth ohvg

draw, yn cartrefu gyda yr Arghvydd ar ol marw. i\. thithau,
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gristion, sy'n rhodio wrth fìydd yraa, paid ag ammheu na byddi

yn rhodio v>'rth olwg draw. "Yr Arglwydd a rydd ras a gogon-

iant." Pob un yn ei drefn ei hun: y blaenffrwyth yw ffydd yn

Nghrist; wedi hyny ceir y golwg dedwydd ar Grist yn ei ym-

ddangosiad, a chartrefu gydag ef yn dragywydd. Y mae un yn

dyfod ar fy ol i, medd ffydd, sydd fwy na myfi. Y wawr yn tòri

yn yr enaid, dyna j\y ffydd yma: yr hanner dydd, dysgleirdeb y
fturfafen, dyna fydd y golwg draw. Cei ddywedyd yno, Fíarwel,

hen Fibl anwyl ! nid wyf yn credu mwyach o herwydd dy ymad-

rodd di, wele fi yn ei weled Ef fy hunan, ac mi a wn mai hwn yw

y Crist, fy lachawdwr a fy Mrawd ! Pan y byddo dyn oddicar-

tref, y mae yn dda ganddo gael Uythyr oddiwrth y teulu gartref.

Llythyr o'r nefoedd yw yr efengyl; ond y mae yn rhaid cael

Uygad a thafod ffydd i allu ei iawn ddarllen. Mae'r diffydd yn

methu dirnad rhyfeddodau yr efengyl; mae efe yn daUu ac yn

dyrysu yn ei goleuni, fel dylluan yn ngoleu'r haul, ac felly yn

llechu yn ngheubrenydd hunangyfiawnder. Ond yr hwn y mae
ganddo fí"ydd sydd â llygad ei feddwl yn agored; mae yn gweled

gogoniant yr Arglwydd trwy dywyniad yr efengyl; ac y mae yr

olwg o bell arno wedi tynu ei serch ato. fel na bydd byth bellach

wrth ei fodd hyd nes yr elo, trwy farw, i gartrefu gydag ef.



PREGETH XXIII.

CALO.N EAROD.

JOB xi. 13, 14, 15 : "Os dydi a barotôi dy galon, ac a estyni dy ddwylaw ato

ef; os oes dr}'gioni yn dy law, bwnv ef ymaith ymhell, ac na ddycddef i

anwiredd drigo yn dy luestai ; canys yna y codi dy wyneb yn ddifrychau

;

ie, byddi safadwy, ac nid ofni."

MAE y geiriau yn cynnwys cyfarwyddyd Sophar i Job 311 ei

drallod, ynghyda sicrwydd, os byddai iddo ei gymeryd,

yr adferid ef }ti fuan i iechyd a llwyddiant. Os oedd y cynghor

yn seiliedig ar y dyb fod Job yn ddyn annuwiol, a'r addewid yn

golygu yn unig hapusnvydd a mwyniant daearol, yr oedd y
cynghor yn tarddu o gamsyniad, a'r addewid yn ddisail. Gr
perftaith ac uniawTi oedd Job, yn ofni Duw ac yn cilio oddiwrth

ddrygioni, heb ei gyffelyb ar y ddaear, yn parháu yn ei berfíeith-

rwydd er i Dduw ei ddymchwelyd á'r blinderau chwerwaf. Nid

oedd un cysylltiad rhwng annuwioldeb á"i g^vymp, na rhwng edi-

feirwch â'i adferiad i Iwyddiant a chyfoeth yn y fuchedd hon. Pe

buasai Job yn marw yn ei drallod, ni buasai gan ei gyfeiUion ddim

seiliau i benderfynu ei fod wedi marw yn ei bechod a than farn

Duw. Nid oedd ef ei hunan yn dymuno nac yn dysgwyl dim

amgen. "Ffieiddiais einioes; ni fynv>'n fy^v byth." Yr ydych

chwi jTi addaw einioes i mi i'm cymhell i ddychwelyd; ond nid

y^v y cymhelUad mor effeithiol gyda mi. "Ni fynwn fy^v byth.
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Pa nerth s)xlcl i mi ubeithiü? a jjha ddiwedd fydd i nii fel yr

estynwn fy hoedl ? O na ddeuai fy nymuniad ! sef rhyngu bodd

i Dduw fy nrylho, a goUwng ei law yn rhydd, a'm tòri ymaith;

yna cysur a fyddai eto i mi." Yr ydych chwi yn addaw cysur

yma. Yr wyf finnau yn fy nghystudd yn darfod ag ef yma, ac yn

ei ganfod ac yn ei ddysgwyl draw i'r bedd.

Ond er fod cyfeiUion Job, drwy gamolygu rhagluniaeth Duw, a'i

gyfl\\T a'i gymeriad yntau, yn aml yn Uefaru allan o'r pwrpas, eto

y mae eu hymddyddanion yn c)'nnwys athrawiaeth dda a chyfar-

wyddiadau buddiol, yn neiUduol i ddynion mewn trallod. Felly

rhydd y geiriau hyn addy.sg dda. Mae galw pechadur i droi at

Dduw mewn cystudd yn wastad yn brîodol; a rhaid addef fod

llawer wedi eu codi i ddaioni tymmorol drwy hyny. Mae Ahab

a Ninefeh yn esiamplau o hyn. Pan ddychwelai Israel at yr Ar-

glwydd, efe a'u gwaredai hwynt. Yr oedd eu daioni, ac estyn-

iad eu heinioes ar y ddaear, yn dibynu ar eu rhodiad gyda Duw.

Ond, yn neillduol, gosodwch yr annuwiol yn wrthddrych y cynghor

hwn yn lle Job, a daioni ysbrydol yn lle mwyniant y byd yn fater

yr addewid yma, ac y mae y geiriau yn c}ainwys athrawiaeth

sylweddol a phwysig. Maent yn ddarluniad trw)-adl o wir gref-

ydd, ac yn dangos mai y meddiant o honi yw yr unig ffordd i

ddedwyddwch. Ei gwrthddrych yw Duw. Ei heisteddle yw y
galon. Llwybr mawr ei hymarferiad yw gweddi: "estyn y dwy-

law ato Ef." Ei hefifaith yw sancteiddrwydd : bwrw pechod

ymhell. Ei mwyniant neu ei gwobr yw, codi'r wyneb yn ddi-

frychau, bod yn sefydlog, ac yn ddiofn.

I. Parotoad calon at Dduw: "Os dydi abarotôi dy galon."

Darllenir gan rai, "Os dydi a gyfeiri dy galon;" neu, "a osodi

dy galon;" neu, "a sefydli;" neu, "a gadarnhei dy galon." Ar-

wydda, rhoddi yn y galon dueddiad at Dduw—ei gosod megys

mewn iawn gywair, a'i sefydlu yn y tueddiad neu'r cywair hwnw.

"Parod yw fy nghalon," medd y Salmydd. "J/y heart is Jìxed,'^

medd y cyfieithiad Seisonig. "J/y heart is firmly ýreared"

medd Ainsworth. "Fynghalon S)'dd yn gadarn-barod."

Wrth ystyried ansawdd naturiol calon dyn tuag at Dduw, a

natur y parotöad hwn, mae yn amlwg nad oes dim a'i heffeithia

ond adnewyddiad grasol yr enaid gan yr Ysbryd Glân. Wrth y
galon yr ydym ni )n golygu y meddwl a'i holl alluoedd fel



Caloìi baì\hì. ./y/

egwyddor hoU weithrediadau d}!!. Y mae lion wrth natur yn

ddrwg: o honi y mae'r pethau gwaethaf yn dyfod allan. Ei

phrif nodwedd tuag at Dduw yw gelyniaeth; ac y mae yr elyn-

iaeth hon yn dangos ei hun mewn goUwng Duw dros gôf; nid

ydyw Efe yn ei holl feddyhau. Os daw'r Goruchaf i'r gydwybod,

nid ydyw yn gymeradwy gan y galon gadw Duw yn ei wybodaeth;

mae'r galon yn ciho oddiwrth yr Arglwydd. Mae Duw yn ei

ddeddf, yn ei Fab, yn y bendithion y mae yn eu cymhell, ac yn y
dyledswyddau y mae yn eu gofyn, yn un y mae yr enaid yn ei

wir gasâu; nid oes ganddo ewyllys iddo. Ac os bydd efe yn

g^vasgu ar y galon mewn argyhoeddiadau—yn rhwymo'r dyn yn

ei gydwybod i adael ei bechodau a throi ato ef, mae'r pechadur

yn cynddeiriogi yn erbyn Duw, ac yn dywedyd wrtho, Ciha oddi-

\vrthyf, canys nid ydwyf yn chwenn^ch gwybod dy fiyrdd ! Bech-

aduriaid, credwch fi : nid yw eich difaterwch ynghylch y Bibl, y
diffyg blâs ar y sabbath a'i ordinhadau, y bhno ar weddío yn y
dirgel, yr anghof o Dduw ar hyd ystod yr oes, yr ymesgusodi rhag

ufuddhâu iddo, a'r oedi dychwelyd ato yn Nghrist, yn ddim am-

gen na gelyniaeth y galon ato. Nid oes gan hyny ddim a barotöa

y galon hon at Dduw ond adnewyddiad grasol ei hoU gynneddlau

gan Ysbryd yr Arglwydd. Hebddo ef, ni wna argyhoeddiadau

ddim ond peri i'r galon ymranu : y farn a'r gydwybod yn dirgy-

mhell yr enaid i droi at Dduw, ond yr ewyllys a'r serchiadau yn

dpyedyd, "Nid hwn ond Barabbas;" pleser cnawd a byd i mi, ac

nid cyfraith yr Arghyydd. Gall, yn wir, fod argrafiìadau arwyn-

ebol yn cael eu gwneyd ar y serchiadau eu hunain, nes y mae'r

dyn yn wylo fel Esau, yn ymostwng fel Ahab, yn derbyn y gair

tr\vy lawenydd, fel yr hAvn a hauwyd ar y creigleoedd, neu yn

ceisio Duw yn fore fel Israel; ond fe wehr "y mwynder yn ymado
fel cwmwl y bore, ac fel gwhth boreuol;" canys nid yw y galon yn

uniawn gyda Duw. Neu os canfyddir rhywbeth tebyg i gyfnewid-

iad arosol ar y galon, nis gAvna hwnw ond ei dofi gyda'i chwantau

—newid ei chwrs o'r naiU sianel i'r llall; o anfoesoldeb i ddeddf-

oldeb; y mae ei hansawdd at Dduw yn para yr un; nid oes yna

osod y serch ar y pethau sydd uchod—dim sychedu am Dduw, na

gorfoleddu yn Nghrist lesu. Mae'r llew wedi ei ddofi, fel nad

y^v yn llarpio fel cynt; ond nid yw eto wedi dyfod fel yr ch i

bori gweUt. Rhaid crcu o newydd, gcni drachcfn, ysgri.^'enu'r
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gyfraith yn y galon. Mae'r tro liwn mor efteithiol, fel y mae yr

anwydau naturiol yn cael eu galw yn "fìfrwyth yr Ysbryd." Yn
eu hanfod y maent yr un âg o'r blaen; ond yn eu naws a'u

tuedd, wele hwynt yn newydd.

Mae y gwaith hwn a bríodoHr i Dduw yn cael ei gymhell ar y

dyn; ac fe fydd parotôi ygalon yn orchwyl bywyd y cristion, ond

yx oll yn waith Duw yn y dyn. Nis gall dyn wneuthur dim da

heb Ysbryd Duw, ac nis gAveithia yr Ysbryd ond yn a thrwy'r dyn.

Gwaith y dyn yw credu, gweddío, a byw yn dduwiol; eto cyn-

nyrchion yr Ysbryd ydynt. "Duw sydd yn gweithredu pob peth

yn mhawb." "Duw yw yr hwn sydd yn gweithio ynoch ewyllysio

a gAveithredu, o'i ewyllys da ef." Mae'r saint yn gweddío yn yr

Ysbryd, yn llawenhâu ynddo, ac yn marweiddio gweithredoedd y
corfî drwyddo. Wedi y planer egwyddorion grasol yn yr enaid,

ei amcan a'i lafur a fydd cyrhaedd perffeithrwydd yn y pethau hyn.

Ond y mae yn cyrchu atynt o hyd trwy yr Ysbryd. Mae yn byw

ynyr Ysbryd, ac yn rhodio ynddo. Os dywed Duw, "Gwnewch

i chwi galon newydd," y mae yntau yn gweddio am dani, ac yn

ymarfer â phob moddion i'w chael. Efe a geisia yn dêg at edifar-

hâu a chredu trwy ymdrechu mewn gweddi, myfyrdod, ac ymar-

feriad âg ordinhadau'r cysegr; a phob mymryn o ddaioni a en-

niUer ganddo, y mae yn cyfrif hyny i ras ac Ysbryd Duw.

Y mae eisieu parotôi y galon yn

I. Iymhyfrydii yn Nuw o ran ei ?iatur.

Nyni yn parotôi ein calon ydyw ceisio ansawdd foesol y galon

yn dymherus i gyd-daro mewn cwbl gydgordiad â natur oruchel y

Jehofah; ymhyfrydu nid yn unig yn ei brîodoHaethau naturiol,

ond yn ei brîodohaethau moesol ef; ei gyfiawnder a'i sancteidd-

rwydd. Y mae yn rhaid i barodrwydd y galon i sancteiddrwydd

fod yn gynnwj'sedig mewn cydfturfiad â natur Duw. Heb dy

newid i ddelw Duw, fy enaid, ni bydd dy galon yn barod i ddim

tuag at Dduw ond i'w arswydo a'i gasâu ymhob man y tarewi

\vrtho. Yr oedd Dafydd yn ol calon Duw, a Duw wrth fodd

calon Dafydd, am fod Duw yn ei weled ei hun yn Dafydd, a

Dafydd yn cael yr hyn oedd yn archwaeth bur ei ysbryd yn Nuw.

Crëwyd dyn ar ddelw Duw; ond wrth geisio myned yn debyg

i'r Duwdod mewn ftbrdd annhêg, efe a goUodd y ddehv brîodol

oedd arno. Mae'r ddwy natur yn groes i'w gilydd, a phob cym-
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undeb rhyngddynt wedi darfod. Ond yn nhrefn yr efengyl,

adferir pechadur i ddehv Duw. Y mae Efe weithian yn ein natur

yn gahv, 'Byddwch fel myfi, fy mrodyr; canys yr wyf íì fel chwi.'

Trem ar ei degAVch a'n newidiai i'r unrhpv ddehv. Goleuni yw
Duw; ac y mae'r saint yn oleuni yn yr Arghvydd. DuVr tang-

nefedd yw efe; ac y maent hwythau yn feibion tangnefedd; y
maent yn drugarogion fel y mae eu Tad yn drugarog, ac yn bur

fel y mae yntau yn bur. Os y gwir Dduw j\s efe, Israehaid yn wir

yw ei bobl. "Duw, cariad yw;" ac y mae holl blant Duw yn

gwisgo cariad, yn aros mewn cariad, ac íelly yn aros yn Nuw, a

Duw ynddynt hwythau. Os nad allant debygoh iddo yn ng^^aith

ei allu, ymdebygant iddo yn ng^vyrthiau ei gariad. Hwy a gar-

ant nid yn unig eu cyfeiUion, ond eu gelynion ; bendithiant y rhai

a'u melldithiant, a gAvnant dda i'r rhai a'u casânt. Y niae yma
gyffelybrwydd tebyg ag sydd rhv,-ng yr argraff á'r sêl. Mae'r

gwr}Tn ar y sêl yn gwneyd pant ar y cyr, mae yn wir; eithr

felly y maent yn cyfateb i'w gilydd, a'r naiU yn dw)-n dehv y Uall.

GeUwch wybod oddiwrth ansawdd calon y duwiol fod Duw yn un

mawr iawn; o herwydd y mae'r duwiol yn myned yn llai na dini

ger ei fron ef Ofnadwy yw Efe, o henvydd y mae'r cristion yn

crynu o'i flaen. HoUbresennol ydyw, canys y mae yr enaid duw-

iol yn ymdeimlo yn wastad yn ei ydd. HoUahuog pv, o her-

wydd gwendid yn ymddiried ynddo yw ffydd. Teimlo ei hun yn

cael ei adferu i ddehv Duw sydd yn wynfyd i'r enaid. Ni byddai

hapusrwydd y dyn a adferid mewn moment o nychod henaint i

hoenusrwydd a grymusder ieuenctyd, yn ddim i'w gymhani wrth

adnewyddiad sanctaidd enaid llygredig: y meddwl tywyll wedi

ei oleuo, yr ew)llys gelynol at Dduw yn dymuno ei fwynhâu, y
serch afreolaidd bellach yn glynu wrth yr Arglwydd. D>Tia

wir deg^vch a hapusr^yydd natur dyn; dechreuad nefoedd ar y
ddaear; rhywbeth j-n cymh^^^yso yr enaid i ymhyfr)-du yn Nuw
yn dragywydd.

O ddyn, g^vybydd nad oes ond un ftynnon hapusrwydd yn agored

yn y byd arall; nid oes neb na dim ond Duw yn fwynhád yno;

ac y mae dy ysbryd halogedig heb ei dymheru i'w fwynhâu ef Pa

beth a ^vneir? Ni newidir byth mo natur Duw; a chan hyny os

deui di ac yntau i ymliyfrydu yn eich gilydd, rhaid ydyw dy

barotôi di tuag ato ef. Ni waeth i ti heb geisio ei wne}'d ef yn dy
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ddycliyi"n)-g yn rhywbetli nad y\v. Efe yw y Graig na syfl ac iias

newidir. Ac ni waeth i ti heb ymddyeithro oddiwrtho, a llechu

mewn anwybodaeth am dano. Efe a ddaw yn sicr i'th ddirnad-

aeth a'th gydwybod; bydd raid i ti fyned ato. Ac er mwyn bod

yn ddedwydd ynddo a chydag ef, anghenrhaid yw parotôi'r galon.

Rhydd hyny i'r enaid flàs hyfryd ar bethau yr Arglwydd. "Ymne-

widiwch drwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw

daionus a chymeradAvy a pherffaith ewyllys Duw." Ni wna i ti

geisio bod yn debyg i Dduw iiiewn mawredd ac uchafiaeth ddim

ond cyífro eiddigedd yr unig wir Dduw i'th gwympo i ystlysau'r

ffôs. Ond trô yr awydd yna am debygrwydd i'r Mawredd an-

feidrol yn ymdrech am ymdebygu iddo yn foesol -niewn cyfiawn-

der, sancteiddrwydd, a daioni. Yna pan waeddi, "Dringaf yn

uwch na'r cymylau, tebyg fyddaf i'r Goruchaf," yntau a etyb, "lë,

tyred, dring ! dring i fyny yiiia ! Bwriedais dy gael yn debyg i

mi fy hun; er mwyn dy sancteiddio yr anfonais fy Mab i farw

drosot, ac y rhoddaf fy Ysbryd i'th grëu o'r newydd." Felly ar

dy fynediad i'r byd y mae da a drwg wedi eu hysgaru oddiwrth eu

gilydd yn gyfangwbl—uffern yn iiiynu yr halogedig iddi ei hun,

a'r nefoedd yn tynu pawb o'r un ansawdd â hithau, bydd dy

ysbryd di wedi ei barotòi i ymgysylltu â'r Ysbryd tragywyddol, ac i

fod yn ddifyr ynddo yn oes oesoedd. Enaid, a wyt ti yn

ymhyfrydu mewn sancteiddrwydd ? a oes ynot ddymuniad am yr

addoliad perffaith fry ? a fyddi weithiau yn ymfendigo WTth feddwl

am yr hyn ydyw Duw ? Dyna ansawdd ysbryd na cheir ond ar

galon wedi ei pharotôi. Y mae eisieu parotôi y galon yn

2. Iyinosiufiìg i Ddmu yn nhrefn ei ras.

Ar y cyntaf, yr oedd dyn yn ffafr Duw, ac ar Iwybr i ddyfod i

dragywyddol fwynhád o hono trwy ei ufudd-dod ei hun. Ond

trwy bechu yn erbyn Duw, efe a gollodd ei heddwch, ac a aeth

yn agored i fod dan ei Hd dros byth. Y gwrthryfel hwn, gyda'i

gosb a'i felldith, sydd wedi ysgaru dyn oddiwrth Dduw, ac oddi-

wrth bawb sydd yn caru Duw, ac, megys gagendor mawr, yn

Uuddias pob cymundeb heddychol mwyach. Eithr y mae Duw
o'i fawr drugaredd wedi nieddwl moddion fel na yrer ymaith ei

herwr oddiwrtho yn dragywydd. Gosododd ei Fab yn iawn; ac

yn Nghrist y mae efe yn cymmodi'r byd âg ef ei hun, heb gyfrif

iddynt eu pechodau. Y genadwri yn awr ydyw, Abrec !
plygwch



Calon barod. 4jl

y glin! Y mae Duw yn barod i laddeu a chyfiawnháu yn ei drefa;

pob peth sydd barod; îe! o du Dduw; ond y mae yn rhaid cael

dy galon dithau, bechadur, yn barod i gyfarfod íìg ef yn y drefn

hòno. Ni b}ddai i ti geisio cadw'r ddeddf er mwyn dy gyfiawn-

hâu drwyddi yn ddim amgen na gwrthryfel yn erbyn yr efeng}d.

Ni bydd dim a wnei yn gymeradwy nes i ti ymostwng i drefn Duw.

"Hyn yAv gwaith Duw: credu o honoch yn yr hwn a anfonodd

efe." Dyma yr hyn a'th wna yn ddedwydd byth yn dy }myl.

Rhaid derbyn y cwbl o ras, ac ymorphwys am deilyngdod ar

haeddiant un arall. A thuag at ei dderbyn ef, rhaid i ti ymwrthod

â'th hoU bechodau. "Gadawed y drygionus ei fíbrdd, a'r gr
anwir ei feddyUau." A raid aros, ar ol gadael y fíbrdd ddrwg a'r

meddyhau anwir, i wneuthur llawer o ddaioni tuag at gael hyder i

nesu at Dduw am drugaredd ? Na, heb oedi, "dychweled at yr

Arglwydd, ac efe a gymer drugaredd arno; ac at ein Duw ni, o

herwydd efe a arbed yn helaeth." A wyt ti yn cymeradwyo'r

telerau? " Deuwch allan o'u canol hwy, ac ymddidolwch, medd
yr Arglwydd, ac na chyffyrddwch á dim aflan; ac mi a'ch der-

byniaf chwi, ac a fyddaf yn Dad i chwi, a chwithau a fyddwch yn

feibion ac yn ferched i mi, medd yr Arglwydd Hollalluog." "Efe

a edrych ar ddynion, ac os dywed neb, Mi a bechais, ac a yrais

uniondeb, ac ni Iwyddodd i mi; efe a wared ei enaid ef rhag

myned i'r clawdd, a'i fywyd a wêl oleuni."

Y mae un perl gwerthfawr yn bod, meddi; a chael hwnw a'm

gwnelai yn gyfoethog yn wir. lë, yn gyfoethog yn y byd hwn ac

yn yr hwn a ddaw; ond ni feddienni di mo hono heb werthu

cymaint oU ag a feddi i'w brynu ef Ei brynu yw'r fíbrdd i'w

feddu, a'i bris yw cymaint oU ag a feddi. A oes ynot galon

barod i wneuthur hyny ? Rhaid gwerthu cymaint ag a fedd natur

wan: caru Crist yn fwy na charu tad neu fam, niab neu ferch;

serch at bawb a phobpeth yn cael ei gadw mewn darostyngiad i

serch ato ef, a pharodrwydd meddwl i'w gadael os bydd raid er ei

fwyn. Rhaid gwerthu cymaint ag a fedd natur bechadurus:

tynu'r Uygad dehau, a thòri'r Uaw ddehau, os ceir hwy yn ein

rh\vystro. Nid oes dim blaenion i'w harbed; ni wiw ymgrymu i'r

un Rimmon ; mae hoU weithredoedd y cnawd i'w gadael, y g\vyn-

iau i'w marweiddio, a phob gau Iwybr i'w gasâu. Rhaid gwerthu

cymaint ag a fedd vsbryd deddfol. Yn fynych. pan y bydd dyn,
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mewn ufudd-dod i argyhoeddiadau, yn diwygio oddiwrth bechod-

au, y mae ysbryd deddfol yn cryfhâu. Nid oes fai yn cael ei

adael, na dyledswydd ei gwneuthur, na bydd y deddfoldeb yn

crafangu am y cwbl i'w dwyn fel teilyngdod at orsedd Duw.

Dyma wneuthur da ! beth gan hyny a fydd i mi ? Ha bechadur,

medd yr efengyl, nid wyt ti yn haeddu dim derbyniad; nid yw

dy ddiwygiad dyledus yn ddim iawn am dy droseddau; er edifar-

hâu, yr wyt yn haeddu dy ddamnio; a'th ddamnio a wneir hefyd os

na roddi di un stoo mawr eto. Beth yw hwnw ? Ymorwedd ar

haeddiant un arall. Y mae yma Waredwr; ond efe a ddaeth nid

i alw y rhai cyfiawn, ond i gadw pechaduriaid. Dy gadw fel un

hunan-gyfiawn a wnai hoU drefn gras yn ofer. Tafl ymaith dy

byneidiau o hunan-gyfiawnder, yr un modd â fiìeidd-dra yr anghyf-

iawnderau, fel y'th gadwer yn unig trwy gyfiawnder Crist. Caled

yw yr ymadrodd, medd y pechadur : gelwir fi i adael fy mhech-

odau i ufuddhâu i Dduw, ac wedi hyny i gyfrif fy ufudd-dod yn

dòm a cholled; peidio pwyso dim ar fy ngwaith fy hun, ac ymor-

phwys yn gwbl ar waith un arall. Gyda fy mhechodau, mi a

gawn bleser wrth fyw; ac oddiwrth fy ufudd-dod, dysgwyHwn

obaith wrth fanv; ond dyma yr efengyl yn fy nghoUedu o'r ddau.

Wedi myned â'm duwiau ymaith, beth sydd genyf fi mwyach ?

Ydyw, y mae hyn wedi peri i lîaws ymadael â'r Duw byw ! Yr

oedd gwahoddedigion y swper mawr yn rhy hofif o'u pethau eu

hunain i'w gadael. Yr oedd y gr ieuanc yn gweled y terms yn

rhy uchel, er mai teyrnas yn y nef oedd yno ar ei gyfer. Israel,

er ei hoU zêl yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrhaeddodd ddeddf

cyfiawnder byth. Paham ? Nacâu plygu i drefn y nefoedd yr

ydoedd. "Canys hwynt-hwy heb wybod cyfiawnder Duw, ac yn

ceisio gosod eu cyfiawnder eu hunain, nid ymostyngasant i gyf-

iawnder Duw."

Ond y mae gras Duw yn cyfnewid y galon, ac yn ei dwyn i

gydgordio â Duw yn ei drefn. Mae ei holl ddybenion yn cyd-

fifurfio, a'i theimladau yn gyd-dymherus â threfn yr efengyl. Beth

bynag a ddywed Duw, dywed yr enaid bellach, "Parod yw fy

nghalon." A ydyw Duw yn gofyn ufudd-dod i'w ddeddfau?

"Gostyngais fy nghalon," medd y credadyn, "i wneuthur dy

ddeddfau byth hyd y diwedd. O am gyfeirio fy fíyrdd i gadw dy

ddeddfau !" A raid gadael yr ufudd-dod fel sail teilyngdod, a fíbi
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at Grist heb ddim? Boddlawn iav*'n, medd yr enaid grasol; "íe,

yn ddiammheu, yr wyf yn cyfrif pob peth yn goUed o henyydd

ardderchogr\vydd gwybodaeth Crist lesu fy Arghvydd—ac y'm ceir

jaiddo ef heb fy nghyfiawnder fy hun." Dyma lle y byddaf mwy,

medd y pechadur edifeiriol a chrediniol; doed y ddeddf i daranu,

euogr\vydd pechod i'm molestu, teimlad o'm hannheilyngdod i'm

suddo, dyledswyddau a rhinweddau i gynnyg eu gwasanaeth i'm

dal i fyny,—yn eu hwyneb oU, mi ymorweddaf ar lesu Grist, Ped

agorid myrdd o ffyrdd i fyned i'r nefoedd, hon yAV yr unig ftbrdd

i mi. Dacw Benhadad falch yn gahv yn drahäus am bob peth

gan Ahab; ei arian a'i aur, ei wragedd a'i feibion, y cyfan; rhaid

iddo eu cael yn ol fel y myno ; eithr pAvy ond yr un g\vr a orfu yn

fuan wedi hyny anfon ei weision at Ahab gyda sachlîan am eu

Hwynau, a rhaffau am eu penau, gan ddywedyd, "Benhadad dy

was a ddywed, Attohvg gâd i mi fyw!" Rhaid yw eto barotôi

calon pechadur tuag at gyfryw gyfnewidiad. Yn nydd gwir argy-

hoeddiad, isehr uchelder dyn, a'r Arghvydd lesn yn unig a ddyrch-

efir. Crist sydd bob peth gan yr enaid bellach: ei ddadl am
bob bendith, ei gymhelhad i bob gwaith, ei ymffrost ymhob man a

cher bron pawb. Y mae yn rhaid parotôi'r galon yn

3. I gyfarfod â Dinv yn ei hoîl orLhiüyliaethau.

Byddaf fi yn cael fy nhueddu i feddwl, yn ol llawer o arwyddion,

fod Duw yn myned i wneuthur ei waith, ei ddyeithr-waith, yn ein

dyddiau ni. Pa beth a pha fodd, nis g^vn; ond mi dybiwn fod

geiriau Crist yn genadwri neiUduol at gristionogion yr amser hwn

;

"Bydded eich Iwynau wedi eu hymwregysu, a'ch canwyUau wedi

eu goleu, a chwithau yn debyg i ddynion yn dysgwyl eu Har-

ghvydd. Wele yr wyf yn dyfod fel Ueidr; gAvn ei fyd yr hwn
sydd yn gwyho, ac yn cadw ei ddiUad, fel na rodio yn noeth, ac

iddynt weled ei anharddwch ef." Ond, heb sôn am bethau anar-

ferol, y mae eisieu parotòi ein calonau i gyfarfod â Duw yn ei

orchwyUaethau cyffredin yngln â ni yn bersonol. Mae ein tro

ninnau i yfed cwpan bUnder yn sicr o ddyfod.

Y mae Uawer o bethau }'n ngorchwyUaethau Duw yn ddyrys i

reswm, yn flin i natur, ac yn ofnadwy i gydwybod. Dyfnder

mawr yw barnedigaethau Duw; y mae mesur eu huchder a

phlymio i'w dyfnder yn rhywbeth S}'dd uwclilaw gaUu dyn. FeUy

y dengys Sophar yn mhennod y testun. "A eUi di wrth chwilio
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gael gafael ar Dduw ? a elli di gael yr HoUalluog hyd berffeith-

rwydd? Cyfuwch â'r nefoedd ydyw, beth a wnei di? dyfnach

nag uftern yw, beth a elh di ei wybod ? Mae ei fesur ef yn hy
na'r ddaear ac yn lletach na'r môr. Os tr efe ymaith, ac os

carchara, os casgl ynghyd, pwy a'i rhwystra ef?" Wrth geisio

deall y gorchwyhaethau, y mae dyn yn ei ddangos ei hun yn

asyn. " Dyn gwâg er hyny a gymer arno fod yn ddoeth, er geni

dyn fel hwdn asen wyllt." Yna mae'r testun yn dilyn : parotôi y

galon at Dduw yw y Uwybr goreu. Y mae gwyneb y byd yn

llawn cymysgedd: gorthrymder, gwaed, y trechaf yn treisio a'r

gwanaf yn gwaeddi
; y rhai sy'n llenwi'r byd a thrigfanau traws-

der yn chware mewn môr o hawddfyd, a saint yr Arghvydd â'

u

cerydd yn dyfod bob bore ! Y mae ceryddon Duw yn fiinion i

natur. O fel yr ymaflwyd yn Job ar binacl llwyddiant, ac y

chwalwyd ei nyth; Uadd ei blant, difa ei iechyd,|a pharddüo ei

enw da ! Ac y maent yn ofnadwy i'r gydwybod. Trwy y gor-

chwyhaethau allanol y mae saethau yn cyrhaedd yr enaid yn

dufewnol. "Y mae saeihau yr HoUaUuog ynof, y rhai y mae eu

gwenwyn yn yfed fy ysbryd," medd Job. Beth a wneir? Parotôi

y galon tuag at Dduw, mewn ffoi trwy fíydd at Grist; dyna ddigon

yn wyneb digofaint ei orchwyUaethau. "Pa beth a atebaf pan

y'm cerydder?" ebe Habaccuc; credaf yn fy Nuw eto, a byw

fyddaf, canys "y cyfìawn a fydd byw trwy ei ffydd." A pha beth

yw y parotöad calon tuag at Dduw gyda golwg ar ddybenion y
gorchwyUaethau ? Darfod â phechod. "Trwy hyn y glanheir

anwiredd Jacob; a dyma yr hoU fírwyth, tynu ymaith y pechod;"

nid tynu ymaith yr orchwyhaeth, ond dyfod yn lân trwyddi.

Ac yn wyneb dyryswch neu aneglurdeb y gorchwyUaethau, paro-

töwn ein calon trwy ymostwng i benarghvyddiaeth Duw. Paham
yr ymrysonaf yn ei erbyn Ef? medd perchen y galon barotöedig;

"nid yw efe yn rhoddi cyfrif am ddi-m o'i weithredoedd. Y mae

efe yn un, a phwy a'i try ef? a'r hyn y mae ei enaid ef yn ei

chwennychu, efe a'i gwna." IMae yn ddoeth i wybod beth sydd

oreu i'w wneuthur, ac i wneuthur i bob peth gydweithio er

daioni i mi. Wele fi yn ei law, fel y priddgist yn llaw'r crochen-

ydd ; llunied fi fel y myno ! O yr hen EU ddysyml ! yr oedd efe

wedi bod wrthi drwy'r nos yn parotôi ei galon at y ddedfryd ar ei

d drannoeth. "Beth yw ygair a lefarodd yr Arglwydd wrthyt?"
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ebe efe wrth Samuel ieuanc; "na chela, attolwg, oddiwrthyf."

Paid a sugndynu gormod oddiwrth y bachgen, rhag y daw allan

ddwfr chwerwach nag a fynit. Na, yr wyf yn barod. "Yn y
dydd hwnw y dygaf i ben yn erbyn EH yr hyn oU a ddywedais am
ei d ef, gan ddechre a diweddu ar unwaith." Amen, medd Eli.

"Ni wneir iawn am anwiredd t EU âg aberth, nac â bwydoffrwm

byth." Wele, Duw sydd yn dywedyd, ebe EU; "yr Argh^ydd yw
efe; gAvnaed a fyddo da yn ei olwg." "Dychwel âg arch Duw i'r

ddinas," medd Dafydd, pan yn ffoi o herwydd Absalom, wTth

Sadoc }T offeiriad; "os câf fi ffafr yn ngohvg yr Arghvydd, efe a'm

dg eihvaith, ac a bâr i mi ei gAveled hi, a'r babeü." Ond beth os

dyAved efe, Dafydd, nad y\v yn foddlawn i ti ? Ymostwng, ynte,

a fydd iy Ue i; "Wele fi, gwnaed i mi fel y byddo da yn ei olwg."

Nid dim moesgarwch defodol, eithr parotöad calon, a ddg
bechadur i'w dymher ostyngedig ac addfwyn hon. Rhaid parotôi'r

galon hefyd yn

4. Iymgysegru i Ddinu yn ei holl wasanaeth,

Pan y byddo rhyw un amcan wedi Uyncu y galon oddiwrth bob

amcan araU iddo ei hun, a bwriad sefydlog wedi ei ffurfio ynddi

i gyrchu at hwnw, costied a gostio, mae'r galon yn barod i'r peth

hwnw; mae pob croes-amcan yn cael ei wrthod yn hoUol. Amcan
oes y cristion yw gwasanaethu yr Arghvydd; y mae yn dal pob

gwasanaeth araU mewn darostyngiad; ac y mae yr enaid yn ei

hoU aUuoedd yn ymuno ac ymgyflwyno i ogoneddu Duw. Dywedir

am Rehoboam, mab Solomon: "Efeawnaeth yr hyn oedd ddr\vg;

canys ni pharotôdd efe ei galon i geisio yr Arghvydd." Ar ymyl

y ddalen, dyAvedir, "Ni sefydlodd," neu, "ni osododd," neu, "ni

chyfeiriodd efe ei galon i geisio yr Arghvydd" (2 Cron. xii. 14).

O'r ochr araU, dy\vedir wrth Jehosaphat, pan ei ceryddir am gyn-

northwyo Ahab annuwiol, "Er hyny pethau da a gaR^yd ynot ti;

canys ti a dynaist ymaith y Uwyni o'r wlad, ac a barotöaist dy

galon i geisio Duw" (2 Cron. xix. 3). Nid oedd Rehoboam heb

ryw bethau canmoladwy mewn cysyUtiad âg ef; ymostyngodd i

raniad y freniniaeth, a darfu iddo ef a'i bobl rodio yn fi"yrdd

Dafydd a Solomon am dair blynedd. Eto nid oedd ei galon

wedi ei sefydlu mewn iawn gyfeiriad i wasanaeth yr Arghvydd.

Ac am Jehosaphat o'r tu araU, yr oedd beíau, ni a wehvn, yn

perthyn iddo; ond yr ocdd trwy bob pcth yn gosod gwasanaeth
2 H
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Diiw yn amcan ei galon. A dyna pa ialh un yw'r duwiol yn

wastad.

Parotöwn ein calon i wasanaethu Duw ymhob ymarferiad per-

sonol: i ymroddi i ofni Duw, i adnabod Crist, i edifarhâu am
bechod a'i farweiddio, i arfer duwioldeb gartref ymhob perthynas,

ac arfer duwioldeb ymhob ystâd; "byw yn dduwiol yn y byd sydd

yr awr hon:" gweddío mewn adfyd, canu sahiiau mewn esmwyth-

yd; ac yn y cyfan ymestyn at berffeithrwydd,—rhoddi i amynedd

ei pherfifaith waith, ymberffeithio mewn cariad, gobeithio yn ber-

íîaith am y gras a ddygir i ni yn nadguddiad lesu Grist.

Parotöwn ein calon i wasanaethu Duw yn ei ordinhadau:

gwyho ar y troed pan yn m^nied i d Dduw; rhoddi heibio bob

budreddi a helaethrwydd malais, a derbyn trwy addfwynder yr

impiedig air, yr hwn a ddichon gadw ein heneidiau : y serchiadau

o'run ansawdd á'r eiddo Dafydd, pan y dywedai, "Fel y brefa yr

háá am yr afonydd dyfroedd, felly yr hiraetha fy enaid am danat

ti, O DduAv; sychcdig )"w fy enaid am Dduw, am y Dmv byAV."

O càn leied pethau sydd yn rhy fynych yn annhymheru y galon

at wasanaeth t Dduw ! Difyrwch diniwed ynddo ei hun, a llesol

er iechyd,—cafodd hwnw fryd y meddwl mor Uwyr, fel pan ddaeth

yr ahvad i weddio ac addoH Duw, fod y galon yn anmharod i

fyned ger ei fron.

Parotöwn ein calon at waith Duw yn ein hoes, beth bynag a

fyddo. Gwaith Dafydd oedd parotôi at adeiladu t Dduw; ac yr

oedd yr Arglwydd wedi parotôi ei galon ef a'i bobl tuag at hyny.

Gwaith Jehosaphat, a breninoedd duwiol eraill, oedd diwygio y
wlad oddiwrth eihuiaddohaeth, ac yr oeddynt,—oddiar ymrodd-

iad calon yn gwneuthur hyny. Gwaith Ezra oedd deall a dysgu

cyfraith yr Arglwydd i'r bobl a ddychwelasant o'r gaethghid;

"canys Ezra a barotôisai ei galon i geisio cyfraith yr Arghvydd,

ac i'w gYy'neuthur, ac i ddysgu yn Israel ddeddfau a barnedigaeth-

au." Gorchwyl y Macedoniaid cristionogol oedd cynnorthwyo'r

saint tlodion yn Jerusalem: gras mawr oedd arnynt, yn peri pob

parodrwydd meddwl. Beth yw gwaith neiUduol ein dydd ni?

Onid oes ahvad arnom i barotôi'r galon tuag at lenwi'r byd âg

efengyl Crist? Tybygem fod prophwydohaethau'r gair, a rhag-

luniaethau Dmy, yn cydahv ar Sîon i ymbarotôi at hyn o prchwyl.

iMae'r diafol yn dal awenau ei lywodraeíh á llaw gr}aiedig; mae
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yr ysbryd oedd yn dal i fyny addoliad eilunod mudion wedi cilio

oddiwrthynt, a'u gadael i falurio fel imimmies yr Aipht; mae'r byd

meg}'s ar ddyfod allan o gibau ei ofergoelion; mae Mahometan-

iaeth a Phabyddiaeth fel dwy hen wrâch anynad, yn cyd-dòri

mewn dyddiau, ac yn bur debyg o fjaied i'w beddau ar fyrder;

mae cyfandir Em-op yn gcgT.yddo at y Bibl; mae'r bwystnl, yntau,

fel yn gwingo cyn trengu—anfíyddiaeth ac anghristiaeth )-n cyd-

weithio yn erb}'n yr Arghvydd a'i Grist ef; ond y mae yr lesu ar

g}ineryd ei alhi mawr, a gorchfygu. Parotöa, fy enaid, i fyned

gydag ef mewn gAveddi: "G\vregysa dy gleddyf ar dy glun, O
Gadarn, á'th ogonianta'th harddwch; ac yn dy harddwch march-

oga yn Hwyddiannus, o herwydd gwirionedd, a lledneisrwydd, a

chyfiawnder!" Os yvy' efe yn myned i ddanfon ei dystion hyd

eithaf y ddaear, parotöa i aberthu plant a meddiannau at ei was-

anaeth. Os yw yn myned i hmio ei eglwys at yr hen gynUun

cyntaf—"Hîaws y rhai a gredasant oedd o un galon ac un enaid,"

—parotöa i lacio yn dy hynodrwydd sectaidd, os nid i'w roddi i

fyny. Ymhob peth, ymbarotöa i gydweithio â Brenin Síon. Rhaid

parotôi y galon eto yn

5. / amcanu atfwynhád deduiydd Dduio fel eìn gwohr.

Yn y byd hwn, os bydd raid colU cyfoeth, coUi iechyd, coUi

plant neu berthynasau anwyl eraiU, cymerwn Dduw ei hun yn Ue'r

cwbl. Os na chawn weled yr luddewon Avedi cu gabv, y dyn

pechod wedi ei ddinystrio, a'r mil-blynyddoedd wedi gwawrio,

ymgysurwn yn y Duw a addawodd ac a wna hyny yn ei amser.

Digon j\\ efe yn Ue pawb a phobpeth. "Myfi yw dy wobr mawr
iawn." Ac wrth feddwl am y byd a ddaw, parotöwn i f\vynhâii

ei ddedwyddwch, trwy galon wcdi ci diddyfnu o'r byd, ac yn

ymhyfr}'du yn yr Arghv}-dd.

II. Mae y galon barod hon i'w harllwys ei iiun r.iEWN

GWEDDL "Os dydi a barotôi dy galon, ac a estyni dy ddwylaw

ato ef
"

Y mae estyn y dwylaw at Dduw yn arw}'ddo gweddio arno.

"Ergly\v lef fy ymbil pan waeddaf arnat, pan ddyrchafwyf fy nwy-

law tuag at dy gafeU sanctaidd," medd y Salmydd. "Yr wyf yn

ewyllysio i'r gwr weddío ymhob man," mcdd Paul, "gan ddyrch-

afu dwylaw sanctaidd, heb na digter na dadl." Estynid neu

d>Tchefid y dwylaw nie'.vn gVY'eddi fel gweithrediad ocdd }n '^\(\'

2 H 2
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nabyddiaelh o Dduw yn y nefoedd, ac yn arwydd o angerdd

dymuniad am ei fendithion, ac o ddyfal ddysgwyliad wrtho.

Wedi parotôi y galon at Dduw, bydd gweddi yn fynediad ato.

Mewn g\veddi yr ydym yn myned i gysegr Duw, am drugaredd i

faddeu yr anwiredd, ac am ras yn gymhorth at bob dyledswydd

ac amgylchiad. Pan y caifif yr enaid ddirnadaeth am bla'r galon,

pechodau yr oes yn dyfod i'r côf, teimlad o g Duw am bechod

yn argraffedig ar y gydwybod, ac y rhoddir iddo, ar gyfer hyny, am-

gyffred am drugaredd Duw yn Nghrist, y pethau hyn a ferwant

ynghyd yn y fynwes, ac a dyweUtir allan mewn gweddi.

III. Y MAE HYN fw DDILYN GAN DDIWYGIAD PERSONOL A

theuluaidd: "Os dydi a barotôi dy galon, ac a estyni dy ddwy-

law ato ef," dyna'r cwbl sydd yn eisieu arnat wedi ei wneyd; O
nage: y mae calon lân yn sicr o efifeithio dwylaw ghm, canys ni

thâl dA^ylaw aflan i'w hestyn mewn gweddi at Dduw: "Os oes

drygioni yn dy law, bwrw ef ymaith ymhell, ac na ddyoddef i an-

^yiredd drigo yn dy luestai."

Pa beth yw bwrw drygioni ymaith ymhell ?

1. Bwrw yr ymarfcriad bec/iod ymaith yn hoUol: ymlanhâu

oddiwrth bob halogrwydd cnawd ac ysbryd; rhodio yn nghwbl o

ewyllys Duw, fel na byddo yr un gorchymyn heb ei gadw, yr un

ddyledswydd heb ei chyflawni, na'r un bai heb ei adael; ac yn

enwedig, rhoddi heibio y pechod parod i'n hamgylchu. Gorchest

fawr yw hyn; bwrw heibio y pechod neiUduol y byddo rhywbeth

yn ardymher y corff, neu ddygiad i fyny, neu hen arferiad, yn peri

fod yn anhawdd i ddyn ei adael. Ond os mynem ddíanc rhag

digofaint Duw, nesâu ato, a'i fwynhau, rhaid yw bwrw y pechod

hwnw ymaith, gyda phob drygioni. Mor glodfawr i enw dyn,

ac i ras Duw, a fydd gaUu dywedyd wrth ei gladdu, Bu y dyn hwn
yn cael gynt y gair o fod yn afradlawn neu yn feddw, yn dwyhwr

neu yn gybydd; ond w^edi dyfod i adnabod Crist, ac i ymgysylltu

á'i bobl, ni chlywyd byth y fath air am dano; efe a wnaed yn

grëadur newydd mewn gwirionedd. Mae gras yii gwneuthur y
cyfryAY gyfnewidiad. "Hyn fu rhai o honoch chwi," y saint yn

Corinth; buoch yn trybaeddu yn y pyllau îíìeiddiaf; "eithr chwi

a olchwyd, eithr chwi a sancteiddiwyd, eithr chwi a gyfiawnhäwyd,

yn enw yr Arghvydd lesu, a thrwy Ysbryd ein Duw ni."

2. BwriJ'r ccìíod ymaiià y/í ci wrciddyn a'i achos. Y niae
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llygredigaeth gwreiddiol ein natur yn cael ei nodi allan )\\ ci

ffrwythau ; ond y mae'r fwj'all i'w chodi ar y gAvreiddyn. Hawdd
yw ei weled yn y gofer budr; ond y mae'r halen i'w fwrw i ffyn-

nonell y dyfroedd. Rhaid "dyosg yr hen ddyn ynghyda'i weith-

redoedd." Edrychwch am farweiddio gweithredoedd y corff cyn

iddynt fyned yn weithredoedd; eu marweiddio yn y brydiau, y
blysiau, a'r anian ddnvg. Os na roddwch chwi ymaith y pechod

yn ei achos, ni fwriwch mohono ymaith ymhell. Er tynu'r

ffn\yth, a thòri'r gangen, fe flagura'r pren dnvg drachefn. Dacw
rywrai wedi díanc oddiwrth halogedigaeth y byd, a hyny trwy ad-

nabyddiaeth yr Arglwydd a'r Achubwr lesu Grist; y maent wedi

adnabod ffordd cyfiawnder; eithr nid oeddynt wedi bwrw yr an-

wiredd ymaith ymhell ; ac am hyny, dyna hwy yn cael eu rhwystro

drachefn â'r pethau drwg, a'u gorchfygu ganddynt. Pa fodd y bu

hyny ? Yr oedd y galon heb ei chyfnewid—yr anian annuwiol

heb ei diorseddu. "Dygwyddodd iddynt yn ol y wir ddì'areb,

Y ci a ymchwelodd at ei chwydiad ei hun ; a'r hwch wedi ei golchi,

i'w hymdreiglfa yn y dòm" (2 Pedr ii. 20—22). ]\Iynwch fwTw'r

drygioni ymaith ymhell trwy gael a meithrin anian dduwiol yn y
galon. Ceisiwch yr olwg hòno ar Grist, y profiad hwnw o'i waed,

a ddir}TOO gorff pechod.

3. Eifwyii' ymaith mcwn pob ymddangosiad a r/iit/i, ac yn yr

ac/ilystiron iddo. Pan elo dyn i rodio yr ymylau, i gellwair á'r

demtasiwn, mae'r galon eisoes wedi ymhalogi; ac nid yn hir y
bydd yr ymarweddiad yn lân. "Cadw dy ffordd ymhell oddi-

wrthi hi, ac na nesà at ddrws ei th hi," y wraig ddyeithr, a'r

fenpy á'r ymadrodd gwenieithus. Beth oedd diwedd y dyn ieuanc

a Avehvyd "yn myned ar hyd yr heol gerllaw ei chongl hi, ac a äi

ar hyd y ffordd i'w th hi?" Och! "wele fenyw yn cyfarfod âg

ef, a chanddi ymddygiad putain, ac á chalon ddichellgar; lii a'i

troes ef a'i haml eiriau têg, ac â gweniaeth ei gwefusau hi a'i cym-

hellodd ef; efe a'i canlynodd hi ar frys, fel yr ch yn myned i'r

Uaddfa, neu fel ynfyd yn myned i'r cyffion i'w gosbi." Wr ieuanc,

dod bechod heibio yn yr achlysuron : yn y cwmni sydd yn arwain

iddo, yn y Uyfrau sydd yn dy enynu ato, yn y bitsiticss a all fod yn

demtasiwn iddo. Cau byrth y synwyrau corftbrol rhag dynesiad

y gelyn; gwyha ar ddychymygion y meddwl; ymgadw rhag pob

rhith drygioni. Rhy gyffredin yw pechodau yn rhith pethau cyf-
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rcÌLhlawn: cybydd-düd yn iliirii tynnlidcb—balchder yn rhilh

taclusrNYj'dd—halogi dydd Duw yn rhith edrych ar ol pethau

anghenrheidiol—esgeuluso moddion gras yn rhith methiant gan

afiechyd, pryd nad yw hyny yn attal ymwehadau eraiU. Erbyn y
meddyhoch chwi fod Satan )ai cysylltu ei deyrnas wrth bob am-

can dan y nef, cyfeiUion, gorchwyhon, cymdeithasau yn naturiol,

gwladol, a chrefyddol, gweHr fod eisieu gwyho mawr tuag at gadw

anwiredd ymhell. Mae llawer yn barod i haeru eu bod yn lân

oddiwrth fai, ac yn cyflawni gair yr Arghyydd yn eu buchedd;

eithr y mae gan adar yr awyr rywbeth i'w ddywedyd am danynt

yn v,'astadol. Beth yw'r sn fod hwnacw yn y dafarn yn fynych,

yn yfed gyda'r meddwon, yn hoff o fcd allan yn hwyr y nos ?

Beth yw'r gair sydd am y llall am fargenio yn galed a gwasgu'r

g^van ? A pheth yw'r si am un arall mai nid ar ganol fifordd di-

weirdeb a phurdeb y mae ei rodiad ? Myn, O ddyn, fod uwch-

law dy ammheu; darpar bethau onest, glân, hawddgar, yn ngolwg

pob dyn.

4. Eifwrw ymaitJi gyda dygasedd. Gwyddoclì fod yr ymadrodd,

Pell fyddo rhywbeth, yn ddull o lefaru sydd yn arw}ddo cynhyrf-

iad teimlad. "Pell oddiwrth Dduw fyddo gwneuthur annuwiol-

deb. Pell yw cynghor yr annuwiol oddiwrthyf íì." Yr un peth

â dywedyd, Na ato Duw i mi fod o'r un cynghor á'r annuwiol.

Felly yma: Bwrw ddrygioni ymaith ymhell, fel peth nas gallot

fyw yn agos ato. Peth gwerthfawr yw fod y meddwl wedi ei

goethi gymaint gan ras, y teimladau wedi eu halUu gan sancteidd-

rwydd, fel na bydd yn naturiol i'r idea ddrwg ddyfod i mewn i'r

galon, neu os daw, ei bod yn cael ei bwrw ymaith gyda dygasedd

—ei Uadd, fel y g^vneir á'r neidr pan ddelo i'r t. Nid dywedyd fel

Balaam wrth genadau Balac, "Aroswch yma y nos hon," eithr fel

yr lesu wrth y temtiwr, "Ymaith, Satan!"

Fel h)ii yr ydym i wneuthur gyda phob pechod, ond yn

enwedig gyda phechod neillduol yr ydys wedi ymarfer âg ef, neu

yn ei gadw, hyd yn hyn. "Od oes drygioni yn dy law, bwrw ef

ymaith ymhell." Er i ti, bechadur, gadw'th ddrygioni megys

mev.-n Uaw gauedig, mae Duw yn yr uchelder, a'th gydwybod o'lh

fewn, yn gwybod am dano; ac ni c]::ei byth dangnefedd nes ei

fs\TW ymaith. Yn arbenig, a oes genyt wobr anghj-fiawnder yn

dy law? a ehvaist ti elw dnvg? a wyt yn cadw eiddo a ennillaist
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yn anghyficithlawn? "na sáf niewn peth clrwg;" dôs á'r eiddo a

gefaist yn annhêg adref i'r neb a'i piau yn gyfiawn. Ofer i ti

feddwl gAvneyd iawn am dy gamwri trwy haeUoni ac ehisenau;

gwna gyfiawnder yn gyntaf; bwrw'r drygioni ymaith o'th law

)'mhell. Gwelwclì fel yr oedd iacha\vdwriaeth yn nerthol weithio

yn nghalon Zacheus. Dacw'r camel, wedi ymddadlwytho o'i

faich goludog, yn myned bellach ar ei liniau trwy'r porth cyf}iig.

"Os dygais ddim o'r eiddo neb trvvy gamachwyn, yr ydwyf yn ei

dalu ar ei bedwerydd."

Mae'r galon barod, a'r ysbryd gweddi, i ymddangos mewn di-

wygiad teuluaidd. "Na ddyoddef i anwiredd drigo yn dy lu-

estai." Nid peth yv,' crefydd i'w gadael ar ein hol yn yr addold,

ond y mae i'w harfer gartref yn benodol. Gadawed gr y t i

anwiredd drigo yn ei deulu, ac fe fydd anwiredd y teulu yn dyfod

yn anwiredd iddo ef, ac yn cael ei osod yn ei erbyn ef. Chwerv/

iav,-n y daeth ar Eli, er ei dduwioldeb personol, "am yr anwiredd

a wyddai efe; o herwydd i'w feibion haeddu iddynt felldith, ac

nas gwaharddodd efe iddynt." Jacob, wrth gychwyn yn ol tua

Bethel ar orch) myn Duw, a orchymynodd i'w deulu, "Bwriwch

ymaith y duwiau dyeithr sydd yn eich plith chwi, ac ymlan-

hëwch.'"' A phenderfyniad Dafydd frenin ydoedd, "Nithrîgyn

fy nh yr un a wnelo dwyll; ni thrîg yn íj ngolwg yr un a

ddywedo gelwydd." Dylai'r penteulu ofalu yn benaf dim am
achos eneidiau y rhai fyddo dan ei ofal, fel y gallo roddi ei gyfrif

yn llawen, ac nid yn drist, ddydd a ddaw. Dedwydd yw'r teulu

sydd fel yr eiddo Cornelius, yr hwn ocdd "yn ofni Duw ynghyda'i

holl d."
IV. Y MAE YR HWN SYDD YN MEDDU'r GALON BAROD, A'r

YSBRYD GWEDDI, AC YN AMLYGU EU HEFFEITHLW HYN, YN

siCR o ETiFEDDU BENDiTH Duw: "Canys yiia y codidywyneb

yn ddifrychau; îe, byddi safadwy, ac nid ofni."

Mae ein testun yn arddangos crefydd gyflawn; crefydd yn

puro'r galon, yn cynnyrchu g\veddi, yn sancteiddio'r fuchedd, ac

yn iawn-ddysgyblu'r teulu ; ac wcle berchenog y grefydd hon }Ti

gallu nesâu at Dduw hcb euogrwydd cydwybod—heb raid iddo

byth ddyoddef fel llofrudd, neu leidr, neu ddrwgweithredwT—hcb

ofn drwg yn cythruddo ei feddwl—ei galon, wcdi ei chryfliim â

gras, yn ddisigl yn ymddiried yn yr Arglwydd.
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Pwy bynag sydd heb y grefydd hon, nid yw eto yn rhy ddiw-

eddar iddo ddechre ar y parotöad dymunol. "Os dydi," îe, ti y
digrefydd hyd yn hyn, "a barotöi dy galon" trwy yr edifeirwch

sydd tuag at Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein Harglwydd lesu

Grist, ni'th wrthodir gan yr Arghvydd, eithr efe a drugarhâ

wrthyt, ac a rydd i ti oleuni'r bywyd.



PREGETH XXIV.

CYBYDD-DOD.

Luc xii. 15: "Ac efe a ddywedodd wrthynt, Edrychwch ac ymogelwch ihag

cybydd-dod ; canys nid yAv by\vyd neb yn sefyíl ar amlder y pethau sydd
ganddo."

YR achlysur a gafodd Crlst i roddi y rhybudd difrifol hwn

ydoedd gwaith un o'i mandäwyr yn appeHo ato am gyf-

iawnder oddiar law ei frawd. Yr oedd y tad, tybygid, wedi marw;

ac yr oedd dadl rhwng y brodyr ynghylch yr etifeddiaeth. Dyma
hen destun ymryson rhwTig plant dynion ymhob oes. Fe allai

fod y gr hwn yn golygu lesu Grist fel y Blaenor Messíah, ac

felly yn ystyried fod ganddo hawl i bçnderfynu y fath faterion,

neu o leiaf, gsvyddai ei fod yn hallt yn erbyn pechodau y wlad, ac

yn fawr ei ddylanwad ynddi. Yr oedd nerth ei eiriau, cyn hyn,

wedi troi aml i gybydd caled a gorthr}'mus fel Zacheus mewn
mjTiydyn yn gyfiawn ac yn hael. Am hyny mae yn edrych amo
ef fel y nwyaf tebyg o Iwyddo gyda'i frawd i wneyd cyfiawnder

âg ef yn nosbarthiad yr etifeddiaeth. Felly dymuna arno gyfryngu

rhyngddynt. "Athraw, dywed wrth fy mrawd am ranu â myfi yr

etifeddiaeth." Arfer y dylanwad sydd genyt fel dyn anarferol, i

fynu cyfiawnder i mi oddiar ei law. Er nad yw Crist yn cydsynio

â'r cais, y mae yn cymeryd achlysur oddiwrtho i ddangos perygl

a gwagder y byd. Pe bae dynion yn credu y peth a ddywed

Crist )Tna, fe farweiddid eu hysfa am y byd, ac felly darfyddai
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anghyfiawndcr ac }-mryson cymydogion a pherthynasau yn ci

gylch.

Oddiwrth ein testun, cawn s^'lwi am natur y drwg a nodir yma,

ac ar yr ahvad ddifrifol i'w ochelyd: "Edrychwch ac ymogehvch

rhag cybydd-dod."

I. Y DRWG Y RHYBUDDiR RHAGDDO :
" Cybydd-dod."

Cybydd-dod yw ariangarwch ; trachwant, fel y darllena WilHam

Salesbury: "Edrychwch ac ymogehvch rhag trachwant;" chwant

tra mawr i'r byd hwn ; caru arian fel nad oes dim digoni'r meddwl

âg arian. Er y dichon fod gan ddyn ddigon nid yn unig iddo ei

hun, ond i'w hihogaeth hefyd, a hyny nid at anghenrheidiau yn

unig, ond er gwychder a moethau, eto mae'r galon yn caru y byd

mor angerddol fel na ddywed hi byth, Digon. Oddiar yr awydd-

fryd hwn, mae'r dyn yn ei geisio ef yn aml mev,'n ffyrdd anghyf-

iawn, ac yn wastad fel amcan ei fywyd a'i unig ddaioni.

Mae gwahanol rywogaethau a graddau o gybydd-dra yn bod ; ac

felly mae i'w gael o dan amrywiol enwau yn y Bibl, a'i ddeiHaid

i'w canfod, weithiau, mewn agweddau cwbl wahanol i'w gilydd.

Mae'r cybydd moethus i'w gael, yr hwn sydd yn casglu gohid

i'r dyben o'i wastraftu arno ei hun a'i fehischwant. "Moethus

fuoch ar y ddaear, a thrythyh; meithrin eich calonau a wnaeth-

och, megys mewn dydd lladdedigaeth." 'Mae llawer yn barod i

ddyweyd am gybydd fel hwn, "Hael yw." Ond yr oedd yr un

gr â' i gyfoeth yn pydru wrth ei gadv/, a'i wisgoedd a ddylasent

fod am gefn y tlodion yn cael eu bwyta gan bryfed. Mae efe yn

anghyfiawn ac annhrugarog: cyflog y llafurwr yn cael ei gamattal,

a chyn y tlavv-d yn cael ei droi heibio (lago v. i—5), fel Nabal

gyda Dafydd, yn dangos dim ond sarugrwydd a difenwad.

Mae'r cybydd truenus i'w gael, drachefn. Ceir hwn yn caru

cyfoeth er ei fwyn ei hunan, ac yn ei garu yn ormod i'w fwynhâu.

Er meddu cyfoeth, golud, ac anrhydedd, nid oes ganddo ddim

gaUu i'w fwynhâu, ac am hyny mae yn dlawd a dirmygus yn

nghanol ei wychder a'i ddigonoldeb.

Mae'r cybydd pryderus yn bod, hefyd. INIae cysylUiad calon

h\vn â'r byd yn dangos ei hunan yn y carc a'r gofal gofidus yn ei

gylch. Mae ei frawd mwy hwyddiannus yn gahv ar ei enaid i

fwyta, yfed, a bod yn Uawen; mae yntau o dan lywodraeth yr un

trachwant yn gofyn, "Beth a fwytäwn, neu beth a yfwn, neu â
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pha beth yr ymddilladwn ? " Ac er cacl ci anghenrheidiau, nid

y\v ef yn foddlawn ar hyny; mae yn anniddig yn ei ystâd bresen-

nol, ac yn ofni am amser i ddyfod—mae ei galon yn caru

ychwaneg.

Gwelir cybydd-dod rhai yn tòri allan mewn actau drygionus

yn erbyn dynion; mewn eraill, mae i'w ganfod yn benaf yn eu

hymddygiadau tuag at Dduw. Felly, dybygid, yr oedd cybydd-

dod y gr hwn oedd yma yn cyfarch }t lesu. Nid oes dim prawf

ei fod yn ceisio dim annhêg oddiar law ei frawd; ond y mae ei

hoU dduU a'i ymadroddion yn dangos ei fod ef yn dewis y byd yn

fwy na Duw. Yn lle d}fod at lachawdwr y byd i ymofyn am
iachawdwriaeth i'w enaid, dyna efe mor llawn o'i amcanion dae-

arol, fel y myn v,neyd Crist, crefydd, a'r cwbl, yn wasanaethgar

i'w c}rhaeddyd. Amser yn fwy na thragywyddoldeb, y byd yn

fwy na Duw, oedd }"n ngohvg ei feddwl. Cybydd-dod oedd h}Ti,

medd Crist; ac yn y ddammeg a lefarodd efe ar yr achlysur, mae
yn profi yr un peth. Ni chyhuddir mo'r gr goludog ynddi o

wneuthur dim yn anghyfiawn tuag at ddynion. Ei dir ef oedd y
tir, a Duw oedd v.-edi bendithio ei gnwd, a'r cwbl yr oedd ef yn

fwriadu ei wneyd oedd casglu tr}'sor, a byw i'w fwynhâu. Pa

niwed oedd yn hyn ? Onid y^v crefydd^^yr y wlad yn gyfíredin

â'u llygaid ar yr un peth ? "Canmolant dithau o byddi da wrthyt

dy hun." Mae rhîeni yn fwy na boddlawn i'w plant, os byddant

yn troi allan fel hyn, yn ddynion iddynt eu hunain ac i'r byd : os

casglant hwy ffortun o'u hieuenctyd, i f}^v arni yn anrhydcddus

wedi myned yn hen, beth mwyach a ddywed rhíeni ychwaneg

wrth}nt ? dyna ddigon. Nage, c}bydd-dod ydyw, medd lesu

Grist. Nid yw'r crëadur yn ceisio'r byd i ddim ond i'w fwynhâu,

nac yn ceisio dim i'w enaid fwynhâu ond y byd, heb ynddo un

dymuniad am fod yn gyfoethog tuag at Dduw.

Na thwyller chwi, fy nghyfeiUion; er i chwi drîn y byd meAvn

ffordd dêg, a bod Duw yn Uwyddo eich Uafur, ac er eich bod

wrth ei ddefnyddio yn gwneyd Uês i eraiU, eto os hunan yw y
prifnôd, tyru neu fwynh.'.u cyfoeth y prif ddedwyddwch, y mae yn

rhaid i chwi syrthio wrth farn Crist fel dynion ariangar a chybydd-

Iyd; ac os feUy, mae'r hoU feUdilhion sydd yn y Uyfr hwn am y
bai hwnw yn gorwedd arnoch chwi yn marn y Goruchaf. Ofer i

ddyn ymlanhâu oddiwrtli drais a gorthrymder, îe, ac actio nid yn
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unig yn gyfiawn ond yn haelionus hefyd—cybydd ydyw, a chyb-

ydd a fydd, tra bo'r galon yn caru y byd yn fwy nag yn caru Duw.

Dychwehvn i ystyried yn

II. Y RHYBUDD MAE CrIST YN EI RODDI YN ERBYN Y BAI

HWN.

Mae dull yr Arghvydd lesu yn ddifrifol iawn yn ei roddi, a'i

ymadroddion yn dra chryfion. "Edrychwch," neu gwyhwch, "ac

ymogehvch rhag cybydd-dod." Edrychwch ati, a hyny gyda'r

gofal a'r penderfyniad nwyaf, ar eich bod yn wastad ycv gwyUo

rhag cybydd-dod. Dengys yn hyn fod perygl mawr yn y drwg

hwn, a bod plant dynion yn dra thueddol i syrthio iddo.

1. EdrycJnüch ac ymogehí'ch rhag cyhydd-dod ar hyd eich hywyd.

Mae'r byd a'i chwantau yn gweithio ar neu tuag at eu gilydd

tra byddo dyn ar y ddaear; y byd yn cynhyrfu y chwantau, a'r

chwantau yn dwfndueddu yn y galon at y byd, a hyny ymhob
mynwes, ac ar bob achlysur. Nid oes un ystâd, nac un oedran,

nac hyd yn nôd un gradd mewn duwioldeb, yn sefyll goruwch y
brofedigaeth. Felly mae yr apostol loan yn gwaeddi ar blant

bychain, g\vr ieuainc, a thadau, "Na cherwch y byd." Mae y
plant bychain, serch eu bod yn adnabod y Tad, ac wedi cael

maddeuant pechodau, mewn perygl o fyned i chwareu efo y
tegan hwn. A'r gwr ieuainc, serch eu bod hwythau yn gryfion,

a gair Duw yn aros ynddynt, a gorchfygu o honynt yr un dr\vg

ganwaith, y maent mewn perygl o gael eu dal drachefn a'u gorch-

fygu gan y byd. lë, a'r hen dadau, y rhai sydd yn adnabod yr

Hwn oedd o'r dechreuad, ac ar fyned ato i fyw, y maent hwy

mewn enbydrwydd o gael eu dal gan angeu â'u gafael yn rhy dn
yn y byd. Mae ganddo ef ei foethau a'i orwychder i borthi chwant

y cnawd, a balchder ieuenctyd, ac aur ac arian i dynu llygaid hen

bobl ar ei ol. "Edrychwch ac ymogehvch rhag cybydd-dod,"

ynte. Ni bydd y frwydr drosodd, na'r fuddugohaeth wedi ei

hennill, nes y byddo'r byd wedi myned heibio, a'i chwantau wedi

diflanu o'r fynwes.

2. Edrychwch ac ymogelwch rhag cyhydd-dod yn neilldiiol J}iew7i

amserau llwyddiamiiis neu adfydus ar eich amgylchiadau.

Mae profedigaeth i fyned yn fwy bydol ymhob un o'r ddau

gyflwr. Pan y mae'r byd yn ciUo, y mae rhai, fel pysgodyn wedi

ei adael gan y llanw, yn dyheu yn fwy ar ei ol. Dyma eu duwiau
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hwy, fel y cwynai'r Mica hwnw; os cilia'r byd, beth sydd gan-

ddynt hwy mwyach ? Felly yr oedd yr luddewon wedi myned
yn gynddeiriog am y byd yn nyddiau diweddaf eu gwladwriaeth

(lago iv. 1—4). IMae yn dra sicr, o'r ochr arall, osbyddybyd
yn Uwyddo, fod y galon, os heb ei chryfhâu â gras, yn tueddu i

fyned yn fwy cybyddlyd. Ar y cyntaf yr oedd y dyn yn foddlawn

ar anghenrheidiau; ond dacw y byd yn gwenu, a mwy na digon

i'r anghen yn rhedeg i mewn; y mae yntau yn dechreu rhoi tipyn

heibio; a'r man y caffo y galon flâs ar drysori, ni ddywed byth,

Digon. Mae cybydd-dod wedi deffro, ac fel merch y gele wedi

profi gwaed bnvd y byd, yn hefain, Moes, moes ! Mae yn caru

ei gyfoeth yn fwy am mai efe ei hun a'i piau. Mae yn dechreii

teimlo yn fwy annibynol ar y byd, yn fwy dîogel rhag anghen ; ac

nid yn unig hyny, ond yn dechreu edrych i fyny at foethau a

mawTedd y byd, pethau nad oedd efe erioed wedi meddwl am
danynt o'r blaen. Ac i'r dyben o gyrhaeddyd ei amcanion bydol,

a throi ei freuddwydion gwâg yn wirionedd, mae yn ymledu am y
byd yn feunyddiol, yn cadw ychwaneg iddo ei hun, ac yn rhoi

llai at achosion daionus, nes o'r diwedd y bydd yn myned fel

Nabal y CarmeHad, gan deimlo yn sarug, hwyrach, at bob gahvad

o'r fath, O y pryfed sy'n heigio yn y galon o dan belydrau

haul llwyddiant! "Fy enaid, gorphwys, bwyta, f, bydd lawen."

Beth barodd i adyn yn ymyl tragywyddoldeb ymwenieithio fel

hyna ? Tir y gr gohidog a gnydiodd yn dda. Gwnaeth dwy

dalent Gehazi ei galon ef mewn mynydyn yn fwy gwahanghvyfus

nag y gwnaed ei gorff : dacw efe yn ei ddychymyg yn planu gwin-

Uanoedd, yn prynu anifeiUaid, yn cadw gweision a morwynion,

nes deftro o'i freuddwyd gan rym ei bla. O fy enaid, ni wyddost

ti ddim beth wyt ti yn ei ofyn wrth ofyn am ychwaneg o'r byd.

Dymuno ychwaneg o gyfoeth yn aml yw dymuno profedigaethau

chwerwach, cyfrifoldeb trymach, ac anhawsderau mwy i fyned

i mewn i deyrnas Dduw. Yr oedd Agur yn gweled y perygl, ac

am hyny yn gAveddío, "Na ddyro i mi na thlodi na chyfoeth."

Os yw'r byd yn gwgu arnoch, fy nghyfeilUon, yr ydym yn ddigon

boddlawn i chwi gyda'ch amgylchiadau gynllunio yn fwy doeth,

llafurio yn fwy diwyd, a byw yn gynnilach; ond gwyhwch rhag y

cybydd-dod hwnw ag sy'n trymhau y galon trwy ofalon bydol, yn

gadael t Arglwydd y Uuoedd yn anghyfunncdd, uc yn tòri allan
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mewn grwgnachrw^dJ yn erbyn ci ragluniaeth. Ac o'r ochr arall,

"os cynnydda gohid, na roddwch eich calon arno."

3. EdrycJnucJi ac ymogcliucJi rJiag cyòydd-dod íorfJi Jienciddio.

Y mae duwinyddion yn cadarnháu y syniad cyffredin fod dyn-

ion yn myned yn fwy cybyddlyd wrth heneiddio. Mae rhai, bid

sir, yn ffrwytho yn eu henaint gyda chrefydd; a ffrwythau yr

henaint ydyw nefolfrydedd a darfod â'r byd; ond os na bydd y
galon yn myned yn fwy nefol, mae yn debyg mai yn fwy bydol yr

â wrth i'r dyn heneiddio.

Y mae pob egwyddor yn tynu at ei heithaf; fe df y fìrwylh nes

cyrhaedd addfedrwydd. Cynnydda gras nes troi yn ogoniant

;

"pechod hefyd pan orphener a esgor ar farwolaeth." Ni orphwys

y chwant ar dynu y meddwl, lUthio y serchiadau, ac ymddwyn ac

esgor ar y pechod yn weithredol; na, nid yw efe ddim wedi "gor-

phen" nes meddiannu y galon, dyfetha pob teim.lad gwrthwyn-

ebus iddo, a chael y d}n i fyw ynddo nes "esgor ar farwolaeth."

Felly os oedd y dyn yn gybyddlyd pan yn ieuanc, mae yn llawer

mwy felly erbyn myned yn hen. Bydd y galon erbyn hyny wedi

ymgynefino a dwfn reddfu yn ei harferion cybyddlyd, y gydwybod

Avedi peidio ei gondemnio, a phob teimlad crefyddol a dyrchaf-

edig wedi diflanu, a'r crëadur bydol yn adyn caled a drwg ei

weithredoedd. Yn more ei oes yr oedd chwant y llygad yn wan-

ach, am fod gan y dyn lawer o chwantau eraill ì'av gwasanaeîhu;

ond mae y rhai hyn, y naiU ar ol y llall, yn paUu gyda henaint a

phalldod natur. Beth a gaiff yr hen benUwyd druan ? y mae

chwant y cnawd, a chwaeth at ddifyrwch, wedi darfod ; nid yr
ef ddim am ymhyfrydu yn yr Arghvydd; ac am hiraeth am y nef,

y mae teimlad y Sahnydd, "Llawen ydwyf fi oblegid dy air, fel

un yn cael ysglyfaeth lawer," a phrofiad Paul, "gorfoleddu dan

obaith gogoniant Duv\'," yn ddyeithr iddo. I ba le gan hyny y

tr efe ? Y mae ei lygaid heb gael digon o gyfoeth eto, a dacw

lygredigaeth yn troi yn un ffrd at y byd y mae ar ei adael. Fel

hyn, medd Andrew FuUer, y mae Uawer hen gerlyn cyfoethog yn

bpv iddo ei hun, ac yn taflu heibio bob achos da. "Pwy yw

Dafydd? a phwy yw mab Jesse? Uawer sydd o weision heddyw

yn tòri ymaith bob un oddiwrth ei feistr: a gyriieraf fi fy mara

a'm dwfr, a'm cîg a leddais i'm cneifwyr, a'u rhoddi i wr nas gwn

o ba le y maent?" (i Sam. xxv. 10, 11). Pan y gwelwyf, ebe'r gr
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da a tlueth hwnw, y fath ysbryd mewn hen bobl, nis gallaf lai

na meddwl ci fod yn arwydd gref iddynt fcd dros eu bywyd dan

lywodraeth ariangarwch, a'u bod yn awr yn prysur addfedu i ddin-

ystr. O ddynion ieuainc, hyd yma y mae'r gydwybod }n brwydro

á'r chwant, a'r arferion heb cu sefydhi \ ond y mae dirgelwch yr

anwiredd yn g"\veithio eisocs yn y fynwes, ac yn gweithio hyd yn

nôd dnvy eich arferion cynnil, diwyd, a hoffus ; eithr beth a fydd

ef, pan ei dadguddir yn ei bryd ei hun tua'r henaint, ond y cybydd

yr hwn mae'r Arghvydd yn ei flìeiddio? Mynw^ch well gwrth-

ddrychau i'r serch na'r byd yn gymhelhad i'ch Uafur,

4. EdrycJmch ac ymogehüch rhag cyhydd-dod wedí dyfod i hro-

ffesîi crefydd.

Mae y byd yn wastad yn cyhuddo crefyddwyr o garu'r byd yn

fwy na dynion eraill ; ac y mae dynion duwiol yn addef fod gradd

o wir yn y petli, ac yn gweled fod crefyddwyr dan demtasiwn

neiUduol i hyny. Os proffeswr yn unig ydyw y dyn, mae ef lawer

tro yn fwy cybyddlyd nag annuwiohon cyhoeddus, íe, yn fw}- nag

oedd ef ei hunan gynt, ac yn fwy nag y buasai eto oni bae ei fod

yn broffeswr crefydd. Pa fodd y diclion hyny fod? Wel, pa

beth bynag sydd yn gwrthsefyll llygredigaeth ymhob ffordd ond

un, y mae yn achlysur iddo redeg yn gryfach yn y fìbrdd hòno.

IMae yr annuwiol fel hen ridyll, â'i ddrygau yn rhedeg allan trwy

bob twU; ond pan delo dyn yn grefyddwr, rhaid rhoi heibio o ran

yr ymarweddiad cyntaf y pethau bryntion, boed a fyno. Ni chaiít

efe ddim bod yn feddwyn, yn anniwair, neu yn gehvyddog; mae
dysgwyhad y byd, a d}'sgyblaeth yr eghvys, yn galw arno i ymlan-

háu. Pa ffordd, ynte, y gall y dyn hwn fyw yn ei bechod ? Gall

garu y byd yn fwy na charu Duw eto. Gall ei lygredigaeth arfer ei

lywodraeth tnvy gybydd-dod eto, a thòri allan dan enw chwydnvydd,

cynnildeb, a darbod dros yr eiddo, heb syrthio dan gondemniad

byd nac eghvys. Mae ei waith ef yn ceisio, yn cadw, ac yn defn-

yddio cyfoeth, yn bethau rhwng ei gydwybod ef à Duw; nis gall

dynion ddim ymyryd á hynyma. Díau y ceir gweled yn y farn

aml i brofteswr blodeuog, diwygiwr mawr, a dysgybhvr Hym, }n

cael ei brofi yn gybydd, a'i gau allan o deyrnas Dduw. Mae llawer

o brofteswyr yn debyg i Naaman y Syriad. "Ni offryma dy was

mwyach boethofìrwm nac aberth i ddehvau eraill, ond i'r Ar->

glwydd; yn y peth hyn yr Arghvydd à ìáddcuo i'lh was: pan cl'o
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fy arglwydd i d Rimmon i addoli yno, a phwyso ar fy Uaw i, a

phan ymgryniwyf finnau yn nh Rimmon, maddeued yr Arglwydd

y peth hyn." Caiff meddwdod fyned, a chelwydd ei adael; ond
ymgrymir i mammon eto. Beth a ddywed hyn oll? "Edrych-

wch ac ymogelwch rhag cybydd-dod."

Fel annogaethau i wyho rhag cybydd-dod, gehir nodi amryw
bethau sydd yn dangos ei ddirfawr ddrwg.

I. Chwatit ydyiü syddyn giüeithio yn gryf a dirgel iawti.

Mae temtasiwn iddo oddiwrth wendid natur, ac yn enwedig

oddiwrth ei llygredigaeth, îe, ac oddiwrth holl amgylchiadau

einioes. Mae bywyd dyn, rhaid addef i ryw fesur, yn sefyll ar y
pethau sydd ganddo. Hebddynt, mae ei holl ogoniant yn gwywo,

a natur yn ymoUwng i angeu, a hyny trwy amgylchiadau chwerw-

ach a mwy ofnadwy nag angeu ei hun. Mae yn hawdd iawn,

gan hyny, i bethau mor anghenrheidiol i natur wan droi yn fagl

iddi fel y mae yn Uygredig. Os yw cnawd gwan yn crynu rhag

bod hebddynt, y mae enaid drwg yn portreiadu y trueni yn waeth

nag ydyw, ac yn gweithio trwy yr ofn a'r pryder, yn ymlyniad

anghymedrol wrth y byd. Os ydyw arian yn dipyn o gysgod,

mae llygredd yn barod i ddyweyd ei fod "yn ddinas gadarn, ac

yn fûr uchel,"" ac felly peri i'r dyn obeithio mewn golud anwadal.

A yw by\v7d yn sefyll arnynt? Ydyw, medd y cnawd, ac yn

sefyll ar eu hamlder hefyd. Yna, dyna ar y dyn eisieu ychwaneg,

a mwy na mwy. Mae yr olwg ar gael neu ar golU pethau'r byd

yn cyffroi anwydau a serchiadau gymaint, nes peri i'r dyn ymad-

ael â'i ddaioni yn nhragywyddoldeb i'r dyben i'w mwynhàu yn

bresennol.

Ac megys y mae'r chwant yn gweithio yn gryf, mae yn gweithio

yn ddirgel iawn; mae yn ymrithio dan enwau mor dêg, a thrwy

arferion mor ganmoladwy, ac yn y ffurfiau hyny arno, fel y gell-

wch fyw yn ddiofal ynddo, heb ammheu eich hunain, na cholli

eich cymeriad gyda dynion. Wrth ragddarbod dros yr eiddo, yr

ydych yn Uithro i ragddarbod dros y cnawd. Mae diwydrwydd, a

chynnildeb, a chybydd-dod, yn rhedeg i'wgilydd mor ddiarwybod,

fel heb wyUadwriaeth a gweddi barhäus, a Uawer o gymundeb â

Christ a'i groes, nad oes obaith bod yn ddîangol. Fe ddywed y
cnawd, ond odid, nad oes gydag ef ddim i fod yn gybyddlyd

aruo. Ond beth yw'r tuchan yna sydd yn yr ysbryd ? Os nad
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yw jTia yn }mhyfiydiad yn y byd gyda'r g\\r goludog, gall fod

yna yn a^vydd am dano, a gofal yn ei g)"lch. Os nad }"s\' }-n tòri

allan yn anghyfiawnder a thwyll tuag at dd^nion, gall fod ycí

gAveithio mewn d}eithrio yr enaid oddir^rth Dduw. tr^rnhau y
galon mewn gweddi, tagu'r gair, difuddio yr enaid -oddiwrth

ddaioni, a'i wneyd yn anniddig i'w sefyllfa yn y byd. Os }"w y
cyfoeth wedi ei enniU mewn fìbrdd dêg, hw}Tach ei fod wedi ei

gadw me'wn fíbrdd gybyddlyd ac anghyfiawn. Pwy a ddichon

dd}T\-edyd, Nid oes amaf ddini wedi ei adael fel dyied i neb, i

Grist, i grefydd, nac i'r tlodion ? Ah, pan ddaw dy of}-nw^T i'th

g}farfod yn y farn, o bosibl y cei weled achosion yn dy of}Ti na

feddyhaist am dan}Tit yn dy f^Tsyd, a Mab Duw }ti gahv s-\A-m

ma\\T o dy g^.foeth yn' fammon angh}'fia\\Ti, oblegid ei fod yn

eiddo dynion eraih. A aUwn ni fel }t apostol appeho at Dduw,

"Ni fuom ni un amser mewn rhith cybydd-dod; Duw yn dyst?"

2. Maeyn myned rlnongy galon â Duw.
D}Tna sydd }ti g^\Tieyd cybydd-dod yn odineb ac eilunaddol-

iaeth: y fan y dechreuo weithio }T1 y meddwl, mae yn oeri }t

enaid at ei wir ^\Tthddr}ch. Y byd a Duw }-w y prif ymgeiswyr am

y galon; ni foddlona yr un o honynt ar ddim llai na'r holl galon

iddo ei hun. Mae'r byd yn nychymyg y pechadur }ti paentio ei

wyneb, a'i addewndion mor dêg ag ydynt o dwyllodrus, i"r dyben

o ennill y serch. T}Ted g}'da mi. medd y byd; y neb a'm cafíb i

a gaift" f}"w}d o bleserau; byddaf }ti fûr uchel rh}Tigot â phob

tnieni; yr ydwyf yn ateb i bob peth. Mae Duw o'r ochr arall

yn ei ddyosg o'i degAvch, ac yn bwrw pob dirmyg arno yn ei air

a'i ragluniaeth. Rhydd }ti g} ffredin y doraeth fwTaf o hono i'w

elynion; danfonodd ei Fab a'i brif anwyhaid drwy'r byd heb

feddu dim o hono; y mae yn gwneyd ei blant }ti hapus hebddo,

tra y mae'r annuwiol yn ymgreinio mewn trueni }tì ei ganol. Ac
i ychwanegu at ei wagedd, mae wedi byrhàu yr einioes i'w fw}n-

hâu; ni chei di, fy enaid, nemawr ddim ond ei weled, a chau dy

lygaid amo am byth. Wedi dangos fel yma wagder y byd, mae

yn amlygu ei ogoniant ei hunan yn Nghrist gerbron y meddwl, ac

yn gwaeddi ar y pechadur, "Moes i mi dy galon. " Wele fi yn

ddigon o ddaioni i'r serchiadau. -'A'r byd sydd yn myned heibio,

a'i chwant hefyd; ond yr hwTi sydd yn gwneuthur ewyllys Duw
s}-dd yn aros yn drag}\v}dd."

21
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Yn awr, gan hyny, fy nghydbechadur, dyma ddau wrthddrych

yn ymgais am dy galon. Pwy a'i caiff ? Ni wiw i ti ddywedyd

na chaiff yr un o honynt hi; y mae hi yn meddiant y naill neu'r

llall y fynyd hon. Ac ni wiw i ti ddywedyd y caiff y ddau hi.

"O châr neb y byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef Ni ddichon

neb wasanaethu dau arglw^^dd." Os wyt ti yn caru y byd, yr wyt

yn casâu Duw. Neu, os wyt yn glynu wrth Dduw, yr wyt yn

groeshoehedig i'r byd. Mae Mab Duw wedi penderfynu'r mater:

"Nid ehwch wasanaethu Duw a mammon." O, y niae ymysg ein

gwrandäwyr ddynion nad yw eu cybydd-dod erioed o bosibl wedi

tòri allan i actau ysgeler yn erbyn dynion ; ond beth er hyny ? y
mae'r byd wedi myned rhwng y galon â Duw. Yr ewyllys a

ddylai fod yn nghyfraith yr Arghvydd, a geir yn y byd; y serch-

iadau a ddylent fod ar bethau sydd uchod, sydd yn ymsefydlu ar

bethau ar y ddaear; a'r ymarweddiad, a ddylai fod yn y nefoedd,

sydd yn amhvg yn fydol ac ariangar. Pe bawn i yn gwrando dy

ymddyddanion cyffredin, fy enaid, onid ydynt yn arogh daearol-

deb? A phe medrwn gloddio i'th fyfyrdodau, cawn weled

ffieidd-dra mwy: y galon a ddylai fod yn deml i'r Duw byw, â'r

byd wedi ei bortreiadu ar barwydydd ei holl gelloedd; y serch-

iadau yn bendigo yr eihm, ac yn dawnsio o flaen y llô aur ! O
am ysbryd i weddîo g>^da'r Salmydd, "Gostwng fy nghalon at dy

dystiolaethau, ac nid at gybydd-dra!"

3. Mae yn peri ir enaid turthod Crist.

Nid yw Crist yn dywedyd heddyw fel y dywedodd wrth y llyw-

odraethwr ieuanc, "Gwerth yr hyn oU sydd genyt;" ond y mae
yn ofynol fod yr ansawdd hòno ar galon dyn y fynyd hon a barai

iddo wneuthur hyny pe gorchymynai yr Arghvydd iddo. A wnait

ti hyny, fy enaid ? Mae crefydd yn dechreu yn ngwaith dyn yn

)TTiwrthod, o ran serch ac ymorphwysiad, â chymaint oll ag a

fedd; bod yn foddlawn i werthu y cwbl i brynu yr un perl gwerth-

fawT. Ni byddi yn berffaith dy grefydd heb gj'rhaedd hyn. Nid

wyt yn dduwiol heb y tueddfryd hwn. Nis gelH fod yn gadwedig

heb i Grist fod yn nês at dy galon na phob peth arall. Ond
y mae y neb sydd dan lywodraeth cybydd-dod yn gosod y
byd ar orsedd y galon, ac am adael i Grist sefyll islaw ei

ystoldroed.

Gynifer sydd yn gwbl ddibris o'r cfengyl! Yn lle dyfod, yn ol



Cyhydd-dod. 473

y gwahoddiad breninol, i bríodas Mab y Brenin, "hwy, yn ddiys-

tyr ganddynt, a aethant ymaith, un i'w faes ac arall i'w fasnach."

Mae prynu tyddyn, neu bum' iau o ychain, yn peri iddynt ym-

deimlo yn esgusodol rhag myned i'r swper mawr. Gwehr eraiU,

oddiar nerthoedd argyhoeddiadau y gair yn eu cydwybod, yn

meddwl yn ddifrifol am grefydd, yn ymofyngar am dani, ac yn

gAvella yn eu buchedd ; ond pan ganfyddant fod crefydd Crist yn

myned rhyngddynt â'u hamcanion bydol, ac yn eu rhwystro rhag

enniU cyfoeth ar draul y gwyrni lleiaf mewn gair neu weithred, y

maent, fel y gr ieuanc goludog yn yr efengyl, yn myned ymaith

yn athrist,—jmaith oddiwrth Grist at y byd. Y mae eraill,

dybygid, wedi eu dwyn yn raddol at Grist; yn proffesu ei enw,

yn dilyn ordinhadau ei efengyl, yn teimlo, ac yn gweddío; ond

''y mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golud, a chwantau am
bethau eraill, yn dyfod i mewn, ac yn tagu'r gair, a myned y

mae yn ddiffrwyth," Y fath ynfydr^^ydd a thrueni yAV hyn ! yn

Ue rhoddi yr enaid at Grist i'w gadw erbyn y dydd hwnw, dyna

hAvy yn ei gyfnewid am bethau gweigion a darfodedig, ac yn y
diwedd yn colli'r byd, ar ol colli Crist, ac ar ol coUi yr enaid, er

ei fwyn

!

4. Mae yn giüneuthur y meddiülyn ddarostyngedig i bob pechod.

*' Gwreidd}'n pob drwg yw ariangarwch !" Fel y mae'r gwreiddyn

yn sefydlu a maethu yr holl bren, y mae ariangarwch yn gryfhâd

a maeth i bob pechod. Dacw Achan yn Uadrata'r diofryd-beth,

Ahab yn trawsfeddiannu gwinllan Naboth, Gehazi yn gwneuthur

celwydd a thwyll, Judas yn bradychu Crist, a Demas yn gwadu'r

ffydd: cariad at y byd oedd gwreiddyn yr hoU ddrygau. Ni

thwyllais i neb; ni orthrymais neb; ni fynwn ladrata; ac nid wyf

am wrthgilio, medd rhywun. le, ond os w}t yn caru'r byd, mae

yr egwyddor a ddaeth allan yn y drwg\veithredoedd hyny mewn
eraiU yn Uechu yn dy galon di. Y brofedigaeth sydd heb ymosod

arnat eto; ond y mae'r pylor }-na yn barod i'r wreichionen. Fel

y mae cariad at Dduw yn wreiddyn pob da, felly y mae ariangar-

wch yn wreiddyn pob drwg. Ac onid yw hyn yn gwaeddi yn

uchel, "Edrychwch ac ymogelwch rhag cybydd-dod?" Gelyn

Duw a dinystrydd yr enaid ydyw; ceisiwch chwithau ddinystrio'r

chwant. Ymaith âg ef; gwnewch â'r trachwant bydol megys y

gwTiaeth y byd â Christ; croeshoelier ef ! Fe^ y darfti i'r byd
2 I 2
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hoelio yr lesu wrth y groes, ewch cliwiihau ut y groes hòno i

g)rcliu hoeUon tuag at groeshoeHo'r byd.

"Nid yw bywyd neb yn sefyll ar amlder y pethau sydd ganddo."

Nid y^v cysur a mwyniant bywyd, heb yr hyn nid } w bywyd yn

deilwng o'i alw yn fywyd, yn sefyll ar feddu cyfoeth ac argynnydd

golud. Yn Nuw, ac nid yn y byd, y mae gwir dded\v}ddwch

enaid. Cch tyllog yw'r byd nad yw erioed wedi dwyn neb a

roes ei }-mddiried }'nddo yn ddíogel i'r làn. Am hyny, "rhodd-

wch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y
ddaear." Melldith drom ar bechadur yw cael ei adael yn unig ar

bethau'r ddaear. Ofnadwy yw cyílviT "dynion y byd, y rhai y
mae eu rhan yn y bywyd yrna," ac heb ganddynt afael ar y bywyd

tragyAvyddol. Arddodiad gan Paul ar Timotheus ydyw, "Gor-

chymyn i'r rhai sydd oludog yn y byd yma, na byddont uchel

feddwl, ac na obeithiont mewn golud anwadal, ond yn y Duw
byAv, yr hwn sydd yn helaeth yn rhoddi i ni bob peth i'w mwyn-

hâu; ar iddynt wneuthur daioni, ymgyfoethogi mewn gweithred-

oedd da, fod yn hawdd ganddynt roddi a chyfranu, yn trysori

iddynt eu hunain sail dda erbyn yr amser sydd ar ddyfod, fel y
caffont afael ar y bywyd tragywyddol.' Wedi i'r enaid ymgydna-

byddu á'r nefoedd trwy ffydd Crist, nid edrych efe mwyach ar y

ddaear ond fel prif-ffordd i'r nefoedd; a hyny a wna'r tro iddo i'w

gynnal ar y ffordd, ac i'w helpio i wneuthur daioni i eraill, a gyf-

rifir yn ddigon ganddo. Wedi dysgu arfer y byd megys heb ei

gamarfer, bydd bendith ar yr arfer. Pan drinir y byd gyda Duw,

mwynhëir Duw gyda'r byd. Cymeryd Duw yn rhan, a defnyddio'r

byd yn gynnaliaeth,—dyna fywyd yn' ateb i'w enw.



PREGETH XXV.

DUW YN MAWRIIAU Y GYFRAITH.

EsAIAH xlii. 21 : "Yr Arglwydcl sydd foddlawii er mwyn ei gyfiaM-nder; efe

a fawrhâ y gyfraith, ac a'i gwna yn anrhydeddus.

"

CYFRAiTH Dinv yd}av ei ewyllys wedi ei dadguddio fel rheol

i'w grëaduriaid fyw wrthi. Î.Iae y gair o ystyr ëang yn y
Bibl, a'r hyn a feddyhr wrtho yn y naiU fan yn wahanol i'r hyn a

feddyhr mewn man arall. Cyfraith Moses ydyw y gorchymynion

a'r gosodiadau a roddwyd tnvyddo. Cyfraith Crist, drachefn,

ydyw yr efengyl a'i hordinhadau. Mae ynddi hi, mae yn wir,

athrawiaeth ac addev.idion yn gystal â gorchymynion ; ond y
mae'r oU yn meddu cymaint o'r un hynodrwydd, fel y crynhoir y
cyfan i'r un cnwad cyffredin: "Cyfraith yr Arghvydd." Ychydig

o wahaniaeth yn ffurf yr ymadrodd a dry'r gorchymyn yn athraw-

iaeth, a'r athrawiaeth yn orchymyn. "Edifarhewch a dychwel-

wch;" dyna orchymyn awdurdodol. "Onid ediíarhewch, chwi

a ddyfethir oU yn yr un modd;" dyna athiawiaclh ddiirifol. Ac
yn y geiriau hyny a'u cyfíelyb, "Hwn a ddyrchafodd Duw á'i

ddeheulaw yn Dywysog ac lachawdwr, i roddi edifeirwch i Isracl

a maddeuant pechodau," chwi a gewch y gorchymyn a'r athraw-

iaeth mewn ffurfymadrodd ag sydd yn cynnwys rhywbeth o natur

addewid. Mae cydymfturfiad mewn barn a chalon ag atliraw-
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iaeth yr efengyl yn gymaint o ddyledswydd trwy awdurdod Duw
ag ydyw ufudd-dod i'w orchymynion. Cyfraitli yw y cyfan i ni.

Dengys y testun fod Duw yn mawrhâu y gyfraith. Cymerwch

hyn am yr holl air dadguddiedig, ac y mae'r meddwl yn wir

brîodol. " Efe a fawrhäodd ei air," medd y Salmydd, "uwchlaw

ei enw oll." Dyma'r dadguddiad mwyaf gogoneddus o hono,

gAvreiddyn crefydd y byd, trwy yr hwn y mae yr Arghyydd yn

adnewyddu calon pechadur, ac yn ei wneuthur yn ufudd iddo ei

hun. Mae yn wir fod ei enw yn ardderchog ar yr holl ddaear;

ond y mae'r cyfan yn ddiefifaith i ddyn, ac yn ddiogoniant myn-

egol i Dduw, nes y byddo dyn wedi ei adferu a'i gyfnewid trwy air

y g\virionedd. Mae'r nefoedd yn dadgan gogoniant Duw; ond

cyfraith yr Arghvydd sydd berffaith, yn troi yr enaid; hon sydd

yn goleuo y llygad i weled Duw yn ei weithredoedd, ac yn Uawen-

hâu y galon nes dwyn y pechadur i dymher i ganu gyda thannau'r

grëadigaeth i'w Gwneuthurwr (PsahTi xix.).

Ond yn awr ni a gyfyngwn ein syhvadau at y rhan hòno o'r

dadguddiad dwyfol a ehvir mewn modd arbenig yn gyfraith yr

Arghvydd, sef y ddeddf foesol, y deng air deddf, ac a safwn ar y
mawrhâd y mae Duw wedi ei roddi ar hon.

Onid oes achos i ofni fod deddf yr Arghvydd yn rhy isel yn ein

mysg ? A ydyw hi yn cael y lle hwnw yn y pulpud, yn y medd-

ylfryd, ac yn y bywyd, âg y mae Duw yn ei roddi iddi o dan bob

goruchwyhaeth ? Mae yr annuwiol yn ei gwrthwynebu yn ei gyd-

wybod, nes o'r diwedd ei bod yn dystewi yno; a gwehr híaws

trwy drachwant, anwybodaeth, a chaledwch calon, yn byw fel pe

na byddai'r gyfraith yn bod. Maent yn byw heb y ddeddf; nid

yn unig nid ydyw hi yn eu calonau a'u hymarferiad, ond nid

ydy^v, oddigerth i fesur bychan, yn eu gwybodaeth, eu côf, na'u

cydwybod ; nid yw yn eu rhwymo i unpeth, nac yn eu hattal rhag

unpeth; anfynych y maent yn teimlo eu hunain mewn gwrthryfel

yn ei herbyn, gan fel y maent wedi ei hanghofio a'i diddymu. Ac

y mae tymmorau wedi bod ar eghvysi pan y byddai y ddeddf a'r

efeng}'! yn cael eu hysgaru yn ormodol oddiwrth eu gilydd. Mae'r

cristion wedi prì'odi y ddwy ; ond y mae y naill weithiau mewn
cymhariaeth yn gu a'r Uall yn gâs; hyny ydyw, mae yn bosibl i'r

cnawd gymeryd achlysur, hyd yn nôd oddiwrth ras yr efengyl,

i wneyd y meddwl yn rhy ddiofal ynghylch y ddeddf. Pa fodd
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bynag, mae dau beth yn y gyfraith foesol ag y mae Duw yn

eiddigus drostynt : ei garacter, a'i lywodraeth—sancteiddrwydd a

chyfiawnder ei natur, ac awdurdod ei freniniaeth; ac y mae pob

trosedd o honi yn cynnwys ynddo elyniaeth at y naiU, a gwrth-

ryfel yn erbyn y llall. Mae yn anmhosibl i'r gyfraith gael ei rhoi

dan draed, heb fod rhagoriaethau natur y Duwdod yn cael eu

dirmygu, a'i lywodraeth dragywyddol yn cael ei gAvadu a'i thaflu

o'r neiUdu. Pe gofynech i mi am arwydd o'ch ailenedigaeth, neu

eich cynnydd mewn gras, nid at eich defodau crefyddol, nac at

hwyhau hyfryd, yr edrychwn, ond am eich cynnydd mewn adna-

byddiaeth o ogoniant y ddeddf, parch iddi, a chydymffurfiad

tymher ac ymddygiad â' i gorchymynion, yn gystal a galar am eich

troseddau o honi, a chymeradwyaeth mwy calonog beunydd o'r

Gwaredwr fel yr hwn y cafodd y ddeddf anrhydedd ganddo, a

chwithau eich bywyd ynddo.

DygAvn ychydig o esiamplau er dangos pa fodd y darfu i Dduw
o'r dechreuad fawrhâu y gyfraith, a'i gwneuthur yn anrhydeddus,

I. Efe a'i mawrhäodd hi ír^ay ei rhoddi yn natiir dyn yn ei

grëadigaeth.

Yr oedd egwyddorion y gyfraith yn anghenrheidiol a thragyw-

yddol yn natur Duw erioed; a phan yr aeth efe i grëu crëadur

rhesymol, gosododd yr unrhyw gyfraith yn ei natur yntau. Am
yr holl seremoníau a'r gosodiadau pendant cysylltiedig â chrefydd,

cyn ac wedi y cwymp, ni wyddai dyn yn ei grëadigaeth ddim am
danynt, ac ni fuasai ei galon byth yn gAvybod am danynt, oni

buasai i Dduw eu dadguddio. Ond am y ddeddf foesol, nid oedd

dim eisieu ei hysgrifenu mewn llyfr, na'i gwneyd yn eglur ar

lechau, er mwyn ei gwneyd yn hysbys iddo
;
yr oedd hi yn ei

galon, a'i hegwyddorion yn lefeinio ei holl natur. Yr oedd ei

syniadau hi yn ei farn, a'i bh'is hi ar ofn, dymuniadau, llawenydd,

a holl serchiadau y galon. Gwybodaeth o honi, ewyllys iddi, ac

ymhyfrydiad ynddi, oedd bywyd ei ysbryd. Heb fod y ddeddf

ganddo mewn llythyren, yr oedd efe yn ddeddf iddo ci hun
;
yn

dangos ei gweithred hi yn ysgrifenedig yn ei galon, wrth natur-

iaeth; nid trwy ddysg, nac esiampl, nac ymarferiad, ond wrth

naturiaeth }'n gwneuthur y pcthau sydd yn y ddeddf Megys ag

y mae'r aderyn wrth naturiaeth yn ehedeg, neu y pysgodyn yn

nofio yn y môr, felly yr oedd dyn Avrth naturiaeth }'n gyfiawn, yn
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sanctaidd, ac yn dda. Nid yn y deall ar y gydwybod yn unig

yr oedd y ddcddf yn gorchymyn yr hyn a gasëid, ac yn condemnio

yr hyn a gerid gan y galon; ond yr oedd yr hoU aUuoedd mewn
cydgordiad a"u gilydd, ac mewn perffaith gydsyniad á'r ddeddf,

mor drwyadl a chalonog yn ei hôl âg ydynt yn awr yn ei herbyn.

Yr oedd yn anmhosibl i'r Duw mawr ddangos mwy o fawrhadarei

ddeddf na thrwy ei rhoddi yn natur ei grëadur. Yr oedd yn

sicrhâu parch ac ufudd-dod iddi oddiwrth yr hoU ddyn, ac feUy

yn sicrhâu ei ddedwyddwch yntau; Psalm cxix.

Dyma ydoedd teg^ych natur dyn yn ngolwg Duw. Megys yr oedd

yn mawrhâu y ddeddf trwy ei rhoddi yn y galon, feUy efe a'i

mawrhäodd ymheUach trwy anrhydeddu y crëadur oedd yn ei

charu. Wedi i egwyddorion hon ddiflanu o'r galon, mae bywyd

yr enaid wedi ymadael, a thegwch ei bryd wedi coUi; yn nghanol

ei hoU dalentau a'i orwychder, y mae Duw yn ei fwrw heibio fel

sothach. Ond tra yr oedd dyn ar ddehv Duw, a'i hoU duedd at

ac yn ol y gyfraith, yr oedd cerubiaid y gogoniant yn gyfeiUioii

iddo, a'r Brenin tragywyddol yn chwennych eí anrhydeddu.

Wele efe yn planu gardd iddo yn Eden, yn cynnyrchu pob peth

dymunol i'w gynnal, yn bendigo ei brîodas, yn rhoi arghvyddiaeth

iddo ar bob peth; yr oU ynddo ac iddo, da iawn ydyw. Nid

oedd neb ond y diafol yn meddwl am ddifwyno y fath swp o

ddiniweidrwydd.

FeUy y mae eto : tra y mae'r byd yn mawrhâu cyfoeth mawr a

doniau ardderchog, tymher ysbryd mewn cydymfifurfiad â'i ddeddf

sydd yn dwyn calon Duw: bod yn Uawn daioni, anUygredigaeth,

ysbryd addfwyn a Uonydd,—dyna sydd ger bron Duw yn werth-

fawT. Er mor ddiystyr gan y byd yw y rhai a rodiant yn nghyf-

raith yr Arglwydd, dyma rai rhagorol y ddaear; maent fel HU

ymysg y drain, neu berlau yn nghanol sothach. Arbedir weithiau

deyrnasoedd er eu mwyn, a rhoddir dynion am eu heinioes.

Beth sydd ogoneddusach na phriodasferch gwraig yr Oen wedi ei

thrwsio i'w Gr? y frenines mewn aur coeth o Ophir, oU yn

ogoneddus o fewn—y mae'r Brenin yn chwennych ei thegwch

(Psalm xlv.). Dyma oedd teg\vch Mab Duw ei hunan—gogon-

iant Adda yr ail : yr oedd yn dda ganddo v/neuthur ewyUys Duw,

a'i gyfraith oedd o fewn ei galon; am hyny yr oedd ffafr Duw arno,

yr oedd yn ei wrando bob amser, yn aros gydag ef pan yn unig,
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ac yn dadgan ei foddlonrwydd ynddo gcr bron y Uíaws. Ac wedi

iddo yn ei fywyd a'i angeu fawrh'u y gyfraith a'i gwneyd yn an-

rhydeddus, dyrchafwyd ef goruwch yr holl nefoedd. "Ti a geraist

gyfiawnder, ac a gasëaist anwiredd," meddir wrtho; "am h}ny y'th

eneiniodd Duw, sef dy Dduw di, âg olew gorfoledd tu hwnt i'th

gyfeiUion." Credwch, O bobl ieuainc, mai nid tegwch corftbrol

sydd mewn bri g^'da Duw. A oes yna ronyn o gariad at Dduw,

diniweidrwydd, div\-eirdeb, cj-fiawnder, gv,-irionedd, y purdeb

calon a ofynir yn y ddeddf ? Os oes, y mae yna degwch Dwyfol a

bery byth—teg\\'ch a ddaw g^'da \\\ i'r byd arall.

II. Mawrhäodd y gyfraith yn ngoruchivyliaeth Moses, ac yn

arhenig yn ei chyhoeddiad ar Sinai.

Megys y rhodded hi yn nghalon dyn wrth ei grëu, felly pan yx

aeth y Duw mawr i grëu a hunio Israel fel cenedl iddo ei hun, efe

a gododd ei ddeddf i fri arbenig.

I. Disgynodd Dino ci hienan i'iü Ucfaru wrih y bobl.

Am dri dyfodiad o eiddo Duw y mae'r Bibl yn sôn : ei ddyfod-

iad i roddi y ddeddf, ei dd^fodiad i'w chyflawni, a'i ddyfodiad i

famu y byd yn ei hól. Yr oedd Duv.' yn y cyntaf, megys y bydd

yn yr olaf, yn ofnadwy iawn, ac yn ymwneyd â dynion ei hunan

yn ddigyfrwng. Nid yw breninoedd y byd yn cymdeithasu ond

ychydig â'u deihaid yn ddigyfrwng; trwy eraiU y maent yn gyfif-

redin yn Uefaru ac yn ysgrifenu. FeUy am y Duw mawr yn ystod

yr amser y bu yn dadguddio ei feddwl yn ei air; ychydig a ddy-

wedodd ef ei hunan, nes iddo ddyfod i siarad â ni yn ein natur.

"Duw, wedi iddo lefaru lawer gwaith a Uawer modd, gynt wrth y

tadau trwy y prophwydi." Yr oedd efe yn Uefaru wrth Moses, a

Moses wrth y bobl. Yn gyffelyb ag y bu gyda plirophwydoUaeth

loan: yr oedd Duw yn rhoddi i Grist, Crist yn anfon trwy ei

angel, yr angel yn hysbysu i loan, a loan i'r eghyysi. Ond Duw
ei hun oedd yn siarad ii'r bobl dan Sinai. "AY^yneb yn wyneb yr

ymddyddanodd yr Arghvydd á chwi yn y mynydd, o ganol y tân."

"Y geiriau hyn a lefarodd yr Arghyydd wrth eich hoU gynnuU-

eidfa yn y mynydd, o ganol y t m, y cwmwl, a'r tywyUwch, âUais

uchel, ac ni chwanegodd ddim" (Deut. v. 4, 22). Beth bynag

oedd gwaith yr angehon er cynnyrchu y Uais oedd yn trosghvyddo

y geiriau i'r bobl, Duw ei hun oedd yn Uefaru, nid yn unig wrth

Moses, ond yn uniongyrchol wrth )r hoU gynnuUcidfa. Ac er
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iddo lefaru lawer gwaidi a llawer modd, ni chwanegodd ddim yn

y modd yma ond y deng air deddf.

Llefarodd \\\xy me^Mi modd ofnadwy er mwyn ychwanegu

mawredd ei ddeddf Gorchymynwyd i'r bobl ymsancteiddio, a

bod yn barod erbyn y trydydd dydd i gyfarfod â Duw. "A'r

trydydd dydd, ar y boreuddydd, yr oedd taranau, a mellt, a

chwmwl tew ar y mynydd, a llais yr udgorn oedd gryf iawn, fel y
dychrynodd yx hoU bobl oedd yn y gAversyll. A mynydd Sinai

oedd i gyd yn mygu, o herwydd disgyn o'r Arglwydd arno ef

mewn tán, a'i f\vg a ddyrchafodd fel mg ffwrn, a'r hoU fynydd a

grynodd yn ddirfawr." Yr oedd yma bob peth ofnadwy i natur

wedi cydgyfarfod : tân mawr hyd entrych awyr, tywyllwch dudew,

y nefoedd yn taranu oddiarnodd, a'r ddaear yn crynu odditanodd.

Nid oedd y tân yn goleuo y tywyllwch, na'r tywyllwch yn cuddio

y tân, ond y naill yn gwasanaethu i ddangos y llall yn fwy ar-

swydol. Ac yn y dymhestl a'r rhyferthwy hwn, wele Jehofah yn

disgyn, a'r udgorn yn Ueisio i alw y bobl i 'gyfarfod â Duw. Yn
y man, wele bob llais yn gostegu, pob elfen yn clustfeinio, a Duw
yn tòri ar y dystawrwydd arswydlawn trwy lefaru hoU eiriau

y deng air deddf, a dyna'r bobl yn gwaeddi, "Wele yr Ar-

glwydd ein Duw a ddangosodd i ni ei ogoniant a'i fawredd, a'i

lais ef a glywsom ni o ganol y tân ; os nyni a chwanegwn glywed

llais yr Arglwydd ein Duw niYi^ach, marw a wnawn."

2. Efe di /iysgrifenodd á'ifýs ei /nin.

Ymhen yspaid ar ol Uefaru geiriau'r gyíraith, gelwir Moses i'r

mynydd drachefn: "Tyred i fyny ataf i'r mynydd, a bydd yno; a

mi a roddaf i ti lechau cèryg, a chyfraith a gorchymynion, y rhai

a ysgrifenais, i'w dysgu hwynt." Bu yno ddeugain niwrnod a

deugain nos, yn derbyn deddfau a barnedigaethau—y rhai hyny

oll i'w hysgrifenu gan Moses ei hunan. Ond ar ddiwedd y cym-

undeb maith, Duw a roddes iddo ef "ddwy lech y dystiolaeth,

sef llechau o gèryg, wedi eu hysgrifenu â b)'s Duw." Pa bryd y
gwnaed y Uechau arbenig hyn gan Dduw, nid ydym yn gwybod.

A ddarfu iddo eu tynu o un o greigiau yr hen ddaear yma cyn

erioed ei halogi gan bechod dyn, a'u dodi i gadw yn ofalus mewn
rh}^v gafell sanctaidd yn y nefoedd hyd nes y deuai yr amser a

ordeiniwyd ganddo i roddi ei gyfraith i'r Israel? Yr oedd ganddo

ddigon o barch i'w ddeddf i wneuthur hyny. Neu, Ai y pryd
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hwnw y rhoddes efe fôd, trwy grëadigaeth uniongyrchol a digyf-

rwng, i'w defn)-ddiau ac i'w ffurf o flaen Uygaid Moses, gyda holl

lendid a pherfifeithrwydd ei law ef ei hunan arnynt, er gadael

argraff byth ar feddwl Moses, a thrwyddo efar hoU Israel, o bwys

yr hyn oedd yn ysgrifenedig arnynt? Yr oedd ganddo ddigon o

barch i'w gyfraith lûn i wneuthur h}-ny. Neu ynte, fel y mae yn

debycach, hwyrach, A dynwyd hwy ganddo o ochr mynydd Sinai,

yn cynnrychioH hen gloddfa'r cwymp a'r felldith, ond wedi ei

sancteiddio gan yr amlygiadau sanctaidd ac ofnadwy o'i bresen-

noldeb ef ei hunan arno, gan eu cymhwys huiio, pa mor afrywiog

bynag y gallai fod eu defnydd, i dderbyn arnynt argrafif Ddwyfol

y gyfraith sanctaidd, yn arwyddhm o"r hyn a wneir gan Ysbryd

Duw ar galonau adamantaidd dynion? Yr oedd gan y Duw
Goruchaf ddigon o barch i'w ddeddf gyfiawn a da i wneuthur

hyny.

Pa fodd bynag, sicrhëir i ni am danynt, "A'r Uechau hyny oedd

o waith Duw; yr ysgrifen hefyd oedd ysgrifen Duw yn ysgrifen-

edig ar y llechau." O gyfraith oruchel wedi deilUo o natur Duw,

ei llefaru à genau Duw, a'i hysgrifenu â llaw Duw ! Peth mawr
oedd crëu y bydoedd; ond ymddiriedwyd ysgrifenu hanes hyny i

Moses. Histori ryfedd, yn wir, yw histori Duw yn y cnawd; ond

ymddiriedwyd ysgrifenu hòno i'r pedwar Efengyhvr. Gweledigaeth

hynod sydd am yr eghvys o esgyniad Crist i'w ailddyfodiad; ond

cafodd loan ysgrifenu hyny. Eithr pan aed i ysgrifenu y ddeddf

a ddirmygaist ti, bechadur, yr ysgrifen hòno oedd ysgrifen Duw.

Paham y rhoddwyd hi gan Dduwmewn modd mor ofnadwy? Iddan-

gos ei eiddigedd drosti, a'i benderfyniad i'w mawrhâu, serch i hyny

fod yn dan, a thywyUwch, a thymhestl, a daeargryn yn nghydwy-

bod ei throseddwr byth. Paham yr ysgrifenid ar lechau cèryg gan

Dduw ei hunan, pan nad oedd y ddeddf seremonîol ond ar bapyr

neu femrwn, ac wedi ei hysgrifenu gan Moses ? O herwydd, hwy a

ddarfyddant, eithr y mae hon i barhâu : hwy sydd i heneiddio a

diflanu, ond hon i aros tra byddo Duw yn Dduw, a dyn yn ddyn.

Nef a daear a ânt heibio, ond nid â un iod nac un tipyn o'r gyf-

raith heibio hyd oni chwbUiäer oll. GeUwch chwi ei hanghofio

a'i diddymu ar hyd y byd yma; ond y mae hi wedi ei hysgrifenu

yn y graig dros byth á phin o haiarn ac a phhym. Paham yr oedd

y Uechau wedi eu hysgrifcnu o bob tu, wyneb a chefn ? I ddan-
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gos perfifeithrwydd y gyfraith,—nad oedd eisieu ac na cheid

chwanegu ati na thynu oddiwrthi. Paham yr ysgrifenodd Duw y
gyfraith ar lechau drachefn, wedi i Moses, pan yn teimlo o her-

wydd eiUmaddohaeth y bobl, dòri y Uechau cyntaf ? I ddangos

nad yw troseddiad d}'n, na maddeuant Duw, yn dirymu dim ar y
gyfraith, ond y myn ef iddi fod ar gòfa chadw genym yn wastadol.

Er mwyn dangos sicrwydd geiriau bygythiol Jeremiah, gorchy-

mynodd Duw iddo eu hysgrifenu mewn llyfr; ac wedi i'r brenin

Jehoiacim losgi'r llyfr, dywedai Duw, "Cymer i ti eto lyfr arall, ac

ysgrifena arno yr hoU eiriau y rhai oedd yn y llyfr cyntaf.'^ O, y
mae deddf Duw a'i melldithion yn ddigyfnewid! Ysgrifenodd

Duw ei gyfraith, cofiwn, i roddi bri arni, ac i sicrhâu ein parch

ninnau iddi. Yr oedd Paul yn dwyn sylw y Galatiaid at ei law-

ysgrifeniad ef o'r epistol atyní : "Gwehych cyhyd y Uythyr a ysgrií-

enais atoch â'm llaw fy hun." Ac wele mae Duw am i ninnau

syhvi ar ei gyfraith, ei ysgrifen ddigyfrwng gyntaf erioed, a'r olaf

hefyd. Meddwl, O bechadur, pan y byddi yn tòri un o'r gorchy-

mynion, Bu Duw à'i fs ei hun yn ysgrifenu hwnw ! Yn Ue ei

diystyru, cymer y gyfraith o'i enau ef, cylyma hi am dy wddf, ac

ysgrifena hi ar lùch dy galon.

3. E/e a ddygodd y bohl dan gyfammod i'w chadw.

Er eu bod yn rhwym yn naturiol, eto trwy y cyfammod yr

aethant iddo, yr oeddynt yn cymeryd arnynt y rhwymedigaeth yn

wirfoddol. Felly mae y deng air yn cael eu galw yn "eiriau y
c}fammod," a'r llechau ar ba rai yr oeddynt wedi eu hysgrifenu

yn "llechau y cyfammod," a'r arch lle y cedwid hwy yn "arch y
cyfammod." Yr oedd y Duw mawr newydd eu gwaredu o'r

Aipht, ac yn myned i'w gwneyd yn freniniaeth o offeiriaid a chen-

edlaeth sanctaidd iddo ei hun, a'u dwyn i Ganaan yn ol ei gyfam-

mod â'u tadau. Ac yn ngohvg yr hoU ddaioni hwn, y cwbl a

geisiai oddiwrthynt oedd parch i'w ddeddf Ac i wneyd eu

rhwymau i'w chadw yn fwy byw ar eu cydwybodau, efe a wnaeth

iddynt yn yr amgylchiadau mwyaf difrifol ymrwymo iufuddháuyn

y modd mwyaf pwyllog a difrifol. Wedi iddynt addaw ddwywaith

o'r blaen, y mae Moses yn adrodd ystyr y cyfammod wrthynt

hwy, ac y rnae yr hoU bobl yn unair yn ateb ac yn dywedyd,

"Ni a wnawn yr holl eiriau a lefarodd yr Arglwydd." Mae Moses

drachefn yn ysgrifenu y gyfraith mewn llyfr, ac yn taenelhi y llyfr
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á gT\aed ar yr aìlor, i wneuthur cymmûd dios bcchodau y bobl

yn erbyn y ddeddf oedd }n ysgrifenedig ynddo, ac yn ei ddarllcn

lle y clywai y bobl; a dyma hwynt yn dywedyd drachefn, "Ni a

wnawn ac a wrandäwn yr hyn oll a lefarodd yr Arglwydd;" ac wele

waed y cyfammod yn cael ei daenellu ar y bobl. Dyna hwy fcl

hyn yn rhwym dros oesoedd a chenedlaethau i gadw deddf Duw.

Yn ngwaed yr aberth yx oedd y ddwyblaid yn g^yystlo cu b}^vyd

i g}fla^\ni bob un ei ran; Duv>- i gadw ei addewid, a hwythau i

gadw'r ddeddf. Nid oedd bosibl iddynt weithian dòri y ddeddf

heb dòri eu cj-fammod â Duw. Ac wele lechau'r gyfraith yn

cael eu cadw yn yr arch dan y drugareddfa, yn d}St yn eu herbyn

ger bron Duw os byddent anfiyddlawn. Yn gyffelyb y mae eto

rhwng pechadur â Duv/ yn Nghrist: y mae Duw yn gwystlo ei

hunan iddo ef, a'r enaid crediniol iddo yntau. I\Iae yn rhoddi y
cwbl iddo o ras, ac yn }Tiinvymo i'w ddwyn i'r Ganaan dragyAv-

yddol; a'r cyfan y mae yn ei ofyn yn y canlyniad ydyw ufudd-dod

i'wddeddf

III. Yr oedd Duw }n mawrhâu y gyfraith yn ngiveinídogaeth eí

loeision drwy yr oesoedd, y rhai a arddangosent fod ufudd-dod

ysbrydol iddi i^w gyfrif goruwch pob gicasanaeth arall.

Byth wedi cael y ddeddf seremoníol a'r aberthau, yr oedd yr

luddewon yn dyrchafu y rhai h}-ny yn uwch nag ufudd-dod calon

a bywyd i'r ddeddf foesol. Ond yr oedd hyn yn groes i drefn

Duw. Hon oedd yn g\vreiddio yn ei natur; hon yr oedd efe wedi

ei llefaru a'i enau, a'i hy?gi-ifenu ;i'i law^; a thra nad oedd y sere-

nioniol ond wrth ystlys yr arcli oddiallan, yr oedd hon ei hunan

oddimemi dan y cauad aur. Dangos ffordd }t oedd hòno i'w codi

yn anrhydeddus yn wyneb hon, ac wedi ei hamcanu i weithio

cyd}Tnffurfiad â hi yn eu calonaii hwy. Y mae Duw gan hyny

yn dysgii ei weision i'w dyrchafu o flaen pob rhyw wasanaeth

crefyddol. "Saniuel a ddywedodd, A yw ewyllys yr Arglwydd

ar boethoffrymau neu ebyrth megys ar wTando ar lais yr Ar-

ghvydd? ^Vele, gwrando sydd well nag aberth, ac ufuddhàu na

brasder liyrddod." Mawr}'gu Duw mewn niawl ac ufudd-dod,

"hyn fydd well gan yr Arghv}dd nag cli neu fustach corniog,

camol." Cymaint gAvell ydoedd fel y cyfrifir y seremoniau

mewn cymhariaeth megys pethau heb erioed eu gorchymyn.

"Canys ni dd}^vcdais VTth cich tadau, ac ni orchyniynai.s iddynt,
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y dydd y dygais hwynt o dir }r Aipht, am boethofifrymau neu

aberthau ; eithr y peth hyn a orchymynais iddynt, gan ddywedyd,

Gwrandewch ar fy Uef, a mi a fyddaf Dduw i chwi, a chwithau a

fyddwch yn bobl i minnau; a rhodiwch yn yr hoU ífyrdd a orchy-

mynais i chwi" (Jer. vii. 21, 22). Rhaid oedd gAvneyd hyn, ac

na adewid y lleill heibio; yr oedd ufuddhàu yn ymarferol i gyf-

raith Duw yn gymaint mwy pwysig nag offrymu aberthau, fel y
lleferir am hyny yn ymyl hyn megys pethau heb fod.

Yn Psahn 1., cawn Dduw yn myned i wneuthur barn ar ei bobl

gyfammodol; a geilw ar y nefoedd oddiuchod, ac ar y ddaear, i ddy-

fod i'w barnu fel tystion. Pa ddrwg a wnaeth y bobl ? ai esgeu-

luso aberthu? "Nid am dy aberthau y'th geryddaf, na'th boeth-

offrymau, am nad oeddynt gerfymroni yn wastad,"neu, "Nid am
nad oedd dy aberthau a'th boethoffrymau ger fy mron i yn wastad

y'th geryddaf " Yr oeddit yn aberthu a phoethoffrymu yn gyson;

ond ymorphwys arnynt hwy j_yr ydwyt, heb grefydd at Dduw nac

uniondeb at ddyn. "Wrth yr annuwiol y dywedodd Duw, Beth

sydd i ti a fynegech ar fy ncddfau, neu a gymerech ar fy nghyf-

ammod yn dy enau, gan dy fod yn casáu addysg, ac yn taíîu fy

ngeiriau i'th ôl?'' Pa beth a'th foddlonai, Arghvydd mawr?

"Yr hwn a abertho foUant a'm gogonedda i; a'r neb a osodo ei

ffordd yn iawn, dangosaf iddo iachawdwriaeth Duw." Pan

esgeulusir ufuddhâu i gyfraith foesol Duw, mae defodau crefyddol,

ie, a zêl gyda hwy, yn hollol wrthodedig. "Y neb a laddo ch,"

os na bydd efe hefyd yn lladd ei chwantau drwg, "sydd fel yr hwn

aladdo r; yrhwn a abertho oen," heb edrych, oddiar deimlad o'i

euogrwydd, ymlaen at Oen Duw, "sydd fel yr hwn a dòrfynyglo

gi; yr hwn a offrymo offrwm," os na bydd yn ei offrymu ei hun i

wasanaeth Duw, "sydd fel ped offrymai waed moch; yr hwn a

arogldartho thus," ac ni ddyrchafo ddwylaw sanctaidd heb na

digter na dadl, "sydd fel pe bendigai eilun" (Esa. lxvi. 3).

Esaiah, dyna grefydd yn ei henwogrwydd gan y bobl; paham y

Ueferi yn eu herbyn ? Gwelwyd ffyrdd Síon yn galaru o eisieu

rhai yn dyfod i'r yl arbenig; ond yn awr dyna newyddloerau,

uchelyliau, a sabbothau, yn cael eu cadw; ac wele anifeiliaid

breision, ac nid y cloff a'r dall; a dyma waed a brasder y rhai

hyny yn cael eu rhoddi i Dduw nes y dywed ei fod yn llawn o

honynt. Eto dyma'r cwbl yn anghymeradwy gan yr Arglwydd.
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"Beth yw llíosogrwydd eich aberthau i mi? pwy a geisiodd hyn

ar eich llaw? Na chwanegwch ddwyn offrwm ofer; arogldarth

sydd ffiaidd genyf;" eich hoU ddefodau "a gasäodd fy enaid; y

maent yn faich arnaf: bHnais yn eu dwyn." Brophwyd Duw,

dywed, paham y mae yr Arghvydd yn ymwrthod â gwasanaeth y

bobl? Pobl Gomorrah ydynt; rhai yn dewis ffyrdd yr hen

Sodomiaid, ac yn ymhyfrydu yn eu ffieidd-dra. Beth sydd i'w

wneuthur? "Ymolchwch, ymlanhëwch, bwriwch ymaith ddryg-

ioni eich gAveithredoedd
;
peidiwch â gAvneuthur drwg." Gwêl,

Arghvydd, fel y maent wedi dysgu aberthu. Ond y mae arnynt

eisieu dysgu peth llawer mwy pwysig. "Dysg^vch wneuthur

daioni; ceisiwch farn, gAvnewch uniondeb" (Esa. i.). Felly y
dpvedir wrth y truan argyhoeddedig oedd yn ymhoh pa fodd i

wneuthur iawn dros ei bechodau, a hyny, dybygid, er mwyn gallu

byw yn dawel eto mewn pechod: "A pha beth y deuaf ger bron

yr Arglwydd, ac yr ymgrymaf ger bron yr uchel Dduw ? a ddeuaf

fì ger ei fron â phoethofifrymau ac á dyniewaid ? a foddlonir yc

Arghvydd â miloedd o feheryn, neu â myrddiwn o fifrydiau olew ?

a roddaf fi fy nghyntafanedig dros fy anwiredd, ftrwyth fy nghroth

dros bechod fy enaid?" Xage. druan dall; ofer i ti geisio gwneyd

ia^ni drwy dy f}-mpwy, neu ymorphwys am gymmod mewn dim

seremoníau nac oftrymau; gwybydd y drefn y mae Duw wedi ei

darpar, ac ufuddhâ iddo ef oddiar fifydd ynddi. "Dangosodd efe

i ti, dd}n, beth sydd dda; a pha beth a gais yr Arghvydd genyt

ond gwneuthur barn, a hoffi trugaredd, ac ymostwng i rodio

gyda'th Dduw" (Mica vi. 6—8)? Fel hyn yr oedd yr Argh^ydd

drwy weinidogaeth Samuel, Dafydd, Esaiah, Jeremiah, a'r holl

brophwydi, yn mawrháu ac anrhydeddu ei gyfraith.

O pe deuai Duw i wneuthur bam ar eghvysi ein gwlad ni, fel y
bu yn gAvneyd ar yr eghvys luddewig g}'nt—dyfod yn ei raglun-

iaethau arswydol; tiin yn ysu o'i flaen, a thymhestl ddirfawr o'i

amgylch, nef a daear yn àwyn arwyddion o'i g—Duw ei hun,

tr\vy y cyfan, yn barnu, nes y byddai yr hoU eghvysi yn profi ei

fod yn chwiHo yr arenau a'r calonau,—ai ni byddai Uawer profifes-

wr blodeuog, íe, a phregethwr doniol, yn cael eu Uadd â geiriau

ei enau, chwantau dnvg ac amrywiol y galon }n cael eu lledu ar

gyfer eu dyledswyddau, a Duw yn edrych }-n Uygaid eu cydwyb-

odau, ac yn gofyn, "Beth sydd i ti a fyncgech ar fy ncddfau?" O
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Gymiy, o ba wcrlh }-n ngohvg Duw yw y gv»Tando heb wneuthur?

Pa lc.sh;''d yw gweddío Uawer a'r galon yn myned ar ol cybydd-

dod? Pa mor fíìaidd yn ngolwg y Duw sanctaidd yw mynychu

cymun, a dywedyd a gv,-neyd cehvydd mewn hicsijicss ì A
wnewch chwi grefydd yn gochl dros chwantau drwg? ceisio ffordd

esmv.'yth i fyned i ufìern yw hyny; sangu Uwybr dystaw, os gell-

v/ch, i ystafelloedd angeu tragywyddol. "Anghofio Duw," dyna

fpvyd crefydd ragritliiol; "a rhwygo, ac na byddo gwaredydd,"

dyna ei diwedd. Aberthu moHant, a gosod y íîordd yn iawn;

dyna a geisia yr Arglwydd, sef yvf h^my, addoH Duw yn Nghrist

yn ol gahvad y lech gyntaf,' ac ymarv.-eddu yn iawn tuag at ddyn-

ion yn ol yr ail. Ni dderbyn Duw ein hymarferiad ng ordinhadau

ei efengyl, os na byddwn yn ufuddhâu o'r galon i orchymynion ei

gyfraith.

IV. Cafodd y gyfraith ei ma\\rliâu tiiuy weinidogaeth hersonol

Mab Duw.
Megys yr anrhydeddwyd y gyfraith ar sefydliad goruchv.yliaeth

Moses, felly yn arbenig ei anrh^deddwjd ar ddechre yr oruchwyl-

iaeth efengylaidd; nid \x\iy weinidogaeth angelion Duw, ond

trwy weinidogaeth ei Fab ei hun.

Yr oedd efe yn dywedyd yn hallt yn erbyn y traddodiadau

Phariseaidd, ac yn awgrymu fod oes yr hen oruchwyliaeth ar ben.

"Y gyfraith a'r prophwydi oedd hyd loan," medd efe. "Mae yr

awr yn dyfod pryd nad addoloch yTad, nac yn y mynydd hwn,

nac yn Jerusalem. ' Ond cyn tynu i lawr yr hen balas a godwyd

ar fynydd Sinai, mae yn gofalu am gario yr aur a'r arian a'r meini

gwerthfawr—egwyddorion tragywyddol y ddeddf foesol—i'w balas

newydd ar fynydd Sion.

Pan yr oedd y torfeydd wedi ymgynnuU i'w wrando, a phawb

yn awyddus am wybod beth oedd gan y Rabbi newydd i'w ddy-

wedyd, y mae efe yn dechre nid yn gymaint gyda gras, ond gyda'r

ddeddf Beth yw y t^inherau y mae yn eu canmawl yn y gwnfyd-

au ond ysbryd y ddeddf, a'r gweithredoedd da a gymhella ond

ufudd-dod i'r ddeddf ? Dyna'r ffordd i ni fod yn ddedwydd, fel

y dengys efe, i fod yn halen y ddaear, yn oleuni'r byd, ac i

ogoneddu ein Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Dywed yn benodol

na ddaethai efe i daflu'r ddeddf o'r neilldu. "Na thybiwch fy

nyfod i dòri y gyfraith." Na, mae'r gyfraith yn anghenrheidiol a
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thragywyddol rhwng Duw a dyn. Y gwirionedd perthynol i

foesau ydyw; ac nis gall gwirionedd byth beidio bod yn wirion-

edd. Nid cyn y peidia Duw fod yn Dduw, a dyn yn dd)n, a

gwirionedd yn wirionedd, y paid y gyfraith fod yn gyfraith. Mor

bell gan hyny yr oedd Mab Duw o'i diddymu, fel yr oedd efe yn

ei chodi o dan hen fahn-ion y traddodiadau luddewig, ac yn ei

gosod i ddysgleirio yn ei d. Felly rhydd argrafifiad newydd o

honi, esboniad Dwyfol arni, sydd yn gAvneyd ei hysbrydolrwydd

mor eglur á'i Uythyren. Dengys ei bod yn gofyn y galon oddi-

fewn, ac nid yn unig yr ymddygiad oddiallan—ei bod yn gorchy-

myn dyledswydd ac yn gwahardd pechod yn y galon. . Gydag ef

y mae dig ac ysbryd dial yn llofruddiaeth, ac edrych ar wraig i'w

chwennychu yn odineb. Gydag ef, caru ein cymydog yw caru ein

gelynion, bendithio y rhai a'n melldithiant, gwneuthur da i'r sawl

a'n casânt, a gAveddío dros y rhai a wnêl niwed i ni ac a'n herhd-

iant. Mewn gair, dan ei law ef, nid yw'r gyfraith yn dywedyd

dim Uai na, Byddwch fel Duw: "byddwch chwi gan hyny yn

berffaith, fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn ber-

fíaith." Nid ufudd-dod arwynebol i'r ddeddf a wyai'r tro ganddo

ef "Oni bydd eich cyfiawnder," ebe efe, "yn helaethach na

cliyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, nid ewch i mewn i

deyrnas nefoedd." Maent hwy yn camesbonio, yn ymesgusodi,

ac heb roddi ond ufudd-dod i'r Uythyren ar y goreu. Ni chaiff

neb yn fy nheyrnas wneuthur esgus rhag anrhydeddu ei ríeni â

chymhorth a chynnaUaeth—degymu y mintys, ac esgeuhiso barn,

trugaredd, ftydd -boddloni gyda golchi y t oddiallan, a bod o

fewn yn Uawn rhagrith a drygioni.

Os deuai neb at y Messiah i ofyn pa fodd yr etifeddai efe fywyd

tragyAvyddol, yr ateb a fyddai, "Cadw y gorchymynion." Pa un

bynag ai cadw'r gorchymynion fel ammod, ai fel rheol bywyd, a

feddyhai—eu cadw i'r dyben o gael bywyd, neu ynte eu cadw

mewn canlyniad o dderbyn bywyd, yr oedd efe yn hyn yn codi'r

ddeddf; ac ni cheir bywyd heb i'r ddeddf gael )r anrhydedd

dyblyg hwn; y cyntaf gan Gyfryngwr drosoin, a'r ail }'nom a

chenym ni ein hunain. Pan y gofynid iddo, "Pa un yw y gor-

chymyn mawr—y gorchymyn cyntaf o'r cwbl?'' hen gwestiwn

ymysg yr luddewon, efe a syrthiai yn ebrwydd ar egwyddor y

ddcddf fücsol. "Cùr yr Argh^ydd dy Dduw aìli holl galon, ac
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à'th holl enaid, ac a'th hoU fcddwl, ac á'th holl nerth, H\vn yw

y cyntaf a'r gorchymyn mawr. A'r ail sydd gyífelyb iddo, Câr dy

gymydog fel ti dy hun. Nid oes orchymyn arall mwy na'r rhai

hyn. Ar y ddau orchymyn hyn y mae yr hoU gyfraith a'r pro-

phwydi yn sefyll." "Da, Athraw, mewn gwirionedd y dywed-

aist," ebe'r dyn a ofynodd y cwestiwn
; y mae caru Duw, a charu'r

cymydog, "yn fwy na'r holl boethofîrymau a'r aberthau." Da y
d>'^vedaist dithau, medd lesu Grist; "nid A^yt ti bell oddiwrth

de}Tnas Dduw;" dyna'r syniadau a'r ymarferiadau sydd i ffnu

yn fy nheyrnas i. Yn ebnvydd bellach bydd diwedd bythol ar

aberthu; ond cariad byth ni chwymp ymaith; saif cariadyn uchel

yn fy nheyrnas yn dragyAvydd. Dyma fydd yn cael ei ddysgu

rhagUaw: "Yn Nghrist lesu nid all enwaediad ddim na dien-

waediad, ond ffydd yn gweithio tnvy gariad. Enwaediad nid yw

ddim, a dienwaediad nid y.y ddim, ond cadw gorchymynion

Duw." O yr Athrav.' mawr! pe gwrandawai plant dynion ar dy

lais, byddai yn nefoedd ar y ddaear; holl ddynolryw yn un

frawdohaeth ddedwydd, yn cydgaru eu Tad a charu eu gilydd;

ewyllys Duw yn cael ei gwneuthur ar y ddaear megys y mae yn y
nefoedd

!

V. Mawrhäuyd y gyfraith, a g^vnaed hi yn anrhydeddus, yn y
modd m'wyaf arbenig, yn mywyd ac angeu Cristfel Cyfryngwr.

I gadw y gyfraith ac i gadw pechadur y daeth Crist i'r byd, ac

i gadw y naiU mewn trefn i gadw y llall. "Ni ddaethum i dòri y
gyfraith," medd efe, "ond i gyflawni. Ni ddaeth Mab y dyn i

ddystrywio eneidiau dynion, ond i'w cadw." Ymffrostiai Satan

yn ngalanas y cwymp. Ha, ebe ei galon ddieíîig, bydd deddf

Duw bellach heb ufudd-dod byth, a dyn, yntau, hcb ddedwyddwch

byth; wele amcan penaf Duw gyda golwg ar y ddau wedi ei

ddyrysu ar y ddaear. Os bydd y troseddwr yn hapus, bydd y
ddeddf dan warth ; ac os bydd y ddeddf mewn anrhydedd, bydd

y pechadur dan felldith. Nage, fy ngelyn, medd Duw; mi fynaf

godi'r ddau! Yr wyf wedi meddwl cael mwy o anrhydedd i'r

ddeddf, a rhoddi mwy o ddedwyddwch i ddyn, ac felly derbyn

mwy o ogoniant i'm príodohaethau, na phe buasai y cwjanp heb

ddygAvydd. Pa fodd y galhvyd dwyn y naiU a'r llall oddiamgylch?

Caiff Paul ateb: "Canys yr hyn ni allai y ddeddf, o henvydd ei

bod vn v.-an trw,- v cnawd, Duw a ddanfonodd ei Fab ei hun vn
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nghyffelybiaeth cnawd pechadurus, ac am bechod a gondemniodd

bechod yn y cnawd, fel }' cyflawnid cyfiawnder y ddeddf ynom

ni. Crist a'n Uwyr brynodd oddiwrth felldith y ddeddf, gan ei

^yneuthur yn felldith drosom; canys y mae yn ysgrifenedig, Mell-

digedig pv pob un sydd yn nghrôg ar bren; fel y delai bendith

Abraham ar y cenedloedd tr\vy Grist lesu, fel y derbyniem

addewid yr Ysbryd tnvy ffydd."

Ystyriwch waith y Cyfryng\\T fel dyn. Yn ei natur lân, ei

gymeriad difrycheulyd, ei ymgysegriad hoUol i Dduw, a'i ufudd-

dod perffaith, chwi a wehvch y ddeddf wedi ymgna,wdoh, neu ei

phersonoli. Y neb a welodd fywyd sanctaidd Crist a welodd

ddeddf sanctaidd Duw. Ei fywyd ef yw yr esboniad goreu a

goleuaf arni.

Edrychwch arno yn ufuddhau i'r gyfraith, ac yn myned dan ei

melldith, yn ei Berson fel Duw-ddyn. Nid oedd efe yn wreiddiol

dan y ddeddf; ond wele efe "wedi ei wneuthur" dani, ac felly yn

sefyU yn Ue ei throseddwyr. üfudd-dod dyn oedd yr hyn a ofynid

gan y ddeddf, ond dyma iddi ufudd-dod Duw yn natur dyn. Am
einioes y crëadur a'i troseddodd yr oedd hi yn gahv; ond d^-ma

yr Hwn ni wnaeth bechod, a hwnw \r\ Fab Duw, yn rhoddi ei

einioes i lawr, ac feUy yn talu }r h}n ni chymerodd. Os oedd ei

waith fel y Brenin tragyw}-ddol yn cyhoeddi'r gyfraith yn anrhyd-

edd arni, beth am ei waith yn dyfod dani i'w chyflawni? Os

oedd ymddangos ar Sinai o dan yr hoU ogoniant perthynol i fflirf

Duw i roddi'r gyfraith yn fawrhâd arni, beth oedd ymddyosg o'r

mawrhydi hwnw, a chymeryd arno ag\vedd gwas, gan fod }"n

ufudd hyd angeu, ie angeu'r groes ? Os oedd ei Uefaru o ganol

tàn a rhyferthwy yn ei mawrhâu, beth am ei chyflawni mewn
chwys, dagrau, gwaed, ing, ac angeu, a hyny ganddo ef yr H\mi

a'i Uefarasai ? Os cafodd hi anmharch wrth i ddyn marwol am-

canu myned uwchlaw iddi, beth am y parch a gafodd wrth i'r

Brenin anfarwol fyned oddi tani ?

Gwehvch Dduw Dad yn gwerthfawrogi'r gyfraitli gymaint, fel

yn hytrach nag arbed j^echadur rhag uffern, a'i fabwysiadu yn

etifedd nefoedd, ar draul diystyru'r ddeddf, y penderfynodd ei

achub ar draul traddodi ei Fab ei hun i ddyoddef meUdith y
ddeddf Ac nid oedd y Mab yn dymuno un Ueihád yn ngofyn-

ion y gj.fraith, na diai cwtogiaJ ar ci dcdfryd, pan }-n ni}-:ìed
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dani }n Ue'r troseddwr. '"iJa gen)i" wneuthur dy ewyllys, O fy

Nuw," meddai; "a'th gyfraith sydd o fewn fy nghalon." Mynai

efe ddangos i bawb, ac am byth, mai da ydoedd Duw wrth roddi'r

gyfraith, ac mai da ydoedd hefyd wrth gosbi am ei throseddu.

Ymdaflodd i lawr i'r dyfnder, ac yno y bu o'r golwg am ychydig

enyd, er mwyn codi"r gj-fraith yn dragywydd. O y gyfraith fren-

inol, os ar Sinai y'th g)'hoeddwyd, wele ar Galfaria y'th goron-

w}-d !

I\Ior ogoneddus yw ufudd-dod Crist ar gyfer anufudd-dod dyn

!

Deddf heb ei throseddu, deddf yn gwenu, oedd gan yr Adda

cyntaf i'w chyflawni; ond deddf wedi ei thòri, ac felly deddf yn

gwgu, oedd gan yr ail Adda i'w boddloni. Ei hiaith wrth y

cyntaf oedd, Ufuddhâ a bydd fyw ! ond wrth yr ail, Ufuddhâ a

byddfarw! Dan faich ysgafn y syrthiodd y dyn cyntaf Adda;

•eithr dan faich a fuasai yn llethu dynion ac angeHon i ddystryw y

safodd yr Adda diweddaf Efe a garodd yr Arglwydd ei Dduw
pan yn dyoddef dan yr amlygiadau mwyaf o'i ddigofaint, ac a

garodd ddyn pryd yr oedd hwnw yn ei gasâu yn ddiachos. Nid

rhyfedd yw clywed, "Trwy ufudd-dod un y gAvneir llawer yn gyf-

iawn." Nid yw ein cadwedigaeth trwy Grist yn ddianrhydedd i'r

ddeddf; yma achubir ni, a gogoneddir hithau. Yn dy euogrwydd,

fy enaid, dôs at lesu, a dywed, "Lleda dy aden drosof, canys fy

nghyfathrachwr i ydwyt ti," a thi a wneir "yn gyfiawnder Duw
ynddo ef

"

VI. Mae yr Arglwydd }n mawrhâu ei g}'fraith yji yshryd ac

ymarweddiad ei saint.

Mae y ddeddf yn gyntaf yn cydweithio a'r efengyl i ddwyn

pechadur at Grist, ac y mae Crist yn ei ddwyn yn ol at y ddeddf,

i'w charu ac ufuddhfiu iddi. Y mae efe yn Nghrist yn rhydd

oddiwrth felldith y ddeddf, ond nid yw yn rhydd oddiwrth ei gor-

chymynion. Nid ydyw dani fel cyfammod bywyd, ond y mae

dani fel cyfraith ei Waredwr, ac fel rheol y bywyd sydd ddyl-

edus oddiwrtho i'r Hwn a'i rhoes. Dyfod at Grist yw dyfod

i'r c}segr lle mae'r gyfraith yn ei bri mwyaf Yn y fan lle yr

ymddengys yr Archoffeiriad y mae'r llechau yn gyían, o dan

, drugareddfa a daenellwyd â gwaed. Os yw'r pechadur yn cael

maddeuant o'i droseddiadau o honi, nid meddalwch y Uywodraeth

yw h}-ny, clthr n'.addeuant mewn iawn. Os ydyw yn cael ei gyf-
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iawnhâu trwy ras, gras trwy br} nedigaeth }'d}'w, a gras sydd yn

arwain yr enaid i gadw'r gyfraith.

Cariad yw egwyddor gwir ufudd-dod. Rhwymyn perfteith-

rwydd, a diwedd y gorchymyn, y^v cariad o galon bur. "Cyf-

lawnder y gyfraith yw cariad.'' Ac y mae ffydd Crist yn cyn-

nyrchu y cariad hwn yn y galon; ac fe a'r cariad dan wraidd pob

trosedd o'r gyfraith. Pa fodd y gall y dyn sydd yn caru Duw
halogi'r sabbath ? Pa fod y gall yr hwn sydd yn caru ei gymydog

fel ef ei hun ddv.'yn camdystiolaeth yn ei erbyn ? Mae yr amlyg-

iadau o gariad Duw yn Nghrist yn peri i'r saint ei garu ef yn ol

;

ac am eu bod yn ei garu, y maent yn cadw ei orchymynion. Nid

i ochel uffern, nac i ennill nefoedd, y maent hwy yn ufuddháu i'r

Arghvydd eu Duw. Na, y maent eisoes yn Nghrist yn ddíogel

rhag uftern, ac yn meddu hawl i'r nefoedd. Paham ynte^y maent

yn ufuddhâu ? Cariad Crist sydd yn eu cymhell ; diolchgarwch i

Dduw sydd yn eu cynhyrfu; hyfrydwch eu calon yw rhodio yn

ffordd y gorchymynion. Paham y niae'r dyn sydd wedi casglu

cyfoeth lawer—wedi gwneyd ei fifortun, fel y dywedir, eto yn

boregodi, yn myned yn hwyr i gysgu, yn bwyta bara gofidiau, yn

llawn pryder ac ymdrech ? Am ei fod yn caru arian. INIae'r

credadyn wedi gwneyd ei ftbrtun, nid trwy ei lafur, ond trwy ei

bríodas âg Etifedd pob peth ; eto nid oes neb yn ddyfalach nag

efe ar hvybr ufudd-dod. Pwy mor ofahis âg ef i attal ei dafod, i

ffrwyno ei nwydau, i gadw ])ob iot a thipyn o'r gyfraith? Os yw

efe yn ddíogel rhag meUdith y ddeddf, ac yn galhi edrych yn

dawel ar angeu a thragywyddoldeb, paham y rhaid iddo ofahi cy-

maint am y modd yr ymarwedda ? Y mae diolcligarwch, pe na

byddai am ddim arall, yn ci rwymo i gadw gorchymynion ei Dad

a'i Brynwr. Yn ngohvg y cariad tragywyddol, y cnawdoUad,

angeu'r groes, ei hoU ffrwythau yn ei brofiad, a'i obaith gogon-

iant, efe a ddywed, "Beth a dalaf i'r Arghvydd am ei hoU ddon-

iauimi?" ac y mae yn clywed ei Dduw yn ateb, Na phecha

mwyach; rhodia yn ol y rheol hon. Beth ydyw hyn? Duw yn

mawrhUi ei gyfraith yn ei saint; ac wrth hyny y mae yn eu mawr-

hiu hwythau, o herwydd y mae eu sancteiddrwydd a'u dedw}dd-

wch yn gynnwysedig mewn cydffurfiad ;i'r gyfraitli.

VII. Mae yr Arghvydd yn mawrhâu y g}fraitli yn cí loaHJi yn

gwobrwyo ufudd-dod ci bobJ iddi.
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iNÍae'r saint, fel yr ydym wcdi ncdi, yn ufuddh'iU o gariad, heb

ddysgwyl dim gwobr; ac yn eu byw y medrant weled eu bod wedi

gwneuthur dim y gall gras gael lle i'w gwobrwyo. Ond y mae yn

rhaid i'r Duw mawr gael dangos ei gymeradwyaeth o'u parch i'w

ddeddf Os pechant, y mae yn eu ceryddu; yn ymweled á'u

camwedd â gwialen, ac â'u lianwiredd á ffrewyllau ; ac, o'r ochr

arall, y mae yn cyfarfod yn foddus â hwy ar Iwybrau ufudd-dod,

ac yn llewyrchu ei wyneb arn^nt. "Canys yr Arghvydd cyfiawn

a gâr g}'fiawnder; ei wyneb a edrych ar yr uniawn." "Arglwydd,"

medd Judas, nid yr Iscariot, wrth yr lesu, "pa beth yw yr achos

yr wyt ar fedr dy eglurhâu dy hun i ni, ac nid i'r byd?" Ystyr-

iwch yr ateb: "Os câr neb fi, efe a geidw fy ngair i; a'm Tad a'i

cár yntau; a nyni a ddeuwn ato, ac a wnawn ein trigfa gydag ef."

Dyna y rheswmi paham y mae'r Cyfryngwr gogoneddus yn ei

eghirhâu ei hun yn gyfeillgar, a'r Tad hefyd, i rywrai penodol

:

am fod y rhai hyny yn ei garu ef, ac yn dangos cywirdeb a gwres-

ogrwydd eu cariad trwy gadw ei orchymynion. "Aroswch yn fy

nghariadi," medd yr lesu Avrth ei ddysgybhon. Aros yn dy gar-

iad, lesumawr! pwy na wnai hyny? y fath wnfyd a fydd profi

dy gariad bob dydd! lë, ond cofiwch,—"Os cedwch fy ngorchy-

mynion, chwi a aroswch yn fy nghariad." Nid erys neb yn fy

nghariad ond sydd yn cadw fy ngorchymynion : ac ni chaiff nel)

gadw fy ngorchymynion heb fwynhâu y wobr oruchel o aros yn

fy nghariad; ac yn mynwes gynhes fy nghariad y cedwir hwy yn

dd;'ogel rhag pob perygl.

Mae yn wir nad oes dim haeddiant yn ein gweithredoedd

rhagoraf ni; ein dyledswydd yw cadw gorchymynion cyfiawn a

daionus Duw. "Gwedi i chwi wneuthur y cwbl oll a orchymyn-

wyd i chwi, dyAvedwch, Gweision anfuddiol ydym; oblegid yr hyn

a ddylasem ei wneuthur a wnaethom." Ac os yw ein hewyllys

yn nghyfraith yr Arglwydd, ac os ceir ni yn gweithredu ufudd-dod

iddi, rhaid cofio mai "Duw yw yr hwn sydd yn gweithio ynom

ewyllysio a gweithredu o'i ewyllys da ef " Ond y rnae'r Goruchaf

yn mawrhâu ei gyfraith gymaint, ac y mae ufudd-dod iddi mor

hoffganddo, fel nas gall adael ei saint, plant ufudd-dod, heb eu

gwobrwyo. "Díau fod ffrwyth i'r cjfiawn." "I'r neb a heuo

gyfiawnder y bydd gwobr sicr." "O'u cadw," sef cadw y gorchy-

mynion, "y mae gwobr lawer." Nid yw Duw, ni a wyddom, yn
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cyfryngu yn wyrthiol i arbed ei \vasanaethw)r ffyddlawn rhag prof-

edigaethau a chystuddiau y byd hwn; ond y mae yn estyn idd^nt

dangnefedd a dyddanwch sydd yn gorbwyso pob adfyd; ac y
mae hyd yn nod eu trallodion a'u siomedigaethau hwy yn cael eu

troi yn fendithion iddynt. "Ni a wyddom fod pob peth yn cyd-

weithio er daioni i'r rhai sydd yn caru Duw." Hawdd yw canfod

fod Duw mewn llawer modd yn anrhydeddu y rhai a anrhydedd-

ant ei gyfraith.

Ac yn y farn a ddaw, gwobrwyir hwy yn gyflawn. Ni chydna-

byddir yn y dydd diweddaf y gwahaniaethau y mae'r byd yn talu

s}lw mawr idd}nt. Cyfraith Duw, a character dyn yn ei gwyneb,

fydd y cwbl o bwys yno. A oedd y galon a'r fuchedd yn gyd-

ífurf â'r gyfraith ? dyna fydd cwestiwn y farn. Ceir yno "ddad-

guddiad cyfiawn farn Duw, yr hwn a dal i bob dyn yn ol ei

weithredoedd, sef i'r rhai trwy barhàu yn gwneuthur da, a geisiant

ogoniant ac anrhydedd ac anllygredigaeth, bywyd tragywyddol;

eithr i'r rhai sydd gynhenus, ac anufudd i'r gwirionedd, eithr yn

ufudd i anghyfiawnder, y bydd Ihd a digofaint."

Gan fod Duw fel hyn o'r dechreu i'r diwedd yn mawrhâu y gyf-

raith, pa beth a dda\v o'i dirmygwyr? "Edrychwch, O ddirmyg-

w}T, a rhyfeddwch, a diflenwch:" y mae Sinai a Chalfaria yn cyd-

dystio mai peth ofnadwy yw melldith y ddeddf Gallwn ddywedyd

y bydd pob peth arswydlawn ag oedd yn allanol ar Sinai wedi

cydgyfarfod yn dumewnol yn nghydwybod y pechadur pan ddêl

Duw yn ei ddeddf i'w ddirnadaeth. Beth a fydd bod yr euog a'i

gydwybod gyda Duw a'i ddeddf, ar fynydd noeth angliyfanncdd,

heb ddim lle i ymguddio; neb i'w welcd, dim i'w glywed, ond

Duw a'r enaid ? Yna y b}'dd y syniad o sancteiddrwydd a chyf-

iawnder Duw fel tân yn }• gydwybod, ac y teimhr fod y dydd y
derbynia trosedd ac anufudd-dod g}'fiawn daledigaeth wedi dyfod.

Os edrych y truan euog am ymwared, ni b}'dd o'i amgylch ond
tywyllwch dudew. Dacw efe, fe allai, yn ceisio gweddío; ond y
mae yn rhy dywyll iddo weled Gwrandäwr gweddi. Y mae yn

gwaeddi am drugaredd; ond y mae tywyllwch rhyngddo â gorsedd

y drugareddfa. Ac cs cais edrych ymlaen tua thragywyddoldeb,

tywyllwch eithaf sydd yno. O y dymhestl o ofnau a dychryn-

feydd y niae'r pechadur bellach ynddi ! A oes dim modd dianc ? Na,

y mac wedi taro ci droed wrth Sinai, fynydd tyv,yll: ac ni chlyw
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oJid Uais yr udgorn yii hîr, ac yn cryfhâu fwyfwy, yii ei alw o

flaen Duw, nid i wrando am y tro cyntaf gyhoeddiad y gyfraith,

ond i dderbya dedfryd y gyfraith arno- fel ei throseddwr. Bech-

adur, ai nid yw yn dda genyt glywed, "Wele yn awr ddydd yr

iachawdwriaeth," ac nid dydd taledigaeth ? Cyn i'r ddeddf esgor,

cyn dyfod arnat ddydd soriant yr Arglwydd, fìfô at lesu, Gyfryngwr

y testament newydd; "canys Crist yw diwedd y ddeddf, er

cyfiawnder i bob un a'r y sydd yn credu."



PREGETH XXVI.

Y GEI.YN AC YSF.RYn YR ARrTL^YYDD.

ESAIAH lix. 19: "Pan ddelo y gelyn i mewn fel afon, Ysbn'd yr Arglwydd
a'i hymlid ef ymaith."

YN y bennod hon, ni a ga\Yn bechod yn ymddangos yn dra

phechadurus, a gras yn rhagor-amlhàu yn dragogoneddus;

y naiU yn fìynnon holl afl\Y}dd dynion, a'r llall yn ffynnon eu

hymwared a'u hiachawdwriaeth. Dengys y prophwyd fod yr

achos o ddarostyngiad a thrallodau y genedl luddewig, mewn
canlyniad i bellhád yr Arghyydd oddiwrthynt, nid yn yr Ar-

glwydd, ond yn y bobl eu hunain. "Wele, ni fyrhäwyd Uaw yr

ArghYydd fel nad allo achub, ac ni thrymhäodd ei ghist ef fel nad

allo glywed; eithr eich anwireddau chwi a ysgarodd rhyngoch

chwi á'ch Duw, a'ch pechodau a guddiasant ei wyneb oddiwrth-

ych fel na chlywo." A rhoddir yma restr hirfaith a thywyll o'u

llygredigaethau, a darhmir eu cyfyngderau fcl fírwyth naturiol eu

camweddau yn erbyn yr Arglwydd. Yr oeddynt wedi eu siomi

yn eu dysgwyUadau, ac yn rhuo a griddfan yn eu hing, heb neb

i'w hamddiff"yn. Ond yr oedd gan Dduw ei \YÌr Israel yn nghanol

yr Israel mewn enw; ac ni a'i cawn ef }'n dyfod allan ar eu rhan,

ac yn dinystrio eu gelynion.

Ond amhYg yw fod y bennod }n edrycli ymhellach na llygred-

igaethau, cyfyngderau, a gwaredigaethau Israel. Mae'r desgrifìad

a roddir yma o bechodau yr Iudde\Yon yn cael ci ddyfynu gan
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Paul i brofi fod pawb, luddewon a Groegwyr, dan bechod (adn. 7,

8, a Rhuf. iii. 15— 17); ac y mae yr addewid sydd yma am y
Gwaredydd i Sion yn cael ei chymhwyso gan yr apostol i ddangos

gwaredigaeth ddyfodol yr Israel o garchar anghrediniaeth (adn. 20,

a Rhuf. xi. 26). A diweddir y bennod trwy ddangos y byddai i

hen oruchwyhaeth amserol yr luddewon gael ei dilyn gan oruch-

wyhaeth arosol a pharhäus yr efengyl, goruchwyhaeth gair ac

Ysbryd yr Arghvydd. Felly y mae yr holl bennod yn brophwyd-

oliaeth am iachawdwriaeth yr eglwys trwy Grist, gan ddangos y
byddai i'r Arghvydd, fel ei Duw, ddwyn hoU briodohaethau ei

natur i weithrediad ymhob amgylchiad er dinystr ei gelynion a'i

gwaredigaeth hithau, a pheri i'r cwbl dueddu i'w ogoniant ef a

llwyddiant ei deyrnas. "Felly," medd y geiriau uniongyrchol o

flaen y testun, "yr ofnant enw yr Arghvydd o'r gorllewin, a'i ogon-

iant ef o godiad haul." Dyna fel y bu yn arddehvad Duw o'r

efengyl mewn canlyniad i ddinystr Jerusalem, ac wedi i hyny i

ddinystr Rhufain Baganaidd : ofni enw yr Arghvydd, planu eghvysi,

sefydhi yr addohad Cristionogol, a bwrw ymaith yr eihuiod,

yn y dwyrain a'r gorìlewin. Ond wrth weled y fath hvyddiant,

dyma'r gelyn yn deffro, ac yn dyfod i mewn fel afon; felly mewn
erhdigaethau, mewn didduwiaeth ac anffyddiaeth, ac mewn gau-

grefyddau, ac yn enwedig yn nghodiad a chynnydd Mahometan-

iaeth a Phabyddiaeth. Eithr wele'r nefoedd yn gryfach na daear

ac uffern: "Ysbryd yr Arghvydd a'i hymhd efymaith."

Edrychwn, mewn modd athrawiaethol a chymhwysiadol, ar y

gelyn, yr ymosodiad, a'r oruchafiaeth.

I. Y Gelyn.

Ni bu achos yr Arghv}dd mewn un oes o'r byd heb iddo elyn-

ion lawer; ond yr ydym yn cael un gelyn neiUduol yn gweithredu

yn erbyn Duw a'i bobl ymhob oes, er pan osodwyd dyn ar y

ddaear, sef Diafol a Satan; tywysog y fyddin elynol yn erbyn yr

Arghvydd a'i Grist ef Dyma "y gelyn" yn yr ystyr mAvyaf

príodol, i'r hwn nad yw yr hoh elynion eraiU ond gwasanaetliwyr a

goruchwylwyr yn gweithredu mewn darostyngiad ac ufudd-dod

iddo; ac ato ef gan hyny y cymhwyswn yr ymadrodd yn y testun

:

"y gelyn."

Ysbryd crëuedig nerthol ac ofnadwy yw y diafol. Sonir yn yr

Ysgrythyrau am ei gyflwr cyntaf, am ei gwymp, ac am ei ddrv\^g yn
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ganlynol. Nid pv hanes ei g)f;\vr dechreuol, a'i syrthiad, ond

br, eitlir y mae yn dra ch)-nnwysfawr. "Wrth nodi ei gwymp,

dangosir mewn tri gair ogoniant ei sefyllfa wreiddiol. Yr oedd

efe ar y dechreu "j7/ y gioirioìicdd" (loan viii. 44): yn uniawn,

yn sänctaidd, ar ddehv Duw; y gAvirionedd yn anian ei hoU gyn-

neddfau, ac yn rheol ei holl j^iiddygiad. Yr oedd '•>/ ddcc/ircuad'^

(Judas 6), gair yn arwyddo ei sefyllfa a'i swydd, yn oruchel a thywys-

ogaidd. Nid gAvibiad a chrwydriad ydoedd, ond yr oedd ganddo

^^ei drigfa," gyda Duw a chymdeithion gogoneddus; a gogonedd-

us oedd ei wêdd a'i waiîh. Ond ni safodd efe yn y gwirionedd, ni

chadwodd ei ddechreuad, eithr efe a adawodd ei drigfa ei hun.

Yr oedd ei gwymp yn gwbl o hono ei hun; rhoisai ei Grëawd\\T

iddo nerth i sefyll; syrthiodd heb un rhuthr nac ystorm arno, a'r

a wyddom ni, heb ei demtio na'i gymhell; ymchwyddodd, a

syrthiodd i'w farnedigaetli. Bellach, "nid oes gwirionedd ynddo

ef "' Trodd ei vrybodaeth yn ddicliell, ei sancteiddrw)-dd yn hal-

ogedigaeth, a'i gariad yn elyniaeth. Desgriíìr ef fel yr ysbryd

mawr s)Tthiedig dan amrywiol enwau: yr hen sarph, y ddraig

fawr, llew rhuadwy, tad y cehvydd, c)huddwr y brod)T, t^-^Yysog a

duw y b)d hwn. Lleferir am dano fel yn ddigymhar mewn anwir-

edd a phechod. Dailunir ef "yn pechu'' fel pe na bae neb wedi

pechu ond efe; yn nghanol miloedd o rai drwg, edrychir arno fel

*'yr un drwg;" a gehvir ef "y gelyn," am nad oes neb i'w gymharu

âg eT yn ei elyniaeth. Megys y gehvir Duw y Cyfiawn, y Sanct-

aidd, a'r Ofnadv.y, am nad oes neb tebyg iddo, felly y gehvir y
diafol y gelyn, a'r gelyn-ddyn, am ei fod yn nodedig fel y cyfryw.

Y mae yn elyn Duw a dynion; gelyn yr Adda cyntaf a'r ail Adda

a'u teuhaoedd; gelyn cyrfifac eneidiau dynion ; gelyn pob cyfiawn-

der tnvy yr holl grëadigaeth.

I. Y gelyn cyniafydy7>.>, a blacnor yr hoU elynion.

Edrychir ar ddechreuwr ymrafael fel y g^vaethaf yn y g)nhen.

"Y mae diafol yn pechu o'r dechreuad," ac yn ddechreuwr.pechod.

Pechodd o íîaen dyn; ac efe oedd yn blaenori angehon pechad-

urus yn eu gwrthryfel. Fel y mae d)chymyg\vr ac addysgwT

unrhyw gelfyddyd yn dad iddi, ac i'r rhai a'i medrant (Gen. iv. 20,

21), felly y mae'r diafol yn dad pechod a phechaduriaid; efe )-av

awd\\T eu hystàd, tad eu hegwyddor; yn ei feddiant y maent, a

dilyn ei esiampl a wnf.nt. Efe oedd y cyntaf a dòrodd ddeddf ei
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grëadigaeth
; y cyntaf a ymaflodd yn y cleddyf i ymladd â'i Lun-

iwr. Dychymygwyr drygioni, a'r rhai a hudant eraill i bechod,

yAV y rhai tebycaf iddo.

Y mae ambell i ddysgybl yn dyfod yn uwch mewn dysg na'i

athraw, ac ambell i weithiwr wedi dyfod yn fwy medrus yn ei

grefift na'i feistr; ond y mae'r diafol yn dal ar y blaen mewn
drwg. Pa ffieidd-dra bynag a gafwyd ynddo, medr ddwyn o'i

galon ffieidd-dra mwy. Hwnw o bawb yw y gelyn mewn teyrnas,

yr hwn y dechreuodd yr elyniaeth ynddo, a'i hennynodd mewn
eraill, ac sydd yn blaenori y gwrthryfelwyr pan ymgasglont.

Bydd y brenin a'i lu yn edrych ar hwnw megys eu hunig elyn yn

nghanol y dorf elynol, ac am ei fywyd ef yr amcenir yn benaf.

"Y gwrthwynebwr a'r gelyn yw yr Haman ddrygionus hwn," ebe

Esther. Ouid yw ysgrifenyddion y brenin wedi )sgrifenu llythyr-

au, yn enw y brenin, am ddyfetha yr luddewon, cenedl Esther?

ac onid yw y rhedegwyr wedi cario'r llythyrau i'r hoU daleithiau ?

ac onid yw duciaid, tywysogion, a phob pobl pob talaeth yn cael

eu galw at y gwaith gwaedlyd, ac yn barod iddo ? a phaham, ynte,

yr enwir Haman fel yr unig elyn ? Am mai efe a ddechreuodd,

a luniodd, ac oedd yn blaenori yn, y drwg. Y gwrthwynebwr a'r

gelyn yn llywodraeth Duw yw Satan ddrygionus. Efe a ennynodd

y gwrthryfel yn nef y nefoedd; a phan oedd holl grëaduriaid y
ddaear mewn ufudd-dod i ddyn, a dyn mewn ufudd-dod i Dduw,

a'r cwbl mewn cydfod ac undeli, wele Satan yn gwneuthur y
rhwyg dychrynllyd. Efe a demtiodd ddyn, a chydsyniodd dyn

â'r demtasÌAvn; a bellach dyma Ui'r ddaear, a llawer o'r Hu nefol,

yn ei feddiant. Lladratäodd eu serch oddiwrth eu Brenin tragyw-

yddol, a gosododd hwy dan arfau yn ei erbyn; ac efe bellach yw
blaenor y ìììoh gwrthryfelgar. Penaeth y cythreuliaid ydyw, a

thywysog y b^d hwn. Y mae efe yn yr awyr, dybygid, fel tyw-

ysog y llu, mewn lle manteisiol i arolygu ei fyddin (Eph. ii. 2); i

gynh)Tfu y naiU yn erbyn y llall, a phawb yn erbyn Duw. Ym-
chwiha, O ddyn, i bwy yr wyt ti yn ufuddhûu. Ai ymhyfrydu yr

ydwyt yn nghyfraith Duw, neu ynte ai trachwantau'r diafol a fyni

di eu gwneuthur ?

2. Gelyji ììialeisi/s, triüyadl, a pharhäus ydyw.

Gelyniaeth y^v ffynnonell y cwbl a wneir ganddo. Nid fel y
mae Duw yn gwneuthur wrth gosbi pechaduriaid y mae efe yn

I
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gweithredu. Gwna'r Goruchaf hyny, nid ani ei fod yn casâu eu

dedwyddwch, ond er mwyn amddiftyn cyfiawnder ei natur, ei

ddeddf, a'i lywodraeth. "Nid o'i fodd y bUna efe, nac y cystuddia

blant dynion;" nid yw yn ymhoffi yn marwolaeth yr annmviol; ei

ddyeithrwaith, a'i waith olaf, yw gweini cosbedigaeth. Ond yn

unig oddiar wir elyniaeth at Dduw a dyn a phob daioni y mae'r

diafol yn hau a thaenu drwg a thrueni. Y mae megys ci cyn-

ddeiriog yn nghanol deadell o ddefaid, yn lladd er mwyn Uadd, ac

nid gyda gohvg ar fwynhâu ysglyfaeth.

Ac nid fel y mae dynion yn pechu y pecha efe. Y mae dynion

fel pechaduriaid yn gwneuthur drwg yn erbyn Duw, yn erbyn eu

gilydd, ac yn eu herbyn eu hunain; ond nid ydynt hwy yn y fuch-

edd hon yn gweithrédu oddiar elyniaeth noeth a digymysg.

Mae'r temti\\r }n cuddio'r perygi oddÌA\rth}nt, ac yn dangos y
m\\'yniant iddynt. Gweled fírwyth y pren gwaharddedig yn dda

yn fwyd, yn dêg mewn gohvg, ac yn dd}aiiunol i beri deall, yr oedd

Efa; ac am hyny hi a gymerth, ac a fwytäodd, ac a roddcs

hefyd i Adda. Gwelcd }'mysg yr yspail a ddiofrydw}d gan Dduw
fantell Eabilonig dêg, siclau o arian, a llafn aur, a ddarfu Achan,

a'u chwennych a'u cymeryd. Trachwantu gwinllan Naboth i fod

yn ardd lysiau yn }m}l ei balas, a wnaeth Ahab, a pheri lladd

Naboth er mwyn iddo ef ei meddiannu. Hudoliaethau eu chwant-

au sydd yn temtio'r meddwyn, y godinebwr, a'r cybydd. Ond yn

ngolwg drwg pechod, a chan grynu rhag. ei gosb, y mae'r diafol

yn pechu. Nid yw efe yn profi dini mwyniant mewn pechod, a

g\vyr na chaift" ddim, ac mai chwanegu ei drueni a thrymhâu ei

gosb y niae wrth bechu, ac wrtli demtio i bechod. Eto hyny a

wna oddiar falais diorphwys. Gelyniaeth at Dduw a dyn sydd

yn ei yru yn ddibaid i wneuthur ac i gymhell drygioni.

Gelyn anghymmodadwy ydyw. Mae rhai a fu }n elynion i

Dduw mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, ac }-n \vrth\v}'n-

ebus i'w bobl, wedi eu cymmodi à Duw ac â'i saint; ond ni chyll

y diafol ei elyniaeth byth. Megys y bu Saul i Dafydd, felly y mae

yntau. Bu gan Daf^dd amryw el}nion o dro i dro; ond Saul

oedd ei elyn mwyaf dygn a pharliäus. Yr oedd efe yn ei erlid

ymhob man, ac yn arfer pob dyíliis i geisio ei ladd; a rhagddo ef

yr ofnai Dafydd fwyaf. " Fy ngelyn cadarn," nieddai am dano

(Psalm xviii. 17). Felly gcl} n byth yw y diafol. Mae yn gweith-
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redu yii wastadol mewn gelyniacth at Dduw; "yn pechu o'r de-

chreuad." Nid wedi pechu yn y declireu, ac }'n pechu yr awr

hon, ond o'r dechreuad hyd yn awr yn pechu yn ddidòr. AtteUr

dynion i bechu ar amserau gan afiechyd, gan gydwybod, gan ofnau,

a chan ryw fath o alar megys yr eiddo Ahab (i Bren. xxi. 27—29).

Ond nid oes dim a ettyl y diafol i wneuthur pechod. Ac fe fyn

i eraill becliu hefyd. Pan y gwelodd nas gallai efe na'i angehon

gyflawni pob pechod, efe a hudodd ysbrydion mewn cnawd i'w

gynnorthwyo. IMedrai fod ei hun yn fiilch, yn genfigenllyd, yn

ddialgar; ond yr oedd eisieu cnawd i feddwi, i waieuthur aflendid,

i orthrymu, ac i dywallt gwaed. Nid oes seibiant ar ei elyniaeth

at ddynion. Tarawodd íel nad oedd eisieu ail daro yn Eden. En-

niUodd ddynohyw oddiwrth Dduw i'w feddiant ei hun, ac o dan

awdurdod angeu. Eto ni chafodd ddigon ar eu cnawd; eithr y
mae yn tramwy ar hyd y ddaear, ac yn ymrodio ynddi, trwy yr

hoU oesoedd, i'w harwain yn gaeth mewn pechodau a gofidiau.

Enaid, os na roddaist dy hun yn eiddo i'r Arghvydd, yr wyt yn

meddiant y gelyn creulonaf hwn, yn ei fagl, yn cael dy ddal gan-

ddo wrth ei ewyllys. Pwy na ddymunai allu canu, yn anthem

diolchgarwch i'r Tad, "Yr Hwn a"n gwaredodd ni allan o fedd-

iant y tywyhwch, ac a'n symudodd i deyrnas ei anwyl Fabl"

3. Efe yiii y gelyn ìníoyaf ci orc/icsfion cchryslawn.

Chwith oedd gan Jacob feddwi am greulondeb Simeon a Lefi.

"Simeon a Lefi sydd frodyr," meddai; "offer creulondeb sydd yn

euhanneddau; na ddeled fy enaid i'w cyfrinach hwynt." Mawr
fel y poenid y PhiUstiaid gan anrheithiau Samson. "Ein gelyn,"

meddent am dano, wedi ei gael i'r ddalfii, "yr hwn oedd yn an-

rheithio ein gwlad ni, yr hwn a laddodd lawer o honom ni."

EnniUodd Dafydd yspail fawr yn mrwydr Rabbah meibion Am-
mon. "Efe a gymerth goron eu brenin hwynt oddi am ei ben;

a'i phwys hi oedd dalent o aur, gyda'r maen gwerthfawr; ac efe a

ddg ymaith o'r ddinas anrhaith fawr iawn." Ond ofer crybwyU

am ryfehvyr ac anrheithwyr gelynol yn ymyl y gelyn diafol ; efe a

ragorodd arnynt oU.

Wedi ymladd y frwydr yn Eden, efe a ddygodd yr yspail

fwyaf. Dacw efe yn ymddangos yn dwyn ymaith gyfoeth Duw,

ac mewn gwirionedd yn yspeiUo d^n o'i hoU eiddo gwerthfawr.

Cyfoeth Duw oddiwrth y grëadigaeth oedd ei ogoniant, a chwbl
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dyn oedü ei fywyd; ac wele )' ddau beUi wedi eu cysylltu ynghyd

a'u dodi i ddibynu ar ufudd-dod dyn. Trwy hyny yr oedd Duw
i gael gogoniant mynegol ei waitli, a'r crëadur i barhâu a chyn-

nyddu mewn bywyd. Nis gallasai dim gogoniant gael ei dahi i

Dduw o'r ddaear heb fod ynddi grëadur rhesymol yn ei weled a'i

addoh. Yr oçdd y grëadigaeth }n dadgan gogoniant Duw i

ddyn, a'r dyn yn ei ddadgan drachefn i Dduw; a dyna fel hyn

Dduw yn derbyn addoHad, a dyn yn mwynhâu dedwyddwch,

Nid oedd dim casach gan y diafol na'r ddau beth hyn : y gogon-

iant Dwyfol, a dedwyddwch dynol; ac efe a ergydiodd at y ddau,

ac a'u dygodd yraaith yn yspail yr un dydd. Betli sydd yma i mi

bellach? medd Duw am y ddaear. Gwir fod yr holl grëadigaeth

yn dadgan fy ngogoniant; ond nid oes neb mAvyach a all weled

na chlywed hyny. Yn nghanol y rhyfeddodau, wele ddyn yn

ddall; ac yn nghyrhaedd y lleferydd, wele efe yn fyddar; ni

chymer ei arwain ataf fi gan ddim a wnaethum. Dyma ei holl

ddedwyddwch wedi ei golli tr\vy'r felldith a ddygodd arno ei hun

;

gan farw efe a f}dd farw. O ba le y daeth y fath drychineb

?

" Y gelyn-ddyn a wnaeth hyn."

Echryslawn eto js^ gweithredoedd y diafol. Y mae fel rhyw

bla dyeithr; ni chlywodd y byd ddim am dano nes iddo ddechreu

lladd; ac nid oes diwedd ar ei laddiadau. Y mae weithiau yn

llew neu ddraig, yn Uarpio trwy erlidigaethau, ac weithiau yn

sarph, yn gwenwyno trwy gyfeiHornadau; weithiau }-n gweithio

gyda breninoedd a llywiawdwyr, ac yna g}'dag athrawon a phreg-

ethAvyr; yn awr yn dylanwadu gyda'r cleddyf, ac yna gyda'r pin

ysgrifenu. I'r anghrefyddol y mae yn ddigref}-dd, ac i grefydd-

wyr y mae megys yn grefyddol; mae yn ymwneuthur yn bob peth

i bawb fel y gallo yn hollol ddinystrio llawer. Mynasai nvystro

ein Pen mawr i weithio iachawdwriaeth ; efe a geisia luddio yr

efengyl rhag myned at ddynion, ac a geidw ddynion rhag myned

i'w sn; ac y mae yn arfer pob ystryw i'w chadw rhag myned i

galonau, a'i chipio o feddyUau y rhai a'i gwrandawant.

A thuag at gyflawni ei orchestion creulawn, cofiwn ei fod, nid

yn elyn unigol, ond â chanddo hioedd dirifedi yn ufudd i'w orchy-

myn, ac yntau, fel medrus flaenor câd, yn eu trefnu i ryfela yn

erbyn Duw a phob petli da a dedwydd. Yn wir, wrth feddwl am

y fath elyn galluog, buaswn wedi anobcitliiû cr y.': lahn oni bae
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fod genyf WareJwr IloUalluog i droi ato. O Dduw y tangnefedd,

tyred, a sathra Satan dan ein traed ni ar fr^s I

II. Yr Ymosodiad: y gelyn yn dyfod i mcwn fel afon.

Dyma a gais y diafol ymhob tramwyad a rhodiad o'r eiddo:

d}fod i mewn. Dacw efe jn dyfod i mewn i'r byd yn Eden—yn

dyfod i mewn i deyrnas, wrth demtio Dafydd y brenin—yn dyfod

i mewn i deulu, pan y cafodd yr hyn oll o eiddo Job i'w law.

Mae yn dyfod i mewn i'r eglwys—i mewn i'r enaid, er mwyn cyr-

haedd ei amcanion uffernol. Fe gura wrth bob porth er mwyn
dyfod i mewn ; fel y pysgotwr yn arfer pob pluen yn ol cymhwys-

der i ddal, y mae yn defnyddio pob temtasiwn yn ol agwedd y

byd, yr eglwys, yr oes, y meddwl, yr oedran, a'r amgylchiadau.

Megys y mae Crist yn sefyll wrth y drws ac yn curo, â'i amcan

yn ei hoU orchwyHaethau i dd\fod i mewn, felly hefyd y mae'r

gelyn; ac felly yr annogir ni i wylio rhagddo, a pheidio rhoddi lle

iddo. "Byddwch sobr, gwyliwch; oblegid y mae eich gwrthwyn-

ebwr diafol meg}'s Uew rhuad\\y }n rhodio oddiamgylch, gan

geisio y neb a allo Iyncu. Na roddwch le i ddiarol." Ni lesâ

Crist ddim i ni heb iddo gael dyfod i mewn atom; ac ni niweidia

Satan mohonom heb iddo yntau ddyfod i mewn. Och y dinystr

a wnaeth ar y byd wrth ddyfod i mewn trwy anufudd-dod Eden

—

y boenedigaeth a ddygai i gyrfif dynion wrth fyned iddynt yn ani-

serau'r Messíah—^a'r golledigaeth y i^rysurodd efe apostol iddi

trwy fyned i mewn iddo ef ! Ac nid yw hyd yn nôd gwir saint

yr Arglwydd yn ddíangol rhag ei ruthrgyrchoedd. Daw i mewn
fel Ileidr i yspeilio, neu fel dwfr i'r llong i'w suddo; ac wedi dyfod

i mewn, efe a geidw'r neuadd hyd nes y delo un cryfach nag ef

arno a'i orchfygu.

Yma cawn yr ymosodiad yn ymddangos yn Uwyddiannus: "Pan

ddelo y gelyn i mewn fel afon." Ymholwn pa fatli yw yr amserau

ymha rai y byddo fel hyn.

I. Gellir dywedyd fod y gelyn yn dyfod i mewn fel afon an y
inae pechodaii rhyfygus yn codi eu pcnau yn luyneb golcuni ac

a-íí'durdodyr efengyl.

Mae gan yr Arglwydd lawer ffordd i attal Satan a phechod i

ddyfod dros eu terfynau. Y mae cydwybod a chyfraith yn attal-

feydd cryfion. Ond yr attalfa gryfaf, a'r un olaf, yw yr efengyl.

Nôd yr efengyl ydyw, nid cyfyngu ar drigfa y cryfarfog, ond ei
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droi o'r neuadd; nid cròni a dyfrgloddio, ond sychu i fyny y

ffrydiau gwenwynig. Ar y groes gorchfygwyd y diafol gan Grist;

a thrwy yr efengyl y mae yn ei ddifeddiannu o'i diriogaeth. Dyma'r

gadwen sydd i'w rwymo, a'r dysgleirdeb sydd i'w ddyfetha. A
phan y gallo weithio ymlaen a thòri i mewn er hoU oleu a

nerth efengyl, geUir ei ddysgwyl fel afon. Amseroedd enbyd i

deyrnas y diafol y\\ tymmorau diwygiad neu adfywiad efengyl-

aidd; ac y mae hyn yn peri fod adeg diwedd diwygiad yn enbyd

i'r eglwys. Os oedd dynion wedi gwrthod goleuni natur yn cael

eu rhoddi i fyny i lywodraeth y pechodau ffieiddiaf a muyai

rhyfygus (Rhuf i. 21—32), beth am y rhai sydd yn tòri tr^^y

awdurdod efengyl? nid oes bechaduriaid tebyg i'r rhai hyn.

Afresymol yw meddwl y gall goleu lleuad attal y rhai sydd yn

dirmygu goleuni haul. Edrychwch ar y genedl luddewig wedi

gAvrthod yr unig Fessiah ; a chymerwch olwg ar y gwledydd lle bu

efengyl bur, ond nad ydyAV yno mwyach
;
yno cewch weled barnau

ysbrydol yn teyrnasu : tywyllwch deall, calongaledwch, cyd\vybod

seriedig, y cyíeiUornadau mwyaf dychrynllyd, didduwiaeth, pechu

digywilydd; Duw sydd wedi gadael y rhai a ymadawsant âg

efengyl ei ras. Dynion yn ymarfer âg ordinhadau yr efengyl, ac

eto yn hyw yn eu pechodau,—nid oes neb yn rhyngu bodd y

diafol yn fwy na'r rhai hyn. Yn awr gyda'r Bibl, ac yna gyda'r

cardiau; heddyw wrth fwrdd yr Arglwydd, ac yfory wrth ford

cythreuhaid; y nos hon yn nh gweddi, a'r nos arall yn nh'r

gyfeddach,—pwy yn galetach na'r cyfryw rai, a phAvy yn gymh\vys-

ach i ufîern ? Bechadur, llefa am i Dduw dy attal rhag pechodau

rhyfygus, canys crafangau'r diafol yw eu hudoHaethau h\\y.

2. Fan y mae tiiedd cyffrcdinolyn nicddyliau dynion i ymadael â

gwirioncdd Diiw.

Y C}^vir a'r Ffyddlawn, a'r Gwirionedd ei hunan, y\v Crist. Yn
ngherbyd gwirionedd y mae efe yn marchog yn Uwyddiannus.

Barn a gwirionedd a esyd efe i fyny yn y byd. Rhydd wirionedd

yn y meddwl yn lle cyfeiUornadau, yn y galon yn Ue dychymyg-

ÌQn, ac yn y fuchedd yn Ue twyU a chehvydd. Ond tad y cehvydd

yAvSatan; nid oes dim gwirionedd yn ei hoU athrawiaeth ef A
chyda ei athrawiaeth gehvyddog y mae yn myned aUan i d\vyUo

yr hoU fyd. "Ni byddwch feirw ddim," oedd ei haeriad yn

Eden. Yn ysbryd cehvyddog yr ydoedd yn ngenau prophwydi
2 L
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• Ahab. A phan yn methu diffodd Cristionogaeth yn Rhufain trwy

ddyfroedd gwaedlyd erhdigaethau, efe a hvyddodd i'w llygru yn

nhyllau lleidiog cyfeihornadau. Tywys i bob gwirionedd y mae yr

Ysbryd Glân, ond tywys o gam i gam i bob cyfeihornad y mae yr

ysbryd aflan. Pan yr oedd ar wr Jabes Gilead eisieu myned i

. gyfammod á Nahas yr Ammoniad rhag ei ofn, ei atebiad ef oedd,

"Dan }T ammod hwn y cyfammodaf â chwi: i mi gael tynu pob

llygad dehau i chwi." Ond myn y diafol dynu dau lygad y rhai

fyddant mewn cyfammod âg ef

Dan ddylanwad ysbryd y cyfeihorni, y mae dynion yn gyntaf

yn myned yn ddizêl dros wirionedd yr efengyl, yn rhoddi i fyny

ymdrech o blaid y ífydd, yn goddef cyfeihomadau er mwyn hedd-

wch ac undeb, gan geisio eu perswadio eu hunain nad ydyw

gwahaniaeth golygiadau ar athrawiaeth yr efengyl o nemawr

bwys; ac yn y modd hwn cailT gvvirionedd gwympo yn yr heol

heb neb i eiriol drosto. Fel hyn o fesur ychydig ac ychydig par-

otöir y ffordd i gofleidio cehvydd, ac i fethu dyoddef athrawiaeth

iachus. Rhaid peidio crybwyll rhai cangenau o'r gwirionedd

AYTthynt, megys yr oedd y cenadon Jesuitaidd yn ymgadw rhag

yngan yn yr India am groes Crist. Mae y gwirionedd hwn yn

rhy gyffredin, y llall yn rhy ddwfn, a'r llall yn rhy noeth, a chan

hyny rhaid eu gadael heibio. Os unwaith yr ymadewir oddi\vrth

y ífydd, rhoddir coel i ysbrydion cyfeiUornus, îe, hyd yn nôd i

athrawiaethau cythreuhaid. Os gwrthodir cariad y g^YÌrionedd, daw

amryfusedd cadarn i mewn fel y creder cehvydd. Os nad ar-

chwaethir dwfr by^vyd yr afon bur sy'n dyfod allan o orseddfainc

Duw a'r Oen, nid rhyfedd os cymerir y dwfr a fwriodd y ddraig

allan o'i safn yn ei le.

Mae yn bryd i ni chwiho a ydyw pob cangen o'r gwirionedd

efengylaidd mor werthfawr genym ni ág y bu. A oes genym

brofìad ysbrydol o hono? dyna â'n gwna yn gadarn drosto.

Gweled ein hunain yn yr athrawiaeth am lygredigaeth dyn tnvy'r

cwymp â'n ceidw rhag syniad hunangyíìawn ac ysbryd deddfol; a

chael rhyddhâd, glanhâd, a nerth trwy yr athrawiaeth am Grist,

a'n dysg i lynu byth wrth ci ddysgeidiaeth, gan deimlo fel Pedr,

"O Arghvydd, at bwy yr awn ni? genyt ti y mae geiriau bywyd

tragywyddol." Mae'r efengyl fel gwaith mn cyfoethog; nis gad-

e\\'ir }-r hen v.'aith am f\vnglavv-dd newydd tra yn cael trysor yn
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barhäus ynddo. Nis gw}^ddom pa fath amserau a ä drosom cyn

ein manv; fe allai y daw dyddiau yr edrj'chir yn ysgafn gan lawer-

oedd ar y Bibl fel unig awdurdodedig reol flfydd, ac y tröir at

seremoníau yn lle neu gydag aberth Crist fel fibrdd iachawdwr-

iaeth, ac na cheir bhis ar yr hen wirionedd am gj'fiawnhâd tn\y

ffydd, ac adenedigaeth tn\y yr Ysbryd. Os felly, y gelyn a fydd

wedi dyfod i mewn fel afon. Ond doed a ddêl, ni a ddymunwn

ac a weddiwn am ein cael bob amser "yn parhâu yn y ffydd, wedi

ein seiho a'n sicrhäu, ac heb ein symud cddiwrth obaith yr

efengyl."

3. Fan y bydddr byd yn blaguro mrcLm an?iuwioldeb, a'r egiwys

yn adfcilio inciim gras, ac yn mwedig blaenoriaidgwlad ac eglwys

yn y?nlygru.

Y mae cryfhád annuwioldeb ac adfeihad crefydd yn cydfyned;

gwehr y naiU yn y llall. "O henvydd yr amlhâ anwiredd, fe oera

cariad llawer." Er na byddo }T- eglwys yn cydredeg gyda'r byd i'r

unrhyw ormod rhysedd, eto hi a all fod yn ei ddilyn o hirbell : y

byd yn orthrymus ei weithred, a'r egh^ys yn ddaearol ei bryd; y naiU

yn rhyfygus yn g\vneuthur pechod, ^'r llall yn anfíyddlawn yn es-

geuluso dyledswydd. Os gAvehr swyddogion ac aelodau eghvysig

yn g)-sglyd a manvaidd gyda chrefydd, geUir dysg\\yl y g\vêl ac y
defnyddia'r gelyn ei fantais i ddyfod i mewn. "Tra yr oedd y
dynion yn cysgu, daeth ei elyn ef, ac a hauodd efrau ymhlith y
gAvenith." Pan yn cysgu, yr aeth y dysgyblion mewn profedig-

aeth yn yr ardd. Fel y daeth y Philistiaid ar Samson yn cysgu, y
mae'r gwrthwynebwT diafol amat tithau, broífeswr cysglyd. Eghvys

ddirpviedig sydd heb arfogaeth am dani, ac heb amddififyn drosti.

Os mynwn wrthsefyll y gelyn, gwisg\vn holl arfogaeth Duw.

Ceisi\vn y profiad grasol â'n deil yn awr y prawf; bydded genym

y broffes y gwêl Duw yn werth estyn ei nawdd drosti. Y mae

proffes ddiffrwyth yn bersonol, yn gystal ag eglwys ddiffrwyth, fel

y winllan a ddg rawn gAvylltion, am yr hon y dywedai'r Perch-

enog Dwyfol, "Tynaf ymaith ei chae fel y porer hi; tòraf ei

magwyr fel y byddo hi yn sathrfa."

Pan y Uwydda'r gelyn i lygru y rhai penaf mewn gwlad ac

egh\ys, gellir ei weled wedi dyfod i mewn fel afon. Dwy ffynnon

y mae yr holl wlad yn tynu ei dwfr o honynt yw y Uywodraeth

wladol a'r pulpud; os rhoddir gwemvyn yn y ffynnonau hyn, pwy
2 L 2
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a all ddyweyd pa líaws a lcddir ? Fel y gwlaw yn disgyn ar y
mynyddoedd, ac yna yn gorlifo dros yr hoU ddyfì'rynoedd, felly y
mae anghyfiawnder a llygredigaetli yn mhenaethiaid y bobl, ac

esgeuhisdra, anghywirdeb, ac ansancteiddrwydd mewn blaenoriaid

eghyysig, yn peri bhnder dirfawr, ac yn Uygru llawer. Pan y mae
Ezra yn cwyno ddarfod i'r "hâd sanctaidd ymgymysgu â phobl y
gwledydd," efe a ddywed, "Llaw y penaethiaid a'r tywysogion fu

gyntaf yn y camwedd hyn." Düwch adgas byth ar enw Jeroboam

frenin ydyw, " Yr hwn a wnaeth i Israel bechu." Yr oedd pechod

meibion EU "yn fawr iawn yn ngohvg yr Arghyydd," o herwydd,

â hwy yn offeiriaid, aeth y ])obl i ftìeiddiü ofírwm yr Arghvydd o'u

hachos. Nis gall pobl fawrion, ebe rhywun, gyflawni beîau bych-

ain; y mae pechodau athrawon yn athrawon pechodau. Dymunwn
dros Gymru, a thros Brydain oll, ar i Dduw roddi i'r wlad lywodr-

aethwyr, ac i'r eghvys fugeiliaid, wrth fodd ei galon, y rhai }'n

wastad a wnelont lês, ac nid niwed.

Mae y gymhariaeth, ni a wehvn, yn un fywiog a tharawiadol

:

dyfod i mç.\\x\ fel afoìi; fel afon hfeiriol yn gyflym, yn nerthol, ac

yn ddinystriol ei effeithiau—yn chwahi adeiladau, yn cario ym-

aith feddiannau, ac yn boddi dynion. Grym y gelyn oedd y
g\vrês a wywodd yr egin ar y graig—yr ystorm a ddrylUodd y t
ar y tywod—y gynfíbn ddreigaidd a dynodd draian sêr y nef i

lawr i'r ddaear. Heb sôn am Judas fradwr, a Hymeneus ac

Alexander gablwyr, beth am Adda yn Eden, Noah yn nghanol ei

babell, Dafydd ar nen y t, a Phedr yn lls yr archofíeiriad ? At

y naill a'r llall, y gelyn a ddaeth i mewn fel afon, a chewri a arch-

ollwyd. "Wele," medd tywysogion Jezreel, a henuriaid Samaria,

am Jehu, "dau frenin ni safasant o'i flaen ef; pa fodd gan hyny y
safwn ni?" Gwêl, fy enaid, gymaint a archollwyd, îe, ac a ladd-

wyd gan elyn mawr eneidiau; ac a ddysgwyli di sefyll yn ei

wyneb ? Bydd sobr, a gwylia. O gymaint o bethau gwerthfawr

a gariodd y gelyn ymaith fel afon ! purdeb llawer eglwys mewn
athrawiaeth a dysgyblaeth, profíes llawer aelod eglwysig, a phryd-

ferthwch a chysur llawer cristion, a welwyd yn myned megys

gyda'r d\vr. Tydi sydd eto yn sefyll, edrych na syrthiot; er mwyn
dy fywyd, dal yr hyn sydd genyt

!

Ond y mae ochr arall yn y testun
;
yr ochr gryfaf, a'r ochr fan-

teisiol i ni. Gwelwn yn
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III. Yr oruchafiaeth: "Pan ddelo y gelyn i me\vn fel afon,

Ysbryd yr Arglwydd a'i hymlid ef ymaith."

Y cyfieithiad Seisonig a ddarllena, "Ysbryd yr Arglwydd a

gyfyd faner yn ei erbyn;" a bydd yn fantais i ni ddefnyddio y
ddau ddarlleniad.

Tröwn ein sylw yma i ddechre at Berson y GorchfygAvr:

"Ysbryd yr Arglwydd." Y mae efe yn Berson Dwyfol. Dyraa

}T Ysbryd tragywyddol ar gyfer ysbryd crëuedig; yr Ysbryd Glân

yn erbyn yr ysbryd aflan. Duw Dad mewn doethineb a luniodd

y llwybr i ddinystrio'r gelyn; Duw mewn cnawd a aeth dan syl-

feini ei deyrnas; ac Ysbryd yr Argh\ydd a'i hymlid ef ymaith. Y
mae bôd ac adeiladaeth yr eghvys, ei holl ofal, yn osodedig

arno ef

Y mae pethau raawTÌon wedi eu liaddaw i Grist ar sail ei iawn.

"Ymfendithiant ynddo; yr hoU genedloedd a'i gahvant yn wn-
fydedig. Taenella efe genedloedd lawer. Pan osodo efe ei

enaid yn aberth dros bechod, efe a wêl ei hâd, efe a estyn ei

ddyddiau, ac ewyllys yr Arghvydd a Iwydda yn ei law ef. O
lafur ei enaid y gwêl ac y diweUir; fy ngwas cyfiawn a gyfiawnhâ

lawer trwy ei wybodaeth, canys efe a dd\vg eu hanwireddau

hwynt. Am hyny y rhanaf iddo ran gyda Uawer, ac efe a rana'r

yspail gyda'r cedyrn, am iddo dywaUt ei enaid i farwolaeth." Ond
pwysyddyn raeddiannu yr hoU genedloedd heddyw? paleymae
yr häd a ddiwaUai lafur enaid yr Aberth mawr ? pa bryd y rhenir

y Uawer iddo yn rhan? Y mae awdurdodau'r byd, gaUuoedd

ufîern, a Uygredigaeth y galon, yn eu dal yn gaetli. "A ddygir y
caíìfaehad oddiary cadarn?" Mae dysgeidiacth oreu philosophi,

mae trugareddau a barnedigaethau'r nef, mae taranau'r danUyd

gyfraith, yn gadàel y pechadur yn dawel yn ei bechod; a pha

beth a aU ei ddwyn ef at Fab Duw? Dim na neb ond un:

Ysbryd yr Arglwydd. Wedi i'r lesu dòri gwaith mawr i'w apostol-

ion diddysg, ofnus, dirmygedig yn ngolwg y byd, cyn iddo ym-

adael â hwy, y cwbl a addawodd efe iddynt oedd )r Ysbryd.

"Wele, yr ydwyf fi yn anfon addewid fy Nhad arnoch. Y D}dd-

anydd a anfonaf i cliwi oddiwrth y Tad, sef Ysbryd y gwirioncdd;

a phan ddêl, efe a argyhoedda y byd.'' Ni wneir dim gyda

gwaith Crist hebddo ef Sylfaen heb adeilad, Brenin heb ddeil-

iaid, Pen heb gorft' a fyddai yr lesu heb weithrediad yr Ysbr^d,
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Ni chodir un gwir bregethwr, ni f} whëir un enaid mar\v, ac nl

pherffeithir yr un cristion, heb i Ysbryd yr Arglwydd weithio.

Ac efe a wcithia. Mae yr Oen yn nghanol yr orseddfainc, "yn

sefyll megys wedi ei ladd, a chanddo saith gorn, a saith lygad, y

rhai yw saith Ysbryd Duw, wedi cu danfon i'r holl ddaear.'' Oes,

y mae saith o lampau tán yn llosgi ger bron yr orseddfainc, y rhai

yw saith Ysbryd Duw:" yr Ysbryd yn amrywiaeth a chyflawnder

ei ddoniau, ei rasusau, ei wcinidogaethau, a'i weithrediadau, i

ddwyn ymlaen ar y ddaear frcniniaeth Duw'r ncfoedd.

Arswydwn rhag wynebu'r gclyn ein hunain; ond gyda yr Ys-

bryd, ymdrechwn, gobeithiwn, ac nac ofnwn. Fa fodd y llwydd-

wn? Dyna yr atebiad oddiuchod: "Nid trwy lu, ac nid trwy

nerth, ond trwy fy Ysbryd, medd Arglwydd y Uuoedd." Gwneir

y gwan yn gryf, yr adfeiliedig yn adfywiedig, a'r galarus yn orfol-

eddus, "trwy gynnorthwy Ysbryd lesu Grist." Nis gallasai hyd

yn nôd apostoHon Crist wneuthur dim hebddo ef; ac am hyny

gorchymynid iddynt aros yn Jerusalem, heb fyned allan i'r byd,

hyd nes y derbynient yr Ysbryd (Lucxxiv. 49); ond Avedi derbyn

ei nerth ef, yr oeddynt i dystio yn hyf dros Grist "yn hoU Judea,

a Samaria, ac hyd eithaf y ddaear" (Act. i. 8). Y mae yr addewid

fawr am yr Ysbryd genym ninnau. Gv,-eddiwn am dano, dys-

g\vyHwn wrtho, dilynwn ei arweiniad, ac ymogehvn rhag ei

dristàu.

Mae Ysbr}-d yr Arglw}-dd yn gwrthw}'nebu y gelyn gydag

awdurdod, mewn trefn brîodol, ac mewn modd cyhoeddus; mae

yn cyfodi baner yn ei erbyn. Arwydd rhyfel yw y faner; yn

nghanol rhengoedd rhyfelwyr y deUr hi i fyny; ac y mae gan ein

Harghvydd ni ei faner i'w chodi yn y rhyfel ysbrydol. "Rhodd-

aist faner i'r rhai a'th ofnant, i'w dyrchafu o herydd y gwirion-

edd." Nid baner gnawdol Mahomet; nid baner Eghvys Rhuf-

ain, a godid ganddi yn y dyddiau yr oedd hi yn cael ei hewyllys,

sef tân a ffagodau, a chreulonder y chwil-lys; nid agor nefneu

uffern à'r cleddyf. "Arfau ein mihvriaeth ni, nid ydynt gnawdol."

Yr "efengyl hon am y deyrnas," yr "ymadrodd am y groes,"

—

dyna y faner a gyfyd Ysbryd yr Arghvydd. Nid yw efe yn am-

canu dadymchwel neb ond tywysog y tywyUwch, na lladd unpeth

ond pechod, na chymeryd yn yspail ddim ond eneidiau i'w cadw;

ac felly ni chyd efc yn faner ond y dystiolaeth am Grist. "Ni
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lefara o hono ei hun," medd yr lesu am dano; "efe a'm gogon-

edda i; canys efe a gymer o'r eiddof, ac a'i mynega i chwi."

GelHd meddwl fod rhai am faner yr efengyl heb Ysbryd yr Ar-

glwydd i'w chodi; nid oes arnynt eisieu ond y moddion. Y mae
eraill, dybygid, am yr Ysbryd heb y faner; nid ydynt am wneuthur

dim eu hunain, ond y maent yn dysgwyl yn segurllyd am i'r Ys-

bryd wneuthur y cwbl. Ond mae yn rhaid wrth y ddau : ymarfer

)-n fifyddla\\Ti ?g ordinhadau yr efengyl, ac ymddiried yn ngras

sancteiddiol )t Ysbryd. Ac y mae'r ddau wedi eu rhwymo ynghyd

i'r eglwys me\\Ti cyfammod, fel y g\velir yn niwedd y bennod hon

:

"A minnau, dyma fy nghyfammod â hwynt, medd yr Argh\ydd:

Fy Ysbryd yr hwn sydd arnat, a'm geiriau y rhai a osodais yn dy
enau, ni chiliant o'th enau, nac o enau dy hâd, nac o enau hâd dy

hâd, medd yr Arglwydd, o hyn allan byth."

Y mae baner ddyrchafedig yn an^ydd i gasglu milwyr ynghyd.

Ac nid oes y fath allu tyniadol gan ddim â chan faner y groes.

"A minnau, os dyrchefir fi oddiar y ddaear, a dynaf bawb ataf fy

hun." Dengys y faner pa le y mae'r milwyr yn gwersyllu. Ac
nid oes eglwys i Grist ond ymysg y rhai sydd yn cyhoeddi ac ^ti

proffesu "y gwirionedd megys y mae yn yr lesu." Tra bo'r faner

i fyny, ni ddigalona'r milwr ftyddlawn. Ac ni Iwydda'r gelyn byth

i ddwyn y faner hon o law Ysbryd yr Arglwydd
; y mae hi wedi

ei dyrchafu yn rhy uchel iddo ef ei chyrhaedd. Am bawb a en-

nillw}'d i ymladd dani, "ni chyfrgollant byth." Nid ydwyf yn

dywedyd yn erbyn i'r enwadau crefyddol godi màn-lummanau eu

sectau eu hunain; ond fe chwardd y gelyn os na wêl efc faner yr

Ysbryd yn oruchaf oll. Nid oes arno ofn ein Uummanau ni; ond

pan g)'fodo Ysbryd yr Arglwydd ei faner i'r bobloedd, mae pyrth

uffern yn arswydo ac yn Uwfrhâu. Bobl dduwiol o bob enw,

dynesëwch fwyfwy at faner efeng)'l, fel y caffo'r byd wybod eich

bod "yn ofnadwy fel llu banerog!"

Ni orphwys Ysbryd )'r Arglwydd heb f)'nu goruchafiaeth 1w)t

ar y gelyn: "Pan ddelo y gelyn i mewn fel afon, Ysbryd yr Ar-

glwydd a'i hymlid ef ymaith. Mae hyn yn awgrymu fod y rhyfel

eisoes wedi troi o ochr Tywysog y bywyd a"i bobl. "Ymlid" ^'w

gwaith y blaid gryfaf pan fyddo'r blaid wanaf yn ffoi wedi coUi'r

maes. Ar y groes y bu'r frwydr fawr. Yno yr oedd gallu'r

tj-wyllwch mewn rhwysg: y diafol a'i angelion, nid yn unig yn
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"g\vn" a '•tlieirw" (Psalm x\ii. 12, 16), ond yn " dywysogaethau

ac awdurdodau." Yr oeddynt, nid yn unig yn dangos gelyniaeth,

'dicliell, a malais yn erbyn Duw a dyn, ond yn gallu dangos hefyd

fatli o deitl neu hawl i feddiannu dynolryw. Gan fod dyn wedi

gadael Duw, ac ymroddi i Avasanaeth ei elynion, trwy bechu, yr

oedd Duw, yntau, wedi gadael dyn, a'i roddi i'w elynion i'w gosbi;

ac yr oedd y teitl wedi ei dynu mewn ysgrifen-law. Dynia fawr

nerth y gelyn. Duw ei hun a'th draddododd i mi, ebe efe wrth

bechadur. Ond, yn ei ryfedd gariad a'i ras, ri'ele Fab Duw yn

cymeryd natur a lle dyn euog; cyfriíwyd arno ei bechod, a gwein-

yddwyd arno ei gosb; ac felly efe a wnaeth iawn drosto, a Uwydd-

odd i ddilëu y teitl oedd gan ddiafol fel ci berchenog, gan ei

hoeho wrth y groes, ac felly, "gan yspeilio y tywysogaethau a'r

awdurdodau, efe a'u harddangosodd hwy ar gyhoedd, gan ymor-

foleddu arnynt arni hi" (Col. ii. 14, 15). Bellach, y mae efe, trwy

ei Ysbryd, yn dwyn y faner i'w ymhd, ac 1 feddiannu yr yspail.

"A thithau, trwy waed dy ammod y goUyngais dy garcharorion

o'r pydew heb ddwfr ynddo." A chawn gan Paul ddeongHad ar

hynyna gan Zechariah : "Yr awrhon yn Nghrist lesu, chwychwi,

y rhai oeddych gynt ymhell, a wnaethpwyd yn agos trwy waed

Crist; canys efe yw ein tangnefedd ni." Dywed yr Ysbryd mewn
awdurdod wrth y geljn am oUwng ei garcharor mewn rhydd-deb,

ac wrth y pechadur am iddo yntau ddyfod allan o'i feddiant.

I. Ymlidiry gelyn dr dcyrnas íudedig sydd gauddo yn y býd.

Mae'r diafol wedi cymhlethu ei lywodraeth â chyfansoddiadau

gAvladwriaethol teyrnasoedd y ddaear; y mae wedi llunio ffurf-

lywodraethau'r gwledydd yn fanteisiol i deyrnas y tywyllwch.

Dan faner yr un drwg, "y mae breninoedd y ddaear yn ymosod,

a'r penaethiaid yn ymgynghori ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd, ac

yn erbyn ei Grist ef " Mae eu deddfau yn bleidiol i feddiant

gormesol gelyn Duw; rhoddant eu milwyr i ymladd drosto, a chyf-

oeth eu teyrnasoedd tuag at gadw ei awdurdod. Ond er ei hoU

nerth yma, mae'r gelyn yn gwybod yn rhy dda "nad oes iddo ond

ychydig amser;" ac am hyny y mae mewn "llid mawr" yn ceisio

dal ei feddiant yn gyfan. Eithr ni thycia iddo; Ysbryd yr Ar-

glwydd sydd ac a fydd yn ei ymlid ef ymaith.

Pan ddechreuwyd codi y faner yn Jerusalem galed ac anghred-

iniol, y gelyn oedd yn gorfod íîoi. Beth? dyrchafu baner y
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Croeshoeliedig yn y ddinas lle y crochlefai yr awdurdodau a'r

bobl, "Ymaith âg ef; croeshoeHer ef," a lle y derbyniodd efe y
gAvarthrudd mwyaf ! lë : Ysbryd yr Arglwydd sydd g}'da physg-

odwyr dirmygus GaHlea heddy^v; ac ni saif Sanhedrim, nac

Archoífeiriadaeth, na llíaws tref o'u blaen. Ni chl)^vsom i Noah
trwy gan' mlynedd o bregethu cyfiawnder ddychwelyd un dyn;

ond yn awr dacw yr apostoHon trwy bregethu'r groes yn troi mil-

oedd mewn un dydd. Barn a dröwyd hefyd at yr hen sefydHadau

paganaidd; ac wele'r gelyn yn cael ei ymHd ymaith o demlau'r

duwiau, ac o galonau eu haddolwyr; mewn ychydig amser y mae
myrddiynau o ddynion "yn troi oddiwrth eihmod i wasanaethu y
b)^viol a'r gAvir Dduw." Beth oedd y Diwygiad Protestanaidd ?

Ysbryd yr Arglwydd yn cyfodi'r faner, a'r gelyn yn díanc. Ac
felly )T un modd y bu yn y diwygiadau líaws sydd wedi canlyn o oes

i oes. Bydd y faner i fyny eto nes y "cynnullir crwydriaid Israel,

ac y cesglir gwasgaredigion Judah o bedair congl y ddaear." Hi
a fydd i fyny nes cael Babilon i lawr. Cwhwfanir hi nes y caffo'r

nef achos i lefain yn uchel, "Aeth teyrnasoedd y byd yn eiddo ein

Harglwydd ni a'i Grist ef!" A pha fath fyd hapus a fydd hwn
wedi i'r Ysbryd Gbin 1w}t ymlid ymaith yr ysbryd aflan ! Sanct-

eiddrwydd a l}wodraetha yn lle llygredigaeth, yr hyn a fydd yn

oleuni yn lle tywyllwch, a dedwyddwch yn lle trueni; g\vneir

paradwys o ddiffeithwch, a mwynheir dyddiau'r nefoedd ar y
ddaear. Bydd Aceldama wedi troi yn ardd Eden, a hòno heb y
sarph yn ymlusgo ynddi. Yr ydym i ddysgwyl hyn, a Uawer mwy,

"yn enw yr Arglwydd lesu, a thrwy Ysbryd ein Duw ni."

2. Ytnlidir ef di dtyr/ias ddirgt'/cdigyn y galon.

Os cyll y gelyn ar y maes, nis gellir ond dysgAvyl iddo redeg i'r

castell. Mae cryfder ei deyrnas weledig yn gonvedd ar ei deyrnas

ddirgeledig hon; ac y mae yn arfer ei hoU gyfrwysdra i gadw

ei orsedd ynddi. Os bydd arswyd deddf a chyffröad cydwybod

yn peri chwyldröad yn yr enaid, fe gais Satan symud ei orsedd-

fainc o'r bywyd anifeilaidd i'r bywyd deddfol—o bechadurus-

rwydd cyhoeddus i hunangyfiawnder—o fyAV yn afradlawn i geisio

bwyta cibau. Y mae hoU ddeddf pechod yn mhlaid y gelyn; ac

y mae iddo arfogaeth ymhob cynneddf o'r enaid: balchder

meddwl, afrëoleidd-dra serch, cyndynrw}dd ewyllys; rhagfarn,

anystyriaeth, anghrediniaeth,—caerau à rhagfuriau a gododd y
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gelyn i gadw ei gastell ydynt oU. Dyma gastell nas amcanodd

un brenin daearol ei ennill. Ond ennillir hwn gyda clileddyf yr

Ysbryd. "Arfau ein milwriaetli ni nid ydynt gnawdol, ond

nerthol trwy Dduw i fwrw cestyll i'r Uawr, gan fwrw dychymygion

i lawr, a phob uchder a'r sydd yn ymgodi yn erbyn gwybodaeth

Duw, a chan gaethiwo pob meddwl i ufudd-dod Crist." Dyna'r

cryfarfog fel hyn wedi ei droi o'i neuadd; y Concwenvr yn dy-

weyd wTth y gelyn am yr hen gastell, "Tyred allan o hono, ac

na ddôs mwy iddo ef " Bellach fe wehr cariad lle yr oedd gelyn-

iaeth, ufudd-dod lle yr oedd cjTidynrwydd, gras lle yr oedd pech-

od, ac ysbryd lle yr oedd cnawd; wele gyflwr newydd, egwyddor

ne^v}'dd, îe, a dyn newydd.

Gwelwn ddaioni a chariad Duw ein Hachubwr yn ymddangos

tuag at ddyn, pan na weHr ond toster Duw tuag at ddiafol. Ym-
lidir ef ymaith, a derbynir ni. Caiff ef ei ddinystrio, a ninnau ein

cadw, trwy Ysbryd yr Arglwydd. Mae ei gaethiwed ef yn an-

obeithiol; ond os wyt ti, fy enaid, yn gaeth, dyma di yn garcharor

gobeithiol, a threfn a gahvad amat i droi i'r amddiffynfa.

Holed pob un ef ei hun pwy sydd yn teyrnasu arno ac yn

gweithio ynddo: ai'r gelyn, ai ynte Ysbryd yr Arglwydd?

Dinystrio y mae'r naill, a chrëu o'r newydd y mae'r Uall. Yr

hwn sydd yn gwasanaethu'r diafol a yrir i'r tân tragyìvyddol a

barotöwyd iddo ef a'i angeUon; "eithr yr hwn sydd yn hau i'r

Ysbryd, o'r Ysbryd a fêd fywyd tragn^yddol."



PREGETH XXVII.

ARWYPDION EÎN IIAMSEROEDD YN GYMHELLTADAU I FFYDD A

SANCTEIDDRWYDD.

2 Pedr üi. 14: "O herwydd paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgAvyl y
pethau hyn, g\vnc\vcli eich goreu ar eich cael ganddo Ef mev.Ti tangnefedd,

yn ddifrycheulyd, ac yn ddiargj-hoedd."

DARFU i Pedr, yn gymaint a'i fod yn apostol yr en^Yaediad,

ysgrifenu ei ddau lythyr at >t Iudde^von Cristionogol, ac

at y dosbarth h^vnw o honynt }-n neillduol ag oeddynt wedi gad-

ael eu gwlad eu hunain, ac yn ddyeithriaid gwasgaredig ymysg y
cenedloedd. Yr oedd y rhai hyn ymhob man, yn gyfifelyb i'w

brodyr yn Judea, dan erhdigaeth chwenv oddiwrth eu cydgenedl,

oblegid eu proftes o Grist a'r efengyl. Mae yn ddiammheu fod y
cristionogion, ar y naiU law, yn cyhoeddi barn Duw yn eu herbyn

hwy fel gwrthod^vyr y Messiah, a hwythau, o'r ochr arall, yn

cyhuddo y cristionogion am A\Tthod Duw a chrefydd eu tadau,

teml ac addohad yr hwn oeddynt yn Jerusalem. Honai y cristion-

ogion i'r g\vrthwyneb, mai hwynt-hwy, y rhai oedd yn gorfoleddu

yn Nghrist lesu, oedd yr enwaediad a gwir hâd Abraham, a'u bod

wedi cael ynddo Ef syhvedd y cysgodau a'r gwasanaeth luddcwig,

tra nad oedd gan eu gelynion, bellach, ond y pUsc—yr egwyddor-

ion llesg a thlodion, ac na byddai y rhai hyny chwaith ddim
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ganddynt yn hir eto—bod Crist, yn ol ei addewid, yn dyfod i

losgi eu dinas a'u teml, ac i newid y defodau a draddodasai Moses

i'r eglwys am ei wasanaeth a'i ordinhadau ei hun. Yn awr, yr

oedd hwn yn bwnc bywyd i'r ddwy ochr. Os dygwyddai felly,

byddai yn gadarnhad niawr i Gristionogaeth, ac yn ergyd anfedd-

yginiaethol i luddewiaeth. Ac ni a allem feddwl fod teimladau

cryfion yn gweithio o bob tu. Ond yn y man, wedi hir daeru, a'r

Arghvydd megys yn oedi dyfod, mae yr erhdwyr yn troi yn wat-

warwyr. Gofynent mewn gwawd a dirmyg, "Pa le mae addewid

ei ddyfodiad ef? canys er pan hunodd y tadau, mae pob peth yn

parhâu fel yr oeddynt o ddechreuad y crëadigaeth." Yn y ben-

nod hon, mae yr apostol yn annog y credinwyr i beidio hwfrhàu o

dan y prawf yma. Mae yn dwyn ar gôf iddynt fod y prophwydi

sanctaidd, a hwythau, apostoUon yr Arghvydd a'r lachawdwr,

wedi rhagddywedyd am y dyddiau hyn, a bod y cyfryw annuw-

iaeth a chabledd yn bethau i'w dysgwyl yn y fath ddyddiau. Felly

yr oeddynt ymlaen y diluw; ac i'r ansawdd yma yn gyfìfredinol y
mae dynion annuwiol a halogedig eu meddyhau yn syrthio yn

amser diwedd anwiredd, a chyn i farn Duw eu goddiweddyd.

Sicrhâ i'r cristionogion nad oedd Crist ddim yn oedi ei addewid,

fel yr oedd anghrediniaeth dynion yn sibrwd, ond ei fod yn hir-

ymarhöus tuag at ei bobl. Ac yna, wedi i'w amcanion grasol

tuag atynt hwy gael eu cyflawni, "dydd yr Arghvydd a ddaw,"

medd yr apostol, "megys Ueidr y nos." Ac yn yr adnodau hyn

mae yn darhmio gorchwyhaethau y dydd hwnw, a dyfodiad yr

Arghvydd. Cyfeiria at dri byd, neu dair nefoedd a daear: un ag

y mae yn ei ahv "y byd ag oedd y pryd hAvnw," yr hwn a ddy-

fethwyd trwy ddwfr; un arall a eihv "y nefoedd a'r ddaear sydd

yr awr hon," ac ydynt "wedi eu rhoddi i gadw i dân;" a'r olaf i'w

dysgwyl yn ol ei addewid Ef

Mae yn hysbys mai at ddydd y farn olaf yn unig y mae hawer

o esbonwyr yn cymhwyso y geiriau hyn; ond y mae amryw

hefyd, megys y Dr. Owen ac eraill, yn eu hesbonio yn gwbl wa-

hanol; ac ar y cyfan, mae yn jhaid i ni gydnabod eu bod yn

enniU ein meddwl i'w golygiadau. Ar yr un pryd y mae cyflawn-

der o feddwl yn ngair Duw. Ac fe ddichon fod ymadroddion yr

apostol yma wedi eu cyfaddasu yn bwrpasol fel ag i gymeryd i

mewn, yn yr eithaf, y farn gyfíredinol, a dinystr y byd hwn, tra y
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maent, o ran eu hystyr gyntaf, yn golygu amgylchiadau eraill, pa

rai ydynt gysgod ac esiampl o'r pethau hyny. Ac os yw hyny yn

bod, mae ymadroddion yr apostol yn ein dysgu i feddwl y bydd

i'r nefoedd a'r ddaear elfenol yma yn y diwedd, wedi eu llosgi â

thân, gael eto, megys ag yr aethant dan gyfnewidiad o'r blaen

yn y diluw, nid eu difodi yn hollol, ond eu cyfnewid a'u dwyn

allan drachefn o'r gymysgfa afluniaidd, yn "nefoedd newydd

a daear newydd, yn y rhai y mae cyfiawnder," hyny yw, y rhai

cyfiawn, "yn cartrefu byth." Ond, fel y dywedasom, yr ydym
ni yn tueddu i feddwl mai nid am yr amgylchiad yma, o leiaf yn

uniongyrchol, y mae yr apostol }n llefaru. Nid at y byd elfenol

y mae yn cyfeirio }'n gymaint, ond yn hytrach at ryw fyd arall, o

fewn y byd elfenol, ac at farnau neiUduol yr Arglwydd ar y byd

hwnw; pethau, fel yr awgrymwyd eisoes, ag y gelhr edrych amynt

yn ddechreuad ac yn wystlon o'r farn dragywyddol.

Er prawf o hyn, chwi a grafifwch yn gyntaf oll fod yr apostol yn

llefaru yma am y tri byd, neu y tair nefoedd a daear sydd o dan

ei sylw, fel pethau gwahanol i'w gilydd. Nid yw yn siarad fel pe

byddai yn golygu bod yr un byd wedi cael ei ddyfetha unAvaith

trwy ddwfr, ac i gael eto ei ddyfetha dnvy dàn, ac yna i gael ei

^vneyd o newydd. Na, ond "j' byd ag ocddy pryd hwnw'^ a ddy-

fethwyd drwy ddwfr, a'r ''ncfocdd ar ddaear sydd yr awr hon

ydynt wedi eu rhoddi i gadw i dân," a rhyw fyd arall neAvydd,

gwahanol i'r ddau gyntaf, sydd mewn addewid. Ar y Uaw arall,

ni a ddylem syhvi, er fod y pethau hyn yn wahanol i'w gilydd, fod

yn rhaid eu bod yn bethau o'r un natur, ac onidê ni byddai cys-

ondeb a grym yn ymresymiad yr apostol. Beth bynag a feddyhr

\vrth y byd yr hwn a ddyfethwyd drwy ddwfr, yr un peth, neu yn

hytrach pethau o'r un natur, a olygir wrth y nefoedd a'r ddaear ag

sydd wedi ei rhoddi i gadw i dân; a'r un modd am y rhai sydd

i'w dysgAvyh Eithr y mae yn eglur, dybygid, nad y byd elfenol

yn gymaint a olygai yr apostol wrth y cyntaf. Oblegid ni ddy-

fethwyd mo hwnw drwy ddwfr y diluw; mae'r byd yn yr ystyr

yma yn aros hyd heddyw. Yr un haul sydd yn codi arnom ni ag

oedd yn codi ar y cynddihiwiaid, a'r un ddaear sydd dan ein traed

ni ag oedd dan eu traed hwythau. Pa gyfnewidiadau bynag fu

ar ac o fewn y byd elfenol y pryd hwnw, mae ef ei hun, fel y
dywed Solomon am y ddaear, yn sefyll byth. Beth gan hyny maç
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yr apostol yn ei olygu }ti benaf yn y geiriau ? Gadewch i ni

ymofyn ychydig ymhellach i'w hystyr.

Yn yr Ysgrythyrau, fel y mae yn hysbys, mae y geiriau '^nef-

ocdd a daear," yn aml, yn golygu trigoHon y byd hwn ; hyny yw,

trigohon y byd }-n eu hystâd gorfforedig fel gwledydd a theyrnas-

oedd, ac o ran eu hawdurdodau, eu trefn, a'u sefydhadau cref-

yddol a dinesig. Mae yn anmhosibl deall llefer}-dd y proph'\v}'di

heb olygu felly. Pan mae yr Arglwydd yn ei ragluniaeth yn

corffori cenedl, neu wlad, ac yn ei sefydlu yn y cyflwr dywededig,

maent h^Ay yn llefaru am hyny fel am grëadigaeth y byd. Felly

yn Esaiah li. 15, 16: "Eithr myfi y^y yr Arglwydd dy Dduw, yr

hwn a barthodd y môr, pan ruodd ei dònau; ei.enw yvf Arglwydd

y lluoedd. Gosodais hefyd fy ngeiriau yn dy enau, ac yn nghysgod

fy llaw y'th döais, fel y planwn y nefoedd ac y seiliwn y ddaear,

ac y dywedwn wrth Sìon, Fy mhobl ydwyt." Yr oedd y byd

elfenol wedi ei wneuthur er ys llawer oes cyn hyn; ac eto dyma yx

Arglwydd, pan yn dwyn Israel o'r Aipht, yn planu rhyw nefoedd,

ac yn seilio rhyw ddaear. Mae y cyfan yn golygu, gwneyd Sío?i

yn bobl, fel mae y gair olaf o'r adnod yn dangos: crynhöi a chorfF-

ori y genedl hòno, pa un oedd yn wasgaredig a didrefn o'r blaen,

a gosod i fyny yn eu mysg hwy lywodraeth a sefydliadau rheol-

aidd, fel eglwys a gwladwriaeth. Dyma y gwaith a ddarlunir yn

y geiriau ; ac ar y cyfrif hwn mae yr Arglwydd yn cael ei alw yn

GrëawduT Jacob ac yn Lluni^\T Israel. Ac o'r ochr arall, pan y
mae yr Arglwydd yn dinystrio cenedl neu freniniaeth, fe leferir

am hyny drachefn yn yr Ysgrythyrau megys am ddiwedd y byd

a'r farn drag}'A\yddol. Mae "ysgwyd yr holl genedloedd" yn

cael ei alw yn Haggai ii. 6, 7, yn "ysgwyd y nefoedd a'r ddaear,

a'r môr, a'r sychdir." Y meddwl yw, ysguyd nefoedd a daear yr

hoU genedloedd. "Holl lu y nefoedd hefyd a ddattodir," medd
Esaiah (pen. xxiv. 4), "a'r nefoedd a blygir fel llyfr; a'i holl lu a

syrth, fel y syrthiai deilen o'r winwydden, ac fel ffigysen yn syrthio

oddiar y pren." Gallesid meddwl mai am y farn gyffredinol y
llefarai y prophwyd, ond y mae y gair nesaf yn dangos yn amgen:

"Wele ar Edom y disgyn y farn, ac ar y bobl a ysg}'munais."

Dadymchweliad a barn y wlad hòno yn unig a olygid yn y bro-

phwydoliaeth. A'r un modd y Ueferir am farn Juda (Jer. iv. ^3,

25), a'r Aipht (Ezec. xxxii. 7, 8), a Rhufain baganaidd (Dad. vi.
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13, 17). lë, yn Epistol Judas (adn. 14), ni a ga\vn fod Enoch,

jTi more amser, pan yn prophw-ydo am y diluw (yn gjTitaf o leiaf),

}-n arfer dull c}ffelyb o lefaru. Yn awT }t ydym yn credu bod

Pedr }Ti y bennod hon, }t hwn sydd }ti galw ar ei frod}T (adn. 2),

i gofio y geiriau a ragdd^-Ayeduyd gan y prophwydi sanctaidd am y
gorch-i^yliaethau hyn, }ni Uefaru ei hunan am orchwyliaethau o'r

un natur, ac }T un dull a h^^ythau. ^^'rth "y byd ag oedd y pr}-d

hwnw," mae }ti deall trigolion }t hen fyd : y seíydliadau, a'r wêdd

neiUduol ag oedd ar y byd }ti }t oes hòno, pa rai a h^-^T ddyfeth-

w}d gan y diluw. A'r un modd, wríh y nefoedd a'r ddaear oedd

wedi eu rhoddi i gadw i dân, mae }T1 golygu y fam jt hon oedd

ar ddisgyn ar y genedl luddewg yn }t amser hwTiw: dad}Tn-

chweliad eu sefydhadau gwladol ac eglwysig, llosgiad eu dinas a'u

teml, a'u g\vasgariad hwyiihau dros wyTieb y ddaear.

A diammheu gen}Tn y gellir edr}-ch ar ddarluniad }t apostol

o'r amg}lchiad hwn fel proph^^ydoliaeth a dr}-ch o bethau cyfif-

elyb, pa rai a wnaed ar ol hyny, ac a wneir eto, mae }ti debyg,

lawer gwaith mewTi cysylltiad â'r efeng}!, hyd oni ddelo y nefoedd

newydd a'r ddaear newydd, y rhai mae y saint yn dysgw}-! ara

dan}-nt, h}Tiy ^-w, goruchafiaeth teyrnas Crist }Tnysg d}Tiion, ac

adnew}-ddiad w}Tieb y ddaear tmy h}Tiy. Os cymerwTi ni }ti

ganiatäol fod y cristionogion luddewig }ti deall geiriau }t apostol

}Ti }T ystyr a ddangosasom, ni a allem feddwl bod tuedd gref

yndd^-nt i "g}-Ôroi eu meddwl puraidd" hw}-, }t h}-n a amcanai

yr ysgrifenydd ato, ac i beri i'w aimogaethau }-n y testun ddisg}Ti

}Ti r^-mus ar eu meddyliau. Mae yn rhaid fod dad}-mchweliad

eu cydgenedl yn "dristyd mawT" idd}-nt, ac }-n "ofid dibaid i'w

calon," fel y tystiai yr apostol Paul ei fod iddo ef. Yr ydoedd }-n

un o'r dyg^^yddiadau mw}'af pw}'sig }-n nhrefn rhagluniaeth }t

Arglw}-dd g}'da golwg ar sefydliad }t oruchwyliaeth efeng}-laidd

a the}Tnas Crist }ti y byd; yr oedd igael ei flaenori gan amser-

oedd enbyd, a'i ddwyn o gwTnpas g}-da y fath ddialedd ofnadwy

ar y genedl, fel ag y d}-ì\-edir y byddai "}t holl waed c}-fiawn, }t

hwn a d^-walltwyd ar y ddaear, o waed Abel g}-fiawn hyd waed

Zacharias, }t hwn a laddwyd rhwTig }t allor a'r deml," }ti cael ei

ofyn ir genedlaeth hòno, a "digofaint Duw yn dyfod am}Tit hyd

yr eithaf. Mewn gair, dydd y farn ydoedd ar ddiwedd byd yx

hen destament. Ac heblaw hyny, }t ydoedd yn amg}lchiad ag
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oedd i efteithio yn fawr ar eu cyflwr hwythau fel cristionogion, ac

mor agos o ran amser fel yr oeddynt yn dysgwyl eu hymwared

bob dydd. Hawdd, gan hyny, y gallasai yr apostol adael yr

ateb i'w cydwybodau hwy eu hunain, pan yr appehai at bobl yn y
fath amgylchiadau, gan ofyn iddynt, "Pa ryw fath ddynion a

ddylech chwi fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb, yn

dysgwyl ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw? O herwydd

paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau hyn, gwnewch

eich goreu ar eich cael ganddo Ef mewn tangnefedd, yn ddifrych-

eulyd, ac yn ddiargyhoedd."

Mae hyn o eglurhâd ar amgylchiadau y testun yn tueddu, ni a

obeithiwn, i ddangos grym ei annogaeth yn fwy, ac yn gwasan-

aethu hefyd i'r defnydd a gawn ni wneuthur o'r geiriau ymhell-

ach, mewn ychydig o syhvadau, er addysg i ni ein hunain. Yr

annogaeth, chwi a glywch, ydyw, "Gwnewch eich goreu ar eich

cael ganddo Ef mewn tangnefedd." Ac yn

I. Nl A DDYGWN RAI YSTYRIAETHAU ER EIN CYFFROI AT Y

DDYLEDSWYDD O GEISIO Y FENDITH Y MAE YR APOSTOL YN SÔN

AM DANI.

Yr ydym wedi dangos eisoes fod sail annogaethau yr apostol yn

gorwedd yn yr amgylchiadau neillduol ymha rai yr oedd y crist-

ionogion luddewig ar y pryd; ac y mae yn hawdd i bob meddwl

difrifol ganfod eu priodoldeb i ddynion yn y fath amgylchiadau.

A chwi yn gwybod y pethau hyn, "gwnewch eich goreu." Ac yn

awr, os oes lle i gredu fod yr eglwys Gristionogol yii yr oes a'r

dyddiau yma yn yr un neu y cyffelyb amgylchiadau ag yr oeddynt

hwy ynddynt, yna mae yn rhaid bod geiriau yr apostol yn genad-

%vri bríodol atom ninnau. Hyn a geisiwn ni ddangos trwyychydig

o sylwadau fel y canlyn :

—

I. Yr ydym yn dysgioyl am yr un cthati ag yr oeddynt In.uy yn

dysgwyl am danynt.

Mae tair gorchwyliaeth neillduol ag y mae y Bibl yn cyfeirio

atynt mewn cysylltiad â theyrnas Crist yn y byd: gvvasgariad yr

luddewon, dinystr Rhufain baganaidd, a chwymp Anghrist. Ac
am yr orchwyliaeth olaf o'r tair yma, mae yn ein gosod ni, dyb-

ygid, yn y dyddiau hyn, mewn cyffelyb amgylchiadau ag yr oedd

y cristionogion ynddynt yn nyddiau yr apostoUon. Yr oeddynt

hwy yn byw, fel y sylwyd eisoes, pan ag yr oedd luddewiaeth
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wedi niyned "}-n hen ac yn oedranus, yn agos i ddiílanu," ac felly

yn dysg^yyl yn barhäus am ei chANymp. Yn ein dyddiau ni, y peth

mawr a ddygir }'mhien, a'r peth mawr mae yr eglwys yn edrych

am dano, yájw dinystr Anghrist, ac yn v.'ir dinystr pob gallu

arall ag sydd yn wrthwyneb i deyrnas y Gwaredwr, ynghydag }Tn-

ehangiad cyfîredinol Cristionogaeth ar y ddaear, a'i sefydliad fel

unig grefydd dynolr}^v. Gorch^^yl mawr i'w gyflawni ! Mae yr

ymdrech }Tiddo, nid yn erbyn gwaed a chnawd yn unig, ond "yn

erb}Ti tynysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol lyw-

iawdw}T tyw}'llwch y byd hAvn, yn erbyn dr}'gau ysbrydol yn y
nefolion leoedd." Mae galluoedd gweledig ac anweledig i'w

gorchfygu. Wrth naturiaeth, mae dynolryw yn meddiant y diafol.

Ac wrth ystyried nerth ei ddylanwad ef ar eu calonau llygredig, a

chofio fod dedfr}-d gyfiawn eu gwrthr^^fel yn eu cloi yn ei fedd-

iant fel rhan o'u cosbedigaeth, hawdd y gallasai y prophwyd

ofyn, "A dd}-gir y cafíaeliad oddiar y cadarn? neu a waredir y
rhai a garcherir yn g}fiawn?" Ond y mae lesu Grist yn

gAvneuthur hyny. "I hyn," medd yr apostol loan, "yr ymddang-

osodd Mab Duw, fel y dattodai weithredoedd diafol." Er

mw}Ti hyny y bu fanv dros bechaduriaid. A chan iddo "dr\vy

far\volaeth ddinystrio yr hwn oedd â nerth marwolaeth ganddo,"

a sicrhàu felly waredigaeth ei bobl o'i feddiant, mae y Bibl yn

fynych yn llefaru megys pe byddai y frAvydr drosodd, a'r fuddug-

oliaeth wedi ei hennill yn gAvbl ac ar unwaith ar y groes. Yno,

drwy dalu dyled ei eglwys, a dilëu }t ysgrifen-law, fe "yspeiliodd

y ty^vysogaethau a'r awdurdodau, ac a'u harddangosodd hwy ar

gyhoedd, gan orfoleddu arnynt arni hi." Ac eto mae yn amlwg

fod y gelynion heb adael y maes. A gwaith lesu Grist bellach,

er ys oesoedd, ydyAv perfíeithio ei oruchafiaeth arnynt, a medd-

iannu yspail ei fuddugoliaeth. Wedi ei farnu ef, a g\vneyd ei

hawl yn ddiddym, mae yn awr, drwy ei Ysbryd a'i orchnyliaethau

rhagluniaethol, yn b\\TAv allan dywysog y byd hwn o'r naill galon

ac o'r naill wlad ar ol y llall; ac efe a wna hyny hefyd, hyd oni

byddo wedi ennill y byd yn gwbl iddo ei hun.

Ond cofiwch, wrth gyflawni yr amcan gogoneddus yma, fod yn

rhaid iddo ddymchwelyd Uawer o bethau sydd ar y fíbrdd. Chwi

a wyddoch mai cademid mawr i deyrnas y diafol o'r dechreuad

ydyw ei chysylltiad á theyrnasoedd y byd hwn. Ac oblegid hyny
2 M
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mae yn rhaid, wrth ei dinystrio hi, fahirio a threiglo llawer o hon-

ynt hwythau hefyd, fel yr oedd Daniel yn rhag^yeled. Mae hi yn

un â hwynt, ac wedi lefeinio eu holl gyfansoddiad hwy o'u mab-

andod. Yr ydych yn cofio bod loan yn gAveled y wraig "yn

eistedd ar ddyfroedd lawer, a bn'ystjìl yn ei dwyn hiJ^ Trefn-

iadau gwladol ffafriol iddo, ac ysbryd y lliaws yn eu bywhâu,

ydyAV grym teyrnas y diafol. Bu felly am oesoedd mewn eilun-

addohaeth, yn enwedig yn ymherodraeth Rhufain Baganaidd.

Ond o'r diwedd, fe ysgydwodd lesu Grist nefoedd a daear yr ym-

herodraeth hòno, nes oeddynt fel mân ûs, yn dyfod o'r lloriau

dymu hàf. Ac yn nghwymp yr ymherodraeth, fe wnaed barn yn

erbyn ei duwiau, ac fe welwyd Satan, yr hwn oedd wedi bod mewn
rhwysg a mawredd yn yr hen grefydd lygredig hòno am oesoedd

lawer, "megys mellten yn syrthio" o'r nefoedd i'r ddaear. Ond
nid oedd yr amser wedi dyfod eto i sefydlu teyrnas Crist yn ei

gogoniant ar y ddaear. Ac am hyny, wedi i'r ymherodraeth

Rufeinig gwympo, ac i wledydd Ewrop ddechreu ail ymgorffori

fel gwahanol freniniaethau, fe oddefwyd i'r diafol drachefn gy-

sylhu ei achos wrth y teyrnasoedd hyny mewn Pabyddiaeth.

Felly darllenwn yn Dad. xvii. 12, am yr angel, yn y weledigaeth,

yn dyweyd wrth loan, fod y deg corn a welsai, sef breninoedd

Ewrop, yn derbyn awdurdod, fel breninoedd, un awr gyda'r

bwystfil. Yn agos i'r un amser yr oedd y Pab a hwythau yn dyfod

i lywodraeth; ac yr oedd y naiU o'u ffurfiad, ni a welwn, yn ym-

rwymo i wasanaethu y llall. "Yr un meddwl sydd i'r rhai hyn,"

medd yr angel, hyny yw, o barth i'r mater yma,—"hwy a roddant

eu nerth a'u hawdurdod i'r bwystfil." Ac yna, fel y gallesid dys-

gìvyl, wedi iddynt dyngu fíyddlondeb i'r Pab, a chysegru eu

cyfoeth, eu gallu milwraidd, a'u holl awdurdod i'w wasanaeth, eu

gwaith drwy yr oesoedd ydoedd amddififyn yr eglwys sanctaidd,

hyny yw, mewn gwirionedd, y butain fawr, a chadw Mab Duw a'i

deyrnas allan o'u cyffiniau. "Y rhai hyn a ryfelant â'r Oen, a'r

Oen a'u gorchfyga hwynt." Ac fe wna hyny drwy ysgwyd eu

nefoedd a'u daear hwy—dryllio eu hawdurdod, a dymchwelyd eu

hen sefydliadau, yn wladol ac yn eglwysig. Ac o'r diwedd, fel y
mae y brophwydoliaeth yn dangos, fe weithia, drwy ei orchwyl-

iaethau yn eu mysg, y fath gyfnewidiad yn eu meddyliau ac yn

eu hamgylchiadau, hyd oni byddont hwy, ag oeddynt gynt yn
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anrhydeddu ac yn g^vobnvyo y butain, yn troi i'w chasàu ac i'w

hanrheithio.

Dyma ddiwedd y peth, fy mrodyr. Mae wedi ei wneyd i

fesur mawT eisoes; ac yr ydych chwi eich hunain yn brofion o

hyny; oblegid nid yAv y rhyddid a'r breintiau crefyddol ag sydd

yn eich meddiant heddyAv ddim amgen nag yspail hen fuddugol-

iaethau y Gwaredwr mewn oesoedd a basiodd,—pethau a ddyg-

odd efe o law y gelyn â'i gleddyf ac á'i fwa. Ond nid yw y gwaith

eto wedi ei orphen. Mae llawer o'r galluoedd gwrthwynebol heb

syrthio, a saint y Goruchaf heb feddiannu y freniniaeth ; nid oes

dim rhyddrediad i Air jt Arghvydd mewn llawer gwlad, tra mae

eu hen ofergoehon, o'r ochr arall, fel gwahanghvyf ysol yn eu

parwydydd, yn peri y bydd raid eu tynu i lawr. Am hyny, mae

Mab Duw i'w ddysgwyl, ac i'w ddysgwyl megys cynt, er iachawd-

wriaeth ei bobl a dinystr i'w elynion. Ac nid rhyíedd, pan yn

settlo â gwledydd y byd am y tro diweddaf, os bydd ei ddíaledd

arnynt yn drymach nag erioed o'r blaen. Wel, ynte, onid yw an-

nogaeth yr apostol yn brîodol i ninnau hefyd?—"O herwydd

paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau hyn, gwnewch

eich goreu ar eich cael ganddo Ef mewn tangnefedd, yn ddifrych-

eulyd, ac }ti ddiargyhoedd." Daw pwys yr annogaeth i'r gohvg

yn fwy eto wrth sylwi

—

2. Fod j pethau yr ydym yji eii dysgwylyn agos.

Yr ydym yn hyn, drachefn, mewn amgylchiadau cyffelyb i'r

Cristionogion luddewig. Yr oedd diwedd eu byd hwy fel cenedl

yn ymyl, a h^vythau yn dysgwyl am dano bob dydd. Yr oedd

lesu Grist wedi sicrhâu i'w ddysgybUon nad äi y genedlaeth hòno

ddim heibio hyd oni wneUd hyn oll. A'r un modd yr oedd yr

apostoUon, hwythau, o hyd yn eu holl lythyrau at eu brodyr

Iudde\vig, yn cyfeirio at y dyg\vyddiad yma megys yn ymyl, ac

oddiar yr ystyriaeth hòno yn eu cymhell h-\\y i'r holl agweddau

du\viol hyny, príodol i ddynion yn y fath amgylchiadau. "Diwedd

pob peth a nesäodd," medd Pedr; "am hyny byddwch sobr, a

g\vyhadwrus i weddíau." Ac wrth annog yr Hebrëaid i amynedd

o dan eu herhdiau, dyma oedd rheswm yr awdwr, "Oblegid

ychydig bachigyn eto, a'r Hwn sydd yn dyfod a ddaw, ac nid

oeda." "Byddwch chwithau hefyd dda eich amynedd," medd

lago; "cadarnhewch eich calonau, oblegid dyfodiad yr Arghvydd
2 M 2
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a nesäodd;" a thrachefn, "Mae y Barnwr yn sefyll wrth y drws."

Yn y man ni a gawn Pedr ac loan yn siarad am yr amser fel wedi

dyfod, ac am y farn fel wedi dechreu eisoes ar d Dduw. "O
blant bychain," medd loan, "yr awr ddÌAveddaf ydyw." Yr oedd

y dynion yma yn credu fod pethau mawrion gerllaw; ac y mae yn

ddiammheu bod eu fifydd a'u difrifwch, o dan y fath amgylchiad-

au, yn esiampl i'r eghvys drwy yr oesoedd, pan y byddo mewn
amgylchiadau cyfifelyb.

Ni pherthyn i ni, mae yn wir, fod yn hyf ar y dyfodol. Ond
sicr Y^ fod pethau mawrion wedi eu gwneyd eisoes yn ein

hoes ni, ac arwyddion eto, dybygid, y gallai ysgogiadau newydd-

ion gymeryd lle mewn cysylltiad â theyrnas Crist yn y byd, na

wyddys pa càn g}aited. Er prawf o hyny, meddyHwch, er esiampl,

am y ffeithiau canlynol.

Mae y byd, o ran ei ansawdd grefyddol, wrth bob tebyg, yn

addfedu yn brysur i gyfnewidiadau. Os nad ydym yn camgy-

meryd, y farn gyfíredin yw, bod hen ofergoeHon a defodau cref-

yddol gwledydd y ddaear wedi adfeiHo yn fawr, neu yn hytrach

wedi colU eu dylanwad oddiar feddyhau eu deihaid. Maent yn

sefyll hyd yma, mae yn wir, ac fe ddichon mewn gradd o fri hefyd,

ar gyfrif eu henafiaeth, ac fel pethau a ddisgynasant i'r trigoHon

oddiwrth eu tadau. Ond beth er hyny? mae eu calonau wedi

marw o'u mewn. A dim ond i sefydHadau gwladol llawer cenedl

gael eu hysgwyd ymaith, fe syrthiai eu hen grefyddau fel dail

gwywedig oddiar y coed. Fe ah eu temlau fod yn wych, a'u

g^vasanaeth fod yn rhwysgfawr; ond rhwysg eu claddedigaeth

ydyw—addurniadau cyrfif meirwon a Hygredig. Mae ysbryd eu

deiHaid wedi coUi o honynt. Ac fe eUid meddwl fod cynnydd

y byd, yn y dyddiau hyn, mewn cydymdrafodaeth fasnachol, a

phob gwybodaeth, o duedd fawr i'w ryddhâu fwyfwy, a'i gario

aUan o'i hen ofergoeHon. Ni a aUwn fod yn sicr, gan hyny, os

gwir yw bod Pabyddiaeth a Mahomedaniaeth y naiU barth o'r

ddaear, ac eilunaddoHaeth parthau eraiU o honi, megys India a

China, wedi myned yn hen ac yn oedranus, eu bod hefyd yn

agos i ddiflanu. Dyna a ddygwyddodd, ni a wyddom, i Rufain

Baganaidd; hi a syrthiodd yn ei henaint a'i hadfeiHad. A'r

un modd am Rufain Babaidd; yr oedd ei Uygredigaeth a'i han-

sawdd gleiriachaidd hithau, cyn y Diwygiad Protestanaidd,
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megys yn gofyn am dano, ac yn fath o brophwydolíaeth ei fod

yn agosâu.

Drachefn, mae hynodnvydd arall yn perthyn i'n dyddiau ni:

nid oes un grefydd newydd yn ymddangos yn lle yr hen grefyddau

sydd yn meirw. Nid nad oes llîaws o gyfeihornadau yn codi, y
naiU ar ol y llall, yn barhäus; ond y maent oll, yn debyg i

gicaion Jonahgynt, yn bod ac yn darfod mewn noswaith. Nid oes

yr un ofergoeledd â nerth ynddo yn ymddangos yn un man; yr

un ag sydd yn perygUi goresgyn y gwledydd, a sefydlu ei hunan

yn y byd am oesoedd. Wele, ynte, oddi^vrth ansawdd bresennol

cenedloedd y ddaear, mae pob sail i gasglu, dybygid, nid yn unig

fod pethau mawrion i'w dysgwyl, ond hefyd fod y pethau hyny

yn agos'iu. I eglwys Dduw mae yr olygfa yma, er yn arswydol,

eto yn llawn gobaith. Oblegid ni a alhvn fod yn sicr, er fod y
byd yn darfod â'r hen grefyddau, ei fod yn parhâu o hyd yn ei

waelod i ddyheu am grefydd; a chrefydd sydd raid iddo gael; a

chan fod dyfnderau Satan megys wedi eu dyhysbyddu, fel nad

oes mwyach yr un gaugrefydd neu addohad gau yn ymddangos,

ag sydd yn debyg o ynfydu plant dynion i ddim mesur helaeth,

y gobaith yw, fod dynolryw yn cael eu cydgau i ífydd yr efengyl,

ac yn prysur addfedu i'w derbyn hi.

Ymhellach, yr ydym yn dyfod i'r un penderfyniad drachefn

oddi^vrth y íTaith fod dysgwyUad cyffredinol yn y byd y dyddiau

hyn am gyfnewidiadau. Yn rhywfodd
,
neu gilydd, mae dy-

gwyddiadau mawrion, yn fynych, yn cynhyrfu rhagddysgAvyHadau

yn meddyhau dynion; maent yn debyg i'r cysgod yn dyfod o

flaen y corff. Os bydd yr Arghvydd, ar unrhy^v bryd, yn llenwi

ei elynion ág ofn, a'i bobl o'r ochr arall â ffydd ac â hiraethlawn

ddysgwyhad, mae hyny yn arwydd lled sicr fod y pethau y dys-

gwyUr am danynt gerllaw. ]\Ieddyhwch am y tymmor cyn ym-

ddangosiad Crist yn y cnawd. Yr oedd y byd a'r eghvys yn

cydedrych am ei ddyfodiad. Ar ei enedigaeth, ni a ddarllen\vn

fod doethion o'r byd Cenedlig wedi dyfod i'w addoli ef, a Herod a

hoU Jerusalem yn cyfifroi o'i achos. Ac am rai dirgel Duw yn eu

mysg hwy, megys Simeon a llíaws eraiU, dyma oedd hynodrwydd

eu hysbryd: dysgwyl am ddyddanwch yr Israel. lë, mor gryf a

chyffredinol oedd y dysgwyliad am y Messîah yn y tymmor

hwnw ymysg y genedl, fel y mae yr Efengylwr yn d}^veyd pan y
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daeth loan Fedyddiwr i'r gohvg fel dyn cyhoeddus, fod y bobl yn

dysgwyl, a phawb yn ymofjn yn eu calonau am loan, ai efe oedd

y Crist. A"r un modd yn flaenorol i ddinystr Jerusalem. Yr

oedd dynion o bob math "yn dysgwyl y pethau oedd i ddyfod ar

y ddaear:" rhai yn llewygu gan ofn wrth feddwl am danynt, ac

eraiU yn dysgwyl ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw. Ac yr

ydym oU yn gwybod na thwyUwyd mo'r byd gan ei argraffìadau y

pryd hwnw. Fe ddaeth Mab Duw, Angel y Cyfammod, i'w deml;

do, ac fe ddaeth hefyd i'w dinystrio, yn ol fel y dysgwylid am

dano. Yn awr, meddyUwch am ein hoes ni. Onid yw yr ysbryd

yma yn ei hynodi ? Mae yn adeg, nid yn unig o ragbarotöad, ond

o ddysgwyhad hefyd, a hyny ymysg pob dosbarth o ddynion.

Mae y foníician yn dysgwyl, y philosophydd yn dysgwyl, ac astud-

iwr y prophwydoliaethau yn dysgwyl; îe, cristionogion yn gyff-

redinol, fe eUid meddwl, wedi troi i edrych yn fwy am y dyfodol.

"Fe ehir sicrhâu," medd un awdwr, "nad oes neb ag sydd wedi

ystyried yn ddyladwy y cwestiynau hyny, pa rai a godwyd yn

ddiweddar i gymaint o syhv, heb deimlo dan orfod i gydnabod

fod gradd mawr o debygolrwydd yn cefnogi y grêd o ddynesiad

ymagoriad anarferol o ddirgehvch rhaghmiaeth tuag at wledydd

Crêd, ac hwyrach tuag at hoU deulu dyn. Bod y tebygolrwydd

h\vn yn gryf, a elUd ddadleu oddiwrth y fifaith, ei fod yn gweithio

cydgyfarfyddiad cyffredinol mewn crêd ymysg dynion, y rhai y

mae eu duU o feddwl am y rlian fwyaf o bethau yn dra annhebyg

i'w gilydd. Mae cristionogion yn nghanol Uîaws o wahaniaethau

barn, gyda dystaw neu gyffesedig ddysg^vyhad, yn cydedrych am
ysgogiad a chynnydd, naiU ai drwy adfywiad ar ymadferthoedd y
moddion hyny ag sydd mewn ymarferiad eisoes, neu ynte trwy

sydyn weithrediad newydd achosion." Mae yn rhaid i ni, mae'n

wir, wedi y cwbl, gydnabod nad oes genym ond gofyn, Pa hyd y

bydd hyd ddiwedd y rhyfeddodau hyn ? Ac eto nis gaUwn lai na

meddwl nad oes galwad arnom i drwsio ein lampau. Mae an-

sawdd bresennol dynolryw, dyheuadau cyffredinol yr eglwys,

ynghyda chyflym ysgogiadau Llywodraethwr y byd yn ei raglun-

iaeth y dyddiau hyn, yn rhagarwyddion fod y Priodfab yn dyfod,

ac megys yn cyd-ddywedyd am dano yn debyg fel y dywedai

Naomi am Boaz gynt, "Ni orphwys y gr nes gorphen y peth

hwn heddyw."
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3. Mae natur y gorchwyliacthaii hyny, trwy ba rai mae y
pethau yr ydym yn eu dysgwyl i gael eu dwyn ymlaen a'u cyf-

lawni, yn ahvad arnom i ymbarotôi, ac i wneyd ein goreu ar ein

cael ganddo Ef mewn tangnefedd.

Fel yr ydym wedi awgrymu eisoes, mae gorchwyhaethau Crist

yn aml, mewn cysyhtiad á'i deyrnas yn y byd, o anghenrheid-

rwydd yn orchwyHaethau dîaleddol. Mae rhyw ddyfodiad neiU-

duol o'i eiddo at ddynion yn y gorchwyHaethau hyny, ac y mae
yn dyfod i wneuthur barn ar y ddaear. Ar dymmorau felly, mae
yn penderfynu tynghed cenedloedd cyfain, yn edrych i mewn iV
ffyrdd a'u hymddygiadau dros oesoedd lawer, hw}Tach, ac yn ei

gyfiawnder a'i ddoethineb yn dîal am y pethau a basiodd, ac

yn arloesi y pethau sydd, mewn trefn i wneyd lle i'r pethau

sydd i ddyfod. O anghenrheidrwydd, gan hyny, mae cyfnodau

o'r fath yn gyfnodau o brawf ac enbydrwydd. Felly yr oedd g>'da

gohvg ar ddin)'str Jerusalem gynt. Pan y gofynodd y dysg}'bhon

i lesu Grist pa arwydd a fyddai o'i ddyfodiad yn yr orchwyhaeth

hòno, mae yntau yn ateb ac yn dyweyd wrthynt, y byddai A\')'neb

y ddaear meg}'s wedi addfedu i farn, anwiredd yn amlhâu, a

chrefydd yn adfeiHo, ac o'r llygredigaeth cyffredinol a ffnai ymysg

y genedl y byddai erHdiau a phob gAvallgofnvydd yn tòri allan, ac

yn y man y cyfan yn cael eu dilyn gan ryfeloedd, newyn, a heint-

iau, a phethau ofnadwy, hyd oni ddeuai y byd hwnw i'w

ddiwedd yn nghanol pob ar\\yddion o g ac o ddialeddau y
Goruchaf

O fy nghyfeillion, y mae Barnydd yr hen genedl hòno eto yn

fy^y ! mae efe >"n Famydd }t holl ddaear hefyd, ac i'w ddysgwyl

eto ar Iwybr ei farnedigaethau. Ac os oedd dysg\vyl y pethau

h}Tiy g}'nt yn alwad ar y cristionogion luddewig i ymbarotôi, can-

iatewch i mi ofyn i chwi yn awT, Pa r}^^ fath ddynion a ddyl-

ech chwi fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb ? Hyd
yma, mae yn wir, yr ydym ni a'n gAvlad wedi ein harbed yn

rhyfedd; ond dylem gofio mai gweddiU diangol ydym. Mae
barnau Duw wedi bod yn cynniwair ar bob llaw i ni; ac nis

gwyddom beth a ddygwydd eto ar y ddacar. Pa fodd bynag, nid

oes dim ammheuaeth fod yr amseroedd hyn yn amseroedd hynod,

y fath a'r na welsom ni, na'n tadau yn yr oesoedd o'n blaen ni,

mo'u cyffelyb.
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Yn ein dyddiau ni, mac y newyn a'r haint wedi bod yn tramwyo

drwy y ddaear, a miloedd o'n cyd-ddynion wedi eu cwympo

tr\v)'dd)-nt megys oddiwrdi ein hystlys i dragywyddoldeb. Ac

am ryfeloedd drachefn, meddyUwch am y tair blynedd ar ddeg

diweddaf. O'r flwyddyn 1848, pryd ag y bu daeargryn mawr

dros wyneb Cyfandir Ewrop, gorseddau yn syrthio, a phenau

coronog yn ffoi, mae cleddyf yr Arglwydd, chwi a wyddoch, o'r

amser hwnw hyd yn awr, byth heb lonyddu. Ar ol hyny, mae

wedi bod yn cynniwair o'r dwyrain i'r gorllewin; Crimea, India,

China, ac Italy; ac yn awr, mae allan drachefn yn America,'^ tra

mae y teyrnasoedd eto yn ymbarotôi, ac wedi deffro i ddysgu

rhyfel yn fwy nag er ys llawer o flynyddoedd. Yn wir, o'r ddir-

grynfa hòno yn Ffrainc yn 1789 hyd yma, mae Ewrop byth heb

lonyddu. Ac os yw yr egbvys wedi defíro yn fwy at ei gwaith,

mae Satan a phechod wedi deffro hefyd. Yn awr ac yn y man o

hyd, mae erUdiau yn tòri allan yn ngwledydd anghristaidd a

phaganaidd y ddaear. Chwi gofiwch yn neiUduol am Madagas-

car, Ue y merthyrwyd, yn ol yr hanes, yn ein hoes ni, ddwy fil neu

ychwaneg o gristionogion. Ai dechreuad gofidiau yw hyn oU ?

O mor hwyrfrydig ydym ni i gredu hyny! Ein doethineb, pa

fodd bynag, ydyw gwneyd ein goreu ar ein cael ganddo Ef mewn
tangnefedd. Mae Uawer o arwyddion nad yw y div/edd eto. Os

ceir ambeU i awr dêg rhwng cawodydd, mae y cymylau drachefn

yn sicr o ddychwelyd ar ol y gwlaw. Ni chaiff y byd, ond odid,

ddim Uonydd beUach, hyd oni byddo, drwy bangfeydd a phoenau,

wedi esgor ar ogoniant y dyddiau diweddaf.

4. Yr ystyriaeth olaf a gyflwynwn oddiyma fel galwad i ymbar-

otôi ydyw, Pan ddelo Dmu allan ar hvybr ei farnedigaei/iau, inae

yn sicr gael dynion.

"Edrychwch," medd yr apostol, "ar eich cael ganddo ef mewn
tangnefedd." Fel pe dywedasai, Nid oes dim ammheuaeth na

cheir chwi gan Dduw pan y delo; ond a geir chwi ganddo Ef

mewn tangnefedd, sydd beth araU; edrychwch chwi at hyny.

Yn gyffredinol, mae dynion yn hwyrfrydig iawn i gredu fod yn

bosibl iddynt hwy gael eu goddiweddyd gan farnau yr HoUaUuog.

Yn wladol a phersonol, yr ydym ni yn neiUduol wedi cynefino

* Ysgrifenwyd hyn yn niwcdd y flwyddyn 1862.



Ariuyddion ein hamscroedd, &'e. S-7

cymaint â heddwch fel na fpiem ddysgAvyl dira yn amgenach.

Dirm^'ga Uawer bob dychymyg am y fath beth. Ac os daw drygau,

ymwenieiíhant fod gandd}'nt hwy lîaws o ffyrdd i ddíogelu eu

hunain rhagddynt, a chymerant y neb a ddynoetho eu gau hyder

a'u noddfeydd cehyyddog yn destun gwawd. Ond yn aml, nid

yw y watwariaeth anghrediniol yma ddim amgen nag un o'r

arwyddion fod y drwg yn agosàu. "Gwrandewch air yr Ar-

ghyydd, ddynion gwatwarus," medd y prophwyd Esaiah; "am i

chwi ddywedyd, Gwnaethom ammod âg angeu, ac ég ufîern y
gwnaeîhom gynghrair; panddêl fíre^Yyll hfeiriol, ni ddaw atom ni;

canys gosodasom ein gobaith ar gehvydd. a than ffalsder y llech-

asom; am hyny fel hyn y dywed yr Arghvydd, Mi a osodaf farn

wrth hnyn, a chyfiawnder wrth bwys; y cenllusg a ysguba noddfa

y cehvydd, a'r dyfroedd a foddant y lloches. A diddymir eich

hammod ng angeu, a'ch cynghrair âg ufifem ni saif; pan ddêl y
fifrewyll hfeiriol, byddwch yn sathrfa iddi." Yr un wêdd y mae
Paul yn dpvedyd wrth y Thessaloniaid : "Oblegid chwi a wydd-

och eich hunain yn hysbys, mai felly y daw dydd yr Arghvydd fel

Ueidr yn y nos; canys pan ddyv,-edant, Tangnefedd a díogehvch,

yna y mae din}'str disymwth yn dyfod ar eu gwarthaf, megys

gwewyr esgor ar un a fo beichiog; ac ni ddiangant hwy ddim."

O fe fyddai yn drugaredd pe cafifai pechadur syhveddoh weithiau

yn ei feddwl y gall y cwpan ddyfod ato yntau ! ac fe ddaw hefyd

o'r diwedd, er ei fod ef yn ddiofal. O ran ei orchwyhaethau

barnol, nid anfynych y cyfifelybir y Brenin Mawr, yn yr Ysgryth-

yrau, i lew neu grëadur rheibus yn cynUwyn i'w ysglyfaeth ; mae
yn s}Tthio ar ddynion yn ddisymwth. Tra maent hwy, fel yr

aderyn ynfyd, ac heb galon, yn ddiohvg ar eu perygl, mae Efe,

o'r ochr arall, yn cael ei olygu fel yn gwyho arnynt er niwed idd-

ynt; mae yn d}-fod allan i'w herbyn gydag amcan, a chyda phob
moddion cymh-wys i gyrhaeddyd yr amcan hwnw. Cyfifelybir ei

farnedigaethau i'r ofiferynau celfyddgar, yn rhwydau a maglau, y
bydd plant dynion yn eu gwneuthur, ac yn eu gosod o bwrpas i

ddal eu gwrthddr}'chau. "A syrth yr aderyn yn y fagl ar y
ddaear," medd y prophwyd Amos, "heb fod croglath iddo? a

gyfyd un fagl oddiar y ddaear heb ddal dim?" Na, nid o ddam-
wain y mae hyny yn dygwydd i'r aderyn, ac nid yn ofer ychwaith

y mae'r fagl yn caei ei gosod iddo. Hyny yw, mae Duw yn ei
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orchwyliaethau barnol yn amcanu at ddinystr ei elynion, ac yn

hyny mae yn sicr o Iwyddo. Felly y dywed Solomon: "Canysni
yr dyn ychwaith ei amser; fel y pysgod a ddehr â'r rhwyd niw-

eidiol, ac fel yr adar a ddehr yn y dehii, felly y dehr dynion yn

amser drwg, pan syrthio arnynt yn ddisymwth." Weithiau mae y
Duw mawr yn tynu ei rwyd dros wlad gyfan ar unwaith, ac yn dal

miloedd o'i thrigohon, a phryd arall yn neiUduo yr ychydig o

ganol y níaws, gan eu gosod yn nôd i'w saeth. Ac ni a aUwn
fod yn sicr fod Duw yn annehvr mor gywir fel y mae ei saeth yn

sicr o daro, a'i fa mor gryf fel y mae yn sicr o glwyfo.

O, nid oes genym ni ddim dychymyg mor druenus yw cyflwr

gwlad yn amser diwedd anwiredd ! y mis wedi dyfod, a'r asen

wyUt Avedi ei dal; dynion wrth y miloedd yn syrthio i ddwylaw y
Duw byw! ÌVedi cu cacl ganddo Ef: eu cael ganddo yn ber-

sonol a theuluol; yn eu hamgylchiadau aUanol, ac yn eu cyd-

wybodau yn dumewnol: barnau y Goruchaf yn eu hamgylchu fel

eryrod, a'r naiU megys yn ymborthi ar weddiU y UaU. Wedi
gochel un drwg, mae drwg araU yn dysgwyl am danynt. Pan yn

díanc megys rhag crafanc y Uew, mae y crëadur yn syrthio i balf

yr arth; a chyda'i fod yn ymachub o'r trychineb hwnw, mae y
sarph yn ei frathu. Yn yr amgylchiadau hyn, mae y Bibl yn dar-

lunio plant dynion megys yn gwaUgofi mewn cynddaredd ac

anobaith. "Fel tarw gwyUt mewn magl—Uawn ydynt," medd y
prophwyd, "o hdiogrwydd yr Arghvydd, a cherydd dy Dduw."

O bobl, mae yr Arghvydd yn sicr o ddyfod, ac yn sicr o'n cael

ninnau yn ei ddyfodiad ! ac nis gwyddom pa mor gynted. Er

mai un genedlaeth a fydd byw pan y daw efe i'r farn ddiweddaf,

eto mewn rhyw ystyr, nid yw oes y byd yma ond un farn gyífred-

inol. Mae y Barnwr yn dyfod yn barhäus, at y naiU genedlaeth

ar ol y UaU. Ymhob dygwyddiad mawr yn y byd, îe, yn marwol-

aeth pob person unigol, mae yr Arghvydd yn dyfod ac yn barnu.

"O herwydd paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau

hyn, gwnewch eich goreu ar eich cael ganddo Ef mewn tang-

nefedd."

11. Nl A RODDWN RAI CYFARWYDDIADAU I GYFLAWNI Y

DDYLEDSWYDD TUAG AT GYRHAEDDYD YR AMCAN BENDIGEDIG

A osoDiR YMA o'n blaen : ein "cael ganddo Ef mewn tang-

nefedd."
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Chwi a graffwch fod yr apostol yn siarad â dynion ag oeddynt

yn dysgwyl am ddyfodiad yr Arglwydd. Yn adn. iieg a'r i2fed,

mae yn seiUo ei appeHadau atynt, nid ar eu ffydd hwy yn y g\vir-

ionedd hwnw, ond yn hytrach ar y gwirionedd ei hunan, ac yn

dangos y dylasent fod yn dysg^vyl ac yn brysio at ddyfodiad

dydd Duw, yn gymaint a bod yn rhaid iddo fod, a'i fod o'r fath

ganlyniadau. Ond yma mae yn cymeryd yn ganiatäol eu bod yn

dysgwyl am y pethau hyn ; ac ar y sail liòno mae yn eu cymhell i

droi eu ffydd i ymarferiad, ac i ymddwyn yn deihvng o ddynion

ag oeddynt gyfranogion o'r fath ddysgwyhad. "O herwydd

paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau hyn, g^ynewch

eich goreu ar eich cael ganddo Ef mewn tangnefedd."

Dydd, neu ddyfodiad yr Arglwydd, yw natur y dysgwyHad.

Cymerwch ef yn y golygiad a fynoch chwi : dydd ein marwolaeth,

dydd y farn gyfifredinol, a phob dydd barn arall llai na hwnw, a

g^yystlon o hono, a ddichon ein goddiweddyd ar y ddaear. Yn
yr holl ystyriaethau hyn, nid yr neb o honom pa awr y daw ein

Harghyydd. O bobl, a ydych chwi yn credu y pethau hyn ? A
ydych chwi yn byw yn y dysgwyUad am danynt ? Ni a gymerwn

yma yn ganiatäol eich bod yn ateb, Yr ydym felly, Wel ynte,

ceisiwn ddangos i chwi pa fodd y dylai eich ffydd yn y fath

bethau brofi ei hunan, pa effeithiau a ddylai gynnyrchu yn eich

calonau, ac ymha ymarferiadau y dylai eich cadw, ac y g\vna

hefyd os yw yn gywir, tuag at eich cael ganddo Ef mewn tangnef-

edd. Caniatewch i ni nodi ychydig bethau mewn dull o'u

cymhell arnoch.

I. Er eich cael ganddo Ef mewn tangnefedd, bydded i'ch dys-

gwyhad am y pethau hyn eich harwain i gofìeidio Crist a'r

efengyL

Heb hynyma nid oes dim fiíydd, ac nis gall y bydd tangnefedd,

yn nyfodiad yr Arghvydd. Yn achos yr efengyl yn benaf mae
Crist yn dyfod ac yn barnu. Weithiau, mae y gorchwyUaethau

barnol yn blaenori yr efengyl, ac yn parotôi dynion i'w derbyn;

ond fynychaf, dybygid, y maent yn ei dilyn fel cosb a díaledd ar

ei gwrthodAvyr. Fehy mae yr apostol yn dyweyd yr ymddengys

"yr Arglwydd lesu o'r nef, gyda ei angeHon nerthol, â thân fflam-

llyd, gan roddi díal i'r sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt

yn ufuddhâu i efengyl ein Harglwydd lesu Grist." Bob amser,
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mae hyn yn rhan arbenig o ddyben ei ymddangosiad. Amlyga
ei g, hyd yn nôd drwy yr efengyl ei hunan. Tra mae gorchwyl-

iaethau ei raghmiaeth yn arwyddion allanol o'i anfoddlonrwydd,

mae efe yr un amser yn gwneuthur barn, trwy ei air a'i Ysbryd,

yn nghydwybodau pechaduriaid yn dumewnol. Felly dywedir ei

fod yn taro y ddaear â gwialen ei enau, ac mai âg anadl ei

wefusau y lladd efe yr anwir. Mae gwaith mawr yn myned
ymlaen mewn tymmorau felly : y drygionus yn cael eu daUu, eu

caledu, a'u lladd, a'r saint hwythau yn cael eu puro, eu cànu, eu

profi, a'u dwyn yn nês at Dduw. Ond y mae yr oll yn cael ei

ddwyn ymlaen mewn fifordd o gerydd a barn. Er fod yr Arghyydd

yn arbed ei bobl, eto mae yn dîal am eu dychymygion. Beth

ynte fydd gwrthodwyr Crist a'r efengyl yn y fath amser? "Efe,"

medd yr apostol, "yw ein tangnefedd ni;" ein tangnefedd ni

ymhob amgylchiad, a than bob gorchwyhaeth. "Hwn," mcdd y
prophwyd, "fydd yr heddwch pan ddelo yr Assyriaid i'n tir ni."

Yn wyneb rhuthriadau gelynion o bob math, ysbrydol ac allanol,

euogrwydd cydwybod, a chystuddiau corfforol a theuhiaidd, íe,

pe gwelem yr hoU wlad wedi ei gwthio i dywyUwch, eto i'r cred-

adyn fe gyfodai goleuni yn y tywyUwch hwnw. Y mae efe yn

profi mewn amseroedd felly bod ganddo heddwch tuag at Dduw,

ac fel y mae dyoddefiadau Crist yn amlhâu ynddo ef, feUy trwy

Grist fod ei ddyddanwch ef hefyd yn amUiâu. Ond o'r ochr araU,

pan y byddo Duw yn gadael pechadur fel gwrthodwr o Grist a'r

efengyl, mae pob gobaith am heddwch wedi darfod. Heddwch
wedi gwrthod Crist, fy enaid! pa heddwch? beth fydd i ti a

ymofynech am heddwch mwyach? Ni bydd yn natur Duw, yn

ngair Duw, nag yn ngorchv/yhaethau Duw, ddim ond defnyddiau

dychryn i gydwybod y fath un. Pa bryd bynag y cafifo Duw
bechadur feUy, gelyn fydd yn cael ei elyn, yr hwn nis goUwng efe

mewn ífordd dda. "Canys os o'n gwirfodd y pechwn, ar ol der-

byn gAvybodaeth y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau

wedi ei adael mwyach, eithr rhyw ddysgwyl ofnadwy am farned-

igaeth, ac angerdd tàn, yr hwn a ddifa y gwrthwynebwyr." O
y mae yn beth difrifol, hyd yn nôd i'r dyn duwiol, gyfarfod â Duw
yn ei farnedigaethau ; ond "beth a fydd diwedd y rhai nid ydynt

yn credu i efengyl Duw?" "Dechreu" y raae y farn ar y naiU,

ond "diwedd" y UeiU ydyw; a beth a fydd y diwedd hwnw? Dy
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gael }n cl}n wedi gwrthod cymmod,—manv wedi bod yn rhy

ddiofal i geisio, neu yn rhy ystyfnig i dderbyn, maddeuant a

bywyd ! Bydd rhyw elfenau yn gymysgedig â chosbedigaeth y
cyfryw na byddant yn nghwpan neb arall. " Yr hwn a ddimiygai

g)aith Moses, a fyddai fanv heb drugaredd, dan ddau neu dri o

dystion. Pa faint niwy cosbedigaeth, dybyg^vch chwi, y bemir

haeddu o'r hwn a fathrodd Fab Duw, a farnodd yn aflan

waed y cyfammod tn^y )t hwn y sancteiddiwyd ef, ac a ddifenw-

odd Ysbr}-d y gras ? Canys ni a adwaenom y neb a ddp^edodd,

]M)fi biau dîal, m}-fi a dalaf, medd yr Arglwydd. A thrachefn

:

Yr Arglwydd a fam.a ei bobl." Cystal a dywedyd, Os fy mhobl

broffesedig fy hunan a fydd ddirmyg^v}r yr efeng}!, arnynt hwy

y disg}-n y farn. A diammheu y gaUwn ychwanegu yn ngeiriau

lesu Grist, "y bydd yn esmwythach i Sodoma a GomoiTah yn

nydd y fam" hòno nag idd}Tit h^^y.

Pan y byddo cenedl neu wlad yn euog o wrthod yr efeng}!, ac

yn enwedig pan y byddo, oddiar gariad at bechod a chrefydd

ddnvg, nid yn ei gwrthod }-n unig, ond g}'da hyny yn ei gwrth-

wynebu, ac yn erhd pawb a'i carant, mae barn Duw wTth bob

tebyg }Ti aros cenedl felly, a barn hefyd, ond odid, yn yr hon y
gv\Tia y fath amlygiad o'i anfoddlonnvydd a'i ddíaledd ag a fydd

yn ddechreuad ac yn wystl o'r farn dragywyddol. Felly, ni a

wyddom, y cyûdiwnoáá yr hen luddew-on fesur eu hanwiredd, a

mesur eu tadau, ac y dygasant arnynt eu hunain y digofaint hwnw
ag yr oedd euogn\ydd cynnyddol yr oesoedd wedi ei drysori

ynghyd, yr hwn, yn ol tystiolaeth }t apostol, a "ddaeth amynt hyd

yr eithaf " Ac nid oes dim ammheuaeth mai dyma fydd diwedd

y byd anghristaidd eto. Ac os oes arwyddion fod >t amser yn

agosâu, mae yr alwad hòno yn uwch arnom ni, i wylio rhag bod
yn g}'dgyfranogion o'i bechodau, fel na dderbyniom o'i bläau.

Mae yn wir y gall dynion fod }Ti wTthodwyr o'r efengyl mewn
meddwl a chalon, o dan uchel broffes o honi, a zêl dros ei hath-

rawiaeth a'i haddoliad. Ond o'r ochr arall, os byddant yn Uacio

yn y broffes hòno—eu hanwybodaeth a'u hadfeiliad yn dyfod i'r

golwg mewn difîyg eiddigedd a zêl dros yr efengyl, a diffyg

arswyd rhag ac ymröad yn erbyn y pethau g\\Tthwyneb iddi, ac yn

Ue hyny yn dechreu, oddiar ryw demtasiynau neu gil}dd, ymgym-
modi â hv,y yn eu meddyliau, ac yn goddef i'w plant gael cu
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llygru gandd}'nt, ac ymgynnefino â hwy o'u mabandod, yn ddíau

mae gwlad o bobl felly yn addfedu i ymadawiad. Mae Satan yn

gAvybod hyny yn dda, ac yn aml yn taro i mewn gyda yr achlysur;

a thnvy lîosogi y temtasiynau hyny, a chynhyrfu ei offerynau

twyllodrus a dichellgar, mae yn hudo dynion oddiwrth y ffydd.

Mae yn chwith meddwl fod cynUwyn fel hyn gyda golwg ar

Gymru yn bresennol: y fath ddyddiau yr ydym wedi haeddu byw
i gael eu gweled ! Yn ngeiriau un o'n hen dduwinyddion gallwn

ddywedyd, " Yr wyf yn lhvyr gredu eu bod hwy, yn nwylaw pa

rai y mae llywyddiad yr achosion Pabaidd ac Anghristaidd trwy

y byd, yn ymdrechu i ddwyn eu coelgrefydd a'u llygredigaeth i

mewn arnom ni." Gwae, g^vae y dyn hwnw yr hwn y mae ei

ddibrisdod o'r efengyl yn amlygu ei hunan trvvy duedd i roi clust

dros fynyd i'r fath ysbrydion cyfeiHornus, ac athrawiaethau cyth-

reuhaid ! pethau y mae Duw drwy y diafol, yn eu danfon i ddyn-

ion yn ei gyfiawnder, fel y damnier hwy, "am na dderbyniasant

gariad y gwirionedd fel y byddent gadwedig.'^ Yn ddiau ni

cheir mo'r dyn hwnw ganddo Efmewn tangnefedd pan y delo awr

ei farn ef ar wrthod\\7r ei efengyl (2 Thes. ii. 9; Dad. xiv. 6, 10).

2. Os mynem ein cael ganddo Ef mewn tangnefedd yn amser

trallod, dysgwn gydnabod ac ofni Diiw yti eifai-nedigaethau.

Pan y byddo y meirch yma yn tramwyo y ddaear, fe geir llawer

yn ofni myned o dan eu traed, ac eto yn meddwl ond ychydig

am dano Ef yr hwn sydd yn eu galw allan, ac yn eistedd arnynt.'

Maent yn arswydo rhag colh eu cysuron daearol, a chael eu

taflu trwy y pethau hyn o amgylchiadau diogel ac esmwyth i

enbydrwydd am eu heinioes a phob trueni. Ac yn wir, i natur y
mae y pethau hyn yn ofnadwy. Ar yr un pryd nid oes dim cref-

ydd yn )t ofn yma. I'r gwrthwyneb, lle ffna yn ormodol, mae

yn profi anghof o Dduw, a diffÿg ffydd ynddo (Esa. h. 12, 13).

Ond am y duwiol, mae efe yn adnabod yr Arghvydd wrth y fam

a wna. Nid yr ofíerynau a'r rhan allanol o'r orchwyhaeth yn unig

sydd yn dwyn ei syhv ef, ond yn a thrwy y pethau hyny mae
Duw y farn yn ei olwg. Fe glyw ei lais ef yn y gorchwyhaethau

barnol yn ymddadleu â dynion yn achos eu pechodau; ac y mae

ei sancteiddrwydd a'i fawThydi gogoneddus yn pelydru trwyddynt

i'w feddwl a'i gydwybod, nes llenwi ei galon â gwylder a pharch-

edig ofn. Dyma yr ansawdd a gynnyrchent yn enaid y Salmydd
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duwiol:' "Dychrynodd fy nghnawd rhag dy ofn, ac ofnais rhag dy

famedigaethau." A'r un modd y mae'r prophwyd Habaccuc yn

llefaru: "Pan glýwais, fy mòl a ddychrynodd; fy ngwefusau a

grynasant wrth y llef; daeth pydredd i'm hesgyrn, ac yn fy lle y
crynais, fel y gorphwyswn yn nydd trallod." Sylwch ar yr ymad-

rodd hwn. Yr oedd y prophwyd, ni a welwn, yn meithrin yr ofn

duwiol yma fel y gorphwysai yn nydd trallod, neu yn ol iaith ein

testun, fel ei ceid ef ganddo Ef mewn tangnefedd. Mae y saint

ymhob oes wedi profi effeithiolrwydd ofn Duw i lonyddu y gyd-

wybod yn amser adfyd. Tra mae ansawdd galed a digllawn ar y
galon mewn profedigaeth yn gosb a thrueni ynddi ei hun, mae yr

ofn parchus yma, i'r gwrthA\^'neb, ynddo eihunan yn hapusrwydd;

mae yn iechyd i'r bogail ac yn fêr i'r esgyrn. Mae i ofnau eraiU

boenedigaeth, ac y mae y rhai sydd o dan eu dylanwad, ÿn

debyg ag y d}^ved y prophwyd (Hab. ii. 4), yn ^'yìnchwyddo"

neu, fel y darllena rhai y geiriau, yn llcwygu, hyny yw, mewn
profedigaethau. Yn lle ymostwng i rodio gyda Duw yn nyffryn-

oedd adfyd, maent yn ymoUwng yn eu heneidiau, a than arwein-

iad doethineb y cnawd a'u mympwy hunanol eu hunain, yn troi i

ffyrdd peçhadurus, mewn trefn i osgoi bHnderau, ac yn hyny yn

dyfetha eu tangnefedd os nad eu heneidiau.

Ond y mae ofni Duw yn ei farnedigaethau yn ddîogelwch

mawr rhag yr aflwydd hwn ; mae yn cadw yr enaid yn dymherus

ac yn amyneddgar, gan ymddarostwng dan alluog law Duw.

Felly mae yn cael ei gymhell ar y saint méwn amseroedd bUnion.

"Canys fel hyn," medd Esaiah, "y dywedodd yr Arghvydd wrthyf

â llaw gref, ac efe a'm dysgodd na rodiwn yn fifordd y bobl hyn,

gan ddyvvedyd, Na ddywedwch, Cydfwriad, wrth y rhai oU y
dyAvedo y bobl hyn, Cydfwriad; nac ofnwch chwaith eu hofn

hwynt, ac nac arswydwch." Hyny yw, peidiwch ag ofni yr un

pethau, nac ofni yr un fath, ág anghredinwyr. Maent hwy yn

aml yn ofni lle nad oes ofn. Mae eu heuogrwydd yn eu g}'ru i

ddychymygu yn ddisail am beryglon, a'u hanghrediniaeth a'u

hofnau yn eu bradychu i ffyrdd pechadurus wrth geisio eu

gochelyd. Ond beth yw y feddyginiaeth rhag y dymher bechad-

urus yma? "Arglwydd y Uuoedd ei hun a sancteiddiwch ; a

bydded Efe yn ofn i chwi, a bydded Efe yn arswyd i chwi; ac

Efe a fydd yn noddfa." Mae y tueddfryd grasol yma yn gostegu
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y n^^ydau terfysglyd, yn dwyn tawelwch, amynedd, ac ymostyng-

iad i'r galon, ac felly yn cadw y cristion mewn profedigaethau yn

berffaith a sefydlog gyda Duw. I'r cyfryw rai y bydd yr Arglwydd

yn "noddfa yn amser trailod;" fe'u ceir ganddo Ef mewn tang-

nefedd. "Ofn yr Arghvydd," medd y gr doeth, "a dy^yys i

fywyd, a'r neb y byddo ganddo a erj-s yn ddiwall, heb i ddr^yg

ymweled âg ef

"

3. Er ein cael ganddo gan Grist yn ei orchwyliaethau bamol
mewn idi\igntítáà, g^unati'n Ef, tr^i'y ffydd, inewn modd neilldiiol

yn noddfa gyda gohcg arnynt.

A ydych chwi yn gweled arwyddion fod ydyddiau diweddafa'u

hamseroedd enbyd ar eich goddiweddyd, pa un bynag ai dyddiau

diweddaf y byd yn gyffredinol, yr eglwys, neu y blaid grefyddol y
perthynwch iddi, ai ynte eich dyddiau diw'eddaf chwà eich hunain

ar y ddaear ? A ydyw y rhai hyn yn peryglu bod yn ddyddiau

blin i chwi, ac yn flynyddoedd yn y rhai y dywedwch nad oes i

chwi ddim dyddanwch ynddynt ? Os felly, cofiwch yn llaw pwy

mae eich amserau. Ac os ydych yn cael eich galw i ddyoddef

yn ol ewyllys Duw, "gorchymynwch eich eneidiau iddo Ef, megys

i Grëawdwr ffyddlawn, gan wneuthur yn dda." Efe a "edwyn

ddyddiau y rhai perffaith;" ac fel y bydd eu dyddiau y bydd eu

nerth; mae ganddo ofal neiUduol am ei blant pan y byddo eu

dyddiau yn ddnvg. "Yr Arglwydd hefyd fydd yn noddfa i'r

gorthrymedig," medd y Salmydd; "noddfa yn amser trallod."

"A g\vr fydd meg}'s yn ymguddfa rhag y gwynt, ac yn lloches

rhag y dymhestl; megys afonydd dyfroedd mewn sychdir; megys

cysgod craig fawr mewn tir sychedig." Am fod yr Arglwydd fel

hyn yn iachawdwriaeth i'w bobl yn amser trallod, mae yn eu galw

ato ei hun, ac yn addaw díogelu y rhai a ymddiriedant ynddo.

"Tyred, fy mhobl, dôs i'th ystafelloedd, a chau dy ddrysau arnat;

Uecha megys enyd bach, hyd onid elo y llid heibio; canys wele

yr Arglwydd yn dyfod allan o'i fangre, i ymweled âg anwiredd

pres\vylwyr y ddaear; a'r ddaear a ddadguddia ei gwaed, ac ni

chuddia mwyach ei lladdedigion." Nid galwad i ffydd yn gyff-

redinol ydyw y geiriau hyn, ond galwad i ymarferiad arbenig o

honi mewn amgylchiad penodol; hyny ydyw, mae teulu cyfam-

modol Duw yn Nghrist yn cael eu cymhell ynddynt i ddychwelyd

ato mewn modd mwy neiUduol, ac i adnewyddu eu cj fammod ág
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Ef gyda golwg ar amseroedd blinion. Pan yr oedd yr Argh\ydd

yn dyfod allan i ymweled ág anwiredd, mynai gael ei bobl allan

yn fv\y o ysbryd y byd, yn "rhyw fatli ddynion mewn sanctaidd

ymarweddiad a duwioldeb." Tyred, fy mhobl, i'r diddosrwydd

cyn yr ystorm: niae ystafelloedd yn barod ar dy gyfer; ti a'u cei

hwynt yn mhriodoHaethau fy natur, ac yn addewidion fy ngair, a

chyfryngdod fy IMab: dôs i mewn iddpit trwy adnewyddol

ffydd a gweddi, megys ag yr aeth Noah i'r arch cyn y dihiw; ac,

yn debyg i Israel yn eu tai o dan arwydd y gwaed, llecha megys

enyd bach, hyd onid elo y lUd heibio.

Ni a gawn y Salmydd (Psalm xci.), yn gwneyd felly pan oedd y
dyddiau yn ddrwg: "D}^vedafam }t Arglwydd, Fy noddfa a'm

hamddiffynfa yd}'w; fy Nuw, ynddo yr ymddiriedaf." Ac fel pe

y dywedasai, Gwna dithau felly, fy mrawd gorthrymedig : "canys

efe a'th wareda di o fagl yr heUwr, ac oddiwrth haint erchryslawn.

A'i asgell y cysgoda efe trosot, a than ei adenydd y byddi díogel;

ei wirionedd fydd darian ac astalch i ti. Nid ofni rhag dychryn

nos, na rhag y saeth a ehedo y dydd. Wrth dy ystlys y cwymp
mil, a deng mil wrth dy ddeheulaw; ond ni ddaw yn agos atat ti;

yn unig ti a ganfyddi â'th lygaid, ac a weH d;ìl y rhai annuwiol.

Am i ti wneuthur yr Arghvydd fy noddfa, sef y Goruchaf, yn

breswylfa i ti, ni ddygwydd i ti niwed, ac ni ddaw plá yn agos

i'th babeU. Canys efe a orchymyn i'w angeUon am danat ti, dy

gadw yn dy hoU ffyrdd; ar eu dwylaw y'th ddygant, rhag taro dy

droed wrth g^eg. Ar y Uew a'r asp y cerddi; y cenaw Uew a'r

ddraig a fethri. Am iddo roddi ei serch arnaf, am hyny y gwar-

edaf ef; dyrchafaf ef, am iddo adnabod fy enw. Efe a eilw amaf,

a mi a'i gwrandawaf ef; mewn ing y byddaf fi gydag ef, y gwar-

edaf, ac y gogoneddaf ef. Digonaf ef à hir ddyddiau, a dangosaf

iddo fy iachawdwriaeth." Dyma yr "ystafeUoedd" bendigedig i

ba rai y mae y saint yn cael eu galw, ac ymha rai maent i lechu

mewn amseroedd enbyd. Am y rhai sydd fel hyn yn aros yn

Nuw, a Duw yndd^ait hwythau, mae yr Arghvydd yn fynych yn ei

ragluniaeth, megys y gwnaeth âg Israel yn Gosen gynt, yn gosod

rhyw wahân rhyngddynt âg eraiU, pan y mae ei farnedigaethau ar

y ddaear. Weithiau, mae yn wir, fel y syhva Job, y mae efe yn

dyfetha y perífaith a'r annuwiol : "y ffrewyU yn Uadd yn ddisy-

mwth," neu }n ddiwahaniaeth, bawb fel eu gilydd, a Duw fel yn
2 N
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"chwerthin am ben profedigaeth y diniwed." Ond nid yn wastad,

ie, hwyracli, nid yn aml, y gwna yr Arghvydd felly; mae Barn-

ydd yr hoU ddaear yn gwneuthur barn. Os yw croesau cyffredin

einioes, fel ei bendithion, yn damwain i bawb fel eu gilydd, mae
yn wahanol, dybygid, mewn tymmorau o farnau nodedig. Ei

elynion yn benaf yw gwrthddrychau díaledd y Goruchaf ar dym-

morau felly, ac i fesur mawr mae yn cuddio rhai agos ato ei hun.

Ac os cyrhaedda y fifrewyll rai o honynt hwy weithiau, o ran y
dyn oddiallan, ni bydd hyny ddim ond achlysur trwy ba un y
cânt brofi yn fwy effeithiol fod Duw yn wir gyda h\vy, yn abl i'w

dîogelu yn nghanol peryglon, ac i'w gwneyd yn ddedwydd yn yr

amgylchiadau mwyaf adfydus.

Mae duwinyddion yn sylwi bod Ue i obeithio oddiwrth yr

awgrymau ysgrythyrol, pan ddelo yr ymdrechfa olaf á Phabydd-

iaeth, yn awr ei barn hi, y bydd dynion agos at Dduw, llawn o

ffydd ac o'r Ysbryd Glân, dynion ag y bydd eu gwreiddyn yn

erbyn eilunaddoHaeth a holl lygredigaeth y byd anghristaidd, dan

ryw amddififyniad neiUduol oddiwrth Dduw yn yr amser hwnw.

Hyd yn hyn yr ydym ni wedi cael ein cuddio yn rhyfedd; ond

eisieu ein troi a'n bywhâu sydd arnom. Credwn yn sicr fod yr

eglwys yn ein gwlad wedi ei dal gan amseroedd enbyd : mae ei

hen elynes ddigywilydd yn ymosod arni oddiallan, a phydredd a

brâd yn ffnu oddimewn; a phe dilynid y pethau hyn eto gan

farnau allanol, nis gallem wadu ein bod yn eu haeddu. Ar yr un

pryd, mae genym le i obeithio fod y gogoniant heb ymadael o'n

mysg: "Israel ni adäwyd, na Judah gan ei Dduw, gan Arglwydd y
lluoedd; er fod ein gwlad ni yn llawn o gamwedd yn erbyn

Sanct yr Israel." O rhodder i ni galon i droi ato ef !
" Fe allai

y cuddir ni yn nydd digofaint yr Arghvydd." H\vyrach yn amser

rhyfel y gwaredir ni rhag nerth y cleddyf, ac yn amser newyn y
cawn ddigon. Ond pa fodd bynag am hyny, yn agos at Dduw
ni ddygwydda i ni ddim g^vir niwed. Os na waredir ni yn dym-

morol, fe'n gwaredir yn dragywyddol. Os na chawn heddwch â

dynion, ni a gawn dangnefedd yn Nghrist; modd i "orfoleddu

mewn gorthrymderau, ac i orfoleddu dan obaith gogoniant Duw."

4. Mewn trefn i'n cael ganddo Ef mewn tangnefedd, yn ei

orchwyUaethau rhagluniaethol, mae yn rhaid ein cael yn berffaith

gyda Duw yn nyledswyddaii crefydd.
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Felly y mae yx apostol yn cymhell ei frod)T jTtia: "Gwnewch
eich goreu ar eich cael ganddo Ef mewn tangnefedd, yn ddi-

frycheulyd, ac yn ddiargyhoedd."' Fel pe dywedasai, Dyma y
ffordd i g}-rhaeddyd yr amcan hwnw: bod yn ddiargyhoedd

mewn sancteiddr^^ydd, ger bron Duw a'n Tad ni, yn nyfodiad ein

Harghvydd lesu Grist; y rhai a geir felly ganddo ef, fe'u ceir

mewn tangnefedd. Yn adn. iieg, mae'r apostol yn appeHo

atpit hwy eu hunain yn y mater yma: "A chan fod yn rhaid i

hyn i gyd ymoUwng, pa rpr fath ddynion a ddylech chwi fod

mewn sanctaidd ymar\veddiad a duwioldeb!" hyny ydpv, mewn
bucheddu ac addoh; yn nyledswyddau moesol a dyledswyddau

crefyddol yr efeng}d. !Mae y Saesoneg yn d^^yn allan ystyr y
geiriau yn fwy cyflawn, tnvy ychwanegu ''ymhob sanctaidd ymar-

weddiad a duwioldeb." INIae pi rhaid cael y pethau hyn, nid yn

yr egAvyddor yn unig, ond yn y cyflaA\'nder o honynt, ac yn tòri

allan i'w holl ddyledswyddau príodol tuag at Duw a dynion. Nid

graddau cyfìredin o honynt a wasanaetha i gyfarfod â Christ yn

ei ddyfodiad; nid y mesur, hw^Trach, a fyddai gymeradwy me\\Ti

amgylchiadau gwahanol; ond jnyfath a?nseroedd, mae y saint eu

hunain yn cael eu gahv i fod yji rhyiu fath ddynion mewn sanct-

aidd ymarweddiad a duwioldeb, yn ddifrycheulyd, ac yn ddiargy-

hoedd, mewn treín i'w cael ganddo Ef mewn tangnefedd. Nid

peth mor hawdd yw hyn. Mae y dynion goreu, dybygid, o'u

rhan eu hunain, yn tueddu i adfeiHo ac ymlygru yn hytrach,

mewn amseroedd drwg, a phan y byddo bamau y Goruchaf yn

agosâu. Ac am hyTiy mae lesu Grist, pan yn rhagddywedyd am
' amseroedd felly, yn rhybuddio ei ddysgybUon i wyHo rhag hjnny

:

"Edrychwch amoch eich hunain, rhag i'ch calonau un amser

drymhâu trwy lythineb a meddwdod, a gofalon y bywyd hwn, a

dyfod y dydd hwnw arnoch yn ddisymwth. Gw)-hwch, gan

hyny, a gweddíwch bob amser, ar eich cael yn deihvng i ddíanc

rhag y pethau hyn oU sydd ar ddyfod, ac i sefyll ger bron ISIab y

dyn." A'r un modd yr apostoHon, pan yn Uefaru am yr un am-

gylchiadau, y maent o hyd yn cyfilroi meddyHau eu brodyr, ac yn

ymdrechu i'w cadw ar ddihun, ac yn barod i fyned allan i gyfarfod

â'r Príodfab. "A chydystyriwn bawb ein gilydd," medd yr awdwr

at yr Hebrëaid, "i ymannog i gariad a gweithredoedd da; heb

esgeuluso ein cydgynnulliad ein hunain, meg}-s y mae arfer rhai,

2 N 2
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ond annog bawb ein gilydd; a hyny yn fwy, o gymaint a'ch bod

yn gweled y dydd yn nesâu."

I hyn y mae anvyddion yr amseroedd yn ein gahv ninnau yn

bresennol: cariad a gweithredoedd da, dyfahvch ac ysbrydol-

rwydd yn ordinhadau yr efengyl, neu yn ol iaith yr apostol, "pob

sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb." Pan y mae Crist yn dyfod

yn ei orchwyhaethau rhagluniaethol, mae yr holl eghvysi yn cael

gwybod mai Efe "yw yr Hwn sydd yn chwiho yr arenau a'r

calonau." Mae "ei lygaid fel fflam dân, a'i draed yn debyg i brês

coeth," ac y mae yn rhoddi i bob un o honynt yn ol eu gweithred-

oedd. "Ein Duw ni a ddaw," medd y Salmydd, "ac ni bydd

dystaw; tàn a ysa o'i flaen ef, a thymhestl ddirfawr fydd o'i

amgylch. Geihv ar y nefoedd oddiuchod, ac ar y ddaear, i farnu

ei bobl. Cesghvch (y saint ynghyd ataf fi, y rhai a wnaethant

gyfammod â mi trwy aberth. A'r nefoedd a fynegant ei gyfiawn-

der ef, canys Duw ei hun sydd Farnwr." Mae cyfnodau fel yma
wedi bod cyn hyn pryd y byddai Duw yn gwneuthur barn ar

fynydd S'íon, neu yn yr eghvys weledig; ac fe all y peth a fu fod

eto. A rhyfedd yw os bydd neb o honom yn meddu tangnefedd

a hyder yn y fath amser,—pan y bydd yr Anweledig ei hunan yn

barnu dynion yn eu cydwybodau, a nefoedd a daear yn dwyn

arwyddion gweledig o'i gyfiawnder a'i soriant yn erbyn eu pech-

odau. Pwy gan hyny a all ddyweyd, íe, pwy a all ddychymygu,

pa ryw fath ddynion a ddylem ni fod mewn sanctaidd ymarwedd-

iad a duwioldeb ?

Mae lesu Grist, ni a wyddom, yn rhoi pwys mawr ar yr agwedd

yn yr hon y mae yn cael dynion pan y delo. "Gwn ei fyd y
gwas hwnw (ffyddlawn a doeth) yr hwn a gaiff ei Arghvydd pan

ddêl yn gwneuthur felly." Ac o'r ochr arall, os ceir ni ganddo

Ef yn debyg i'r gwas drwg hwnw,—tra-arglwyddiaeth a chwantau

llygredig yn ffnu yn ein calonau trwy anghrediniaeth o ddyfod-

iad ein Harghvydd—os ceir ni, fel y cafwyd Ahab gynt gan

EHas, wedi ymwerthu i wneuthur yr hyn sydd ddrwg yn ngohvg

yr Arghvydd—os ceir ni yn debyg i Solomon, pan heneiddiodd,

w-edi coUi yn ei ffyddlondeb i Dduw, ac wedi ymlygru mewn
moesau a chrefydd; neu yn debyg i Jehosaphat, brenin Judah,

wedi rhuthro, yn ol ein hawydd a'n doethineb ein hunain, i

gysylltiadau â ffyrdd pechadums gydag anturiaethau masnachol a
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negeseuau y byw^d hwn—os ceir ni â'n nerth i ddyleds^^yddau

ysbrydol wedi g^vpvo yn ein heneidiau tn^y segurdod a diogi;

wedi bod bob amser yn esgeuhis o ryw ddyledswydd, yn ddi-

ffrwyth mewn rhpy ras, neu yn caniatâu i ni ein hunain feithrin

rhyw lygredigaeth ; o leiaf heb ymdrechu mor egníol i'w farw-

eiddio ag yr oedd ein flyddlondeb i Grist yn gofjTi—os ceir ni

felly, meddwn, ganddo Ef, mae yn ddiammheu y bydd genym

achos i ddysgAvyl am chwerwder yn fwy nag am heddwch, îe, am
chwerwder chwerw. B}-dd Crist tnvy ei Ysbryd a'i orchwyHaethau

rhagluniaethol, yn nghydwybodau d)Tiion felly yn ymddadleu â

hwy, ac yn eu ceryddu am eu hen bechodau. Oni bu hyn ?

medd }t Argh\ydd Dduw. Oni buost ti yn ddiffrwyth yn dy

deulu, yn awdwr anghydfod yn eghvysi y saint ? Oni ddarfu i ti

garadreuho dy amser, a chamwariö dy arian, a than broffesu

gwasanaethu Crist a'îh genedlaeth, dreuho dy oes me\ra diofal-

wch, ac i f}'w i ti dy hun ? Ah, nid }^v y pethau hyn ond bych-

ain yn ein gohvg ni yn bresennol; ond gwyha, fy enaid, rhag

y byddant yn ochenaid i ti ar ol hyn! "I know some at this

day," medd Dr. Owen, "whom omissions of opportunities for

seryice are ready to sink into the grave." Fe gaiff y saint, mae

yn wir, dangnefedd yn y diwedd; wedi eu puro a'u cànu trwy

eu cystuddiau, fe'u harbedir yn rasol gan Dduw. Ond ar yr

un pryd, os na cheir hwy ganddo Ef }T1 ddifr}-cheulyd, ac yn

ddiargyhoedd, bydd gorchwyliaeth eu glanhâd, mae lle i ofni,

yn gymysgedig â chwerwder, a Duw wrth eu harbed yn dial am
eu dychymygion. Ond am dd}Tiion pwdr a chlauar gyda' chref-

ydd, bydd Crist yn y fath amser yn eu chwydu allan o'i enau.

Tnvy y temtasiynau cydfynedol â'i ddyfodiad, bydd llawer rhag-

rithiwr trwsiadus a thêg yr olwg arno, îe, hwyrach, uchel ei sef-

yllfa yn yr eglwys, yn troi yn \\Tthgili\\T cyhoeddus : dynion yn

gadael yr efengyl yn ngwirionedd ei hathrawdaeth, sancteidd-

rwydd ei gorchymynion, a symlrwydd ei haddoliad, ac }ti cael

eu rhoi i fyny i goelgrefydd a gwrthnysigrwydd ysbryd, neu i

feddwl halogedig ac anghymeradwy. Dedwydd fydd y dynion

hyny yn y fath amser a hwn, pa un bynag ai gwael ai gwych,

dysgedig ai annysgedig, a fyddont, y rhai y caiff" yr Arglwydd

eu calonau yn berffaith gydag ef, a'r rhai o ganlyniad a geir

ganddo Ef mewn tangnefcdd

!
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Byddwn barod, ynte, i gyfarfod â'n Duw! Os ydy^y yn

dyfod i chwilio yr arenau a'r calonau, onid yw hyny yn alwad

arnom i chwilio ac i iawn farnu ein hunain, i fynu gwybod

ein ffyrdd a'n hag^veddau pechadurus, mewn trefn i ymos-

twng o'u herwydd, a diwygio oddiwrthynt, fel na'n barner gan

yr Arglwydd? Os ydyw yn dyfod i'n hysgaru oddiwrth y

pethau a weiir, gwnawn ein goreu ar ein cael ganddo Ef

mewn tangnefedd; ein henaid ynom fel un wedi ei ddiddyfnu

oddiwrthynt, a'n serchiadau wedi eu rhoddi ar y pethau sydd

uchod, a'n hpnarweddiad yn y nefoedd. Os ydyw yn dyfod

i ddadymchwelyd hen sefydUadau Uygredig, ac i adnewyddu

wyneb y ddaear, yn wladol ac yn eghvysig, edrychwn, beth

bynag a fyddo effeithiau ei waith ar ein cylchoedd crefyddol

ni ein hunain, na byddo dim a wnelo yn dramgwydd i'n medd-

yhau, nac yn Uuddias ein hysbryd i ddysgwyl ac i frysio at

amseroedd yr adferiad. Ein rhagfarn a'n gwyniau pleidiog a

fyddo dan farweiddiad, gan edrych ar y pethau a wehr, megys

ein g\vahaniaethau sectaidd, a'n trefniadau neillduol, fel pethau

sydd dros amser, a chadw ein hymlyniad wrthynt, niewn dar-

ostyngiad i ysgogiadau rhagluniaeth Ddwyfol yn y byd, fel, pa

bryd bynag y delo y Gwaredwr i grëu y nefoedd neivydd a'r

ddaear newydd yn ol ei addewid, pa beth bynag sydd yn

gynnwysedig yn hyny, y caffer ni yn barod i syrthio i mewn

âg amcanion ei orchwyUaethau, ac yn ahuog i'w ganlyn yn yr

adenedigaeth. "Gahvedig, ac etholedig, a ffyddlawn," cofiwn,

ydyAv nodau y rhai sydd gydag ef tra mae y gwaith mawr ar

droed. Ac yn y diwedd, wedi i'r ymdrech fyned drosodd, a'r

dybenion goruchel gael eu cyrhaeddyd, ni a gawn y cyfryAv yn

teymasu gydag ef, ac yn ymuno â'u gilydd trwy y nefoedd a'r

ddaear yn y fanllef ogoneddus hòno, "Aleluia, ac eihvaith

Aleluia! oblegid teyrnasodd yr Arghvydd Dduw HoUaUuog.

Llawenychwn, a gorfoleddwn, a rhoddwn ogoniant iddo Ef;

oblegid daeth príodas yr Oen, a'i Avraig ef a'i parotôdd ei hun."



PREGETH XXVIIL

CARIAD CRIST VN CYMHELL I FYW IDDO.

2 CORINTHIAID V. 14, 15 : "Canys y mae cariacl Crist yn ein cymhell ni,

gan farnu o honom hyn, os bu un farw dros bawb, yna meirw oedd pawb.
Ac efe a fu farw dros bawb, fel na byddai i'r rhai byw fyw mwyach iddynt

eu hunain, ond i'r hwn a fu farw drostynt, ac a gyfodwyd."

YMAE cariadau heblaw cariad Crist yii bod, a'r rhai hyny yn

gryfion yn eu cymhelUadau, eithr nad oes farnu yngln â

hwynt. I'r gwrthwyneb, y maent yn daUu'r meddwl, ac yn din-

ystrio o'r galon bob barn ac ystyriaeth. Carodd Samson un o

ferched y PhiUstiaid, ond nid gan farnu y gwnai efe hyny. Yr

oedd yr hen bobl, ei ríeni, yn barnu ac yn gweled mai cymhwys-

ach, a nês at reolau gair Duw i'w bobl, a mwy díogel iddo yntau,

fuasai ymbrîodi âg un o ferched ei frodyr yn hytrach nag âg un

o'r Philistiaid, y rhai oedd allan o gyfammod Duw. ' Ond yr oedd

ei gariad ati yn dallu Samson; ac yn wyneb pob ystyriaeth a

rheswmo'r eiddo ei dad, ci ateb oedd, "Cymer hi i mi, canys y
mae hi wrth fy modd i." Amnon a ddywedai, "Caru yr ydwyf

fi Tamar, chwaer Absalom fy mrawd;" ond nid gan farnu y goll-

yngodd efe ei hun i'r cyfryw ddylanwad. Buasai yn hawdd i'r

dyn wybod nad oedd bosibl iddo ymoUwng i'r fath ysgelerder

heb ddwyn gofid i'w deulu, a gwarth ar ei chwaer, a gwneuthur ei

hunan, megys y dy^vedodd Tamar wrtho, fel un o'r ynfydion yn
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Israel. Oad yi" oedd ei gariad cf y íatìi âg oedd yn b\vrw ymaith

farn; nid oedd i'r cyfryw ystyriaethau un effaith ar ei galon. Felly

yr un modd y mae am bob peth daearol. Nid gan farnu y mae

dynion yn caru cyfoeth a mawredd bydol, a meluswedd buchedd,

fel eu prif ddaioni. Y mae yn rhaid iddynt garu'r b^'d yn ddeiU-

ion, ac onidê ni charent ef o gwbl. Y fan y delo yr enaid trwy

ífydd i iawn farnu am y byd hwn yn ngohvg pethau byd arall,

mae'r gydwybod yn condemnio y cariad ato, a'r serchiadau yn

cael eu marweiddio iddo, ac yn darfod àg ef.

Ond am gariad Crist, cydsaif hwn, fel y dengys y testun, â barn

meddwl a chalon. Mae yr enaid "gan farnu" yn cael ei gymhell

ganddo i fyw i'r Gwaredwr. Os ychydig a vv'yddost ti, fy nghyd-

bechadur, am nerth cymheUiadau cariad Crist yn dy fynwes, yr

achos o hyny yw anmherffeithrwydd dy wybodaeth o hono;

ychydig o le sydd iddo yn dy farn, ac yn myfyrdodau crediniol y

galon. ''Mae cariad Crist yn ein cymhell ni, gan farnu o honom
hyn." Mae'r barnu, ni a wehvn, yn cydsefyU á'r cymheUiadau,

ie, yn eu cynnyrchu. I'r graddau yr ydym yn syhveddoh cariad

Crist trwy ffydd yn yr amlygiadau gogoneddus o hono yn ein

hiachawdwriaeth, mae ein heneidiau trwy hyny yn cael eu hen-

niU yn ewyllysgar i fyw i'r Hwn a fu farw drosom, ac i'w garu yn

ol, a hyny gyda chymeradwyaeth rheswm, cydwybod, a barn.

"Gan farnu o honom hyn, os bu un farw dros bawb, yna meirw

oedd pawb." Gallwn gymeryd yr ymadrodd, "Yna meirw oedd

pawb" mewn un o ddau ystyr. Un ydyw, Yr oedd pawb yn

haeddu neu dan ddedfryd marwolaeth. Y mae hyny yn cael ei

brofi i sicrwydd, gan na fu eu cosbedigaeth hwy yn ddim llai i'w

Machníydd na marwolaeth. Yr ystyr arall yw, Os bu un farw

dros bawb, yna bu pawb feirw; hyny yw, Buont feirw yn yr Un
hwnw a fu farw yn eu Ue'; ac wedi marw y farwolaeth haedd-

iannol ynddo ef, yr hwn a fu farw drostynt, ac a gyfodwyd, rhai

byw ydynt mwy; ni welant farwolaeth yn dragywydd niwyach.

Y golygiad olaf, medd y belrniaid diweddar rhagoraf, yw gwir

ystyr y geiriau. Ond gaUwn ni eu defnyddio yn bresennol yn y
naiU ystyr a'r UaU, yn gymaint a bod pob un o honynt yn wir-

ionedd.

BeUach ni a ahvn syhv at yr yst)nriaethau yn y testun am gariad

Crist, y rhai wrth eu barnu, neu eu hystyried, y mae'r credinwyr
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yn teimlo'r cariad yn eu cymhell i f) w iddo Ef, yr h^vn a garodd

felly.

I. Mae cariad Crisfyn cymhcUy crcdadyn ifycc iddo gan farnu

AM FAWREDD Y WAREDIGAETH AG Y MAE EI GARIAD YN ACHOS

O HOXI.

"Meinv oedd pawb." Dyna y cyflwr truenus y cafodd y
Gwaredwr ni ynddo; ac ynddo y buasem byth o'n rhan ni.

"Trwy un dyn y daeth pechod i'r byd, a marwolaeth tr\\y bechod;

ac felly yr aeth marwolaeth ar bob dyn, yn gymaint â phechu o

bawb." Ac fel y mae pawb yn dyfod i'r byd yn bechaduriaid,

y mae pawb hefyd, ar ol dyfod iddo, yn tòri allan yn bechadurus,

yn ychwanegu pechu yn erbyn yr Arglwydd, ac felly "yn trysori"

fwjy "iddynt eu hunain ddigofaint erbyn dydd digofaint, a

dadguddiad cyfiawn farn Duw."

Wrth i ni sôn am y trueni hwn, cofiwch, fy nghyfeiUion, pwy
yw ei ddeiUaid. Y maent yn agos iawn atoch. Chwychwi eich

hunain ydynt, ynghydag anwyl blant eich mynwesau. Ac ystyr-

iwch pa fath yd)^v. Mae yn drueni c}'fled â'ch holl natur, ac i

bara cyhyd â'ch hanfodiad. "Meirw oeddpawb:" dan gondemn-

iad marwolaeth o ran eu personau, a than arghvyddiaeth marwol-

aeth o ran eu hysbrydoedd.

A'th osod yn wyneb cyfraith Duw, bechadur, ti a ddyUt farw;

ie, yr ydwyt eisoes yn farw mewn barn ; ac y mae'r farwolaeth hon

nid /, ond wcdi, }'mafl}d yn y corff a'r enaid, ac }'n gweithio at

farwolaeth dragywyddol. Y mae'r trueni yr ydym yn ceisio ei

ddesgrifio o anghenrheidrwydd yn fawr, wrth i ni }styried nad oes

dim llai na bywyd wedi ei ddinystrio trwy bechod. Nid ar gyfrif

ei amddifadrwydd o fywyd na bu erioed yn bosibl iddo y dywedir

fod pechadur yn farw; nage, eithr wedi ei ladd y mae efe. Mae'r

farwolaeth trwy bechod yn gyfryw ag sy'n teyrnasu lle bu bywyd

yn teyrnasu unwaith, a lle y dylasai fod yn teyrnasu byth. O gan-

lyniad, nis gall y crëadur lai na bod yn druenus, oblegid y mae
wedi colU yr hyn y gwnaed ef iddo, a'r hyn ag oedd anhebgorol

i'w ddedwyddwch. Mae'r Uysieuyn yn dhvs er nad yw yn meddu

y b}rsvyd teimladol, a'r anifail yntau yn hapus er heb y bywyd
rhesymol; canys ni bu'r by\vydau hyn erioed yn perthyn iddynt,

nac yn bosibl i'w natur. Ond am ddyn, mae efe trwy bechod

wedi coUi'r byAvyd oedd yn perthyn iddo yn wreiddiol, a hwnw'r
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bywyd uchaf oedd yn perthyn iddo
; y bywyd ocdd yn ogoniant

ci natur, a Ihrwy ba un yr oedd i gyrhaedd}'d amcan ei grëad-

igaeth.

Bywyd Duw yn y dyn oedd hwn, yn gynnwysedig mewn gwyb-

odaetli am dano a chariad ato, ac yn uno yr cnaid âg ef fel ffyn-

non ei ddedwyddwch. "Wrth golU y bywyd liwn, gan hyny, yr

oedd yr enaid yn colU Duw ei liunan a j^ìhob cymundeb âg ef; ac

nid oes mwyach yn aros i'r crcadur ond yr hyn a'i gaUuoga i ym-

deimlo â'i drueni. Yn y cyflwr alaethus hwn, a'u calon wedi

niarw i Dduw, heb gariad ato, ac feUy yn anaUuog i ymhyfrydu

ynddo, ac i'w fwynhâu, y mae Ue i ofni fod miloedd o'r rhai sydd

yn arfer gwrando yr efengyl yn y dyddiau hyn yn wynebu tra-

gywyddoldeb, y byd hwnw nad oes neb na dim ynddo i'w

fwynhâu ond Duw, Yno bydd bronau y crëadur yn hesbion, y
blysiau anianol a'u gwrthddrychau wedi coUi eu gilydd, a chyd-

ddiflanu am byth. lë, fy nghyfeiUion, pe meddyUech am y puraf

o'n serchiadau naturiol, pa rai yn y bywyd yma sydd yn ym-

ddangos mor brydferth, ac yn gweini cymaint o hyfrydwch i blant

dynion yn yr oU o'u cysyUtiadau â'u gilydd,—y mae yn rhy amlwg

fod pechod a marwolaeth wedi eu cyrhaedd oU. Mae yn rhaid

eu hadnewyddu trwy ras yr efengyl, a'u gwncyd yn serchiadau

ysbrydol, ac onidô hwy a ddiffoddant yn awyr tragywyddoldeb,

yn gynt nag y diffydd y ganwyU yn ngoleuni yr haul. Wedi eich

dyosg o'ch hoU gysyUtiadau naturiol, fel gwr a gwragedd, a

rhíeni a plilant, ni bydd yno un berthynas yn aros ond yr

ysbrydol, na neb yn caru eu gilydd ond ar gyfrif eu cydgariad at

Dduw yn Nglirist. O mor dlawd, gan hyny, y rhaid i'r annuwiol

fod yn y byd hwnw ! Heb gariad at Dduw yn aros ynddo, a phob

cariadau eraiU wedi diflanu, ni bydd rhith o fywyd i'w fwynhâu;

yr enaid yn aros yn manvolaeth !

Ac nid hyny yw y cwbl sydd i'w ddywedyd. Bydd y crëadur

amddifad yma o fywyd a dedwyddwch yn gorwedd hefyd dan g
ac anfoddlonrwydd ei Grëawdwr yn oes oesoedd: "digofaint Duw
yn aros arno ef " Os bydd teimladau eraiU, yn absennoldeb eu

gwrthddrycliau, wedi marw o'r galon, bydd presennoldeb Duw
ynddi, yn cadw gelyniaeth a malais y galon i'w erbyn Ef yn fyw

byth: y teimlad o Dduw yn ysbryd y pechadur, a thymher yr

ysbryd hwnw yn ei anaUuogi i ymuno â Duw, fel dau sylwedd
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anghydweddol â'u gilydd wedi cydg}-farfod. ac }-n gwrthdaro mewn
anghymmod gAvastadol. B}dd trueni }• crëadur yn ei hoU elfenau

}-n aros }-n }Tndeimlad ll}Tn }Tiddo, ac yn glynu A^Ttho fel ei han-

fod. Ac mi a allaf ddych}Tnygu mai dyma f\dd yn cad\v yr enaid

yn }Tn\\ybodol o'i hanfodiad ei hunan yn y tnieni diríawT. Medd-
yliwch eich bod yn ymddyddan à dyn claf ryw ddiwTnod, ac

yn gof}n iddo, Pa beth yn fwyaf sydd yn dy gadw hedd}"\v }ti

deiniladwy o honot dy hun ? Mae dy natur yn wywedig, a holl

}Tii a hoenusn\-}dd dy iechyd wedi 11w}t ddiflanu
;
pa fodd }t w}-t

yn gw}bod dy fod yn bòd heddyw ? Ah, medd y truan, mae fy

nghlefyd yn d}-wedyd wrthyf fy mòd; os nad w}-f }ti teimlo fy

mod yn b^-w, }t ^-^-f }ti gorfod teimlo fy mod yn marw; nis goddef

fy ngofid a'm poenau i mi anghofio fy hun. Felly pe gof}Tiid }t

un cwestiwn i'r enaid coUedig yn nhrueni y byd arall, onis gallai

yntau ateb }ti g}'ftelyb ? ' Mae y pethau arswydlawn ag sydd wedi

meddiannu fy nirnadaeth, a'r ing a'r díaledd yr w}-f }ti eu teimlo,

yn adgofio i mi bob niynyd}Ti nid }"n unig fy niod }ti cael fy nal

niewn bôd, ond fy niod yn grëadur o alluoedd ofnadwy.' Pa
fodd }T wyt yn gwybod fod genyt gòf, a hwnw niewn nerth, yn y
trueni mawr ? ' Onid yd}-\v yn cadw pechodau fy ni}-ttyd ger bron

Uygad fy nghydwybod bob mynydyn?' Cydwybod! pa fodd y
gwyddost dy fod yn meddu ar g}dwybod ? ' O niae'r pr}f yma
sydd ^-n cnoi ynddi }n fy nghadw yn ymwybodol o honi ; niae

Uosgfa y tàn anniftbddadwy yn dywedyd wrthyf ei bod hi ynof.

Gynt }T oeddwn yn teinilo nerth fy ewyll}s a'm serchiadau gan

mwyaf yn eu trachwant, a'u gwaith yn ymlenwi o gariad at bleserau

darfodedig aniser; ond nid felly y maent g}da mi }-n awr. Wedi

eu hamddifadu o'r pethau hyny, a'u dwyn i gyforfyddiad á Duw a

phethau tragywyddol, nid eu gallu i fwynháu, ond eu gallu i ddy-

oddef, eu hanghen, eu dwfn-reddfol elyniaeth, a'u trueni, sydd yn

fy nghadw yn ymwybodol o'u hanfod a'u nerth. Yr wyf yn cael

fy hunan yn wâg ac anniwall, yn chwennychu heb obaith c}t-

haeddyd, ac mewn ymladdfa ddibaid á'ni Gwneuthurwr. Yr wyf

yn teinilo fod yma rywbeth ynof a wnaed i garu; y niae arnaf

eisieu caru, ac eisieu gwrthddrych i'w gam ac i ynih}frydu ynddo

;

ond }T \\yf yn annhraethol druenus o herwydd nas gallaf garu

dim. Os codaf fy ngolwg, ac edr}-ch o'ni hamg}lch, }t w}-f

mewn }Tnr}-son â Duw ac â phob crëadur; ac os }-mneill-
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duaf i fy m}iiwes, yr wyf mewn ymrafael dragywyddol â mi fy

hun.'

Dyna uftern! nid diddymiad ond marwolaeth; nid enaid â'i

alluoedd wedi eu difodi, eithr y gaUuoedd wedi eu ehangu a'u

cryfhâu i ddyoddef trueni. Ond y mae yn gweddu i mi droi

oddiyma mewn arswyd, a brysio i ryw fan siriolach. Bobl ieu-

ainc, gweddîwch am ras Duw i'ch cadw o'r ffordd sydd yn arwain

i'r trueni hwn ! Dyna y farwolaeth yr oeddem ni wedi ein ded-

fr^'du i'w dyoddef; ac o feddiant hon y mae lesu Grist yn

gwaredu pechaduriaid.

Y mae yn dda genyf aUu dywedyd fod y Ceidwad trwy ei

aberth a'i iawn yn achub enaid euog rhag y trueni dygn ac

annhraethadwy; mae yn codi y person angiiyfìawn i ffafr Duw, ac

yn adnewyddu y natur lygredig i'w ddehv, a thrwy hyny yn ffurfio

cysyUtiad newydd rhwng yr enaid â Duw, fifynnon anhysbydd ei

ddedwyddwch. Mae yn ddîau pe canfyddem fwy o'r trueni y
mae'r farwolaeth a haeddasom yn ei gynnwys, y canfyddem yn

wyneb hyny fwy o fawredd a rhyfeddodau y cariad sydd yn achos

y waredigaeth oddiwrthi. Wrth sôn am gariad Crist, mae yr

apostol Paul yn crybwyll am y llêd a'r hd, y dyfnder a'r uchder,

sydd yn perthyn iddo (Eph. iii. i8, 19). Ac yn wir, os edrychwn

arno yn y waredigaeth yr ydym yn cyfeirio ati, nis gaUwn, er ein

holl dywyUwch a'n cnawdohwydd, lai na chydnabod ei fod yn

gariad mawr ymhob modd. Ymhob pwynt, y mae yn rhedeg i ryw

eithafion sydd ymhell uwchlaw ein gwybodaeth ni. Dyma'r cariad

a aeth â'r Gwaredwr bendigedig wrth farw i ddyfnder uíîern ei bobl

yn eu Ue, ac yn ei esgyniad gyda'u hachos goruwch yr holl nef-

oedd, mewn trefn i'w gwaredu, a'u dwyn yn eu personau eu hunain

o'r naiU i'r llall, ac yn hyny i ogoniant a dedwyddwch a'u cyf-

lawna yn dragywyddol. Ni bydd yma ddim achos i gwyno,

"Brach yvv y gwely nag y galler gorwedd ynddo, a chul yw y
cwThd i ymdroi ynddo." Na, fy enaid, nid yw mesurau dy iach-

awdwriaeth ddim llai na mesurau y Cariad Dwyfol ei hun. Hwn
yw ei llêd a'i hd, ei dyfnder a'i huchder hi. Edryched y cred-

adyn i'r cyfehiad a fyno, pa un bynag ai cyn amser, ai mewn am-

ser, neu wedi i amser ddarfod, cariad sydd yn ei amgylchynu ar

bob Uaw. Pan y daeth ei achos i sylw yn y tragywyddoldeb

pell, "yr oeddwn i yno," meddai lesu Grist, "yn Uawenychu yn
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ngh}fanneddle ei ddaear ef, a'm hyfrydwch oedd gyda meibion

dynion." Os oes iddo achos yn y nefoedd rhyngddo ef â Chyf-

iawnder Dwyfol, Tad sydd yno, ac Eiriohvr gyda'r Tad. Mae
cariad yn teyrnasu yn yr holl ymdrin nefol ág achos y pechadur,

a hyny trwy gyfiawnder a gwirionedd )'n yr iawn mawr. A phan

y byddo pyrth uffern yn cynUwyn i'w ddyfetha, mae cariad yno

hefyd, i sathru Satan dan ei draed ef ar frys. "Ffyddlawn yw
Duw, yr hwn ni âd eich temtio uwchlaw yr hyn a alloch, eithr a

wna ynghyd â'r demtasiwn ddíangfa hefyd, fel y galloch ei d\\7n."

Ac os am angeu y meddyU, gredadyn, nid amgylchiad Ue byddi

wedi dy droi oddi\vrth law y Gwared\\T ydyw hwnw. Yno y
bydd y waredigaeth fawr yn cael ei pherfteithio; cariad yn derbyn

dy ysbryd i'r gogoniant, ac yn y diwedd yn dy ddwyn, gorff ac

enaid, yn ddîogel trwy angeu a'r bedd, i'r digonolrwydd Uawenydd

sydd ger bron Duw, a'r digrifwch sj'dd ar ei ddeheulaw yn dra-

gywydd. Dyma orchestwaith iachawdwriaeth : nid yn unig fe

wneir y cwbl sydd yn eisieu i waredu yr enaid, a'i berffeithio yn

wynfydedig, ond fe'u gwneir oU mewn cariad. Cariad fydd yn

ffrydio trwy y cyfan o'r iachawdwriaeth, ac yn melysu ei hoU fen-

dithion i'r saint.

Yn awr, bechadur, os wyt ti yn barod i ofyn i mi a ydyw y
waredigaeth fawr hon yn perthyn i ti ai nid ydyw, minnau a

oíynaf yn ol i tithau, A ydyAV y cariad sydd yn achos o honi yn

dy gymheU di i fyw i'r Gwaredwr ? Nid gofyn yr ydwyf a oes

genyt syniadau cywir am dano yn dy feddwl a'th gôf, ond, A
ydyw'r syniadau hyny yn efifeithio ar dy galon ? Gwybod cariad

Crist yn iawn, dybygid, yw gweled ynddo y fath ogoniant, a phrofi

ynddo y fath ddaioni, ag a fyddo yn marweiddio ein serchiadau at

bethau cnawdol a daearol, ac yn dryUio ein henaid gan awydd i

fyw i'r Hwn a fu farw drosom ac a gyfodwyd. Yr ydym yn dar-

Uen, pan y dychwelodd Dafydd i'w d wedi darostyngiad Absa-

lom, ddarfod i Mephiboseth, \vyr Saul, yn gloff a methiant fel yr

oedd, ddyfod i'w gyfarfod gyda serchogrwydd mawr. Yr oedd ei

wyneb yn fudr gan wylo, a'i wisg heb ei golchi, a'i farf heb ei

thrîn, gan fel y gwrthodai bob ymgeledd iddo ei hun tra yr oedd

ei frenin mewn perygl. "Paham nad aethost ti gyda mi, Mephi-

boseth?" medd Dafydd. 'Paham hefyd, fy arghvydd frenin? pe

buasai fy nhraed mor barod am calon, gyda thi yr aethwn i.'
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Wel, mi a roddais dy dir i Seba dy was, oddiar glywed dy fod

wedi troi yn anffyddlawn i mi ; a bellach rhaid iddo ef gael ei

hanner. "lë," medd Mephiboseth, "cymered efe'r cwbl, gan

ddyfod fy arghvydd frenin i'w d mewn heddwch." Ond paham

yr oedd y dyn yma fel hyn mor ymroddgar i'r brenin Dafydd ?

ClyAYch yr hyn a ddywed ef ei hun: "Nid oedd holl d fy nhad

i ond dynion meirw ger bron fy arghvydd y brenin; eto tydi a

osodaist dy was ymhHth y rhai oedd yn bwyta ar dy fwrdd dy

hun." 'Gallasai'r brenin fy lladd pan y daeth gyntaf i'r freniniaeth;

ond yn lle gwneuthur hyny, fe'm gosododd i eistedd ymysg ei

dy^vysogion yn y breninllys; ac yr wyf yn teimlo yn rhwymedig

iddo byth.' Ond beth, fy nghyfeilHon, oedd caredigrwydd Daf-

ydd i Mephiboseth mewn cymhariaeth i gariad Crist yn yr iach-

awdwriaeth i bechadur y mae yn achos o honi ? Yma y mae'r

enaid euog yn cael ei symud o dan y condemniad i heddwch

Duw ei Farnwr, ei bechodau yn cael eu maddeu, a'i ogoniant

mewn sancteiddrwydd a dedwyddwch yn cael ei sicrhâu yn dra-

gywydd. Ac yn yr ohvg ar y trueni y mae yn cael ei godi o hono,

a'r gwynfyd dyrchafedig y mae yn cael ei ddwyn iddo, mae'r

cristion yn cael ei gymhell gyda nerth anorchfygol i fyw i'r Hwn
a'i carodd ac a fu farw drosto.

II. Mae cariad Crist yn cynihelly credadyn i fyw iddo oddiar

farnii am drefn y waredigaeth a effeithiodd efe.

Nid gwaredigaeth trwy allu yn unig ydyw, ond gwaredigaeth

trAvy haeddiant; " prynedigaeth trwy ei waed Ef" Yr oedd y
gwaith, mae yn wir, yn gofyn gallu i'w gyflawni; ac yr oedd gan

ei Awdwr allu diderfyn; eithr gallu ydoedd ag yr oedd pechadur

•wedi myned allan o'i gyrhaedd am byth, oni buasai iddo gael

rhyw sianel newydd i redeg ato ef yn ei wrthryfel a'i drueni.

Dynion anwybodus yw y dynion hyny sydd yn hyderus am eu

hiachawdwriaeth yn unig oddiar feddwl y gall Duw bob peth.

Mae Duw yn HoUalluog, meddant, ac am hyny gall efe ein

hachub ninnau. lë, ond y mae Duw hefyd yn gyfiawn a sanct-

aidd; ac ni rydd efe allan ei allu ar draul uniondeb a phurdeb.

Pe cawsai dyn pechadurus a thruenus ei waredu yn uniongyrchol

trwy weithred noeth o allu a gras, mae yn amhvg, ond ystyried, nas

gallasai gwaredigaeth yn y fath ffordd fod yn ogoniant i'r Llywodr-

aethwr tragywyddol. Buasai yna y ddeddf w^edi ei gadael heb an-
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rhydedd, a chyfiawnder Duwheb iawnam bechod; ac amydiafol,

y crëadur balch a maleisus, er ei ysgytian, fel Pharaoh gynt, o'i lyw-

odraeth i'r dyfnder, ac i ddyn gael ei ddw^n o'i feddiant, cawsai

yntau le i ymffrostio yn ei ystryw a'i gyfrwysdra am byth. Gallasai

felly ddyAvedyd, Wele os ydyw Duw yn drech na mi mewn gallu,

yr wyf finnau yn ddyfnach nag yntau mewn doethineb; mi a

Iwyddais i gael dyn, y crëadur a wnaethai i'w ogoneddu ac i'w

fwynhâu, i gyflwr o drueni a dyryswch nas gallasai yr Arghvydd ei

waredu o hono ond trwy wadu ei hun, a threisio egwyddorion

tragy^vyddol ei lywodraeth.

Ond yr oedd hyny yn anmhosibl. I waredu dyn, mae yn rhaid

nid yn unig ddinystrio lly\vodraeth y diafol, ond diddymu amcan-

ion y cyfrwys, a throi cynghor yr Ahitophel hwn yn ffolineb.

Rhaid achub y pechadur mewn trefn a rydd y fath amlygiad o

brîodoliaethau Duw ag a deifl yr hen grëadigaeth megys i'r cysgod

—yr hon a ddwg fwy o ogoniant mynegol i Dduw, a mwy, an-

nhraethol fwy, o ddedwyddwch i'r crëadur syrthiedig, na phe

buasai efe erioed heb fyned i lawr—a'r hon, tra yn dwyn angelion

sanctaidd y nef, a phlant dynion ar y ddaear, i undeb agosach

â'u gilydd, ac i ystâd fwy diogel a nês at Dduw, nag yn eu crëad-

igaeth, a adawai alluoedd y tTwyllwch i ymgynddeiriogi yn eu

cywilydd, gan orfod edrych ar eu holl gyfnvysdra a'u hamcanion

maleisus yn erbyn Duw a dyn wedi diweddu mewn tragyAvyddol

siomedigaeth. Mi welaf fi ffordd i gyrhaedd hyn oll, medd
Doethineb Ddwyfol; ond y mae yn un gostus iawn. Rhaid rhoddi

"un i farw dros bawb;" ac nis gwelaf o fewn yr holl grëadigaeth,

na thu hwnt iddi yn y Duwdod mawr ei hun, ond un sydd yn

ddigon mawr a chymhwys i ymgymeryd â'r gorchwyl; ac nis

gwelaf ond un ffordd i berffeithio yr un hwnw fel tyAvysog iach-

awdwriaeth. Bydd raid i dragyAvyddol Fab Duw gymeryd natur

yr euog, ac yn ei natur farw yn ei le ! Onid allem ofyn yn ngeir-

iau y prophwyd, "Pwy a glybu y fath beth â hyn? pwy a welodd

y fath bethau â hyn?" Ni buasai calon un crëadur yn gallu

dychymygu dim am y fath beth; neu, a thybied hyny yn bosibl,

mae yn rhaid i ni gredu am bob crëadur sanctaidd y buasai yn

ars^\7do rhoddi lle i'r fath feddylddrych dyeithrol am fynydyn,

Ond cafodd y fath drefn le yn y Meddwl Dwyfol. Ac yr oedd

yno, nid yn unig ddoethineb i lunio, ond nerth i efíeithio; cany
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yr oedd cariad anfeidrol yn cadarnháu dyfais doethineb, ac yn

ymroi i weithio y meddwl tragywyddol allan. "A ddygir y
cafifaehad oddiar y cadarn, neu a waredir y rhai a garcherir yn

gyfiawn ?" Tra yr ymffrostiai cythreuHaid fod y peth yn anmhosibl,

y mae Cariad yn ateb, "lë, carcharorion y cadarn a ddygír, ac

anrhaith y creulawn a ddíanc." Caiff caethion o ddynolry^y ddyfod

yn rhydd serch i Dduw roddi ei Fab, a'r Mab roddi ei einioes

drostynt.

Felly yn ebnvydd ar ol y cayjtop, ni a gawn y bwriad tragyw-

yddol mewn addewid; ac yn y man cawn yr addewid yn ffaith yn

mhreseb Bethlehem. "Duw a ymddangosodd yn y cnawd." O
gariad atom ni bechaduriaid y daeth, a chariad a'i cymhellodd i

fyned trwy holl waith y prynedigaeth. Felly yr ydym yn darllen

ei fod yn "ei aberthu ei hun," yn "tj'^yaUt ei enaid i farwolaeth,"

a'i fod "yn ufudd hyd angeu, ie, angeu y groes." Pan yr aeth i'r

amgylchiad ag yr oedd ei ddynoUaeth yn arswydo yn yr ohvg ar

yr hyn oedd yn ei aros, w-ele ei gariad yn ei gymhell i fyned rhag-

ddo. Yr oedd rhaid anrhydedd yr orsedd uchaf yn gofyn y
dyoddefaint, ac yr oedd rhaid cariad yn peri i Grist ei ddwyn yn

ewyllysgar. "Rhaid i mi," meddai, "weithio gwaith yr Hwn a'm

hanfonodd." Beth yr oedd y dyn Crist lesu yn ei deimlo, dyb-

ygech chwi, yn ngardd Gethsemane? Fel dyn dan gynhyrfiad

o'r fath ddwysaf, y mae yn methu bod yn llonydd am fynyd yn yr

un ystum: weithiau ar ei draed, ac weithiau ar ei hniau, ac

weithiau yn syrthio ar ei wyneb; weithiau yn dyweyd ei g\vyn

WTth ei gyfeilUon, ac weithiau yn tywaUt ei deimladau cymysglyd

mewngweddi; a dyna efe unwaith â'i chwys gAvaedlyd a'i ddagrau

ar ei wynebpryd sanctaidd, yn dyfod at ei ddysgybUon, ac yn

dyweyd wTthynt, Y mae yn gyfyng iawn arnaf fi; peidiwch myned

o'r golwg yn awr; "trist iawn yw fy enaid hyd angeu; aroswch

yma, a gwyUwch gyda mi;" er nas gaUwch roddi i mi ddim help,

mae yn r]ì}^vbeth i'm teimlad i chwi fod yn fy ymyl yn awr fy

ing. Ond pa càn ddyfned bynag ydoedd aìaeth meddwl y Gwar-

edwr y pryd hwn, ni a wyddom fod ei ymroddiad yn ddyfnach.

Pan yn rhodio cilfachau dyfnder marwolaeth, a gofidiau ei galon

yn helaethu, ac yn ei ddirwasgu i gyfyngder a chyni nas gaU crë-

adur byth eu hamgyftred na'u traethu, eto yr oedd fifydd a zêl a

chariad yn bj-A^hàu'r galon hòno, ac yn arfogi ei feddwl i fyned
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ymlaen yn benderfynol trwy y cwbl gydag achos pechadur er

mwyn ei achub yn anrhydeddus. Tn\y y t^'AAyhwch, y dyfnder,

a'r ing, yr oedd ei gariad yn ei yru ymlaen, gan ei lenwi âg aw-

yddfryd am orphen ei waith. " Mor gyfyng yw arnaf," medd efe,

neu, mor angerddol fy ysbrj^d, "hyd oni orphener!" mi a fynaf

orphen yn ogoneddus. A chan gyrhaedd y gair "Gorphem\yd!"

efe a lonyddodd yn ei gariad. Digon bellach! dyma iawn i

Dduw, prynedigaeth i'r eghvys, dnvs gobaith yn agored i \my
bynag a ddêl, a chariad i'w ryfeddu yn ddiddiwedd.

Mae yn bryd gofyn, A ydych yn teimlo y cariad hwn yn eich

cymhell, fy nghyfeiUion? "A ydych yn iawn farnu croes Crist;"

bamu nes ymgysegni i'r Arglwydd, a'i wasanaethu mewii newydd-

deb buchedd? Dywed y Bibl ani y groes, "Yma y mae cariad;"

yma yr amlyg^^yd ef; ofer edrych am dano yn un lle arall. Ni

chanmola Duw ddim ond sydd yn werth i wybodaeth perffeith-

gwbl ei ganmawl; ac "y mae Duw yn canmaAvl ei gariad tuag

atom, oblegid, a nyni eto yn bechaduriaid, i Grist fanv drosom

ni." A bydd yn rhywbeth annaturiol os nad yw y fath gariad, a

ganmohr gan Dduw yn oes oesoedd, yn ein cymhell ni i fyw iddo

Ef yr Hwn a'n carodd. Yr oedd y cariad hwn yn cymhell yr

apostol Paul nes yr oedd y bobl o'i amgylch yn meddwl ei fod

wedi colH ei sym\yr, megys y dywed o flaen y testun, "Os an-

mhwyllo yr j'dym, i Dduw yr ydym." Y mae rhywrai yn barod i

ddyweyd ein bod wedi colU ein côf gyda chrefydd yr lesu; ond

dyma'r gyfrinach am ein hangerdd zêl : "Y mae cariad Crist yii

ein cymhell ni." Yr oedd Paul yn llafurio yn helaethach na'i

frodyr oll; yr oedd yn treulio ac yn ymdreulio y\\ ewyllysgar iawn;

yT oedd achos ei Wared\\T wedi myned }ti nês ato na'i einioes ei

hun. Pa beth sydd yn dy gymhell di, Paul, iymroddi er mw}Ti

ma\vr}'gu Crist, pa un bynag ai tnvy fywyd ai tnvy fanvolaeth ?

Wel, efe "a'm carodd, ac a'i dodes ei hun drosof fi;" ac y mae

ei gariad ef wedi ei dywallt yn fy nghalon, ac fel Uifeiriant cryf

yn fy nghario i fyw i'r Hwn a fu fanv.

in. Mae cariad Crist yn cymhcil y credadyn ifyio iddo oddiar

farnu am sicrwydd y waredigaeth a gynnyrchodd ei

GARIAD.

"Os bu un fanv dros bawb, yna bu pawb feinv." Cystal a

dywedyd, Y mae hyny drosodd am byth. Yr oeddynt unwaith
2 O
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yn feinv mewn barn; ond yn awr y maent yn cael eu golygu felly

mewn gwirionedd—fel rhai eisoes wedi marw'r farwolaeth yr

oeddynt wedi eu dedfrydu i'w dyoddef. Eithr, medd rhywun,

hwyrach mai meirw ydynt eto, ac mai meirw a fyddant byth.

Iddynt hwy, yn eu personau eu hunain, ni buasai cosbedigaeth

eu pechodau yn ddim llai na marwolaeth dragywyddol ; ac a ydyw

yn sicr eu bod hwy, trwy ddyoddef y gosbedigaeth hòno yn eu

Machníydd, wedi boddloni gofynion cyfiawnder Duw, a dyfod

trwodd o farwolaeth i fywyd, fel nad arglwyddiaetha marwolaeth

arnynt mwyach? Yr ateb i hyna ydyw, fod eu by^yyd neu eu

marwolaeth h\vy yn dibynu ar y cyflwr y mae eu Pen ynddo. Os

ydy^v efe wedi methu dyfod trwodd o farwolaeth i fywyd gyda'u

hachos h\vy, nid oes obaith bywyd iddynt; ond os daeth efe yn

fuddugohaethus dr\vy angeu ar eu rhan, mae'r cyfan wedi ei

ddiogelu. Mae derbyniad y Cynnrychiolwr yn dderbyniad i'r

rhai a gynnrychiohr ganddo; mae ei ollyngdod efmewn effaith yn

ollyngdod i'w deulu, ac yn wystl o hono. Edrychwch pa le y

mae'r Pen, o her\vydd chwi eUwch fod yn sicr nad yw yr aelodau

ymhell oddi yno. Ofer dysgwyl aelodau byw i ben marw; ac

mor ofer yw meddwl am ben byw a chorff rnarw.

Felly y mae yr apostol yn ymresymu yn i Cor. xv. :
" Os Crist

ni chyfodwyd, ofer yn wir yw ein pregeth ni, ac ofer hefyd yw eich

fíydd chwithau; yr ydych eto yn eich pechodau;" oblegid y mae

efe yr hwn a'u cymerodd arno ei hun o danynt eto, os na chyfod-

odd efe. Ac os ydyw efe wedi darfod am dano, ''yna hefyd y

cyfrgoUwyd y rhai a hunasant ynddo," o herwydd nid oes i eraiU

obaith am ddedwyddwch a byAvyd tragywyddol trwy un sydd yn

aros ei hun dan arglwyddiaeth marwolaeth. Ond nid felly y mae.

"Eithr yn awr," medd yr apostol, "Crist a gyfodwyd oddiwrth y

meinv, ac a wnaed yn flaenffrwyth y rliai a hunasant." Yr un

modd ag yr aeth i lawr y daeth efe i fyny, sef fel Person cyffredinol

a Phen ei eglwys. Ac "os ydym yn credu farw lesu a'i adgyfodi,

felly y rhai a hunasant yn yr lesu, a ddwg Duw liefyd gydag ef

"

Trwy ei haeddiant, y mae lesu Grist wedi dybenu camwedd, seho

pechodau, gwneuthur cymmod dros anwiredd, a dwyn i mewoi

gyfia^vnder tragywyddol. Ac felly y mae cyfiawnhád ac iach-

awdwriaeth dragywyddol yr eglwys yn cael siarad am danynt yn

fynych yn yr Ysgrythyrau fel pethau wedi eu cyflawni cisoes yn
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manvolaeth a thywalltiad gwaed y Gwaredwr. Pa fodd hyny?

Nid am fod y rhai oll a fyddant gadwedig wedi eu cyfiawnhâu a'u

hachub yn weithredol }t amser hwnw, ond am fod y cyfan y pryd

h^ynw wedi ei sicrhàu i gredinwjT. Ac i ddangos y sicr^vydd hwn

yn fwy eto, os yAv bosibl, dysgir ni yn y Bibl, nid yn unig fod

Crist wedi dyfod yn Uwyddiannus trwy ei waith dros ei bobl, ond

fod y fath undeb rhyngddo efâ hwy yn ei hoU weithrediadau drost-

ynt, fel yr oeddynt hwy yn gyfranogion âg ef yn y cwbl, o dan yr

un dynged âg yntau, ac yn cyflawni'r cyfan ynddo a chydag ef.

Beth arall a ddysgir i ni pan ddpyedir fod credinwyr yn cael eu

croeshoeHo ac yn marw gyda Christ, a'r un modd eu bod wedi eu

cydf}nvhâu a'u cydgyfodi gydag ef, a'u gosod i gydeistedd yn y
nefohon leoedd ynddo ? Yn g}'ffelyb y mae yx apostol yn Uefaru

yn ein testun. Wedi crybwyll fod credinwyr wedi meir\v yn

Nghrist, a bod Crist, yr hwn a fu farw drostynt, wedi cyfodi o

feinv, y mae yn eu galw hwy yn "rhai hjw" canys wedi manv

yn ei farwolaeth ef, wele hwy yn byw yn ei fywyd ef

Drachefn, mae y saint, yn eu gwahanol oesoedd, yn cael eu

huno yn weithredol â Christ tnvy ffydd, a thnvy hyny yn dyfod i

hawl bersonol o'r oll a sicrhäwyd iddynt tn\y angeu eu Pen a'u

Cynnrychiohvr oesoedd cyn eu bod. Fel ag y mae yr oU a fuont

feinv yn gyfammodol yn y Pen cyntaf Adda, yn dyfod, yn eu

gwahanol amseroedd, yn un âg ef tnvy genedliad naturiol, yn gyf-

ranogion o'i natur, ac yn etifeddion y golled a'r trueni a gafodd y
natur hòno yn ei gwymp, felly yr un modd y mae credinwyr,

hwythau, yn dyfod, yn yr adgenedliad, yn un â Christ, yr ail Adda,

yn gyfranogion o'i anian dduwiol, a'u codi i gymundeb âg ef yn ei

gyfia\\Tider, ei fywyd, a'i ogoniant. "Megys yn Adda y mae pawb

yn meinv, felly hefyd yn Nghrist y bywheir pawb." Ni a wyddom

fod y cyntaf yn sicr; ac y mae Paul yn dangos fod yr ail mor sicr

â'r cyntaf. Mor sicr, a ddywedais ? dylaswn ddyweyd yn gryfach

na hyny : yn ol dull yr apostol o lefaru, mae yx olaf yn fwy eglur,

ac yn fwy anwadadwy sicr, na'r cyntaf. "Canys os tnvy gamwedd

un y te)Tnasodd manvolaeth tnvy un, mwy o lawer y caifif y rhai

sydd yn derbyn lhosognv)^dd o ras, ac o ddawn cyfiawnder,

deyrnasu mewn bywyd tnvy un, lesu Grist." Nid am ddim, jii

wir, y credodd neb yn Nghrist; y mae efe a'r rhai a gredasant, yn

un yn anysgaradwy byth; a Ue y mae efe, yno y byddant hwythau.
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Yn awr, *'gan farnu o honom hyn"—gan gredu, dirnad, ac

ystyried y syniad hwn am sicrwydd gwaredigaeth credinwyr,

mae'r credadyn yn cael ei gymhell yn y modd grymusaf i fyw i'r

Gwaredwr. Yr ydym yn cael Paul yn gwasgu ar gredinwyr i

gadw proíìad byw yn eu mynwesau o'u hundeb â Christ, ac o'u

dyfodiad ynddo i'r un cyflwr Jig efe ei hun: "Canys fel y bu efe

farw, efe a fu farw unwaith i bechod ; ac fel y mae yn byw, byw y
mae i Dduw. Felly chwithau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn

feirw i bechod, eithr yn fyw i Dduw, yn Nghrist lesu ein Har-

ghvydd." 'Yr ydych yn feirw i bechod ac yn fyw i Dduw mewn
gwirionedd yn Nghrist, a chan hyny cyfrifwch eich hunain felly.

Os yAV y marwhâu a'r by^vhâu yma yn anmherfifaith ynoch eto, ym-

arferwch y fath ffydd ar Grist wedi ei groeshoeho a'i adgyfodi, nes

teimlo eich hunain yn un ág ef yn ei farwolaeth a'i adgyfodiad, ac

yn hyny gydag ef wedi meinv i bechod o ran ei gondemniad a'i

arghvyddiaeth, ac wedi eich adnewyddu i ddechreu byw i Dduw
yr un bywyd â Christ ei hunan.' O gyflwr díogel a phrofiad

hyfryd ! Mae yn annaturiol meddwl i sicrwydd am Rvynhâd o'r

fath bethau trwy Grist arwain credadyn i fyw i neb ond Crist.

O bob tir, hwn yw y mwyaf magwriaethol i sancteiddrwydd ac

ufudd-dod. 'Dyma fi,' medd y credadyn, 'yn gorfoleddu ar ofnau

diflanedig, yn edrych yn dawel i'r byd a ddaw, îy Ngwaredwr

wedi dîogelu fy achos tragywyddol, dyoddef y cwbl drosof, a

gAveithio y cwbl ynof, fel nas gadawodd i mi ddim i'w ddymuno,

na dim i'w wneuthur ond yn unig byw iddo ef ! beth a dalaf i'r

Arghvydd am ei holl ddoniau i mi ? O am gyfeirio fy fíyrdd i

gadw dy ddeddfau !' Mae profiad o ddaioni Duw yn Nghrist yn

drylho enaid y duwiol gan awydd am gydymfturfiad âg ef ymhob

dim. Cyrchu at hyn y\v ei amcan wrth fyw, a gobaith ei gyr-

haeddyd yw ei gysur -wrth farw. "One hour more," ebe un wraig

dduwiol pan yn ymyl angeu—"one hour more, and I shall never

sin!"

IV. Mae cariad Crist yn cymhcll y credadyn gaji farnu am

DEILYNGDOD AMCAN EI WAREDIGAETH TRWY YR HWN A*I

CARODD.

"Ac efe a fu farw dros bawb, fel na byddai i'r rhai byw fyw

mwyach iddynt eu hunain, ond i'r hwn a fu farw drostynt, ac a

gyfodwyd." Hen fywyd y gwaredigion, eu by^v cyntaf, ocdd bpv
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iddynt eu hunain ; byw yn ol eu mympwy eu hunain, i'w boddhâd
eu hunain, i gyflawni eu chwantau pechadurus. Os mynem ohvg

ar eu bywyd blaenorol. gwrandawn ar Paul yn ei lythyr at yr

Ephesiaid: "A chwithau a fywhäodd efe, pan oeddych feirw

mewn camweddau a phechodau; yn y rhai y rhodiasoch gynt yn

ol helynt y byd hwn, yn ol tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd

sydd yr awrhon yn gweithio yn mhlant yr ajiufudd-dod; ym)'sg y
rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein

cnawd, gan wneuthur ewyllysiau y cnawd a'r meddyhau; ac yr

oeddym ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megys eraiU."

Dyma y cyflwr y cafodd yr Arghvydd y gwaredigion ynddo : yn

feirw mewn pechod ac yn byw ynddo
;
yn eu marwolaeth ysbrydol

)'n b^'Ar, tnvy eu chwantau llygredig iddynt eu hunain, diwedd yr

hyn a fuasai marwolaeth dragywyddol. Ond "Crist mewn pryd

a fu fanv dros yr annuwiol." Er mor annaturiol oedd cyflwr

pechaduriaid, efe a'u carodd nes marw drostynt, fel y caent hwy
fyw trwyddo ef, a byw, nid iddynt eu hunain mwyach, ond iddo

ef, yr hwn a fu farw drostynt, ac a gyfodwyd.

Dyna yr amcan mewn gohvg yn yr orchwyhaeth ryfeddaf erioed.

Ac wele gariad Crist yn ei farwolaeth yn cymhell mewn modd
effeithiol y credadyn i fyw iddo ef, gan farnu am deilyngdod yr

amcan hwn. Anrhydedd a gwynfydedigrwydd mv.Taf crëadur yw
cael Duw i'w wasanaethu, a Duw ì'av fwynhâu^ a thrwy y pryned-

igaeth sydd yn Nghrist lesu, mae yr ardderchogrwydd hwn, a

gollodd dyn trwy y cuymp, wedi ei adferu drachefn i'w hoU saint

ef Mae y rhai a brynwyd o anghenrheidrwydd yn eiddo yr

Hwn aiti prynodd; ac nid yw'r Gwaredwr, yr hwn a'u carodd, ac

a'u prynodd iddo ei hun, neb amgen na'r Hwn "sydd uwchlaw

pawb, yn Dduw bendigedig yn oes oesoedd.'' Wrth eu prynu

gan hyny iddo ei hun, efe a'u prynodd i Dduw trwy ei waed. A
pha beth sydd gyfiawnach nag i'r prynedigion fyw iddo ? Wele

fi )Ti eiddo iddo Ef yn wir, medd y credadyn. Yr oedd ganddo

hawl ynof yn wastad; efe a'm gwnaeth, ac ynddo ef yr wyf yn

by^y, yn symud, ac yn bod; ond dyma ganddo yn awr hawl

newydd ynof. Wedi i mi drwy fy mhechodau ladrata fy hun

oddiarno, gwrthod cydnabod fy ymddibyniad arno, a rhoi fy

mr)'d ar fod cyfuwch âg )nitau, bod megys Duw, yn wrthddrych

cyntaí a diweddaf i mi fy hun,—yn lle fy nghosbi am hyn, wele yr
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Arglwydd lesu Grist yn tosturio wrthyf; yn lle fy rhoddi i fyny i

ganlyniadau fy ynfydrwydd, ac felly i bob gwarth a thrueni am
byth, efe a'm carodd i, ac a agorodd ffordd drwy ei waed i'm

dwyn yn ol ato ei hun. O lesu mawr ! eiddot ti ydwyf; cymer

a chadw ír byth i ti dy hun; da genyf fy mod yn meddu ar gorfif

ac enaid i'w haberthu i'th enw.

Y mae yr ystyriaeth hon yn ymfifrost a gorfoledd i"r saint, ac yn

cymhell eu calonau i arddangos yr ymgysegriad a'r ymroddiad

Hwyraf. Pa amcan mwy graslawn na chael y gwaredigion i fyw

i'w Prynwr, yr hwn nad yw neb Uai na'r Duw mawr? Gallai y
credadyn ymresymu, a dywedyd ynddo ei hun, Pe buasai crëadur

wedi llwyddo i'm prynu, eiddo y crëadur hwnw a fuaswn trwy

brynedigaeth ; efe, fel awdwr fyystâd achubedig, a allasai ofyn fy

ngwasanaeth a'm hufudd-dod yn yr ystâd hòno, er y buaswn felly

yn fy adferiad wedi fy ngadael yn annhraethol islaw y peth oedd-

wn yn fy nghrëadigaeth o ran urddas a daioni. Ond ni roddai

lesu Grist mo'i ogoniant ei hun, na'm henaid innau, i arall; eithr

efe a'i rhoddes ei hun drosof mewn trefn i'm prynu iddo ei hun,

ac felly efe a'm prynodd i'm holl anrhydedd cyntefig, ie, i ogoniant

Uawer uwch, ac i ddigonolrwydd dedwyddwch yn dragywydd.

Bellach efe a biau, ac efe a gaiff, fy nghariad, fy addohad, fy

ng\vasanaeth, fy hunan, fy oll yn oU, yn oes oesoedd

!

A ydyw iaith y testun yn iaith ein calonau ni ? A allwn ni

ddywedyd, "Y mae cariad Crist yn ein cymhellNi?" Dichon

fod rhyw un yn barod i ofyn, Beth yw, pa fodd y mae, cariad

Crist yn cymhell? Ond, "a wyt ti yn ddysgawdwr yn Israel, ac

ni ^yyddost y pethau hyn?" A wyt ti yn athraw yn yr Ysgol

Sabbothol, yn aelod eglwysig, yn arfer gwneyd coffa am angeu'r

groes, ac yn cyfranu o'th feddiannau bydol at grefydd ? Pa beth

sydd yn dy gymhell di i wneuthur hyny? Yn ddíau, ni a

obeithiwn mai nid arferiad yn unig, nid cynhyrfiad dall ac an-

wadal, nid cael clod gan ddynion, a fydd yn dy gymhell. Oni

byddi yn ceisio gwrthwynebu a marweiddio gwâg-egwyddorion o'r

fath yn dy galon ? onid oes rhywbeth uwch yn dy fynwes yn dy

gymhell at waith y cysegr? Oes, ni a obeithiwn nad yw hwnw
yn ddim llai na chariad Crist. Ond ai gofyn yr oeddit pa fodd y
mae cariad Crist yn cymhell ? Gwyddost pa fodd y mae cariad

at bethau eraiU yn gwneuthur hyny. Oni wyddost beth oedd



Cariad Crisi yn cyinhcU i fyw iddo. S57

cael dy gymhell gan y serchiadau prîodasol i ymddyosg o

gysylltiadau mebyd, a gadael tad a mam, i fyw gyda gwrthddrych

newydd yr ymlyniad ? Oni yddost beth yw cael dy gymhell

gan gariad at wybodaeth i ymguro yn llafurus am dano hyd
flinder i'r cnawd? Oni wyddost, ysgatfydd, beth yw cael dy
gymhell gan awydd am ymgyfoethogi i foregodi, myned yn

hwyr i gysgu, a bwyta bara gofidiau ? Ac ai ni wyddost ti ddim,

fy enaid, beth yw cael dy g}mihell gan y cariad mwyaf, cryfaf,

rhyfeddaf oU? Ni a obeithiwn, er mwyn dy ddoethineb a'th

ddedwyddwch, y gwyddost am nerthoedd cariad Crist, yn

marw i bechadur gael b}^v, yn peri i ti redeg a dringo i'w

ddilyn ef

Dylem gofio eto nad yw cristion yn y byd hwn ddini uwchlaw

cael ei gymhell i ddrwg beunydd; ond y mae cariad Crist yn eí

gymhell yn fwy effeithiol i fanveiddio'r drwg yn ei galon.

Maes brwydr yw calon credadyn: cnawd yn cymhell i'r hyn

sydd ddrwg, a chariad Crist yn cymhell i'r hyn sydd dda. Pan

y mae'r cnawd yn cymhell i weddîo yn ffurfiol, raae cariad Crist

mewn anesmwythder yn dyheu am gymdeithas â Duw. Pan y
mae'r cnawd yn cymhell i esgeuluso moddion gras, mae cariad

Crist yn gweithio mewn ffordd o barch i'r Arglwydd yn ei

osodiadau, yn deimlad o rwymedigaeth iddo, fel nas gellir peidio

cyrchu iddynt. Pan y mae'r cnawd yn cymhell yr enaid i

ddíal, y mae cariad Crist yn tyneru yr ysbryd, ac yn dywedyd,

Maddeu iddo. Dyna'r cnawd yn temtio i wyro oddiwrth yr h}Ti

sydd onest, cyfiawn, a chywir; ond dacw gariad Crist o'r ochr

arall yn cymhell dyn i osod ei fifordd yn iawn, ac i dyngu i'w

niwed ei hun heb newid, gan gofio yr Hwn ni chaed twyll yn ei

enau. Os bydd y cnawd yn cymhell i anmhurdeb, bydd cariad

Crist yn peri i'r meddwl gofio iddo ef farw i brynu oddiwrth bob

anwiredd, ac i buro iddo ei hun ; ac felly medd y cristion, Er

g\verth y'm prynwyd; nid ydwyf gan hyny yn eiddof fy hunan;

mi a ogoneddaf Dduw yn fy nghorff, ac yn fy ysbryd, y rhai sydd

eiddo Duw. Dedwydd yw yr hwn sydd yn aros fei hyn yn

nghariad Crist ! Profa hyny fod ei feîau wedi eu maddeu, ac nad

rhaid iddo ofni marw; y cariad sydd yn peri iddo ynawrarswydo

pechu, a'i tyn yn y man at Grist ar ei orseddfainc, yno i gyd-

deyrnasu ac i gael ei gydogoneddu.



TREGETH XXIX.

FFYDD I GYFARFOD A CHYFNEWIDIADAU BYWYD.

Hebreaid xi. 8: "Trwy ffydd, Abraham, pan ei galwyd, a ufuddhäodd, gau

fyned i'r man yr oedd efe i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac a aeth allan

heb wybod i ba le yr oedd yn myned."

AMCAN yr apostol yn y bennod hon yw arganmawl ffydd;

dangos ei heffeithiolrwydd i godi pechadur i heddwch

Duw, ei gynnal i lynu wrtho mewn ymddiried, ac i rodio gydag ef

mewn ufudd-dod, a'i ddwyn drwy bob peryglon yn ddíogel a

buddugohaethus i dir y bywyd. Wedi rhoddi esiamplau o hyn

yn y tymmor cyn y dyhf, mae yn dyfod i lawr at gyfnod newydd,

ac yn cychwyn gyda dangos nerth ac efifeithioldeb ífydd yn Abra-

ham, tad a dechreuad yr eglwys yn y cyfnod hwnw.

Ca^vn yn y testun sail ei íîydd: galwad Duw. ''Trwy ífydd,

Abraham, pan ei galwyd." Yr oedd yr ahvad yma yn cynnwys

gorchymyn ac addewid: gorchymyn iddo fyned aUan o'i wlad,

oddiwrth ei genedl, ac o d ei dad, ac addewid y byddai i Dduw

ei fendithio, mawrygu ei enw, a'i wneyd yn fendith. "Duw y

gogoniant a ymddangosodd i'n tad Abraham," medd Stephan;

ymddangosodd drwy ryw arwydd gweledig a gogoneddus o'i

bresennoldeb, o'r un natur a r Shecinah, fe allai, ac a roddes iddo

ar y pryd y gorchymyn a'r addewid a nodwyd.
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Wele hefyd effaith ffydd Abraham: "Trwy ffydd, Abraham,

pan ei gahvyd, a ufuddhäodd." Abraham trwy ffydd a ganfu

fawredd, daioni, a ffyddlondeb Duw; rhoes ei hun ifyny i awdur-

dod Duw yn y gorchymyn, ac a ymddiriedodd yn ei addewid; a'r

canlyniad oedd ufuddhâu. "Yna yr aeth Abram," medd yr ad-

roddiad yn llyfr Genesis, "fel y llefarasai yr Arghvydd wrtho."

Ac y mae yma arganmoHaeth arbenig i'w ffydd, gan fod anhaws-

der neillduol yn yr amgylchiad cysylltiedig â'i ufudd-dod: "Aeth

allan heb wybod i ba le yr oedd yn myned." Gwyddai yn wir

mai Canaan oedd enw cyffredinol y wlad; ond nis g^vyddai pa le

yr oedd, na pha fath wlad ydoedd, na pha fyd a fyddai arno

ynddi. Y cyfan a ddywedasai Duw wrtho oedd, Dos allan,

Abraham, i'r wlad a ddangoswyf fi i ti; a mi a'th fendithiaf Ac
yr oedd hyny yn ddigon gan Abraham: "efe a aeth." Cofiwch,

fy mrod}T, o ba le yr aeth : o'i wlad enedigol, oddiwrth ei genedl

ei hun, ac o d ei dad. Trwy fi'ydd, efe a ymadawodd â'r oU

oedd hoff gan ei galon o'i febyd, yr oll oedd yn gwneyd i fyny

gysuron bywyd; ac, yn groes i'w hoU sibrwd yn eu serchiadau,

efe a'u newidiodd am y dyeithrol a'r anadnabyddus mewn ufudd-

dod i air ei Dduw, ac mewn ymddiried ynddo. Do, fe ddechreu-

odd Abraham ei oes grefyddol mewn g\veithred arbenig o hunan-

ymwadiad drwy adael ei wlad; ac fe'i gorphenodd ac a'i perffeith-

iodd drachefn mewn gweithred fwy arbenig, sef offrymiad ei

uniganedig fab; ac yr oedd ei hoU fywyd rhwng y ddwy weithred

hyn yn fywyd o hunanymwadiad, ffydd, ac ufudd-dod.

Amlwg yw fod galwad a ffydd Abraham yn gynllun i grefydd

yr hoU eghvys trwy yr oesoedd; a'r "rhai sydd o ffydd, a fen-

dithir gydag Abraham ffyddlawn." Mae pob un o'r saint hyd y
dydd hwn yn cael eu galw i rywbeth cyffelyb ág Abraham; ac y
mae ffydd yn cynnyrchu ymhob un o honynt y cyffelyb ufudd-

dod! "Pob un nid ymwrthodo â chymaint oll ag a feddo," ebe

lesu Grist, "nid all fod yn ddysgybl i mi." Dyna delerau crefydd

eto. Mae yr amgylchiadau wedi newid, ond y mae'r rhwymedig-

aethau yr un. Mae pob gwir gristion wedi myned allan eisoes o'i

hen wlad, wedi ymwrthod â'r cyfan, o ran ei ysbryd a'i serch-

iadau; ac os ydyw mewn iawn agwedd, y mae efe yn barod i

wneuthur hyny yn weithredol i'r graddau y byddo Duw yn ei

ragUuiiaeth yn gofyn iddo.
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Cawn nodi, fel ein haddysg oddiwrth eiriau'r testun, fod

bywyd dyn ar y ddaear yn Uawn o gyfnewidiadau, a'r rhai

hyny gan mwyaf yn brofedigaethus a bhnion, ac nad oes dim

ond fifydd, neu wir grefydd, á'n gwna ni yn barod iddynt,

a'n cynnaUa ynddynt, ac a'n dwg drwyddynt i ogoniant

Duw.

Y mae pawb, rywbryd neu gilydd, yn gorfod myned trwy gyf-

newidiadau. Y mae duwiol ac annuwiol, cyfoethog a thlawd,

hen ac ieuanc, pawb yn eu tro, yn gorfod gadael eu hamgylch-

iadau blaenorol, a throi allan megys heb wybod i ba le y maent

yn myned—heb wybod pa beth sydd yn eu haros. Nid oes ond

y cristion a all wneuthur hyn yn iawn; nid oes ond ffydd a gyn-

nyrcha ac a geidw yr agwedd hòno ar y meddwl a dry'r cwbl yn

ufudd-dod, ac a garia ei pherchen drwyddynt i ogoneddu a mwyn-

hâu Duw. Mae yr annuwiol yn fynych yn neidio i gyfnewidiadau

heb un ahvad oddiwrth yr Arglwydd arno i hyny; ond y mae
ífydd yn cadw'r cristion i ddilyn y golofn. Neu pan ddelo

gahvad, mae'r digrefydd yn gyndyn a hwyrfrydig, fel y rhaid ei

yru, megys Adda o Eden, neu Lot o Sodoma; ond am blentyn

Duw, pan ei gehvir, y mae yn ufuddhâu. Nid yw efe yn cael ei

orfodi na'i yspeiHo; o herwydd y mae yn rhoddi y cwbl i fyny yn

ewyllysgar, a thrwy fifydd a chariad y mae holl ddyoddefiadau

anocheladwy ei fywyd yn troi yn aberthau gwirfoddol ar allor Duw.

Mae'r pechadur anghrediniol yn myned drwy gyfnewidiadau'r

byd yn galed, a gAvrthryfelgar, a di-Dduw; ond y mae ffydd yn

dwyn ei pherchen i weled Duw, i'w ofni a'i garu, dychwelyd at ei

draed, rhoddi ei holl amgylchiadau i fyny i'w ewyllys, gan ddym-

uno ei ogoneddu ymhob dim.

Ni a gyfeiriwn at rai o'r amgylchiadau hyny ag y mae plant

dynion beunydd, yn nhrefn Rhagluniaeth Ddwyfol, yn cael eu

galw megys i droi allan heb wybod i ba le y maent yn myned

—heb wybod y pethau a ddygwydd iddynt.

Ac, yn gyntaf, y mae llíaws y dyddiau hyn, tybygid, yn

cael eu galw fel Abraham, i adael gzvlad eti genedigaeth am
wledydd ellenig,

Ydy\v, y mae Duw fel yn dywedyd heddyw wrth filoedd yn ein

g^vlad ni, a gAvledydd eraill, "Codwch, ac ewch ymaith, canys nid

dyma eich gorphwysfa." Ac felly yr ydym yn gweled Ih'aws yn
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myned allan i Canada, Taleithiau Cyfunol America, ac Australia

bell, heb wybod i ba le y maent yn myned.

Y mae llaw Duw yn hyn, ac oesoedd a ddaw a welant y can-

lyniadau. Ychydig a wyddai yr hen Geltiaid gynt, a'r Sacsoniaid

wedi hyny, pan yn ymfudo tua'r gorllewin yma, beth a fyddai can-

lyniad eu hymfudiadau. Ond heddyw dyma yr hedyn hwnw yn bren

mawr, wedi estyn ei gangenau dros y byd; Prydain, g)'da'r Bibl

yn un llaw, a ffrwyth ei chelfyddyd a'i diwydnyydd yn y Uaw arall,

yn gAvisgo noethder, yn goleuo tywyhwch, ac yn rhoddi dysg,

celfyddyd, a chrefydd i ddynolryw. Ychydig a ddychymygodd yr

hen Buritaniaid, pan yn ffoi i'r America draw, pa beth a fyddai'r

diwedd. Cael tamaid i'w gynnal, gyda rhyddid i weddio ar ei

Dduw yn ei ffordd ei hun, oedd y cwbl a geisiai y Puritan druan.

Ond Duw oedd yno yn dywedyd wrtho, "Dos allan o'th wlad, ac

oddÌA\Tth dy genedl, ac o d dy dad, i'r wlad a ddangos\vyf fi i ti;

a mi a'th wnaf yn genedlaeth fawr, ac a'th fendithiaf; mawrygaf

hefyd dy enw, a thi a fyddi yn fendith." Y mae ymfudiadau fel

h)Ti yn ein dysgu mai "nid posibl myned gair Duw yn ddirym."

Ei hen orchymyn i ddynolrpy, yn eu tadau Adda a Noa, ydyw,

"Ffrwythwch ac amlhewch, a llenwch y ddaear." Gall plant

dynion fod yn gyndyn i ufuddhâu; ond y mae'r dynged yn ddigyf-

newid. Mae'r pen cyntaf i'r gorchymyn yn sicrhâu'r pen diweddaf

;

wrth amlhàu, rhaid ciUo i'r lle gwâg am breswylfa, ac felly y mae'r

ddaear a grëwyd i'w phreswyUo yn cael ei Uenwi. Weithiau y
mae'r Bôd Mawr yn ei ragluniaeth yn agor cloddfeydd aur, neu

yn dangos rhyw fanteision bydol, y rhai sydd yn denu dynion

aUan, gan eu sugndynu atynt. Weithiau y mae yn chwalu eu hen

nythod h^^y gartref dr^yy newyn, neu ryfel, neu erUdigaeth, neu ryw

gamwri o eiddo dyn, ac yn eu danfon i ffordd. Yn hytrach nag

ymadael i le peUenig, fe weUr dynion yn ymroi i lafurio eu tir yn

weU, ac i feithrin iawn drefn a phob diwydrwydd gartref; ac y
mae Duw yn bendithio hyny i gadw bywydau, i estyn yr oes, ac i

Uosogi. Ond yn y diwedd, wedi hir gynhenu a disodU eu gilydd

gan gyfyngder Ue, ni bydd dim i'w wneuthur ond ymneiUduo fel

Lot ac Abraham; canys "y wlad nid oedd abl i'w cynnal h\vynt i

drigo ynghyd.

Rhaid myned, serch fod natur fel Naomi yn gweiddi, '*Dy-

chwelwcli." Rhaid myned, er synu erbyn cychwyn eu bod wedi
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meddwl am fyned erioed; myneddan leddfu'r'pangfeydd a sychu'r

dagrau trwy addaw dyfod yn ol; myned serch gorfod íifarweUo â

golygfeydd a thrigoHon cydnabyddus yr hen wlad, a theimlo i'r

byw yr ystyriaeth yn ngeiriau wylofus Jeremiah, "Nac wyhvch

dros y marw, ac nac ymofidiwch am dano, ond gan wylo wylwch

am yr hwn sydd yn myned ymaith; canys ni ddychwel mwyach,

ac ni wêl wlad ei enedigaeth." Mae yn ammheus genyf a ydym
ni yn cydymdeimlo yn ddyladwy â theuluoedd sydd yn cael eu

rhwygo trwy symudiadau o'r fath hyn, ac a ydym yn meddwl ac

yn gweddîo digon dros ein hieuenctyd sydd wedi ymalltudio i

bellder daear, ac yno wedi eu dyosg o'u hen gysyUtiadau cref-

yddol, fel yr luddewon, "heb dj'wysog, hebaberth, ac heb ephod,"

yn debyg o suddo i anghof o Dduw, bydoh-wydd, ac anghrefydd,

heb neb yn }anofyn am eu hcnaid

!

Mae'r mater hwn yn gahv ar rîeni i achub tymmor mebyd eu

plant tuag at blanu egwyddorion da ynddynt, a'u sefydlu mewn
arferíon o ddiwydrwydd, gonestrwydd, geirwiredd, ofn Duw,

ac ymarferiadau crefyddol, gan na wyddant tua pha le y bydd eu

plant ymhen ychydig flynyddoedd yn cyfeirio eu hwynebau. A
chrefydd fywiol, yn ddîau, a bair i rieni wneuthur hyny. Ac os

bydd eu plant yn ymfudo i wledydd tramor, dysgwyUwn y gweddî-

ant lawer drostynt, gan attolygu ar Arglwydd nef a daear am i

fendithion nefoedd uchod a daear isod ddisgyn ar ben eu plant

dëoledig, ac ar goryn y rhai a neillduwyd oddiwrth eu brodyr, ac,

wedi eu myned, anfon yn fynych atynt, fel Jeremiah at ei frodyr

yn Babilon, i'w hannog i grefydd a gweithredoedd da (Jer. xxix.

5, 7). O mor ddymunol os bydd yr hadau da a hauwyd ar yr

aehvyd, ac a ddyfrhäwyd á gweddiau rhîeni, yn cyfodi ýn doreith-

iog eto yn eithaf y byd ! Tra y mae Uiaws o ymfudwyr yn feUdith

i'r gwledydd y symudasant iddynt, caíferchwi, ymfudwyr Cymreig,

yn fendith yn y ffordd y cerddoch, fel Joseph yn yr Aipht, ac yn

dystion dros Dduw, fel Daniel, yn Babilon, gan wasgaru perarogl-

edd gwybodaeth Crist ymhob Ue.

Y mae plant dynion, eilwaith, yn cael eu galw o'r teuluoedd y
magwyd hwy iffurfio cysylltiadau muyddion; ac yn hyny hefyd,

y maent, er heb ado eu gwlad, yn myned aUan heb wybod i ba

le, ac yn enwedig i ba beth, y maent yn myned.

Y gymdeithas deuluaidd yw y gymdeithas gyntaf a'r fwyaf
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naturiol a sefydlodd Duw erioed. Yma y cawsom ein bod, ac y
meithrinwyd ni o'n mebyd; y gymdeithas hon a fu yn ein

h^Tìigeleddu yn dyner ymhell cyn côfgenym; ac, er pan yd}Tn yn

cofio dim, yn ei mymves hi y cawsom ein hunain ; a theimlem yno

mor rhydd a chartrefol â phe buasem ^Tiddi er tragpvyddoldeb.

Yr oedd Solomon yn cofio yn serchog hen dynenvch aeluyd ei dad

a'ifam: "Yr oeddwn yn fab i'm tad, yn dyner ac yn anwyl yn

ngohvg fy mam; efe a'm dysgai.'"' Pa faint bynag o falldod a

ddygodd pechod i gartref mebyd, pa faint bynag o orthr}TOder a

fu rhíeni i'r plant, neu pa faint bynag o boen a fu plant i'r rhîeni,

bydd yn anmhosibl wedi'r cwbl ymadael, ac jTuadael, fe allai, am y
tro olaf ac am byth â"r hen drigfa, heb ocheneidiau a dagrau. Ond
dyma ordinhád y Goruchaf. Mae amser yn dyfod pan y chwelir y
nythod hyn, ac y bydd y plant fel haid o adar yn cymeryd eu

hadenydd, ac yn disgyn ymhob cr o'r byd. "Am hyny y gâd

dyn ei dad a'i fam;" eu gadael i ddechre i fyned i'r ysgol, eu

gadael i fyned yn brentis, a'u gadael yn enwedig pan ddaw yr adeg

i bríodi. Mae y rhai a adewir yn aros, mae yn wir, yn )t hen

annedd, ar yr hen aehvyd; ond y maent yn aros i gwyno fel )t hen

Jacob, "Minnau fel y'm diblantwyd a ddiblentir," ac yn debyg i

Job, "O na bawn i fel yn y misoedd o'r blaen, pan yr oedd fy

mhlant o'm hamg)'lch!" j\Iae yr hen gronglwyd yn wág, a'r

aelwyd yn oer, oblegid fod y marwor a fu yn ei chynhesu a'i

goleuo naiU ai wedi eu diffodd yn Uudw'r bedd, neu wedi eu

cario yiTiaith i gynhesu aelwydydd eraill.

Yn ) r yst)T hwn, gallwn dd^'A^'cdyd wrth ríeni a phlant, a brod)'r

a chwiorydd, Byddwch barod i ildio eich gilydd i Dduw yn gref-

yddol a diolchgar. Pan y bydáwch chwi, ríeni, yn cychwyn eich

plant allan i'r byd trafterthus, ymehanged eich calonau me^ra

cynghor a gAveddi ar eu rhan, fel yr hen Isaac gynt pan yn anfon

Jacob i Padan-aram: "Duw Hollalluog a'th fendithio, ac a roddo

i ti íendith Abraham, i ti ac i'th hâd!" Chwithau, y plant, yn y
cyfryAv amgylchiad ymaflwch yn nghyfammod Duw, a chyfammod

eich tadau, fel Jacob: "Os Duw fydd gyda myfi, ac a'ni ceidw yn

y ffordd yma yr hon yr ydwyf yn ei cherdded, a rhoddi i mi fara

i'w fwyta, a dillad i'w gwisgo,—yna y bydd yr Arghvydd yn Dduw
i mi."

Mynycli y cl)^vyd pobl ieuainc yn siarad am yr undeb priod-
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asol fel testun ysgafnder a digrifwch; ond daethant i wybod wedi

hyny trwy brofiad mai cyfnewidiad difrifol, yn effeithio yn bwysig

ar eu hoU fywyd, ydoedd. Edrych ymlaen ar yr ochr oleu yr

oeddynt hwy yn eu cyflwr sengl, heb feddwl am na darpar at yr

ochr dy^vell; ond nid yn hir y buont yn eu hystâd newydd heb

wybod am gyfrifoldeb a phryder, beichiau a blinderau, nad oedd-

ynt yn flaenorol wedi dychymygu dim am danynt. Tra mai

"nid da bod y dyn ei hunan," ac mai "anrhydeddus yw prîodas

yn mhawb," eto cofiwch, fy nghyfeiUion ieuainc, na ddylech

anturio at y cyflwr príodasol heb y gochelganvch a'r pwyll mwyaf,

a'r gweddîau taeraf am ei gyfarAvyddyd Ef, yr hwn yw Ysbryd

doethineb.

Drachefn, nid yn anfynych y mae plant dynion yn cael eii galw

dr naill gyfltor ineiim bywyd i atngylchiad neu sefyllfa ddyeithr a

gwahanol.

Yn y golygiad hwn, nid oes dim ymaros ar y ddaear. "Y
mae duU y byd hwn yn myned heibio;" nid yn unig y mae'r byd

yn myned heibio, ond y mae ei dduU ef, yn enwedig yn y wêdd

fyddo arnom ni ynddo, yn toddi i ryw dduUiau eraiU yn feunydd-

iol. Gelwir ni gan hyny i wylo megys heb wylo, Uawenhâu megys

heb lawenhàu, a phrynu megys heb feddu. Yr ydym yn gorfod

gadael yr adnabyddus am yr anadnabyddus, a newid y presennol

am y dyfodol. Mae ffbrdd by\vyd weithiau yn llydan ac weithiau

yn gul—weithiau yn wastad ac weithiau yn serth—weithiau yn es-

mwyth ac weithiau yn arw, a'r golygfeydd yn newid bob mynydyn.

Y llynedd yr oedd y masnachwr yn llwyddiannus, ac yn ei Iwydd-

iant yn barod i ddywedyd, "Ni'm syflir yn dragywydd; fy enaid,

y mae genyt dda lawer wedi eu rhoi i gadw dros lawer o flynydd-

oedd; gorphwys, bwyta, yf, bydd lawen;" ond eleni y mae yn

credu yn mhríodoldeb yr enw, "Golud anwadal," ac yn wyneb

colledion a siomedigaethau yn barod i ddywedyd, "Pob dyn sydd

gelwyddog." Yr wythnos ddiweddaf yr oedd y fam fel Leah yn

llawen am ei meibion : yr wythnos hon y mae hi fel Rahel yn

wylo ac yn gwrthod ei chysuro am nad ydynt. Ddoe yr oedd y

gr i fyny mewn parch : heddyw y mae efe ar lawr mewn an-

mharch. Y bore yr oedd yn mwynhâu iechyd heinyf, ond cyn nos

y mae yn griddfan gan afiechyd a phoen.

O fy nghyfaill, üs wyt yn cael dy nýth yn glyd, na ddywed,
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''Byddaf farw yn íy nth. Yn dy hawddfyd a'th esmwythder, gwyUa"

rhag i falchder dy gadwyno—rhag myned o honot yn ddiystyrllyd

o air ac ordinhadau crefydd, a dywcdyd o honot yn ymarferol, " Pwy
yw yr Arghvydd fel y gAvasanaethwn ef?" Fy mrawd, neu fy

chwaer, hwyrach y bydd yn dda i ti wrth yr hen Fibl a gorsedd-

fainc y gi-as eto, pan y bydd bronau'r byd wedi myned yn hysbion.

Bydd yn barod i g}xhw}'n allan yn wrol ac ewyllysgar ar alwad

rhagluniaeth Duw ar hyd pa ffordd bynag y bydd efe yn dewis i

ti fyned.

Olwyn ar ei chylchdro yn barhäus y^y'r bywyd hwn
;
gostwng a

chodi, codi a gostAvng, yr amgylchiad yn newid yn wastadol,

—

dyna helynt dynion dan haul. Gall y pethau m-wyaf annysgivyl-

iadwy ddygwydd mewn diwrnod, a thaflu cwmwl du ar awyrgylch

dysgleiriaf gobaith daearol. Ond "yr Arglwydd sydd yn teyrn-

asu," a'i gydnabod ef ymhob peth yw ein dyledswydd a'n doeth-

ineb. "Edrych ar orchwyl Duw; canys pwy a all unioni y peth

a gamodd efe? Yn amser gAvynfyd bydd lawen, ond yn amser

adfyd ystyria; Duw hefyd a wnaeth y naiU ar gyfer y llall, er mwyn
na chai dyn ddim ar ei ol ef ;" dim, wrth ystyried y naiU a'r llall,

i achwyn arno.

Yn benaf oll, y mae plant dynion 311 cael eu gaîw dr byd hwn
i'r byd tragyivyddoI.

Dyma gyfnewidiad pwysicaf bywyd ; bywyd ei hun yn cael ei

gyfnewid am farwolaeth. Yr ymadawiad mwyaf poenus yw hwn
i'r byw ac i'r marw. Er i'ch perthynasau fyned i deuluoedd eraill,

neu i wlcdydd eraiU, i fyw, y maent yn yr un byd â chwi eto; yr

ydych, ond odid, weithiau, yn clywed oddiwrth eu helynt, ac

hwyrach yn dysgAvyl eu gweled drachefn. Ond am y mar^y, "ni

ddychwel efe i'w d, a'i le nid edwyn ddim o hono ef m\\y." Gan
orchwyliaeth angeu yn dwyn ymaith wrthddrychau'r serch,

gwneir i obaith dyn golli; y mae dwfn deimlad a hiraeth ar ol yr

ymadawedig yn gwneuthur pob gorchwyl ac ysgogiad yn faich i'r

enaid galarus; nid yw yn gweled yr haul yn tywynu mwyach

gyda'i ddysgleirdeb arferol; y mae caddug yn toi pob gwrth-

ddrych o'i amgylch. Ac i ba le yr aeth y marw ? Nid oes gan

neb yma ddirnadaeth am ei dduU o hanfodi, ac nis gellir cynnal

mwyach ddim cyfeillach âg ef; o bob dyeithriaid, cfe yw y dy-

eithraf; y mac wedi trengu, a pha le y mae ?
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Ac niegys mai yr ymadawiad hwn yw y mwyaf poenus, hwn

hefyd yw y mwyaf sicr o holl ddygwyddiadau bywyd. Rhaid yw

i blant dynion fyned a dyfod. "Un genedlaeth a â ymaith, a

chenedlaeth arall a ddaw." Os cafodd dyn gadw ei gyfoeth rhag

iddo g^aneryd ei adenydd ac ehedeg ymaith, y mae efe, o bosibl,

wedi methu cadw ei rîeni, a Uíaws cymdeithion ei ieuenctyd, heb

eu dwyn oddiarno; ac ni chadwodd efe, mae yn rhy debyg, ei

blant i gyd rhag eu hyspeiHo gan angeu. Onid oes yma rai yn

barod i gAvyno eu bod wedi coUi eu hen frodyr a'u hen athrawon

crefyddol ymron i gyd, ac yn gorphen eu dyddiau gydag oes arall

o grefyddwyr ?

Ac wedi marvv beunydd yn marwolaethau ein cyfeiUion a'n

ceraint, o'r diwedd daw yr alwad anwTthwynebol atom, i ni farw

ein hunain. Ac os oedd anhawsder yngln â newid gwlad, neu

ildio meddiannau, neu goUi iechyd, neu ein hamddifadu o'n perth•

ynasau a'n cyfeiUion, pa beth a fydd i ni ein hunain roddi i fyny yr

ysbryd, ac ymadael â'r byd, yr hyn sydd yn cynnwys pob ymadaw-

iad araU ynddo ei hun? Ac i ba le y byddwn ni yn myned? I

dduU araU o hanfodi, nad yw rheswm yn dychymygu dim am

dano, ac nad yAv Duw yn dyweyd nemawr ychwaneg na hyny,

—

"y wlad a ddangoswyf i ti." Pan y byddom yn cychwyn yno, ni

bydd dim i"w Avneyd ond troi aUan o'r corff heb wybod dim i ba

fath fyd y byddwn yn myned. Wrth ysíyried fod y byd tragyw-

yddol, ar wahân oddiwrth oleuni yr efengyl, yn wlad tywyUwch a

dychryn, îe, a goleuni efengyl ar y byd hwnw yn ein gadael mewn

dirgelwch arswydol am ei ansoddau a'i hynodion, ac na wyddom

pa awr y byddwn yn cael ein galw yno, y mae yn rhaid i ni gredu

fod eisieu rhyAvbeth mawr tuag at fod yn barod i fanv ar alwad

Duw jT einioes.

Wel, dyma ddyn dinerth a marwol mewn byd Uawn o gyfnew-

idiadau; beth a'i gaUuoga i fyned trwy bob cyfnewidiad yn

grefyddol? Nid myned drwyddynt rywfodd yw y pwnc, ond

myned drwyddynt yn iawn, er gogoniant i Dduw, ac er ei wir

gysur a'i ddedwyddwch fel perchen meddwl rhesymol ac ysbrj^d

anfarwol. Pa fodd y gaU efe wneuthur hyn ? Mae yr ateb yn

barod yn nechre y testun: "Trwy ffydd."

Ac os gofynir pa fodd y mae ffydd yn darpar yr enaid erbyn

cyfnewidiau bywyd, ac yn ci ddal i fyay ynddynt, digon yw
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dywedyd fod ffydd yn dwyn yr enaid i ganfod gogoniant Duw yn

Nghrist, ac i ymorpliA^ys ynddo ef a'i brîodoliaethau goruchel

fel ei unig ran a'i ddedwyddwch dros byth.

Pan )-r oedd Abraham eto yn Ur y Caldeaid, "Duw y gogon-

iant a ymddangosodd iddo, ac a ddywedodd wrtho, Dos allan

o'th wlad, ac oddiwrth dy dylwyth, a thyred i'r tir a ddangosuyf i

ti" (Act. vii. 2, 3). Ni cheisiodd Duw ganddo fyned cyn dangos

ei hun iddo; canys buasai yn afresymol iddo ymgymeryd â'r fath

anturiaeth ar gais neb arall. Ond wedi i Dduw ddangos gogon-

iant ei fawedd a'i ddaioni iddo, a g^vystlo ei hunan i'w fendithio,

dyna Abraham trwy ffydd yn ymddiried ynddo fel ei Dduw, ac

yn barod i ymadael â phob peth cr ei fwyn, ac i'w ddilyn yn

hyderus, gwrol, dystaw, ac ufudd trwy hoU gyfnewidiadau bywyd.

Yn ol yr hen sylw da. er na wyddai efe i ba le yr oedd yn myned,

efe a wyddai gyda phwy yr oedd yn myned. Gyda rhagUmiaeth

Duw fel ei arweinydd, ac addewid Duw fel ei lusern, efe a

gychwynodd ac a aeth ymlaen druy'r t)^vyllwch, ac a ddaeth yn

ddíogel i wlad Canaan. ^Vedi hyny pan yn gr\vydryn yn

Nghanaan, ac yn gofyn yn druanaidd, "Arghv}'dd Dduw, beth a

roddi di i mi?" nid oes genyf etifeddiaeth, nac oes gymaint â llêd

troed, a phe byddai genyf, ni feddaf blentyn yn etifedd,—y mae
ei Dduw yn ei ddyddanu, "Nac ofna, Abram; myfi )^v dy dar-

ian, dy wobr mawr iawn." Ni raid i ti ofni y breninoedd cenfi-

genus sydd o'th amgylch; byddi mor ddíogel agy medr fy ngallu

i dy wneuthur; a'm cyfoeth a rydd i'th hunanymwadiad a'th

ymddiried )aiof daledigaeth yn ddaearol ac yn nefol. Cei y wlad

hon i'w hetifeddu, a chei hàd fel y sêr, a thi a âi at dy dadau

mewn heddwch. Dyna ddigon gan y patriarch duwiol. "Yntau

a gredodd yn yr Arglwydd" (Gen. xv.).

O bobl ieuainc, )t ydych chwi a chyfnewidiadau pwysig by^vyd

yn dechre u^Tiebu ar eich gilydd; ymofynwch am galon yn

sylweddoli byw trwy ftydd ar Dduw, megys y gwnaeth Abraham,

a chwithau a ewch yn wrol a diachwyn drwy yr hoU gyfnewid-

iadau. Yr Hollbresennol yn gydymaith i chwi

—

)t Hollwybodol

heb dynu ei olwg oddiarnoch—yr Hollalluog yn eich amddiffyn

—

Anfeidrol Gariad a Daioni yn troi pob peth i'ch g\vasanaethu, gan

ddwyn Duw yn yr oll ag ydyw i fod yn Dduw i chwi,—pa beth a

fydd arnoch eisieu neu a cUwch ddynnmo mwy ? Pa anghen a
2 P
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all fod arnoclì nas medr yr Hollddigonol ei ddiwallu ? pa ofn

trueni nas gall Efe ei symud ? pa berygl nas gall ddîogelu rhag-

ddo ? ymha gyflwr y geUwch fod ynddo na byddwch yn foddlawn

a hapus gyda Duw ?

Cymerwn adohvg ar y cyfnewidiadau a nodwyd, a gwelwn

werth íFydd yn Nuw tuag at eu cyfarfod heb niwed ac er

daioni.

A wyt ti, O ddyn, yn gorfod gadael dy wlad am wledydd

eraiU—ar newid nodded hen gartref am bryder a pheryglon, ac yn

debyg o fod yn ysgolaig medrus mewn gwybod calon y dyeithr?

Gwrando lais yr Arghyydd: "Ai Duw o agos ydwyf fi, medd yr

Arghyydd, ac nid Duw o bell ? onid wyf fi yn llenwi y nefoedd a'r

ddaear? medd yr Arglwydd." Gynt yr oedd Duw yn ymddangos

megys wedi ei gyfyngu ei hun i un wlad, ac i un t penodol

yn y wlad hòno; ac nid oedd gan saint alltudiedig ddim i'w

wneuthur ond ceisio edrych tua'r wlad hòno a'r t hwnw er mwyn
cyfeirio eu gAveddíau. Ond bellach y mae Duw i'w gael fel

gwrandä\vr gweddi a chyfranydd gras yn Babilon fel yn Jerusa-

lem, yn Patmos fel yn Sîon, yn America ac yn Australia fel yn

Nghymru. Mae yr hoU ddaear yn dir Emmanuel
;
pa le bynag

y byddo dau neu dri wedi ymgynnull yn enw Crist, yno y niae efe

yn eu canol hwynt. Medr fod yn gysegr bychan i'w bobl ymhob

gwlad, a phrofi ei hun yn Dduw i nesâu atynt ymhob dim y
gahvant arno er iddynt fyned ymhell i eithafoedd y ddaear. Os

bydd rhagluniaeth yn myned â thi i eithaf y byd, a phe byddit

yno wedi dy anghofio gan bawb yma fel un marw allan o olwg,

neb yn gwybod nac yn maUo am wybod dy helbulon aUanol na

thumewnol, ti a eUi er hyny droi at Dduw, ymgynghori âg ef, ac

arno ef roddi dy hoU achos, gan ei gyfarch fel y Sahiiydd gynt,

"Ti a adwaenost fy eisteddiad a'm cyfodiad; deaUi fy meddwl o

beU; amgylchyni fy Uwybr a'm gorweddfa, a hysbys wyt yn fy

hoU ffyrdd; canys nid oes air ar fy nhafod, ond wele, Arghvydd, ti

a'i gwyddost oU. Amgylchynaist fi yn ol ac ymlaen, a gosodaist

dy law arnaf." Oni orfoleddi wrth feddwl am Dduw fel hyn ? Pa

le bynag y byddaf yn deffro, byddaf gyda Duw yn wastad. O
fy nghyfaiU, ymha gr bynag o'r ddaear y'th gei dy hun ar ol

hyn, g\vna yn fawr o'th Fibl Cymraeg; bydded yr Ysgrythyr lân,

yr hon yr wyt, mi obeithiaf, yn ei gwybod er yn fachgen, i ti yn



Ffydd i gyfarfod ä cJiyfneundìadau hyinyd. J<5

hyfrydwch a chynghorydd ; ac arfcr -weddi bob amser, gan roddi

dy hunan i'w ofal Ef, yr hwn yn nyddiau ei gnawd oedd yn

tosturio wrth y torfeydd, am eu bod wedi bhno, a'u g^vasgaru fel

defaid heb ganddynt fugail. Cymer fcl hyn y gyfraith o enau

Duw, ac agor dithau dy enau wrth yr Arghvydd mewn g\veddi,

gan ddewis lesu Grist ei hun i ti yn Fugail; ac yna ymha le

bynag y byddi yn ymdeithio neu yii cyfanneddu, ni bydd eisieu

arnat.

A wyt ti ar fyned, neu wedi myned, i gysylhiad newydd—wedi

ymg}aiieryd âg anturiaeth fydol, myned dan gyfrifoldeb masnach

ol, neu newid y cyflwr sengl am gyflwr príodasol ? Ti a brofi yn

fuan fod y newidiad yn un o bwys ; ac y mae yn rhy dy^vyll i ti,

wrth geisio edrych ymlaen, wybod pa beth fydd y canlyniadau.

Ond, "gobeithia yn yr Arglwydd, a gwna dda; a thi a borthir yn

ddíau." Gyda y rhan fwyaf, y mae anghenrheidr^^ydd yn g\vasgu

arnynt i fyned dan faich gofalon byd; Duw sydd yn gosod ar

ddyn byth, trwy r)^v fíbrdd neu gilydd, i lafurio'r ddaear a'i chadw

hi. Ac yr w^i i wneuthur yn ffyddlawn pa beth bynag y rhoddir

di ato, neu yr ymgymeri âg ef "Beth bynag a ymafael dy law

ynddo i'w wneuthur, gAvna â'th holl egni." Os yw yn werth i ti

wneulhur rhyAvbeth o gwbl, mae yn werth i ti ei wneuthur yn

iawn; yn yr iawn amser, mewn iawn fodd, fel nas galler beío ar

dy waith. Gwna bob peth, hyd yn nôd gyda'r byd, fel un sydd i

ymadael â'r byd. Penderfyna yn y cychwyn y cyflawni di, trwy

gymhorth Duw, yn gy\vir bob gorchwyl, a phob trafodaeth o'r

eiddot, fel na byddo dy goflfadwriaeth yn bwdr pan fyddo dy gorft

yn pydru yn y bedd. Yn awr yw yr amser i ti roddi dy egni

goreu ar waith: "canys nid oes na gwaith, na dychymyg, na

g\v>'bodaeth, na doethineb, yn y bedd lle yr wyt ti yn myned."

Ymarfer â Duw trwy fíydd, a thi a äi ymlaen yn fwy hwylus, yn

fwy cysurus, ac yn fwy díogel ymhob cysylltiad daearol. "Yn yr

hyn y galwyd pob un, frodyr, yn hyny arosed gyda Duw." O fel

y mae crefydd yr efengyl yn rhoddi cysegredigaeth ar y pethau

mwyaf cyffredin ! Y ma^vredd sydd ar ddyn yn masnachu, yn

amaethu, yn trîn y gelfyddyd, 'yn tyrchu'r ddaear am lô neu

blwm neu efydd, yn gweini fel un o ddwylaw'r llestr ar y dòn, neu

gyda pha orchwyl bynag y byddo, os bydd "yn hyny yn aros gyda

Duw!" gair Duw ganddo yn rheol, a gogoniant Duw iddo yn
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nod, "trwy ewyllys da yn gwneuthur gwasanaeth megys i'r

Arghyydd," ac, yn nghanol pethau ansicr araser, "ei galon yn

ddisigl yn ymddiried yn yr Arghvydd !" Mae gan bob gahvedig-

aeth ei themtasiynau; ond y mae dyn duwiol yn "sefyll yn y ffydd"

gyda'r byd ynjgystal a chyda chrefydd; ni rydd ef byth ddiod

gwsg i'w gydwybod i beri iddi hepian a huno; ond efe a'i ceidw

yn nefifro yn nghanol holl arferion a tlirafferthion busincss, ac a

fydd yn gydwybodol yn yr oll a ddywedo ac a wnelo. Ac wrth

newid sefyllfa—y mynediad drosodd o fod yn aelod teuhiaidd i

fod yn benteulu—gwna crefydd y meibion a'r merched ufudd yn

wr ac yn \\Tagedd parchus. Wedi príodi yn yr Arglwydd, cedwir

y t a megir y plant yn yr Arghvydd; a'r Arghvydd a fendithia

drigfa'r cyfiawn, pa un bynag ai palas ai bwthyn fyddo.

Neu, a wyddost ti erbyn hyn am ysgydwadau byd anwadal ?

canys aderyn ar ei aden o hyd yw cyfoeth, a chloch y dr, neu

fwrhvm gwág, yw gogoniant oddiwrth ddynion, ac nid oes i ni

yma iechyd na theuUi, nac un mwyniant, yn barhäus. Ffydd a wna

i ti, sydd yn dyoddef fel dyn, orchfygu fel cristion; tra yr wyt yn

rhwym o deimlo adfyd fel crëadur, galluogir di i'w ddwyn yn ddi-

ddig, os nad mewn gorfoledd, fel crëadur newydd. Dysga fìfydd

ni i ganu sahnau pan yn esmwyth arnom, ac i weddio, yn lle

tuchan, pan mewn adfyd. Hi a'n nertha i roddi ein hamgylch-

iadau i fyny i ewyllys Brenin mawr yr holl ddaear, gan ddyweyd

fel Dafydd, "Wele fi, gwnaed i mi fel y byddo da yn ei olwg."

Mae'r digrefydd, fel y cch ar y môr, yn codi ac yn gostwng

gyda'r dòn; ond, "y rhai a ymddiriedant yn yr Arghvydd, fydd-

ant fel mynydd Sion, yr hwn ni syíl, ond a bery yn dragyYi^dd."

Gwehvyd yn fynych bobl dan wên y byd—wedi cael ychwaneg-

iad cyfoeth a meddiannau—yn ymchwyddo ac ymfawrygu.

GelUd meddwl oddiwrth eu huchder gwêdd a'u cerddediad rhyg-

yngog, eu bod wedi eu gwneuthur yn rhyw grëaduriaid dyrchaf-

edig, yn wahanol ac yn amgen i'w cymydogion. Ond dyna ryw

gorwynt yn chwythu arnynt, ac yn eu darostwng; ac y mae eu

henaid yn ymolh\ng mewn cythrudd, bhnder, a siomedigaeth; a

pha ryfedd? eu duwiau a gymerwyd ymaith; a pha beth sydd

ganddynt hwy mwyach ? Ond y mae yr hwn sydd yn byw trwy

ffydd yn byw uwchlaw'r byd, fel nas gall ei wên na'i \vg, ei

esmwythder na'i orthrymder, efifeithio yn niweidiol arno ef. Dacw
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Paul, megys teithiwr ar ben bryn, yn gwcled ci } rfa odditanodd

:

y mac croes i'w chodi acw, a phum' milldir ymlaen y mae croes

arall i'w chario, ac felly o hyd yn olynol: "yr Ysbryd Glín yn

tystio i mi ymhob dinas, gan ddywedyd fod rhwymau a bhnderau

yn fy aros." Pa fodd y mae yn teimlo oddiwrth y fath ragolwg

anhyfryd? "Ond nid wyf fi," medd efe, "yn gwneuthur cyfrif o

ddim, ac nid gwerthfawr genyf fy einioes fy hun, os gallaf orphcn

fy ngyrfa trwy lawenydd, a'r weinidogaeth a dderbyniais gan yr

Arglwydd lesu, i dystiolaethu efeng)-! gras Duw." Efe a ddysg-

odd wrth ddil}'n Crist wers ardderchog, nas gallasai ei dysgu wrth

draed Gamahel: "Myfi a ddysgais ymha gyflwr bynag y byddwyf,

fod yn foddlawn iddo."

A ydyw angeu wedi lleihâu dy deuhi, a bylchu rhenc dy

gysylltiadau ? a ydyw dy gartref yn ymddangos i ti wedi ei

anrheithio ? yn l!e cymhar tyner, golalus, cariadlawn, i'th dderbyn

dan wenu, na v.-eli }n awr ond cadair wâg; y bedd wedi ymgau

am y wêdd oedd mor hoftus genyt : y bachgen neu yr eneth oedd

yn obaith tad ac yn falchder mam, yn huno yn Uwch y ddaear;

neu y cyfaiU yr oedd dy enaid yn ymgylymu wrtho wedi ei gipio

ymaith gan y dinystrydd, a thithau yn ochain, "Câr a chyfaiU a

yraist oddiwrthyf, a'm cydnabod i dy^vyllwch!" Nid yw ífydd yn

g^varafun i ti deimlo, hiraethu, a galani ar ol dy rai ymadawedig;

yn unig mae yn rhoddi gocheliad na thristäot megys eraill y rhai

nid oes ganddynt obaith; ac y mae yn dy ddenu at yr Hwn sydd

yn abl i wneuthur a chyflawni pob coUed. Hi a'th gyfeiria at

frawd a anwyd erbyn caledi, a chyfaiU a ln yn well na brawd,

gan dd}^vedyd, "lesu Grist, ddoe a heddyw yr un, ac yn dragyw-

ydd." Neu, fy nghyfaill, a wyt ti wedi dyfod trwy hoU gyfnewid-

iadau bywyd at yr olaf; y byd wedi darfod â thi, a thithau câg

yntau; dy sefyllfa yn rhywle ar làn }T lorddonen ? Nac anghofia

fod Duw yn Nghrist yn ddigon heddyw. D}^veded dy ftydd, 'Os

yw fy nghysylltiad á'r byd ar derfynu, mae fy undeb â'm Duw
cyfammodol yn ddigyfnewid a diddiwedd. Os yw hen bethau fy

serchiadau yn gw}-wo, mae hollddigonoldeb o ddaioni yn aros i

mi yn fy Nuw; ac ni wna myncd i dragywyddoldeb ddim ond

perfîeithio fy mwynhád o hono.' Y weithred olaf o ufudd-dod

credadyn i Dduw, yw gAvrando ar alwad Duw trwy angcu, a dy-

wedvd o'r galon gyda Samucl icuanc, "Wele fi. ranvs gclwaist
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arnaf;" ac nid oes un weithred o ufudd-dod }n rliyngu bodd
Duw yn fwy.

Fel hyn y mae fifydd yn dwyn yr enaid i fwynliâu Duw yn an-

nibynol ar bethau darfodedig, i farw iddynt yn y serchiadau, ac o

ganlyniad i fod yn barod i'w gadael ar alwad Duw. Y mae dedwydd-

wch dyn yn sefyll ar ei fod yn un á Duw; a ffydd yn unig sydd

yn cynnyrchu yr undeb h\vnw. Ni bydd dyn byth yn ddedwydd,

beth bynag fyddo ganddo, nes byddo ei fryd a'i amcanion yn

dybenu yn Nuw, a'i ewyllys ef wedi ei thraddodi i ffurf ewyllys

Duw; a chyda yr ystwythder ysbryd hwn, ni bydd efe yn anned-

^vydd, beth bynag a gymerir oddiwrtho. Nid yw ffydd byth yn

preswyHo yn unig yn yr enaid; mae gobaith a chariad yn gym-

deithion iddi yn wastad; a chyda "ffydd, gobaith, cariad, y tri

hyn," dedwydd fydd cristion yn nghanol pob cyfnewidiad. Ffydd

a'i sicrhâ ymhob cyfyngder a chwerwder mai ei Dad sydd yn ei

drin. Gobaith, yn wyneb yr holl gyfnewidiadau, a ddengys iddo

deyrnas ddisigl fel ei eiddo ef A thrwy y naill a'r ll.all, bydd pob

gorchwyHaeth yn gweithio'r galon i garu Duw. Marciwch chwi

:

pan y gwybyddoch eich bod yn caru Duw, ac yn cael eich caru

ganddo, bydd heddwch yn ffrydio i'r galon ymhob amgylchiad.

'Gwnaed yr Arglwydd a fyno i mi,' medd yr enaid hwn, 'nid all

efe mo'm damnio i sydd yn ei garu. PaHed iechyd, a gwaethyged

amgylchiadau
;
yr wyf yn gyfoethog tuag at Dduw. Siomed cyf-

eiHion fi; yr wyf yn adnabod CyfaiH nas gaH fy rhoddi i fyny,

na'm Hwyr adael byth. PaHed îy nghnawd a'm calon ; nerth fy

nghalon a'm rhan yw Duw yn dragywydd.'

Ond nid ydym i ymddiried i'r egAvyddor o ftydd am gynnyrchu

yr ag^vedd ddyladwy ar y meddwl yn wyneb cyfnewidiadau bywyd;

nid digon y ffydd ynddi ei hun, eithr rhaid wrth yr ymarferiad

cyson o honi. Mae yn wir fod y duwiol wedi ymadael â phob

peth, mewn cyferbyniad i Dduw a'i Brynwr, pan yr ailanwyd ef,

er fod yr ymadawiad yn anmherffaith. Ond y mae anghen cadw

yr un egwyddor mewn ymarferiad yn barhäus: yniadael mewn
meddwl a chalon, mewn bryd a serch, bob dydd â phethau

rhagoraf ac anwylaf y ddaear, ac ymasio fwyfwy â'r pethau sydd

uchod. Anhawdd, yn wir, yw gadael hawddfyd am adfyd; ond

beth am adael y byd hwn am fyd araH? Os gorchest gadael

gwlad, iechyd, raeddiannau, a bywyd, ceraint a chyfeiHion, ar
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alwad y Goriichaf, beth a fydd rhoddi i fyny cin bywyd ein hunain

—ei roddi i fyny mewn parodrwydd ac e^vyllysgarwch, gan

deimlo fel Paul, chwant i'n dattod a bod gyda Christ ? Ond y
mae ffydd f)^viog yn Nuw yr lachawdwr )'n gorchfygu ofn angeu,

ac yn ei lyncu mewn gobaith gogoniant. Tuag at feithrin a

chryfhâu y ffydd hon, edrychwn yn wastadol ar ei Gwrthddrych;

nid oes dim yn anhawdd iddo ef wneuthur, nac yn rhy dda gan-

ddo ef roddi, er lleshâd a dedwyddwch y rhai a ymddiriedant

ynddo. Ymadnewyddwn, trwy ei Ysbryd ef, yn ysbryd ein

meddwl; aroswn yw ei gariad; ac felly, dysg^vyliwn holl ddyddiau

ein milwriaeth hyd oni ddelo ein cyfnewidiad. "Bydded ein

Iwynau wedi eu hymwreg>'su," fel na byddo dim yn rhwystr i ni

fyned allan ar ei air. Bydded "ein canwyllau wedi eu goleu;"

wedi éu trwsio yn brydlawn ya ngorsaf efengyl, i'n cludo yn

g}^surus tnvy bob i/ínnc/ tywyW ar ein taith i'n cartreftragp^yddol.

Dichon, yn ngoleu'r ddd, na chanfyddwyd yn y cerbyd oleu'r

lamp; ond pi y fíínnc/dn, fe weh\yd ac fe fwynhäwyd ei goleuni;

ac felly dyn duwiol : nid oedd efe, yn nghanol cysuron bywyd, o

bosibl, yn profi graddau helaeth o orfoledd iachawdwriaeth Duw;
ond yj- oedd y pryd hwnw ddefnyddiau cysur crjf yn yr enaid; a

phan ddaeth trallodau einioes, dyna efe yn tòri allan yn llawenydd

annhraethadwy a gogoneddus. '*Yr ydym yn gorfoleddu mewn
gorthr}'mderau. Duw pob dyddanwch—sydd yn ein dyddanu ni

yn ein hoU orthr)'mder." Pan y bydd y ddaear yn cau, bydd y
nef yn agoryd. Pan fo tad a mam yn gwrthod, bydd yr Arglwydd

yn derbyn. lë, pan fyddo Tad yr ysbrydoedd ei hunan yn

fflangellu, dyna'r pr)'d yr adweinir oreu ei fod ef yn derbyn ; "canys

y neb y mae yr Arglwydd yn ei garu, y mae yn ei geryddu, ac yn

fflangellu pob mab a dderbynio." Cais, fy enaid, y ffydd a'th

gysyllto â'r Argh^ydd, ac a baro i ti lynu wrtho; ac ni raid

i'th galon ofni dim a'th gyferfydd o hyn i angeu, na dychrynu

pan ddelo angeu ei hun.

DIWEDD Y CYFROL GYNIAF.



Treffynnon

:

Arírraffwyd gan P. M. Eva.\s.

I''^







PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY

BX
9178
RHMP7H
1872
CYF. 1

C.l
ROBA



Mi


