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PREGETH I.

YR ADGYFODIAD A'R BYWYD.

loAN .\i. 25, 26: " Yr lesu a ddywedodd wrthi, Myfi yw yr adgyfodiad, a'r

byv%-yd : yr hwn sydd yn credu ynof fi, er iddo farw, a fydd byw ; a phwy
b}Tiag sydd yn fyw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw yn dragyw^dd. A
wyt ti yn credu hyn? "

YMAE'R geiriau hyn yn rhan o ymddyddan yr Arglwydd

lesu Grist â Martha, yr hon oedd yn awr mewn profed-

igaeth drom o herwydd marwolaeth ei brawd. Yr oedd ei ffydd

hi yn Nghrist yn gywir, ond 501 wan ac anmherffaith, ac felly yn

ei gadael hi yn ddigysur, ac yn gwynfanus, os nid yn duchanllyd,

yn ei thrallod. Credai hi y gallasai Crist, pe mynasai efe, gadw

ei brawd rhag marw ; ac yr oedd hi yn tybied hefyd am dano, pe

buasai efe yn wyddfodol yn gweled poenau'r brawd, a'u gofid

hwythau'r chwìorydd, y buasai ei dosturi yn cyffroi, ac y Uuddiasai

i La2arus farw. Ond yr oedd hi yn ymddangos yn siomedig am
na ddaethai yr lesu atynt pryd yr anfonasent ato. Efe, yr hwn

yn wastad oedd yn barod i ddangos trugaredd, hyd yn nôd i

estroniaid,

—

>t: oedd yn syndod ganddi pa fodd yr ydoedd ef mor

ddifater am danynt hwy oedd yn gyfeiUion mynwesol ganddo, a'r

rhai oedd hefyd yn deulu urddasol yn y byd, ac oddiar ddwylaw

pa rai yr oedd efe wedi derbyn llawer o garedigrwydd. Hi a

gredai hefyd y gallasai Crist godi ei brawd o farw. " Mi a wn

hefyd yr awr hon, pa bethau b}Tiag a ddymunech di gan Dduw, y

dyry Duw i ti" Yr oedd ei ffydd hi fel hyn yn myned yn

gryfach, ac eto yr ydoedd yn ddiffygioL Nid oedd hi yn dirnad

CyF. III. A



2 Yr Adgvfodiad cêr Bywyd.

fod ganddo ef fywyd )Tiddo ei hun fel Mab Duw, ac awdurdod

fel CyírjTigwr i fywhâu y neb a fyno ; ond yr oedd hi yn synio

yn achel am dano fel Prophwyd ac fel CyfaiU Duw, )t \ivm. y

rhoddai Diiw iddo yr hyn a fyno. Edrychai hi arno yn fwy fel

Eiriolwr Uwyddiannus ger bron yr orseddfainc, nag fel Tywysog

yn eistedd arni, gan arglwyddiaethu ar y meirw a'r byw.

Ond y mae lesu Grist yn gwellâu a chryfliâu ei ffydd. " Ad-

gyfodir dy frawd drachefn," medd efe wrthi. Yr oedd efe yn ei

chyfeirio at y wyrth fawr, gysurlawn iddi hi, yr oedd efe yn

myned i'w gwneuthur, ond yn llefaru yn anmhenodol, er mwyn
profi a thynu ymlaen fifydd Martha. Dy^ved hi, " Mi wn yr

adgyfodir ef yn yr adgyfodiad y dydd diweddaf " Yr oedd hi yn

gwbl grediniol o hyny; ond yr oedd arni eisieu ffafr nês ati y pryd

hwn. Daw, fel pe dywedasai hi, fe ddaw fy mrawd yn fyìv dra-

chefn yn niwedd y byd ; ond beth pe dymunech di, Argl^ydd,

gan Dduw ar ei adgyfodi ef heddyw ? " Yr lesu a dd)^vedodd

IwTÚú,
Myfi y^v yr adgyfodiad, a'r bywyd ;

" a'r un peth i mi yw

codi dy frawd heddyw â'i godi y dydd a ddaw. Myfi fy hunan

yw canolbwynt, gìvreiddyn, ac achos yr adgyfodiad. Yr adgyfod-

iad ydwyf yn bresennol yn fy mherson fy hun ; ac wth fywhâu

Lazarus yn a.vn, mi a roddaf amlygiad a gwystl o'r gwaith mawT

a wnaf y dydd diweddaf. " Yr hwn sydd yn credu ynof fi, er

iddo farw, a fydd byw." Caiff ei ysbryd fyw yn ddedwydd er i'w

gorfif farw, a chaiff ei gorfî godi yn fyw eto. " A ph^vy bynag

sydd yn fyw, ac yn credu ynof fi
"

—

p\vy bynag a gafodd y bywyd

yn mr trvry gredu ynof—"ni bydd manv yn drag)^vydd;" b^'w^d,

a dim ond bywyd, a fydd ei ran yn ei undeb âg Arglwydd a

Thywysog y b)^vyd, Mae rhai yn cyfuno hyn â'r teitlau mewn
modd gwahaniaethol. Myfi yv: yr adgyfodiad ; ac feUy, "yr h^vn

sydd yn credu ynof fi, er iddo fanv, a fydd byw." Myfi yw y

bywyd ; ac am hyny, " pvry bynag sydd yn fyw, ac yn credu ynof

fi, ni bydd marw yn dragywydd" Ond y mae'r naill yn rhedeg

i'r llall. Y meinv yn Nghrist a gyfodant i fywyd anfarwol ; ac, )ii

1 wir, nid marw mewn gwirionedd a wnaethant ; er manv ar y
ddaear, byw ydynt eto yu y nefoedd

;
ymddangosiad o farw

} doedd, ac nid gwir fanv. Am farw yn yr yst)T briodol, ni bydd

i
credadyn farw jm dragywydd.

" A wyt ti yn credu h)'n ? " Tr^vy yr appeUad hwn at Martha,
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mae Crist, dybygid, >ti cyffroi ei ffydd i ymorphwys >Tiddú yn

fwy fel Mab Duw, a'r jMessíah addawedig, ac felly i gofleidio yn

galonog ei honiadau uchel am dano ei hun. " A wyt ti >-n credu

hyn?" Gyda ôydd g>ffredinol am yr adgyfodiad, a wyt ti yn

credu mai myfi yn bersonol yw >t adgyfodiad a'r bywyd ? a elli

di ddimad fod pob un sydd >ti credu ynof fi yn derbyn by\vyd

nad all marw mo'i ddw>Ti ymaith ? " Dywedodd hithau wTtho,

Ydwyf, Arglw>-dd
;

yr ^v>f fi >ti credu mai ti yw y Crist, Mab

Duw, yr h^vn sydd yn dyfod i'r byd." Yr wyf yn credu hyny, ac

felly yn credu pob peth a gynnwysir yn hyny. Gan mai ti y^

y Crist, Mab y Duw b^'w, a'r Messîah a hir ddysgwylid, nid

anhawdd >tv i mi gredu mai ti yw >t adgyfodiad a'r by^vyd.

Yr ydym yn galw sylw at y grediniaeth y Ueferir yma am dani

:

" Hyn : " y pethau mawTson a dd>^vedir >ti y testun—" a Avyt ti

yn credu hyn ? " Sylwn yn

I. Ar fater y grediniaeth.

II. Ansawdd ac effaith y grediniaeth.

I. Mater y grediniaeth :
" Hyn," sef y dystiolaeth ogon-

eddus yn y testun. Beth a gynnwysa ?

I. Bod Jtiarwolaäh, yn ?igwir ystyr y gair, wedi ei godi ymaith

gyflwr credadyn. " Ni bydd marw yn dragywydd." P\vysleisir

yr ymadrodd hwn gan rai, wrth ei ddarllen, mewn ffordd o geisio

dangos y bydd credadyn farw, ond na bydd efe farw >ti dragy-

wydd, sef, er iddo farw >ti naturiol, na bydd efe ddim yn ngafael y

farwolaeth hono dros byth, gan yr adgyfodir ef >ti >t adgyfodiad

cyffredinol, neu ynte, er ei farwolaeth naturiol, na bydd efe ddim

marw y farwolaeth dragy\vyddoL Mae hyny yn wir; ond mi

dybygaf mai nid dyna wir yr adnod hon. Meddwl y gair ydyw, i

na bydd credadyn farw byth. Dyna'r meddwl, ni a welwn, sydd

!

i'r duU hwn o lefaru gan Grist. Pan y dywed, " Pwy bynag a

'

yfo o'r dwfi- a roddwyf fi iddo, ni sycheda yn dragywydd," y

meddwl yw, fel y gwelir yn amlwg, nid, na bydd efe >ti sychedig

yn wastadol hyd byth, gan y paid efe a sychedu r>^vbryd, ond, na

bydd amo byth syched. Ac mai felly y mae'r gair hwn i'w ddeall

sydd eglur oddi\vrth ymadrodd cyffelyb yn loan viiL, "Os ceidw

neb fy ymadrodd i, ni wôl efe fanvolaeth yn dragywydd ;
" yr un

dull o lefam ag a arferir am Enoch yn y llythyr at yr Hebreaid :

" Trwy ffydd y symudwyd Enoch fel na welai farwolaeth." Ac

A 2
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fel na chafodd efe gymaint â gweled marwolaeth, felly y bydd i

bob un a geidw ymadrodd Crist ; ni wêl hwnw farwolaeth byth.

Beth bynag a wêl credadyn—ac efe a wêl gorff yn dychwel i'r

ddaear fel y bu, a'r ysbryd at Dduw yr hwn a'i rhoes, ni wêl efe

byth mo angeu yn ei wir natur.

"Cyflog pechod yw marwolaeth." Pan yr aeth Duw i grynhoi

trueni a phoenau cosbedigaethol troseddwr ei gyfraith i un gair,

dyna'r gair cyntaf a arferodd :
" Gan farw y byddi farw." Gyda

gohvg ar y ddeddf a droseddwyd, gelwir y trueni yn gosbedigaeth;

i ddangos chv/erwder a drwg ei gynnwysiad, gelwir ef yn felldith;

ond i ddangos dyfnderoedd y tnieni, nid oedd gan Ysbryd Duw
un gair mwy cynnwysfawr i'w alw na mariüolaeth. Nid yw cosb

a melldith pechod yn ddim llai na marw marwolaeth ofnadwy ei

hystyr; marwolaeth sydd yn cyrhaedd hoU berson y troseddwr,

ac yn dragywyddol fel ei hanfod. Pan bechodd dyn, nid yn unig

efe a syrthiodd dan farn marwolaeth, ond eíe a fu farw ; ac yn

farw y mae efe, a marw a fydd efe byth os heb waredigaeth.

Mae'r farwolaeth wedi ymaíìyd yn ei gyfansoddiad corfforol.

Nid yn unig y mae yn agored i'r arfau angeuol âg y mae Duw
wedi eu darpar a'u cadw iddo ei hun hyd amser cyfyngder, dydd

ymladd a rhyfel, cleddyf, newyn, heintiau, a damweiniau, ymha
rai ar amserau y gellir darllen cyfiawnder, gyda soriant yn ei

wedd, yn rhoi miloedd yn dail i'r ddäear—nid yn unig, meddwn,

y mae dyn mewn marwolaethau yn fynych yn yr ystyr yma, ond y

mae angeu yn gweithio o'i fewn ef. Mae marwolaeth wedi lef-

einio ei natur o'r bru; dechreuodd farw pan y dechreuodd efe fyw.

Cymaint o'i amser ag sydd wedi pasio, angeu a'i bwytäodd; a

chymaint sydd eto i ddyfod, amser i farw ydyw. Mae dyn beun-

ydd yn marw ; beth bynag arall a wna, mae yn marw bob dydd.

" Amser i eni." A pha beth sydd wedi hyny? "Amser i far^v."

Am bobpeth arall a wna dyn wedi ei eni, marw y mae wrth eu

gAvneuthur oll. Ac y mae yr orch^^yhaeth i'r dyn annuwiol >ti

rhan o'i gosb. Ystyrier natur ei gystuddiau, yr hyn sydd yn cyd-

fyned â hwy, a'r hyn sydd yn eu dilyn, ynddynt marw y mae ac

y bydd.

Mae'r farwolaeth hon wedi ymaflyd yn enaid dyn. Yd}'^^, y
mae dyfroedd gwenwynig y farwolaeth yma wedi dyfod hyd at yr

enaid. Ac y mae'r farwolaeth ysbi^dol hon yn cyimwys yr holl
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drueni sydd yn cylchynu ysbr}'d dyn yn y byA\yd \\\wl. Mae

Duw ei einioes wedi cilio oddiwrtho ; mae cariad, y gallu a roed

i ddyn i wasanaethu a m\\ynhâu Duw, wedi diflanu o'r galon ; ac

yn hyny, dyna efe, gyda golwg ar Dduw, megys pe na byddai yn

bôd, a chyda golwg amo ei hun, yn waeth na bod heb fod.

Wedi i dd}Ti ddarfod â Duw, mae ei holl awyddfyd yn troi at y

creadur; ac y mae hwnw, drachefn, dan felldith iddo, fel na chaiff

efe wir foddlonrwydd mewn dim. A oes ganddo feddiant bydol ?

y mae'r cyfryw feddiant wedi ymgysylltu âg ef yn ei serchiadau,

yn troi fel DaHla i Samson, i'w boeni i farwolaeth. Os gwêl efe

olud gan ei gymydog, mae cenfigen yn pydru ei esgym, ac yn ei

ladd. Os yw yn amlhâu ganddo ef ei hunan, mae yn ymborth

i'w lygredd, ac yn gweithio i'w ddinystrio yn dragywydd ; neu, os

bydd yn ei goUi, mae tristwch ar ei ol yn gweithio angeu. Os

bydd yn cyfarfod â phoenau ac â siomedigaethau, mae yn ym-

ddigio hyd angeu, yn chwanegu pechu yn erbyn yr Argh^ydd, ac

yn aml yn cablu Duw o dan ei bla.

O'r diwedd, wedi bod yn difuddio ei enaid oddiwrth ddaioni,

yn t}Tu heb allu mwynhâu, ei holl ddyddiau yn bw}1:a mewn
tywyllwch, mewn digter mawr, gofid a llid, dacw efe yn cael ei

arwain at frenin y dychryniadau. Wele'r byd yn cilio, a'r enaid

mewn tywyllwch a gofid yn wynebu tragywyddoldeb. " Dyddiau

tywyllwch," yn ystyr waethaf y gair, yw angeu i'r annuwdol. "Yn

y tywyllwch yr ymedy." Nid jo. unig y mae ei gorfif yn gystudd-

iol, ond mae ei enaid mewn ing. Nid yn unig y mae mewn

cyfyng-gynghor, eithr yn ddiobaith. Nid yn unig y mae euog-

rwydd yn ei erlid, ond y mae Duw wedi ei Iwyr adael. Nid yn

unig y mae angeu }-n bwTw ei d o glai i lawT, ond y mae yn

hyny }ti cael ei ddyfetha. Ar ei ymadawiad â'r ddaear, mael

ei enaid }ti disgyn i uffem ; a phan y caifif y corfif ei ail-uno âg

ef, dyna farwolaeth, càn Ueted â'i holl natur, a chyhyd â'i fòd, yn

ymborthi arao mwyach. Os dywedir wrthyf nad yw dyn fel pech-
j

adur ddim yn teimlo mor druenus â hyn }ti ei fywyd, minnau a

ddywedaf nad ^^w'r dideimladrwydd hwnw yn ddim ond prawf o

nerth y farwolaeth ysbrydol, ac ernes o'r farwolaeth dragy-

wyddol sydd yn ei chanlyn.

Oddiwrth y farwolaeth hon, y mae'r credadyn wedi ei ryddhâu.

Mab Duw a gymerth ein natur, ac a ymgysylltodd â'n hachos, a
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thrwy ei ufudd-dod a'i angeu a wnaeth iawn i Dduw dros bech-

odau Uaweroedd. Ac yn awr y mae credinwyr wedi marw y

farwolaeth arswydlawn ynddo Ef yr hwn a íu far\v drostynt. Am
hyny nid oes dim marwolaeth i'r rhai sydd yn Nghrist lesu. Mae

bam angeu wedi ei symud oddiar eu personau, a'u henaid yn

dechre byw yn yr Ysbryd Glân.

Mae yn Avir fod yn anhawdd i'r rhai sydd yn barnu'r cwbl \vrth

y golwg gredu fel hyn am bobl dduwiol. Nid oes dira gwahah-

iaeth mewm ymddangosiad rhwng y cristion âg eraiU ; ie, y mae

yn fynych yn fwy profedigaethus yn y bywyd yma na'r annuwiol

ei hunan, Beth er hyny ? y mae natur ei brofedigaethau a'i gys-

tuddiau wedi ei newid. Os ydynt yn felldithion o ran eu ffurf,

bendithion ydynt mewn gwirionedd. Mae'r farwolaeth oedd yn-

ddynt wedi ei symud; gorchwyhaeth Tad yr ysbrydoedd sydd

yma, a byiv ydyAV efifaith y cwbl. Paham y mae'r cristion yn aml

yn frasach ei brofiad yn angeu nag yn ei fywyd? Bwyd sydd

wedi dyfod iddo o'r hen f^vytäwr, a melusder allan o'r cryf ; Mab

Duw ac yntau sydd yn cydwledda ar yspail y fuddugoUaeth. Am
a wyddom ni, yr oedd dyfroedd Jericho yr un lUw a blâs wedi i

Eliseus eu hiachâu âg oeddynt o'r blaen ; ond pa fodd bynag, yr

oedd eu natur wedi ei newid. Yn Ue bod yn achos manvolaeth a

diffrwythdra, dyma hwy weithian yn fyAvyd i'r hoU dir. Yn gyíîelyb

y mae am brofedigaethau y saint. Yr un ílâs ydynt i'r teimlad â

phrofedigaeth rhy\vrai eraiU; nid oes un cerydd inatur yn hyfryd,

ond yn anhyfryd; ac er hyny, "mae yn rhoi heddychol íîn\-yth

cyfiawnder i'r rhai sydd wedi cynefino âg ef " Mae ceryddon ein

Tad nefol, medd credinwyr, " er Uesâd i ni, fel y byddem gyfran-

ogion o'i sancteiddnv)'dd ef " Maent hwy yn fyw serch eu bod

yn cael eu rhoi yn wastad i fanvolaeth; mae by^^yd lesu yn fifrydio

trwy eu cyrfif a'u heneidiau yn nghanol eu marwolaethau yn ac

oddi\vrth y byd. Os yw'r dyn oddiaUan yn Uygru, mae'r dyn

oddi mewn yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd. Maent yn

gorfoleddu mewn gorthrymderau, yn derbyn cynnaliaeth oddi

tanynt, a Ues trw}^ddynt, ac yn mwjTihâu gobaith gwaredigaeth

oddiwTthynt. "Yr wyf yn Uawn o ddyddanwch," ebe Paul

gystuddiedig, "yn dra chyflawn o lawenydd yn ein hoU

orthrymder."

Mae'r rhyddhâd hwn oddiwrth famolaeth, fe welir, yn perthyn
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i'r hoU gredin\v}T fel eu gilydd. " A ph\vy bynag sydd yn fyw^,

ac 3m credu ynof fi, ni bydd marw yn dragywydd." Beth

bynag fyddo ei sefyllfa yn y byd, pa fath byiiag yw ei amaethiad

meddyliol, pa un bynag ai ydyw yn gorfoleddu mewn sicrwydd

gobaith, neu yn rhodio yn alarus gan orthrymder ofhau ac

ammheuon, mae ei fywyd am byth yn ddiogel, mae marw wedi

ei godi o'i gyflwr yn dragywydd, a hyny nid trwy ddim a

wnaeth efe, ond trwy gredu yn yr Hwn a fu ufudd hyd angeu,

ìe, angeu'r groes.

2. Mae yn gynnwysedig yn hyn, gredu y bydd ysbryd y cred-

adyn, ar ol marw, yn byju gyda Duw. " Yr hwn sydd yn credu

ynof fi, er iddo farw, a fydd byw." Y bywyd o ras a dderbyniwyd

mewn adenedigaeth, nis gall marwolaeth y corff gyíîwTrdd â hwTiw

;

ac yr oedd hwnw jti ddechre byw^'d tragy^Ayddol ; ac wrth farw

i'r ddaear, mae yr enaid yn myned i fywyd tragyw^ddol yn nef y

nefoedd.

Rhaid i ni addef fod )t ystâd y byddwn ynddi }T1 fiian bellach

—ystâd yr enaid rhwng marwolaeth y corfif a'i adgyfodiad, yn un

ddyeithr iawn i ni yn y fuchedd hon. Er nad amlygwyd i ni beth

a fyddwn wedi yr adgyfodiad, eto ni a dybiwni y byddwn yn deb-

ycach i ni ein hunain ar ol codi o'r bedd nag a fyddwn )ti y

cyfwng rhwng angeu a'r adgyfodiad. Byddaf yn ddyn, yn ddyn

cyflawn, y bore hwmw drachefn ; eithr ni byddaf felly tra yr aroso

corfF ac ysbryd ar wahan. Ond er mor ddirgel yw y sefyUfa

ysbrydol yn y cyfwng rhwng h\v}T marwolaeth â bore yr adg}'f-j

odiad, g\vyr y cristion fod i'r cyfryw sefyllfa fodolaeth wir

ioneddol, a'i bod hefyd yn well ystâd na'r un bresennol.

Y mae credinwryr )m sicr am \ionedd neu fôd yr ystâd nefol,

oblegid y maent hwy yn C}Tneryd Duw ar ei air. Y mae'r gair yn

dangos fod gan Grist Dad, bod gan ei Dad d, bod yn y t)' hwnw
lawer o drigfanau, fod Crist wedi myned yno i barotoi lle i'w

deulu, a'i fod yn dyfod i'w^ c)Tneryd hwynt yno ato ei hun. Den-

gys gair Duw iddynt hefyd fod ganddynt frodyr yn y trigfanau

nefol, y rhai sydd yn trigo yn nirgelwch y Goruchaf, ac yn aros

dan g)'Sgod )t Hollalluog. Aeth dau, Enoch ac EHas yno, nid yn

unig o ran eu heneidiau, ond o ran eu cyrfif hefyd. Daeth dau,

Moses ac EUas, i lawr o'r nefoedd i'r ddaear, i gyfarfod â Christ

ar fynydd y gweddnewndiad ; a dychwelasant yn ol i'r nefoedd
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drachefn. Nerthodd a chyfaddasodd Duw lygaid Stephan, pan

yr oedd yn nghanol ei erlidwyr gwaedlyd, fel y gwelodd efe nef y

nefoedd. lë, yr wyt ti yn credu, Stephan, am y fath le. ' Ydwyf,

ond y mae genyf yn a\vr fwy na chredu ; mae íîydd wedi troi yn

ohvg; mi welaf y nefoedd, a hono i mi yn agored; mi welaf

ogoniant Duw, a'r lesu, Mab y dyn, yn sefyll ar ddeheulaw

Duw. O y Cyíiawn a'm Gwaredwr ! dyna efe, nid yn y preseb,

nid ar y groes, nid yn y bedd, ond ar ddeheulaw'r Mawr-

edd, ac yno heddy^v yn sefyll; sefyll yn barod i'm cynnorth-

wyo, sefyll i'm croesawu ato ei hun.' Fel hyn, y mae cyflwT o

berfîeithr\vydd nefol yn bod yn sicr i'r saint Da y g^^yr cred-

adyn na ddisgyn ei ysbryd i ddiddymdra yn angeu—na adewir

mohono, wedi iddo fyned o'r corfî, i grwydro yn yr ëangderau

dirfaw, wedi ei goUi ei hun. Mae yn dysgwyl am ddinas âg iddi

sylfeini. Nid ymgilio i ddim, ac nid gAvibio i rywle, y ceir ef ar ol

awr marwolaeth, ond wedi myned i gartrehi gyda'r Arghvydd.

Y mae'r credinwyr yn deall hefyd am yr ystâd nefol, ei bod yn

llawer g^vell na'r ystâd ddaearol. Awgr}Tnir hyn i ni yn yr enwau

a gawn ami. Beth ydyw? Paradwys. Gardd yr Arghvydd i

ddjTi mewn diniweidnvydd ydoedd yr hen baradwys, Ue yr oedd

hoU brydferthion y ddaear wedi eu cydgrynhoi, a'r cwbl yn gyfaddas

i weini hapusrwydd i ddyn fel perchen corfif ac enaid. Paradwys

Duw yw nef y nefoedd, lle y bydd gogoniant digreuedig a thra-

gywyddol y Duwdod yn disgyn fel goleuni ar bob prydferthion

eraill sydd o'i mewn
; y cwbl yn dda, yn deg, yn ddymimol, a'r

ysbryd yn eu mwynhâu yn ddedwyddach a pherffeithiach nag y
medrai Adda fwynhâu hyfrydwch gardd Eden. Bendigedig fyddo

'Duw a'r Oen ! medd yr enaid dedwydd; yma o bob pren ni a

gawn fwyta, ac o bren y byw'yd yn arbenig.

Gelwir hi hefyd yn fynwes Abraham. Beth y\v myned i'r

nefoedd ? Plant yn myned i fynwes tad. Yno y cei di, enaid

crediniol, dy ddwyn drachefn i gyfeiUach dy hen frodyr a

welaist ac a fwynhëaist o'r blaen, a hono yn gyfeillach o'r fath

agosaf, gynhesaf, a mwyaf mynwesol. Ac ynghyda h>Tiy, ti a gei

gyfeillachu â'r hen seintiau y buost yn darllen am danynt yn y
Bibl, ac, yn wir, â myrddiynau na wyddost ti ddim am danynt

erioed \ ti a'u cei hwy yn cydagor eu mynwes i'th groesawu i'r

tragy^vyddol bebyll.



Vr Adgyfodiad dr Bywyd. ç

A ydyw hyna oU yn rhy fychan i wneyd i fyny nefoedd lawn ?

Beth dybygech chwi, ynte, am hyn ? " bod gyda Christ
!

"

" Heddyw y byddi gyda mi yn mharadwys." Dyna a'i gAvna yn

nefoedd yn wir i gristion : cyfeiUachu a i Brynwr yn uniongyrchoh

a gweled a chydfwynhâu ei ogoniant ef. Dyma beth yw "teyrn-

asu me\\Ti by\vyd tr\\y un, lesu Grist: " cyfranogi o'r un byAvyd â

Christ, a hyny yn y modd rawyaf urddasol : byw, a theyrnasu

mewn by^vyd ; cael ar unwaith ei fywyd ef a'i ogoniant ef.

I ni, y Cymry, gall y meddwl hwnw eto am yr ystâd nefol fod

yn feddwl hoíî a hyfryd: " cymanfa." lë, myned i gymanfa

—

myned i'r sasiwn, yw myned i'r nefoedd, myned "i gymanfa a

chynnulleidfa y rhai cyntafanedig." Yma ni a wehTO mai addol-

iad cymdeithasol yw'r sefyllfa nefol. P^\7 y\v g\vrthddrych yr

addoliad? " Duw, Barnwr pawb." Pwy y\v cyfrwng yr addohad?

" lesu, Cyfryngwr y testament newydd." Pwy yw yr addohvyr?

" Myrddiwn o angyUon, ac ysbrydoedd y cyíiawn y rhai a ber-

ffeithwyd." Pawb a \\yx am addoH mewn dyleds\vyddau crefyddol

a wyddant mai dyma yr hapusrwydd m\vyaf sylweddol sydd i'w

brofi yn y bywyd hwn, er fod yr addoUad goreu yma yn gymysg

âg anmherffeithrwydd a gwendid. Ond beth am addoliad per-

fifaith nef y nefoedd ? Gallem ddywedyd mai rhy\v un oedfa fawr

i'r enaid nefol a fydd yr holl dymmor o angeu hyd yr adgyfodiad;

pob gorchwyl wedi darfod ond byw i Dduw; pob dydd wedi

dybenu mewn un sabbath maith ei hd. Bydd yr ysbryd

dedwydd yn ymdeimlo fel yr oedd Jeremîah ryw ddiwrnod wedi

ei süo o'i drallodion i nefol hwyl
;
yn yx h\vyl hono, O yr oedd efe

yn hyfryd ! ac wedi deffro o honi, yr oedd ei gof yn synio yn hapus

am dani. Felly y bydd yr enaid yn y nef hyd fore yr adgyfodiad:

crwydriadau'r myfyrdod wedi darfod, pob chwant a blys anianol

wedi pallu, holl deimladau terfysglyd y galon wedi gostegu; Duw
yn yr enaid, a'r enaid yn Nuw yn amgyffred gwirionedd, yn

mwynhâu daioni, yn rhyfeddu gogoniant, yn addoli Duw yn

ddiflin a diball ; felly yr un oedfa fawr felus yn para oes ar ol oes,

yn ol cyfrif y ddaear. A phan ddêl yr adgyfodiad, bydd yr enaid

dedwydd >ti barod i ofyn, Pa beth ! a ddaeth awr prynedigaeth y

corff i'm cyfarfod eisoes ? O mor ebrwydd ! Ond oni wyddost,

enaid Uòn-synedig, fod oesoedd meithion laweroedd wedi pasio

ar y ddaear er pan ddaethost ti yma? Wele, ynte, efe a all
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ddywedyd, fel Jeremîah, " Ar hyn y deífröais, ac yr edrychais, a

melus oedd fy hûn genyf."

3. Perffeithiad iachawdwriaeth yn adgyfodiad y corff a gyn-

nwysir hefyd yn mater y grediniaeth hon. " Yr hwn sydd yn

credu ynof fi, er iddo farw, a fydd byw." Yn ac wedi dydd

angeu, efe a fydd byw o ran ei enaid, megys y nod^^^d ; ac yn

yr adgyfodiad y dydd diweddaf, efe a ddaw i fy^y hefyd o ran

y coríTj ac yna byw a fydd efe, gorff ac enaid, yn dragywydd.

Dyma fywyd tragywyddol yn ei addfedrwydd bellach. Cafwyd

yr hawl iddo yn y cyfiawnhâd ; dechreuodd anadlu yn yr ailen-

edigaeth ; rhoddwyd cam mawr tuag ato yn angeu ; ac weithian

wele efe wedi ei berff'eithio. Heddyw dyma'r cynauaf ar ol y

blaenffrwyth, y prynedigaeth yn gyflawn, y mabw}'siad yn cael ei

sicrhâu a'i ddadlenu ar gyhoedd, plant Duw wedi cyrhaedd eu

llawn oed, dadguddiad meibion Duw wedi dyfod, pryd y mae

wedi ei amlygu iddynt pa beth a fyddant hwy byth.

Nid oes un ammheuaeth na phetrusder i'w coleddu ynghylch

y perífeithiad hwn. Mae cariad Duw, gallu Duw, a gwirionedd

Duw, yn cydwaeddi uwch ben corfif marw credadyn, " Rhaid i'r

Uygredig hwn ^yisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo

anfarwoldeb." Rhaid cyfnewid y coríîgwael, fel y gwneler ef yr

un fifurf â'i gorfif gogoneddus Ef, y Cyntafanedig oddiwrth y

meirw. Rhaid duyn y daearol greadur dr^yy'r byd, drwy angeu,

a thrwy'r bedd, i'r digonolrwydd Uawenydd sydd ger bron yr

Arglwydd Dduw. Mae cyfammod Duw yn Nghrist, y cyfammod

tragywyddol sydd wedi ei luniaethu yn hollol ac yn sicr, yn peri

nas geUir gadael cyrfif y saint i or^yedd dros byth yn Uwch y

ddaear. Buoch yn sylwi fel y gosodid yr arch, neu y coíîr, ymha

un yr oedd corfif marw, i lawr yn y bedd wrth rafifau ; ac wedi

dodi yr arch yn y gwaelod, goUyngid ymaith un pen i'r rhafif, a

thynid hi i fyny oddiwrth yr arch cyn Uanw y bedd â phridd.

GaUwn ni ddywedyd am saint Duw, y rhai a wnaethant gyfam-

raod âg ef tnvy aberth, mai yn rhaffau'r cyfammod y bydd eu

cyrfif hwynt yn myned i \â.\a i'r gwely pridd, ac na thynir ymaith

y rhafifau hyny o'r beddrod. Bydd corft" y credadyn yn gorwedd

o fewn rhafif y cyfammod na syfl, a bydd dau ben y rhafif yn aros

yn nwylaw Duw HoUaUuog ; ac yn more'r dydd diweddaf, efe a

dn ei law, sef ei ddeheulaw, o ganol ei fynwes, ac a ddwg y
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lhvyth g^verthfa\\T, meddiant prynedigaeth, o'r bedd i'r lân. Mae
Duw wedi arfer dcmandio pobl ei gyfammod o bob man. Pharaoh,

goUwTig ymaith fy mhobl. Babilon, agor dy ddorau i Israel Duw
fyned i'w g\vlad. Ac efe a ddywed eto, Ogof maes Machpelah,

myfi yw Duw Abraham, Isaac, a Jacob, sydd â'u Uwch yma yn

gorwedd ; d}TO Iwy i fyny i mi, canys dy feirw a fyddant byw.

Ac felly y bydd am weddillion marwol hoU deulu'r ffydd, pa le

bynag y byddant.

" Cyfammod sy i'w codi i fyiiy 'n fyw.

"Er mynd i'r bedd, â'u gAvedd yn ddigon gwael,

Dwêd wrth eu llwch, Dowch, codwch, rhaid eich cael !

"

4. Mae jTi hyn grediniaeth mai lesii Grist yw aîvdwr a pher-

ffcithydd yr holl fefidithion mawrion a ddygir yma ger hron.

" Myfi yw yr adgyfodiad a'r bywyd." Teitlau y\v y rhai hyn

nasgall neb eu Uanw ond y Duw byw. " Fr Argìwydd Dduw

y perthyn diangfäau rhag marwoíaeth." Pan ddarllenodd brenin

Israel y ll^thyr oddiwTth frenin Syria ynghylch Naaman oedd

wahanglwyfus, efe a lefodd, " Ai Duw ydwyf fi i farwhâu ac i

fywhâu?" P\vy yw hwn, gan hyny, yr hwn a ddywed wrth

Martha drallodus am farw ei brawd, " Myfi yAv yr adgyfodiad a'r

byw}^d ? " Ai nid honiad g\vag, neu ymffrost disail, yw y cyfry

w

ymadroddion yn ei enau ? O nage ! er y gallech feddwl nad y\v

efe ond luddew tlawd, eto sicr yw mai "hwn yw y gwir Dduw,

a'r b}Tvyd tragyAvyddol." Dyna " y dyn, Crist lesu," mae yn

wir; ac efe a yr ar y fynyd y dywed, " Myfi yw yr adgyfodiad

a'r bywyd," y bydd efe fanv, a manv o fanvolaeth boenus a mell-

digedig, a hyny ar fjTder bellach. Ond yn y cnawd yn unig y
bydd efe wedi ei farwolaethu, a'r famolaeth hono nis gall ei ddal

ar ol deuddydd ; ac yn ei g}'fodiad oddiwth y meinv, efe a wneir

yn flaenffrw}-th y rhai a hunasant. Dacw yr hwn oedd â nerth

marwolaeth ganddo, hyny yw diafol, yn arfer ei hoU nerth a'i

ystryw, i gael }t lesu }ti garcharor yn naeard tywyll angeu; ond

wedi ei dd\vyn yno, buan y dangosodd efe mai buddugoliaethwr,

ac nid carcharor, }tio ydoedd. A'r un yw gorchfyg\vr marwolaeth

âg awdwr anfanvoldeb ; o herwydd " yr adgyfodiad a'r bywyd "

ydy\v
; y naill fel y Uall. Wele yr Adda diweddaf, yr hwn sydd

yn ysbryd yn bywhâu. " Myfi a ddaethum fel y caent fywyd, ac
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,y caent ef yn helaethach." Y dydd y credodd pechadur yx\

Nghrist, y dechreuodd efe fyw i Dduw; y dydd y bydd efe yn huno

yn Nghrist, y cychwyna ei ysbryd fyw yn nefoedd Duw ; a'r dydd

y C}Thaedda efe adg}'fodiad bywyd trwy leferj'dd Crist, y bydd ei

gorff a'i enaid ynghyd yn meddiannu gogoniant Duw. Wedi i'r

enaid, pan oedd efe farw, gael ei fywhâu gyda Christ, b}Tv yd}Tv

;

eto nid efe, ond Crist sydd yn byAv ynddo ef. Gw}^n eu byd pob

un a'r a ysgrifenwyd ymhlith y rhai byw yn Jerusalem, y rhai a

allant ddywedyd yn glodforus, " Crist ein bywyd ni," ac wrth ba

rai y dywed efe yn ddyddanus, " Byw wyf fi, a by\v fyddwch

chwithau hefyd
!

" Efe a gyfododd yr enaid yn gyntaf o fedd

pechod a chamwedd, ac efe a gyfyd y coríT yn ddiweddaf o fedd

daearen. Teihvng ydyw fel hyn o'r enw mAvyaf mawr, " Myfi

yw yr adgyfodiad a'r bywyd."

II. Ansawdd ac effaith y grediniaeth. "A wyt ti yn

credu hyn?" A wyt ti, Martha, yn derbyn fy ymadrodd hwn,

nid fel mynegiad am beth a all fod, ond fel tystiolaeth am
yr hyn sydd sicr? A elli di obeithio ynof o'r herwydd, a'th

ddyddanu dy hun, a'th chwaer Mair, tnvy'r gobaith hAvnw ? Ac
a wyt ti yn barod i broffesu profFes dda yn fy ngalluogrwydd

a'm ddylanwad ar fywyd ac angeu, ar y bedd ac ar y byd a

ddaw ?

Mae ein Harglwydd yn rhoddi'r cwestiwn i bob un o honom

ninnau hedd}^^. " A wyt ti yn credu h}Ti ? " A welaist ti ogon-

iant Crist fel yr adgyfodiad a'r bywyd, nes ei addoli ac ymddiried

ynddo ? A wyt ti yn argyhoeddedig nad oes wir gysur erbyn awr

marwolaeth, na g^vir obaith am y nefoedd, ond mewn undeb â'r

Prynwr byw ? Ai iaith dy galon ydyw, yn \vyneb pob temtasiwn

i ymado â chrefydd yr efengyl, " O Arglwydd, at bAvy }t: awTi ni ?

genyt ti y mae geiriau b}^vyd tragywyddol." A elli di fFan\'eHo

â'th geraint a'th gyfeilHon duwiol yn yr hyder y caiff eich eneidiau

yn fuan gwrdd â'ch gilydd gyda Christ, a'ch cyrfF eu cydg}'fodi

ganddo ef y dydd diweddaf ? Ac a eHi di fyned i farw dy hunan

mewn ífydd yn ei íywyd ef? " A wyt ti yn credu hyn ?
"

I. Os \v}'t ti, fy enaid, yn credu hyn, yr wyt 7vcdt bod yn
chwilio, ac yn awr yn tawcl orphwys, ar sicr sciliau y grediniacth.

Nid oes odid neb, fe dybygid, heb fod ganddynt rywfath o gred am
yr ystâd ddyfodol. Ond y mae Hiaws nad oes ganddynt am hyn
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ddim ond y tybiau a dderbyniasant oddiwrth hynafiaid, heblaw

rh}^v syniad arwynebol fod natur yn rhoddi tystiolaeth i wirionedd

byd a ddaw. Bod heb wadu yr hyn a ddywed yr efengyl am

Grist, ac am fy^vyd ac anllygredigaeth,—dyna yr hoU gredu sydd

ganddynt hwy. Nid yv{ y rhai sydd yn cymeryd hyn yn gan-

iatäol, heb erioed edrych i mewn iddo, ddim yn wir gredinwyr.

Nid ar gydsyniad ysgafn a rhad o'r fath y bydd dynion yn ymor-

phwys gyda phethau y maent yn barnu fod canlyniadau o b\vys yn

perthyn iddynt. " Twng wrthyf," ebe Jacob \vrth ei fab Joseph,

pan yr oedd efe yn addaw claddu ei dad yn meddrod ei dadau.

"Gwna erof fi arwy-dd mai ti sydd yn llefaru ^vrthyf," medd

Gedeon wrth Angel yr Arghvydd, pan ddywedodd efe, "Ti

a waredi Israel o law y Midianiaid." " Wele fi yn dy iachâu di,"

medd yr Arghyydd tr^vy Esaiah y prophwyd wrth y brenin

Hezecíah; "y trj'dydd dydd yr äi di i fyny i d yr Arghvydd."

lë, ebe Hezecíah, " pa arwydd fydd yr iachâ yr Arglwydd fi, ac

}T âf fi i fyny i d yr Arghvydd y trydydd dydd ? " Yr oedd ar

y naill a'r llall eisieu'r sicrhâd cadarnaf am bethau mor bwysig

yn eu golwg.

Felly hefyd y mae cristion gyda mawrion bethau tragywyddol-

deb. Mae natur yn dyweyd \vrtho yntau y rhaid fod byd arall

;

y mae tystiolaeth o'i fewn mai nid fel anifail yn mar\v y bydd efe

wrth ddarfod byw yn y byd hwn. Mae ei gydwybod wedi bod

yn llefaru wrtho ei fod, fel pechadur euog a diesgus, wedi fforffedu

dedwyddwch mewn byd arall. Bu efe mewn difrifwch a phryder

yn gorfod gofyn, " Beth sydd raid i mi ei \vneuthur fel y byddwyf

gadwedig ? " Tròdd o'i dy^^yUwch a'i drallod at y Bibl ; ac yno

cafodd fod y Duw mawr, cyfiawn, a sanctaidd wedi darparu ystâd

o ddedwyddwch tragy\vyddol, nid ar gyfer dynion heb erioed

droseddu deddf eu Crëawd\vr, ond ar gyfer pechaduriaid, sydd

â'u pechodau yn aneirif. Mae efe wedi meddwl am ddinas

iddynt âg iddi sylfeini, am wlad well, am etifeddiaeth yn y goleuni.

Ac efe a anfonodd ei Fab i'r ddaear i agor fifordd i'w dwyn iddi.

Haeddu marw, ac o dan nvymedigaeth i farw, yr oeddynt hwy

;

ond bu efe, Cyfiyngwr y cyfammod ne\vydd, farw yn eu lle,

" megys trwy fod marwolaeth yn ymwared oddiwrth y troseddau

oedd dan y cyfammod cyntaf, y cai y rhai a alwyd dderbyn

addewid yr etifeddiaeth dragywyddol." Ac wedi iddo farw
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drosom ar y ddaear, efe a aeth i fyw drosom yn y nefoedd. lë,

raedd credadyn,. mae Duw nid yn unig yn dyweyd yn ei air fod

ganddo nefoedd i bob un a grêd yn ei Fab, ond y mae wedi

rhoddi gwystl o dderbyniad i'r nefoedd, ac o ogoniant yn y

nefoedd, yn ein Rhagflaenor a aeth yno yn ein natur ni, ac

sydd yno bob araser gyda ein hachos ni. Pahara, gan hyny, os

\v)f yn ymddiried ynddo ef, yr anobeithiaf ara fy nerbyn innau i'r

nefoedd ato? Gall fy natur i ddal gogoniant y nef; ac wele

bellach nid yw euogrwydd pechod yn sefyll ar y ffordd ; canys

yr Eiriolwr, lesu Grist y cyfiawn, yw yr iawn dros ein pechodau

ni.

Ac ara adgyfodiad y corff. gan fod Duw wedi dywedyd y gwna

efe hyny, nid oes dira dadl nas gall efe ei \vneuthur. " Pa beth?

ai anghredadwy y bernir genych chwi y cyfyd Duw y meirw ?
"

Pwy a alwodd grëadigaeth o ddim i fod yn y dechre ? Pwy sydd

yn estyn y nefoedd ei hunan, ac yn Uedu y ddaear o hono ei hun?

Pwy sydd yn barhâus yn adnewyddu wyneb y ddaear ? lë, y mae

Duw nid yn unig yn gallu, ond wedi codi'r marw. Dyraa efe

wedi codi lesu Grist o feirw. Ac " os ydyra yn credu farw lesu,

a'i adg}di, felly y rhai a hunasant yn yr lesu a ddwg Duw
hefyd gydag e£" Wel, "a wyt ti yn credu hyn?" Ydwyf,

raedd cristion cywdr, craffus
\
ydwyf, rai a gloddiais, ac a aethum

yn ddwfn, ac a gefais graig yn sail i adeilad fy fîydd.

2. Os wyt ti yn credu hyn, mae inater mawr dy grediniaeth

wedi llyncii dy galon iddo ei hun. jNIae'r peth mwyaf jTi ngolwg y
medd^l yn dw)'n y galon ato yn wastad. A pha beth sydd i'w

gymharu â byw, dedwydd fyw am byth—cael y corff gwael, g\van,

ac anianol, wedi ei wisgo â gogoniant, nerth, ac ysbrydolrwydd

—

mwynhâu ar ddeheulaw Duw ddigrifwch yn dragywydd? Nis

gallwn fod yn credu hyn yn iawn heb fod hyny yn denu a

meddiannu'r galon.

Yr ydym yn cael fod cariad y cristionogion cyntefig at Grist yn

peri eu bod yn " caru ei yraddangosiad ef." Meddwl ei fod Ef, a

ddirmyg\vyd gan y byd, ond yr anwylaf ganddynt h^vy, i ym-

ddangos eto mewn gogoniant, a'i saint mewn cyfîelyb ogoniant

yn ymddangos gydag ef,—yr oeddynt hwy, dan efíaith hyny, yn ei

ddysgwyl er iachawdwriaeth, yn brysio at ddyfodiad dydd Duw,

ac, yn wyneb ei fod ef yu dy^yedyd, " Yn wii", yr wyf yn dyfod ar
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fr)-s/' yn ei ateb g}'dag awydd hiraethlawn, "Amen. Yn wir,

t}Ted, Arglwydd lesu ! " Mor wTesog oedd serchiadau Paul tuag

at Grist ! ac mor hiraethlawn oedd efe am fod gyda Christ !

" Ninnau hefyd y rhai m yn y babell hon ydym yn ocheneidio

)Ti llw)1;hog, yn yr hyn nid m yn chwennych ein dyosg, ond ein

harwisgo, fel y Uyncer yr hyn sydd fanvol gan fywyd." Mae

"genyí chwant i'm dattod, ac i fod gyda Christ, canys Uawer iawn

gwell ydpv." Ac yr oedd ei ífydd ef yn d^Ayn dydd Crist, er fod

hwnw y dydd diweddaf, mor agos, fel yr oedd yn fynych yn coUi

golwg ar bob peth tu yma iddo. I ba beth, Paul, y rhoddaist dy

hun i Grist? "I gadw erbyn y dydd hwnw." Paham y mynit

ddiarddel o'r eglwys un a wnaeth weithred ddrwg? " Fel y

byddo yr ysbryd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd lesu?"

Beth yw dy weddi dros gyfaill a'th arddelwodd ac a'th lonodd

pan ya. y carchar? " Rhodded }t Arglwydd iddo gael trugaredd

gan yr Arglwydd ^ti y dydd hwnw." Pa g}'sur sydd genyt
{

ar orpheniad dy }Tfa, pan y mae amser dy ymddattodiad, a'th ;

aberthiad fel merthyr, wedi nesâu? "O hyn allan rhoddwydj

coron cyfiawnder i'w chadw i rai, yr hon a rydd yr Arglwydd, y
j

Barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnw, ac nid yn unig i mi, ond
'

i bawb a garant ei ymddangosiad ef " Pe delai eto }T1 amser o

erlid tanllyd ar y wir grefydd, fe dynai hyny y dydd diweddaf fel

dydd yr Arglw}'dd yn agos iawn atom ninnau, ac ni a ddyddanem

ein gilydd â'r ^onadroddion am dano. Ond gyda fifydd gref yn y

dyddiau hyn, ein business penaf a fyddai masnachu â'r nefoedd,

ac ni a ardystiem yn groëw, " Ein hymarweddiad ni sydd yn y

nefoedd, o'r Ue hefyd yr ydym yn dysgìvyl yr lachawdwr, yr

Arglwydd lesu Grist."

3. Mae }Ti grediniaeth sydd yji cynnyrcìm ufudd-dod i Dduw a

gweithgarwch crefyddol. Ffydd yn gweithio, ac yn gweithio yn

dda, y\v fifydd yn hyn. Mae }ti deihvng o sylw nad ^^w Duw
erioed wedi gof}Ti addoliad a gwasanaeth gan ddyn ond mewn
cysyUtiad ág addewid byr^yd tragywyddol. Cafodd Adda, }ti ei

g}'flwr o berfifeithrw}'dd crëuedig, ei ddwyn i gyfammod á Duw,

ymha un yr oedd bywyd }ti addawedig, gyda gìvystlon o hono

;

yna yr oedd efe yn difyr wasanaethu ei Dduw. Ond dyn a

bechodd, a'r b^^^yd a gollwyd j a phan ddarfu gobaith am fywyd

tragy^Y^ddol, fe ddarfu addoli yr un pryd. Ond dyma addewid
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bywyd tragywyddol wedi ei dwyn yn ol trwy Gríst fel Had y

wraig; a dyma Grist, wedi ymddangos yn y cnawd, yn diddymu

angeu, ac yn dwyn bywyd ac anllygredigaeth i oleuni trwy

yr efengyl. A pheth a ganlynodd hyny ? Codi dyn i ail addoli

a gwasanaethu yr Arglwydd. Os nad yw yn addoli mwy fel

crëadur perffaith, y mae yn addoli yn ostyngedig a gwresog fel

pechadur edifeiriol a chrediniol ; addoli yn y byd presennol

yn barotöad a chymhwysder i addoli yn y nef dragywyddoL

I\Iae crediniaeth o'r byd a ddaw, ac o'r ystâd nefol ynddo, yn sicr

o genedlu a chryfhâu ysbryd addolgar, a sanctaidd ymarweddiad.

" Yn ol y ffordd y maent h^yy yn ei galw yn heresi," medd Paul,

"felly yr \vyf fi yn addoli Duw fy nhadau; a chenyf obaith

ar Dduw y bydd adgyfodiad y meirw. Ac yn hyn yr ydwyf fi fy

hun yn ymarfer i gael cyduybod ddirwystr tuag at Dduw a

dynion yn wastadol." Ac ni a'i cawn ef, wedi profi adgyfodiad

Crist, a thrwy hyny sicrhâu adgyfodiad gogoneddus ei holl bobl,

ac wedi bloeddio yn orfoleddus goncwest ar angeu a'r bedd, yn

rhoddi yn annogaeth fy\viog i'w frodyr cristionogol, " Am hyny,

fy mrodyr anwyl, byddwch sicr a dijTnmod a helaethion yn

ngwaith yr Arghvydd yn wastadol, a chwi yn gwybod nad yw eich

llafur chwi yn ofer jii yr Arghvydd." A ydyw ehi ffydd ni yn

cynnyrchu yr addoUad, yr ufudd-dod, a'r jTnegníad sanctaidd

hwn?

4. Mae yn effeithio marweiddiad Vr byd hwn yn y serchiadau

är dysgwyiiadau. Os ydym yn credu yn yr hwn a orchfygodd y
byd, ac a agorodd deyrnas nef i bawb a ymddiriedant ynddo, nid

ydym yn d^'sgA^yl gwynfyd ar y ddaear, nac yn meddwl cael

gorphwysfa dan haul, ond }T1 arfer y byd hwn megys heb ei gam-

arfer, gan gyrchu at yr orphwysfa sydd eto yn ol i bobl Dduw.
Felly y dywedir am y Patríarchiaid du\\nol :

" Me\vn ffydd y
bu farw y rhai hyn oll, heb dderbyn yr addewidion," heb dderbyn

y cyflawniad honynt
;
yr addewid fawr ani y Messíah yn benaf,

a'r bendithion a ddeuent i Israel Duw drwyddo ; addewidion yn

cyrhaedd ymlaen hyd at y Ganaan nefol; o herwydd yT oedd y rhai

hyn yn dangos yn eglur eu bod yn ceisio gwlad well, sef yr un

nefol. " Eithr o bell eu g\veled hwynt." D}Tna grafí"der ffydd

:

gweled ymhell y mae. " A clu-edu a chyfarch :
"
y galon gred-

iniol yn ymasio â phethau mawion yr addewidion. A pha fodd
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yr oeddynt yn ymsynio am y byd a'i bethau ? " A chyfaddef mai

dyeithriaid a phererinion oeddynt ar y ddaear." Ar ein taith

tua'n cartref }t ydym ; ac ni wiw i ni osod ein calon ar ddim sydd

o'n hamg}dch, ond anfon ein myf}Tdodau, ein dymuniadau,

a'n hocheneidiau o'n blaen i wlad yr addewid.

5. Mae yn peri dyddaiiwch yn Nutü, ac ymlynîad wrtho,

mewn cysfuddiau a phrofedigaethau. Ai nid wyt ti a'th frodyr,

Paul, yn barod i ymoUwng mewn digalondid dan eich hoU ddy-

oddefiadau? Nac ydym ddim, eithr yr ydym yn gorfoleddu

mewn gorthrymderau—gorfoleddu dan obaith gogoniant Duw.

"Oblegid yr ydwyf yn cyfrif nad yw dyoddefìadau yr amser

presennol hwn ja. haeddu eu cyfìfelybu i'r gogoniant a ddadguddir

i ni." Marw beunydd yr ydym yraa ; ond trwyddo ef, yr Adgyf-

odiad a'r Bywyd, ni a gartrefwn mewn gwlad nad oes marw o'i

mewn.

Wel, fy enaid, " a wyt ti yn credu hyn ? " Ai rhywbeth tebyg

i'r hyn a ddesgrifiwyd genym yw dy grediniaeth di ? " A wyt ti

yn credu yn Mab Duw?" Mae ein testun }ti dangos mai trwy

gredu y mae pechadur yn dyfod i hawl a mwynhâd o'r bendithion

anmhrisiadwy a g}emr gan Grist fel yr Adgyfodiad a'r Bywyd.

Dyma yn unig yr hwn a fydd byw er iddo farw, ac na bydd marw

yn dragywydd, medd ein Harghvydd :
" Yr hwn sydd yn credu

ynof fi." Ai nid ydym }ti g^veled mor agos atom yw trefn cadw-

edigaeth? Nis gallwn haeddu'r bendithion, ac y maent yn rhy

werthfawr i'w prynu ; eithr ceir hwynt yn rhad trwy gredu yn unig.

Ond y mae hon yn gred â'r galon, cofier. M\vy nag argyhoedd-

iad o wirionedd a rhagoroldeb trefn yr efengyl a'i Gwrthddrych

mawr; mae yn y credu hwn roddi derbyniad calon i Grist a'i

iachawdwriaeth, ac ymorphwysiad }t hoU enaid arno am f}^vyd

tragywyddol. Y mae hyn, fe welir, yn beth sydd o'r pwys m^vyaf

O fy enaid, beth os ydwyt heb gredu hyd yn hyn ? " Yr hwn

sydd yn credu yn y Mab, y mae ganddo fyAvyd tragywyddol ; a'r

hwn sydd heb gredu i'r Mab, ni wêl fywyd, eithr y mae digofaint

Duw yn aros arno ef." Tydi, y digred a'r diofal, er y cyflwr isel

yr wyt ynddo, gelwir arnat hedd}av :
" Deffro di yr hwn wyt yn

cysgu, a chyfod oddiuTth y meirw, a Christ a oleua i ti." i/

Cyf. III.



PREGETH II.

ATHRAWIAETH Y GWIRIONEDD.

DlAREBiON xxii. 17—21 : "Gogw^dda dy gluàt, a gwrando eiriau y doeth-

ion, a gosod dy galon ar fy ng^yj'bodaeth ; canys peth "peraidd yw os

cedwi h^vynt yn dy galon ; c^Tnhwysir hwynt hefyd yn dy wefiisau. Fel y
byddo dy obaith yn yr Argl%\-ydd, yr hysbysais i ti heddyw, îe, i ti. Oni
ysgrifenais i ti eiriau ardderchog o gynghor.a gwj'bodaeth, i beri i ti adnabod
sicrwydd geiriau gwirionedd, fel y gellit ateb geiriau y g^Wrionedd i'r neb
a anfonant atat ?"

FE fernir fod yr adnodau h}Ti yn dechre rhaniad newydd

yn Uyfr y Diarebion, sydd yn cyrhaedd hyd ddiwedd

y bedwaredd bennod ar hugain ; a dyma arweiniad i me\vn,

yn galw sylw at sicrwydd a gwerthfawrogrwydd yr hyn a gyflwynir

i'r darllenydd, ac yn gofyn am wrandawiad ystyriol i'r addysg

a gyfrenir. Da fyddai i bawb, ac i bobl ieuainc yn enwedig,

astudio, cofio, ac ymarfer gwersi Uyfr y Diarebion, sydd yn dysgu

iarni lywodraethiad tymher, ymadrodd, ac ymddygiad, mewn
modd cynnwysfawr a deniadol. Ceir )Tna adeiladaeth hardd o

foesoldeb yn sylfaenedig ar wir dduwioldeb ; a'r neb a ddilyno

gyfarwj'ddiadau y llyfr hwn a fwynhâ enw da oddiallan, tangnef-

edd oddimeA\Ti, a diogelwch ymhob amgj'lchiad. Ond y mae yr

hyn a ddywed y testun am y Diarebion yn neillduol, yn briodol

i'w ddywedyd am jt holl Ysgrjthyr yn gjedinol ; ac felly ni a

gymhwyswn yr hyn a draethir )Tna am y gyfran hon o'r gwirion-

edd at yr hoU Fibl fel gair yr Arglw)^dd.

Mae fel hyn dri pheth yn ymgynnyg i'n sylw :

I. Rhagoriaetm yr athrawiaeth a ganmolir.

II. Natur y ddyleds^yydd a gymhellir.
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III. GrASLONR\V\'DD YR AMCAN y CYRCHIR ATO YN Y. CWI3L,

I. Rhagoriaeth yr athrawiaeth a ganmolir. Pa beth

a pha fath ydyw ? " Cynghor—gAvybodaeth—geiriau y doethion

—geiriau y gwirionedd—geiriau ardderchog."

Gallwn edr}'ch ar y testun fel cyfarchiad oddiwrth Dduw atom

;

efe yn dy^yedyd wrth y darllenydd neu'r gwrandawydd, " Fy

ngwybodaeth," ac, " Oni ysgrifenais i ti eiriau ardderchog o

gynghor a gwybodaeth?" Felly y dywedai efe am yr Israel:

" Mi a ysgrifenais iddo bethau mawrion fy nghyfraith." Am
ysgrifenwyr sanctaidd y Bibl, nid oeddynt ond megys pinau

ysgrifenu yn llaw yr Arghvydd ; ei feddwl a'i awdurdod ef oedd

ganddynt hwy.

Am >T athrawiaeth ysgrythyrol, ni a wehvn yma, yn

I. Uchelder ei tharddîad. Gwybodaeth a gwirionedd Duw
ydyw: "geiriau y gwirionedd." Mae'r Bibl mewn ffordd o

enwogrwydd yrs. cael ei alw, y gwirionedd, gair y gwirionedd,

fifordd gwirionedd, a gair gwirionedd yr ëfengyl. Duw y gwir-

ionedd a'i rhoes. Mae pob peth a briodoUr i Dduw ynddo ef yn

wirioneddol, hanfodol, a sylweddol ; ac efe yw y ffynnon fawr o

ba le y tardd pob gwirionedd. Ei gynghor a meddwl ei galon ef

yw y gwirionedd dadguddiedig. Mae ei awdurdod ef ynddo, a'i

argraff a'i ddehv ef arno. Mae dyfnder ei gynnwysiad, sancteidd-

rwydd ei duedd, a nerthoedd ei effeithiau, yn profi ei fod o Dduw.

Adnabyddir dynion wrth eu g\vaith ; daw awdwyr i'r gohvg yn eu

hysgrifeniadau ; felly y mae y fath argraffiadau o fawredd, sanct-

eiddrwydd, gwirionedd, a daioni Duw yn yr Ysgrj^thyrau, fel na

raid i ni ammheu dim am eu Hawdwr. Yr oedd y gau-broph\vydi

yn ceisio tadogi eu gwaith hwy ar Dduw, a llefarent debycaf âg

y gallent i'w eiriau ef ; ond nid oedd yno mo'r argraff Ddwyfol.

" Beth yw yr us wrth y gwenith ? medd yr Arghvydd. Onid yw

fy ngair i megys tân, medd yr Arghvydd, ac fel gordd yn drylUo

y graig ? Wele fi yn erbyn y prophwydi, raedd yr Arghvydd, y

rhai a lyfnhànt eu tafodau, ac a ddywedant, Efe a ddywedodd, a

mi heb eu gyru hwynt, ac heb orchymyn jddynt." A oes eisieu

tystiolaethau i Ddwyfoldeb y gair ? " Fy nhystion i ydych chwi,"

medd Duw wrth ei bobl. Y bobl sydd wedi teimlo yr ordd, y

tân, a'r cleddyf—y rhai y goleuwyd eu meddyHau, y dihunwyd eu

cydwybodau, y bywhäwyd eu heneidiau, ac y sancteiddiwyd eu

B 2
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bucheddau, \x\\y\ gair, h^^y a ddywedant am dano, Y mae Duw
yn wir ynddo !

Am bethau gwir a sylweddol y mae yn llefaru. Nid dychy-

mygion gwag ac ynfyd sydd ynddo, megys y ceir yn Coran

Mahomet ; ond dywed ara yg Dduw, y gwir Oleuni, cyfreith-

iau gwir, gwir sancteiddrwydd, gwir ras Duw, a'r g^vir olud.

Dengys i ni angeu, y farn, tragy^yyddoldeb, nefoedd ac uffern
;

ac y mae jc amser yn agos, a sylwedd yr hoU weledigaethau hyn.

" Y prophwyd sydd â breuddwyd ganddo, myneged freuddwyd

;

a'r hwn y mae ganddo fy ngair," medd Duw, " llefared fy ngair

mewn gwirionedd
;

" canys nid oes yma ond geiriau gwirionedd a

sobrwydd.

Gwirionedd yw yr oU y mae yn ei dystiolaethu. Ymha le

bynag y cawn dybiau a haeriadau disail, cawn y gwir, a'r hoU wir,

a dira ond y gwir, yn athrawiaeth y Bibl
; y gmr ara gyflwr d>Ti

wrth natur, am drefn achub tr^vy Grist, am ein dyledswyddau yn

y byd hwn, ac am ein tynged yn y byd a ddaw. " Gwir eiriau

Duw yw y rhai h}Ti
;

" ac nis gall Duw fod yn gehvyddog. Nis

gall fod felly oddiar ddrwg, o her^vydd y mae )T1 ogoneddus

mewn sancteiddrwydd ; nac oddiar gamsyniad, am mai yr unig

ddoeth Dduw ydyw; nac oddiar anallu, canys y Duw hollalluog

ydyw. Mae efe yn berffaith ei wybodaeth ara bob peth. Pwy a

all ddy\vedyd ara Dduw yn well nag efe ei hun, yr hwn sydd yn

ei adnabod ei hun yn llawn? Pwy sydd yn dysgu fel y
Prophwyd mawr, yn yr hwn y mae hoU drysorau doethineb a

g^vybodaeth ? Gall efe draethu yn gywir am luniaethiad iachawd-

wriaeth ; oblegid yn Nghrist lesu ein Harglwydd ni y gwnaeth-

pwyd yr arfaeth dragy^vyddol. Gyr yn berffaith ara grëadigaeth

nefoedd a daear. " Pan barotôdd efe y nefoedd," medd ef, " yr

oeddwn i yno; pan osododd efe sylfeini y ddaear, yna }t oeddwn

i gydag ef." Duw g\virionedd ac heb anwiredd jw Duw'r Bibl;

cyfiawn ac imiawn yw efe. Ac am yr oll a ragddywedodd, mae
yn abl i'w gwirio yn y cyflawniad o hon^nt. Dyna yr holl

brophwydoliaethau am y Messíah yn amgylchiadau ei enedigaeth,

ei fywyd, a'i angeu, wedi eu c>'fla^rai. Mae'r ddau Destament,

fel y ddau gerub, â'u hw}Tiebau bob un at eu gilydd, a'r naill a'r

Uall tua'r drugareddfa : un â'i broph^^ydoliaeth, a'r llall â'i

gyflawniad—un gyda'r addewid, a'r Uall gyda'r cwblhâd—un yn
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rhaghysbysu pa beth a fyddai, a'r llall yn tystiolaethu pa beth a

fii. " Wele monvyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw

ei enw ef Immanuel," medd y naill. " A hi," y forwyn, " a esgor-

odd ar ei mab cyntafanedig," medd y Uall, y Ceidwad a anwyd

yn ninas Dafydd, yx hwn }^v Crist yr Arglwydd. " Yna yr agorir

llygaid y deillion," ebe y naiU. "Y mae'r deiUion ^m gweled

eilwaith," ebe y llall. " Haul cyfia^vnder a gyfyd i chwi," medd y

naill. " Ymwelodd â ni godiad Haul o'r uchelder," medd y llall.

Mae un yn pwyntio ymlaen at y trywanu, y diodi â'r finegr, y

bwrw coelbren ar y wisg, y bedd gyda'r cyfoethog, yr adgyfodi, a'r

esg}Ti i'r nef, fel pethau i ddyfod, a'r llall yn cyfeirio yn ol atynt

fel pethau wedi cymeryd lle. Dyna sydd yn myned ymlaen >ti

awr mewn rhagluniaeth : gwirio yn sylweddol hen brophwydol-

iaethau'r Bibl. Ac felly hefyd yn hanes y duwiol yn bersonol, yn

y profiad o'r cymmod, yr adfywiad, y cymhorth, a'r nawdd me\vn

dwfr a thân,—heddyw, medd efe, y cyflawnwyd i mi yr ysgrythyr

a'r ysgr^iihyT. Ac felly y caifî yn nos angeu wrth farw, ac yn

more'r fam wTth adgjdi ; bydd y saint yno yn seinio, Ni phall-

odd dim o'r holl bethau daionus a lefarodd yr Arglwydd ein Duw
am danom ni ; hwy a ddaethant oll i ni, ac ni phallodd dim o

honynt ! Geiriau y gmrionedd yw hoU eiriau'r Bibl.

Peth arall sydd yn ganmoliaeth i athrawiaeth y gwirionedd,

ydyw yn

2. Cymhwysder ei chyhoeddwyr. Pa fath rai oedd yn ei dwyn

allan i'r byd? Rhai wedi eu cymhwyso gan Dduw at y gor-

ch^Ayl :
" Y doethion." Duw a roes ddoethineb iddynt i wybod

ei feddwl, ac i'w fynegu. " Geiriau y doethion " yAV yr Ysgrythyr-

au. Nid yn unig y mae'r dwfr by^viol wedi tarddu o fìynnon

aruchel, ond y mae wedi rhedeg hyd atom tnvy bibellau glân.

" Djmion sanctaidd Duw a lefarasant megys y cynhyrfwyd hwy

gan yr Ysbryd Glân." Dynion yn ymroddi i ofn Duw, ac wedi

eu neiUduo ganddo i wasanaeth arbenig drosto, oedd traethw}T

ac ysgrifenwyr y BibL Ac os benlhyciodd Duw rai o hen gafnau

Satan ara dymmor, efe a ofalodd am gadw yn làn y dwfr a gludid

ynddynt. Dacw efe yn glaer i ni o gafn Balaam, yn gystal ag o'r

eiddo Esaíah.

Wrth astudio y gwirionedd cysegrlân, mae dyn yn gwrando ar

eiriau y doethion
;

yr hen ddoethion enwog a ddysgAvyd mor
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neiUduol gan Dduw gwybodaeth, wele hwy yn y dyddiau h>Ti }ti

Uefaru yn ein clustiau ni. Yma y mae Moses eto yn adrodd

hanes crëadigaeth, a gA\-}Tthiau bl}Tiyddoedd deheulaw y Gor-

uchaf, n c }ti dysgu'r deddfau a'r bamedigaethau. Yma y mae llais

Dafydd eto yn adsain, pan y mae mewn gi^-eddi }ti dyrchafu ei

ddwylaw tna'r gafell sanctaidd, neu yn cânu ardderchog foliant

Duw. Yma y mae Solomon eto, yn ei fawr s}Tiwyr, ac oddiar ei

Iwyr brofiad, yn rhoddi'r c}Tighorion rhagoraf at iawoi ymdd-î\'}Ti

yn y by\\yd sydd yr awr hon, gan gofio darpar at }t hwn a fydd.

Yma y mae'r prophwydi eto yn rhagfynegu, a'r efengylwyr eto yn

cofnodi; Paul eto heb ymattal rhag mynegu i ni holl g}Tighor

Duw, ac loan yn aros hyd oni ddelo ei Argl-nydd i ddangos

y pethau sydd raid eto eu dyfod i ben. Mae llyfr Duw yn hen,

ond heb heneiddio ; mae }ti fys^iol a nerthol heddyw^ yn ll}Tnach

nag un cleddyf daufiniog, tra y mae ei dystiolaethau gyda hyny

yn fy dymunol nag aur, îe, nag aur coeth lawer; melusach

hefyd na'r mel, ac na dyferiad diliau mel. A dyna'r peth nesaf

sydd }Tna am yx athrawiaeth Ddwyfol,

—

3. Gogoniant ei chynnwysiad. " Oni ysgrifenais i ti eiriau

ardderchog o gynghor a g\\7-bodaeth ? " Mae yma bethau

ardderchog mewn geiriau ardderchog. Trugaredd fawT i ni oedd

cael pethau Duw mewn geiriau, a'r rhai hyny yn eiriau eglur a

syml, hawdd eu derbyn gan y deall a'r galon. Mae rhai pethau

gwael a gwag yn ymddangos yn höew mewn gwisgoedd gwychion,

a'r wisg yw'r cwbl ; ond mae'r peth sydd hardd ynddo ei hun yn

edrych yn well mewn gwisg s}Tnl, g}ddas, nag }ti ngorwychder

addumiadau. Nid rhaid i'r efengyl wTth odidogrwydd ymadrodd

a geiriau denu o ddoethineb dynol ; dim ond mynegu tystiolaeth

Duw fel y mae, fe geir hono }ti ardderchog.

Yn athrawiaeth y gwirionedd, ceir pethau ardderchog hanfod

Duw, ei natur, a'i briodoliaethau. Wele yma bethau rhyfedd y

Drindod : Un Duw }ti Dri Pherson, a Thri Pherson yn Un
Duw

; y Gair o'r dechreuad gyda Duw, yn dragyw}'ddol genedl-

edig Fab Duw. Pa fodd y gallwn gael gwybodaeth y Sanctaidd ?

"Pwy a esgynodd i'r nefoedd, neu a ddisg}Tiodd? pw}-^ a gasgl-

odd y gw}Tit yn ei ddyrnau ? pwy a rwymodd y dyfroedd mewn
dilled}Ti ? pwy a gadamhäodd hoU derfynau y ddaear ? beth yw

ei enw ef, a pheth yw enw ei Fab, os gwyddost ? " Gwyddom ni
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heddyw ; canys )t " uniganedig Fab, yr ìwm sydd yn mynwes y

Tad, hwnw a'i hysbysodd e£" Yn ngair y g\virionedd, y mae

genym ni feddwl Duw, a meddwl Crist. " Efe a fawThäodd ei air

uwchlaw ei enw oU." •Nlae amlygiad uwch, gogoneddusach, a

chyflawnach o Dduw yma nag yn un man. Dyna ysgrifeniadau

yr hen Philosophyddion, y rhai a wnaethant y defoydd goreu o

lewyrch crëadigaeth, o oleuni natur, i chwilio am Dduw • y rhai a

ddil>Tiasant gamrau naturiaeth i f}Tiy càn belled ag y gallasent

tuag at gael allan yr Achos Cyntaf. Yr oeddynt yn ddynion

rhyfeddol mewn doethineb, dysg, a myfyr. Ond cymherwch

fìrwyth eu hymchAviHadau hwy â dadguddiad Ysgrythyr y gwir-

ionedd, ac y maent fel goleu'r ganwyll fechan yn diffodd yn

ngoleuni'r haul mawr. Aethant hwy yn ofer yn eu rhesymau

wrth ymhoU am Dduwdod ; a " phan dybient eu bod }ti ddoeth-

ion, hwy a aethant yn fíyliaid." Ond y mae'r dumol tn^yr gair

yn adnabod Duw nes ei ogoneddu ef megys Duw ; mae yma yn

sefyll ac yn ystyried rhjddodau Duw, ac }T1 jonlonyddu mewn
boddlonrw>'dd wrth y darganfyddiadau sancteiddioL

Ceir yma bethau ardderchog y ddau dragyft^ddoldeb. O
ben y Pisgah hwn, mae'r cristion, drwy ysbíenddrj'ch ffydd, ^ti

gallu gweled i f^Tiwes y ddau—y llunio iachawdwriaeth yn y

trag}Tvyddoldeb diddechre, a'r raw}'nhâu iachawdwriaeth yn y

tragywyddoldeb diddiwedd, nes y mae yn ei golli ei hun yn

dded\vyddol yn y mawrion ryfeddodau. Mae'r Uèn wedi ei

symud oddiar wyneb arfaeth dragywyddol Duw, fel y gallv\Ti

weled beth a fu cyn bod y ddaear, c}ti g\veithredoedd Duw
erioed : y meddiannu, yr eneinio, y Uawenychu yn nghyfan-

neddle'r ddaear, a'r hyfrydwch gyda meibion dynion : y trefnu

Meichiau cyn bod dyled, y bwiad i wneuthur d}Ti sanctaidd, i

br}Tiu d}Ti euog, a phuro d}Ti llygredig, ac i gyfodi mewn gogon-

iant gorff a hauw}-d mewn anmharch;—mae h}Ti oll wedi ei

egluro i ni trwy yr Ysbr}'d yn ngair y gwirionedd.

Mae pethau ardderchog amser yn cael eu hamlygu yma. Y
pethau mwyaf fu yn y byd erioed a ddangosir yn bethau mawr-

ion y Bibl. Duw wedi ymddangos yn y cnawd—marwoldeb ac

Anfarwoldeb, meidroldeb ac Anfeidroldeb, amser a thrag}-wydd-

oldeb, dyndod a Duwdod, yn cyfarfod yn yr un Person,—dyma

beth newydd ein daear ni, a'r hwn a bery yn new}'dd byth. Y
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Cj'fìawn yn dyoddef dros }t anghyfiawn—gT;\'ne}-d }t Hwn nid

adnabu bechod yn bechod, i'n g\vneyd ni bechaduriaid yn

g}'fiawnder—dynion yn gwrthod, yn dirmygu, ac yn lladd

Arglwydd y gogoniant, ac yntau trwy h}Tiy }T1 eu prynu a'u

diogelu hwy yn drag}TV'ydd—Duw yn dryUio ei Fab heb arbed,

ac yn ei garu am gymeryd ei ddrylho, gan y tröai h}-ny }ti iachâd

i ddynion o glwyfau marwol pechod: ymha le y mynegir y pethau

hynod hyn ? Yn ngair g\virionedd yr efengyl. Dyma lyfi: rhyfel-

oedd }T Arghyydd, lle y cawn hanes yr ymdrechfëydd tn^y yr oes-

oedd rhwng T}nvysog llu yr Arglìvydd a th}"\vysog y byd hwn, ac yn

enwedig y fi^vydr benderf}Tiol ar Galfaria. Dacw g}'threuliaid yn

ymosod ar Sanct Duw a u holl rym, ac yn ei ddw}Ti i'r groes, fel

}T oedd arglwyddi y Philistiaid yn galw am Samson i d Dagon

i beri iddynt chwerthin, ac vvrth hyny yn cael eu Uadd; mae

yntau }ti yspeilio y tyw}'sogaethau a'r awdurdodau, gan ym-

orfoleddu amynt arni hi, sef ar ei groes ef. Dacw angeu yn ei

holl arfogaeth yn ymosod arno, ac yntau yn myned trwy ei angeu

}Ti angeu i angeu ei hun. Wedi gorwedd yn ei gastell t^'wyll,

torodd ei gloíon, agorodd ei ddorau, trôdd ef o fod yn garchar j

fod yn ystafell wely ei saint, gyda fíenestr yn ei raur i weled

bywyd ac anllygredigaeth yr ochr draw. Rhyfeh^T yw hwTi y
diflana yn ei ymyl benrhyfelwyr y byd. O drefn ardderchog yw
hon a arddangosir ! dryllio }t iach i rwymo }t ysig, cosbi'r

diniwed i arbed }t euog, uffern i Grist yn dwyn nefoedd i ni

!

Dadguddiad y dirgelwch a geir yma; ac eto y mae pethau

rhyfedd y gwirionedd yn awT yn ddirgelwch er eu dadguddio.

Nid am nad ^-w }t athrawiaeth am danynt yn eglur y gelwir hwy

yn ddirgelwch, ond am fod y pethau a gynnw}'sir ynddi }ti aros

yn rhyfeddodau diderfyn. Mae dirgelwch a rhyfeddodau y peth-

au sydd ar y ddaear yn diflanu wrth hir edrych arn}Tit ; ond po

fnyaf yr edrychom ar y pethau sydd c Ysbryd Duw, mwyaf yr

}Tnddengys eu rhyfeddodau. INIeddyliuTi am y geiriau mwyaf
adnabyddus i ni : Duw }ti Nghrist, cyfiawnhâu yr annuwiol, y
gwaed yn glanhâu, a'r cyffelyb ; wrth chwiho idd}Tit cawn o hyd

r}-feddodau neAV}'ddion ynddynt. Y mae athrawiaeth yr efengyl

fel trysorgist â phob drawcr ynddi }ti llawn o berlau; ac wedi

agor y naiU a'r llall, y mae yno ryw recesses dirgel, yn Uawn trys-

orau, yn dyfod i'r golwg ar ol eu jgilydd. Myned i raewn i'r
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rhyfeddodau a fydd y nefoedd byth. Ni ddaeth un du\\-inydd na

phregethwr o hyd i'r cwbl mewn un adnod erioed. Fel g}da

gweithredoedd Duw, y dengys y chwyddwydr r}'feddodau o bryd-

ferthwch a manylwch mewn blodeujn, ac mewn gwnbedyn, felly

gyda geiriau Duw ; mae pethau lleiaf y Bibl yn fawr eu gwerth,

eu gogoniant, a'u gwasanaeth. Nid oes neb yn abl i chwiHo

trj'sorau yr Ysgrj'thp i'r gwaelod. Tebyg yw'r gair i'r Duw a'

rhoes, yr hwn y mae ei fawredd yn anchwiHadwy.

II. Natur y ddyledsw\'dd a GYisiHELLiR :
" Gogwydda dy

glust, a gwrando eiriau'r doethion, a gosod dy galon ar fy ngwyb-

odaeth ; canys peth peraidd yAv os cedwn hwynt yn dy galon."

Dyma ymadroddion meg}'s wedi eu pentyru ar eu gilydd, i

osod allan yr hyn sydd rw>-raedig amom, a'r hyn a ddysg\vyHr

oddiwrthym, tuag at y gwirionedd. Cynnwysir yn hyn, yn

I. Astudr7í'ydd i dderbyn y gwirionedd. Pan í}'ddo dyn am

ei osod ei hun }ti esgud i wrando, efe a og^^ydda ei glust i

glywed pob siU a ddywedir, gan ei chyflëu, os gall, yn agos at

wefusau'r llefarwr. Fel hyn y cawn Dduw yn dywedyd, pan y
mae yn }t efengyl yn galw }ti rasol ar bechaduriaid, gan g}'nn}-g

iddynt fendithion ei gyfammod :
" Gogwyddwch eich clust, a

deuwch ataf
j
g\\-randewch, a bydd b}Tv eich enaid ; a mi a wnaf

g}-fammod tragyA^yddol â chwi, sef sicr drugareddau Dafydd."

Defnyddir y glust, fel y S}Tiw}r corfforol sydd ^'n clywed geiriau

yn allanol, yn arw}'ddlun o feddwl a deall— s}'n\\'}'r tufe\TOol yr

enaid i ymg}'meryd â phethau Ysbryd Duw. " Gogwydda dy

glust
:

" d}TO sylw dyfal i wirioneddau yr efengyl sydd yn cael eu

hysbysu i ü; ymddeffiro yn dy holl enaid i wrando gair yr

Arglw^dd. I ba beth y rhoed y glust wTth dy ben os nad i

wrando'r pethau pw^sicaf oll, y pethau sydd ara dy f^'wyd byth ?

Paham y rhoed i ti alluoedd i ymwneyd â mawrion bethau

deddf ac efeng}'l? nid, yn wir, i'w hesgeuluso. Os na feddi

glustiau, nid w^'f yn dy alw i wrando : ond â chlustiau genyt, oni

chlywn ac oni ddealli ? Felly y dywedai Crist, ^'r Athraw mawT,

eilwaith ac eilwaith :
" Y neb sydd ganddo glustiau i wrando,

gwTandawed." Yn sicr, ni roed y rhai hyn i ti, O ddyn, i'w

cysegru i leisiau hudolus byd, cnawd, a diafol, ond i wrando amo
Ef, yr hwn a'i rhoes. Yr oedd Duw yn dywedyd wrth y
prophwyd Ezeciel, " Trigo yr wyt, fab dyn, yn nghanol t gwrth-
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ryfelgar, y rhai y mae llygaid iddynt i weled, ac ni welant;

clustiau iddjTit i glywed, ac ni chlywant." Clywed, yn iaith

y Bibl, yAv gwrando ac ystyried, gwrando a chredu, g^vrando ac

ufuddhâu ; ac y raae eisieu yr astudrwydd mwyaf tuag at iawn

wrando fel hyn. " Gogwydda dy glust
:

" Duw, dy GrëawdwT,

dy GynnaUwr, dy lachawdwr, a'th Famwr, sydd yn Ueíaru.

" Gogwydda dy glust
:

" wrthyt ti yn benodol y mae efe yn

llefaru, ac y mae anfeidrol bwys a gwerth yn y pethau a ddywed

efe wrthyt Nid yw efe >ti ceisio iddo ei hun fw}^ oddiwrthyt

nag a roddi yn rhwydd i'r gwaelaf o'th gymydogion. Pwy

bynag o'th amgylch a sieryd wrthyt, dyna di yn rhoi clust-

ymwrandawiad ac yst}TÌaeth i'r hyn a ddywedir. A pha beth ?

a gaifif Duw tragywyddoldeb di yn hwyTdr\vm i wrando ar ei

leferydd ef? a droi di ymaith oddiwrth yr hwn sydd yn llefani

o'r nef? a demti di'r Goruchaf i'th adael i fyddardod bamol,

a dyAvedyd, " Gan glyAved y clywch, ac ni ddeallwch ? " Nage,

fy enaid, eithr d^wed gyda Samuel ieuanc, " Llefara, Arglwydd,

canys y mae dy was yn clywed."

2. Ymostyngiad i awdurdod y gwirionedd. Pan y mae Duw
yn tystiolaethu am anufudd-dod Israel, efe a ddywed, "Ni wran-

dawsant arnaf fi, ac ni ostyngasant eu clust, eithr caledasant

eu gwarau." Felly gostwng y glust i wrando, yw ymostyngiad

ewyllysgar i awdurdod Duw, ac ufudd-dod parod i'r hyn a

orchymynir ganddo. Galwad sydd arnat yn y testun, fy nghyf-

aiU, i drosglwyddo dy hoU enaid i fyny i awdurdod Duw yn ei

air. O pa faint sydd yn dyfod i farnu yr hyn a leferir, yn lle

cymeryd eu barnu gan y gwirionedd !
" Gogwydda dy glust

:

"

yr wyt yn rhy uchel i Dduw siarad â thi. Mae efe wedi ymos-

twng hyd atat ti ; bellach, dyro dithau heibio dy uchel drem, ac

ymostwng o flaen ei ystoldraed ef, gan benderfynu, "Gwrandawaf

beth a ddyAved yr Arghvydd Dduw." Fel hyn y portrëadir saint

y Gomchaf; " Hwy a ymlynasant wrth dy draed
;

pob un a

dderbyn o'th eiriau." Mae'r balch ar ei orsedd yn ymdeimlo yn

rhy ddyrchafedig i wrando ar yr Hwn a ddywedai, " Dysgwch

genyf, canys addfwyn ydwj'f, a gostyngedig o galon." Mae
Duw, fel y gallesid dysgwyl, yn gAvrthwynebu y beilchion ;

" ond

ar hwn," medd efe, " yr edrychaf, sef ar y iruan a'r cystuddiedig

o ysbryd, ac sydd yn crynu wrth fy ngair." Os oedd Martha yn
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rhy drafferthus ynghylch Uawer o wasanaeth i wrando ar y

Proph\\7d mawr, wele Mair yn eistedd wrth draed yr lesu, yn

gwTando ar ei ymadrodd ef, ac ar ei hennill yn wir tr^vy hyny

;

canys hi " a ddewisodd y rhan dda, yr hon ni ddygir oddiarni."

Ystum lednais a hoffus ar bechadur y^v gogAvyddo ei glust oddiar

adwaen yr hyfrydlais. Dyma enaid sydd yn ymysgAvyd o'i

farweidd-dra, yn agor ei fynwes i'r g^^arionedd, yn derbyn y gair

\rfry addfwynder, yn rhoi ei hun yn llaw yr Arghvydd, gan

dd}^vedyd, Cymer fi fel )t ^\yf, O Dduw, Duw fy iachawd^vriaeth,

a gwna fi yr hyn y mynit fy nghael ; difa fy Uygredigaethau,

sancteiddia fy holl gynneddfau, barna feddyliau a bwriadau fy

nghalon
;

gorchjTnyn ac mi ufuddhâf Nis gall lai na bydd

i un o'r ysbryd hwn dderbyn bendith gan Dduw; oherwydd
" y rhai Uariaidd a hyfforddia efe mewn barn, a'i ffordd a ddysg

efe i'r rhai gostyngedig."

3. Awyddfryd gwresog i bethatìr gwirionedd. " Gosod dy

galon ar fy ng\vybodaeth." Nid digon yw gosod y llygad a'r

glust yn allanol mewn ag\vedd wTandawgar ; rhaid ia-wn osod y

galon tuag at gredu a derbyn y gwirionedd.

" Gosod dy galon" i ddymuno gwybodaeth yr efengyl. Bydded

gogw)'dd dy serchiadau at y wybodaeth hon, cartref dy fyfyrdod-

au arni, a hyfrj^dwch dy holl enaid ynddi. Mae gog^vydd y
gwirionedd yn ei athraAviaeth, ei addewidion, a'i orchymynion

atat ti
;
gogwydded dy fryd di ato yntau. Y mae wedi tarddu o

galon Duw ; ac oni chaifî dderbyniad i'th galon di ? Llythyr

cariad Duw ydyw ; ac onid hoff genjt glywed oddiwrtho, a chael

neA\7ddion da o wlad bell ? Ni bu, ac nid oes y fath ymdrech

mcT^Ti bod â'r ymdrech ynghylch calon dyn. Am y galon y
mae'r byd ; mae yn paentio ei wyneb, yn ym^Ansgo yn hardd, yn

gwneyd addev\ádion teg, ac yn dangos ei drysorau, er mwyn
denu'r serch. Ei yragais sydd am le Duw yn y galon, a chael ei

garu ganddi. Ac yn y galon y mynai'r diafol gadw ei neuadd. Ac
wele Dduw hefyd yn galw, "Moes i mi dy galon." Mae ei efengyl

yn dangos ei goludoedd i'r enaid ; ac ni chydbrisir hi âg aur pur.

D)Tna le i ti farchnata ; " canys gwell yw ei marsiandíaeth hi na

marsiandíaeth o arian, a'i chynnyrch hi sydd well nag aur coeth

;

gwerthfawrocach yví hi na gemau, a'r holl bethau dymunol nid

ydynt gj'ffelyb iddi." Yn ei bendithion hi y mae'r gwir olud, a'r
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cyfoeth parhâus. Dacw fyd ac efeng>'l yn agor bob un eu trys-

orau o flaen Dafydd ; a de\visodd yntau oludoedd efengyl, ac a
weddíodd, " Gostv\Tîg fy nghalon at dy dystiolaethau, ac nid at

gybydd-dra." Ac wedi iddo gael buddugoHaeth ar y byd, a
gogwyddiad serch at air Duw, dyna efe yn caru'r gair yn fawr

:

" Mor gu genyf dy gyfraith di ! hi yw fy myfyrdod beunydd.
Mor felus yw dy eiriau i'm genau ! melusach na mêl i'm safn."

Nid wyf yn edifaru i'r mesur Ueiaf am fy newisiad. " Gwell i mi
gyfraith dy enau na miloedd o aur ac arian." Ac fel un ymron
toddi gan wres mawT yn agor ei enau am awyr adfj^^iol, efe a
ddyìved, '' Agorais fy enau, a dyhëais ; oblegid a\\yddus oedd\vn
i'th orchymynion di."

" Gosod dy galon " i chwîlîo gair y gwirionedd. Nid llawer

elwach a fyddwn o'i chwiHo os na bydd wedi ennill ein calon.

Nid yw'r plentyn a edrycha ar ei wers yn unig rhag ofn y alen
yn debyg o ragori fel ysgolaig ; ond yr hwn a gâr ei lyfr yiv yr un
a ddaw rhagddo mewn dysg. Gall y galon fyned ar ol ei heil-

unod, a dyeithr-luniau gael eu tynu ar barwydydd y dychymyg-
ion, tra fo llygad y coríf ar y Bibl; fel gwrandäwyr Ezeciel, â'u

geneuau yn dangos cariad, ond â'u calon ar yr un pryd yn myned
ar ol eu cybydd-dod. Pan fyddo'r galon yn fflam o ddymuniad
am unrhyw \vrthddrych, bydd yno lafur diflino am gyrhaedd yr
hyn a ddymunir. Felly y dariunir y neb a ogwyddo ei galon at

ddeall—at y Avybodaeth s/n cadw yr enaid, neu at grefydd y
Bibl

:
mae efe yn gwaeddi ac yn codi ei lef am dani—yn gweddío

yn ddyfal am ei chael, ac jti ei cheisio fel arian, ch\vilio am dani
fel am drysorau cuddiedig—cloddio heb feddwl rhoi i fyny nes
dyfod o hyd i'r fettel werthfawr. A chan hon y mae adde^yid am
Iwyddo

:
" Yna y cei ddeall ofn yx Arglwydd, ac y cei wj^bodaeth

o Dduw." A oes yna jt un os am y peth ? Oes, y mae os o'n
tu ni am ymdrechu : Os gwaeddi, os cyfodi, os ceisi, os chwili.

Ond nid oes yr un os wedi hyny o du Dduw : " Yna y cei—

y

cei," ydyw ganddo ef. Mae yn debygol mai gwaith digon
anhawdd i \Vr dyeithr yn Rhufain fawT oedd dyfod o hyd i Paul y
carcharor, pryd nad oedd prinder carcharorion o bob math ar hd
a llêd y ddinas

;
ond dyma gariad Onesiphorus yn penderfynu

mynu ei weled a'i gysuro. " Pan oedd yn Rhufain," medd Paul,
" efe a'm ceisiodd yn ddiwyd iawn, ac a'm cafodd." Fel hyn y
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mae gyda chrefydd yr efengyl. ^lae yr enaid a'i ceisio yn

ddiwyd ia^YTi yn sicr o'i chael, a chael ynddi ddigon byth. Ond

i ti, enaid, osod dy galon ar yr iawn wybodaeth, "ti a gei

^^7bod." Yr achos o'n ty^yyüwch ynghylch y Bibl y^y, diffyg

cariad ato yn peri diffyg llafur ynddo.
^

"Gosod dy galon" i'w dal: " Canys pcth peraidd yw os cedwi

hwyut yn dy galon." Ni ddigona y gair i ni yn y llyfr
;
ms

cedwir mo honom trwyddo heb i ni ei gadw ef yn ein calon. Nid

digon, ychwaith, y^v i ni gadw'r gair yn ein deall na'n cof
;

rhaid

ei gadw yn y galon fel eistcddle'r serchiadau. Tra y gadewir i

ddyeithrddyn ammhëus sefyll wrth y drws, derbynir y cyfaill

caruaidd i'r ystafell nesaf i mewn; ac felly y dylera nmnau

u-neuthur â gair y gwirionedd. " Cymer y gyfraith, attohvg, o'i

enau ef; a gosod ei eiriau ef yn dy galon." " Preswyhed gair

Crist ynoch yn helaeth." Y mae meddwl Duw a chalon dyn yn

dyfod at eu gilydd yn yr adenedigaeth, nes y mae ei holl bobl

à'i ffyrdd ef yn eu calon. Y galon adnewyddedig yw^archy

dystiolaeth bellach, i gadw'r gyfraith yn ofalus ;
ac wrth i'r enaid

ei chadw hi, bethau a'i ceidw yntau. " Deddf ei Dduw sydd yn

ei galon ef, a'i gamrau ni Hthrant." Ac os cedwir canad y

gxvirionedd yn y galon, nis gall na chedwir ufudd-dod y gwirion-

edd yn y fuchedd. Ac ! "gw)'n fyd y rhai sydd yn gwrando

gair Duw, ac yn ei gadw." A dyna ein mater nesaf,—

III. Graslonr^wdd yr amcan y cyrchir ato yn y cwbl,

neu, Y bendithion gwerthfawr sydd yngln â gwneuthur lawn

ddefnydd o athrawiaeth y gwirionedd; o herwydd fe wehr y ceir

yr efengyl yn ateb i holl anghen dyn o ran cyflwr, profiad, ac

ymarferiad.

I Mae'r g^virionedd yn dadguddio i bechadur sylfaen gobaitli yn

Nuw, ac yn cynnyrchur gras o obaith ynddo. " Fel y^byddo dy

obaith yn yr Arghvydd yr hysbysais i ti heddy^v, ie, i ti."

Y dadguddiad o Dduw yn nhrefn yr efengyl yn unig sydd yn

rhoi sail i bechadur obeithio ynddo. Nid oedd dmi wedi ym-

ddangos yn un man a allasai beri i'r euog gael ei anadl, a chol-

eddu hyder am fyw, nes i ionedd yr efengyl ddyfod i'r golwg.

Yr oedd, yn wir, ddigon o Dduw wedi ymddangos yn ei waith

fel Creawdwr i beri iddo ef ei hun orphwys me^vn boddlonr^vydd,

ac i aUuogi dyn períTaith i gadw sabbath perffaith gyda Duw, yn
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gystal ag i gynhyrfu ser y bore i gydganu, a meibion Duw orfol-

eddu. Ond wedi i ddyn syrthio i bechod, nid oedd yna un

dadguddiad iddo ef am fpyyd. Ac felly pan nesäodd yr

Arglwydd Dduw at Adda euog, wele efe yn fîoi oddiwrtho mewn
braw ac anobaith. Y fath gyfnewidiad alaethus a barodd ei

drosedd ! Ychydig oriau yn ol, yr oedd dyn yn sugno ei nefoedd

oddiwrth Dduw ; ond yn awr nis gall oddef iddo ddyfod yn agos

ato. O ddiwrnod tywyll ! O ddaear wedi myned ar wedd

uífem ! Wrth edrych at y ddeddf a roddwyd i'r creadur, gwelir

hono yn llawn gwg, a chlywir hi yn cyhoeddi'r ddedfryd bender-

fynol, "Gan farw ti a fyddi farw." Ac wrth edrych i ddyn ynddo

ei hun, môr o euogrwydd a thrueni sydd yno yn dygyfor. Ei

esgyrn a wywodd, ei obaith a gollodd ; torwyd ef ymaith o'i ran

ef. Cymaint o Dduw sydd eto wedi aros yn ei fynwes,—mae
hyny yn gwneyd ei deimlad yn fwy truenus ; ei iaith ydyw,

" Daríu am fy nerth a'm gobaith oddiwrth yr Arglwydd." Ond
yn y fath gyfwng o dywyUwch dudew, wele'r doethineb oedd

guddiedig yn Nuw yn cael ei ddadguddio—y cynghor grasol a

orweddai yn mynwes y Jehofah erioed, allan o gyrhaedd dyn ac

angel, yn cael ei ddadblygu yn yr addewid am Had y wraig.

Dyna yn a^vr ddrws gobaith wedi ei agor. AYele y wawr nefol

wedi tori fel nad aeth byth yn dy\vyll nos ar ddyn drachefn ; ac yr

oedd y goleuni yn myned ar gynnydd yn barhâus. Daeth yn

oleuach ar Noah, ac yn gliriach wedi hyny i Abraham, ac yn

fwyfwy goleu i Moses a'r prophwydi; ac weithiau gallesid meddwl
ei bod yn gynnar wedi dyfod yn ganol dydd ; megys pan waeddai

Esaîah, fel pe buasai gyda bugeiliaid Bethlehem Ephratah y nos

Nadolig gyntaf a rhyfeddaf erioed, " Bachgen a aned i ni, Mab a

roddwyd i ni—y Duw cadarn, Tad tragywyddoldeb,"—neu pan

dystiolaethai fel pe buasai yn sefyll yn ymyl loan wrth groes

Calfaria, " Efe a archollwyd am ein camweddau ni, efe a ddryll-

iwyd am ein hanwireddau ni; yr Arghvydd a roddes arno ef

ein hanwireddau ni i gyd." O'r diwedd daeth yr haul me\vn

gwirionedd i'r cylch canoldydd. " Duw a ymddangosodd >ti y
cnawd. Yr uniganedig Fab yr hwn sydd yn mynwes y Tad,

hwnw a'i hysbysodd ef " Yn Mherson Crist, yn ei swyddau, yn

ei athrawiaeth, yn ei wyrthiau, ac yn enwedig yn ei farwolaeth

a'i adgyfodiad, cafwyd dangosiad llawn o Dduw a threfh ei ras.
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A pha beth a ddygwyd gan y dadguddiad hwn i deulu dyn ymhob

oes? Gobaith. Beth a gludir gan afon gwirionedd i ddinas

Duw? Gobaith. Beth y mae udgom efengyl yn ei seinio?

Gobaith i'r tlawd—gobaith hoU gyrau'r ddaear. Dyna ddyben yr

ysgrifenu a'r cyhoeddi :
" Fel y gosodent eu gobaith ar Dduw."

Dyma y mae }t Ysgrythyr gyflawn yn ei gyflwyno i ni hedd^iy.

" Canys pa bethau bynag a ysgrifenwyd o'r blaen, er addysg

i ni yr ysgrifenwyd hsvynt, fel trwy amynedd a dyddanwch

}T Ysgrythyrau y gallem gael gobaith." Edrycher i holl gyn-

nwysiad gair y gwirionedd, ac fe welir ei fod, tra yn sicr-

hâu'r gogoniant i Dduw, siom i Satan, a dinystr ar bechod, }ti

gweinyddu gobaith i ni. Mae }t oll a hysbyswyd }ti d^^Ti i

ni obaith.

Mae yr hysbysiad o enw Duw yn gymhwys i'n denu i obeithio

ynddo. Y llíaws teitlau grasol a rydd efe amo ei hun, rhyw

bethau fel dolenau yd}-nt, i obaith dyn gydio yndd^-nt. Yn hyn

}T oedd yr eglwys }Tnhob oes yn cael cymhorth yn ol y rhaid.

Pan }T oedd yr hen batriarchiaid, Abrahara, Isaac, a Jacob, yn

crw}-dro yn ddiamddifíyn yn nghanol gelynion, beth oedd yr enw

awaharddai idd}mt ofhi a digaloni? "Myfi }tv Duw Hollalluog."

Pan ddaeth efe i waredu ei bobl o'r Aipht, a'u áwyn i Ganaan, gan

gyflawni ei a ddewidion iddynt, yr enw i ymddiried ynddo ydoedd,

"Myfi yw Jehofah—yr Ydwyf }t Hwn Ydw}f;" un yn abl i

gyflawni ei holl air, nid yn unig am Ganaan, ond am Grist, ac am

y cwbl addawedig yn dragywydd. " Dangos i mi, attolwg, dy

ogoniant," ebe Moses wrth yr Arglwydd. Ti a gei weled a

chl}-wed digon ara dy fywyd, oedd ateb Duw. " Gwnaf i'"m hoU

ddaioni fyned heibio o flaen dy w}Tieb, a chyhoeddaf enw }t

Arglwydd o'th flaen di." A pha beth oedd yr enw h-wnw?

" Jehofah, Jehofah, y Duw trugarog a graslawTi, hwyrfr}'dig i ddig,

ac aml o drugaredd a gwirionedd
;
yr hwTi sydd yn cadw trugaredd

i filoedd, gan faddeu anwiredd, a chamwedd, a phechod." Yn
awr raae ei enw yn llawn wedi ei amlygu yn Nghrist, a'r oll yn ei

ddangos yn Dduw'r gobaith. Pa le y mae'r truan sydd yn rhodio

mewn t^nyyllwch, ac heb lew}Tch iddo? "gobeithied }T1 enw yr

Arglw}'dd, ac ymddirieded ya. ei Dduw." Pa le y mae'r gwan

sydd yn ymdeiralo yn llesg a methedig? digon yw dywedyd

wrtho, " Enw Duw Jacob a'th ddiffyno." Pwy sydd }*n ei
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gael ei hun yn nghanol enbydrwydd? cofied mai "hvr cadam

yw enw yr Arghvydd; ato y rhed y cyfiawn, ac y mae yn

ddiogel."

Mae yr hysbysiad am raslonrwydd natur Duw yn peri i ni

obeithio. "Tosturiol iawn yw yr Arghvydd." " Aml yw ei dru-

gareddau ef." Yn ol y meddwl fydd genym am dymher a

thueddfryd unrhyw ddyn y nesäwn ato, neu y ciliwn oddiwrtho.

Credwn am Dduw yn ol y dadguddiad a ddyry'r gwirionedd o

hono, ac nis gaUwn ond nesâu yn hyderus- ato. ClyAvch ef yn

Uefaru ynddo ei hun : "Ai mab hofif genyf yw Ephraim? ai

plentyn hyírydwch y^v ? canys er pan leferais i joi ei erbyn ef, gan

gofio y cofiaf ef eto ; am hyny fy mherfedd a rüant am dano ef

;

gan drugarhâu y trugarhâf wrtho ef, medd yr Arghvydd." Er

mor annheihvng a gwrthnysig yr aethai Ephraim, er iddo ef adael

Duw, yr oedd y Duw grasol yn methu ei adael ef. " Pa fodd

y'th roddaf ymaith, Ephraim ? y'th roddaf i fyny, Israel ? " Er

cymaint oedd y gwaith o grëu'r bydoedd a'r holl grëaduriaid, ni

bu Duw yn gofyn, Pa fodd ? Mae efe yn cynnal pob peth o'r

dechre heb unwaith gwestiyna, Pa fodd ? Ac hyd yn nôd pan yr

oedd raid i'r cleddyf dysglaer ddeffro, a tharo a dryhio yr Unig-

anedig a'r anwyl Fab, ni ddywedodd y Tad, Pa fodd? Ond
WTth feddwl am roddi Ephraim wrthgiHedig i fyny, mae graslon-

rwydd natur Duw yn ymgynhyrfu, ac yn gwaeddi, Pa fodd? ac

o'r diwedd mae yn penderfynu nad oedd fodd iddo wneuthur

hyny :
" Ni chyflawnaf angerdd fy Uid, ni ddychwelaf i ddinystrio

Ephraim; cynys Duw ydwyf fi, ac nid dyn." Gall gwTeichionen

o gariad mewn crëadur ennyn i fíaglu yn uchel, megys yn Daíydd

pan yn galaru ar ol Absalom :
" O fy mab Absalom," medd efe,

" fy mab, fy mab Absalom ! na buaswn farw drosot ti, Absalom

fy mab, fy mab ! " Ond beth am yr eirias danllyd o gariad yn

Nuw? "Duw cariad yw." A phaham y cyhoeddir hyn yn dy

glyw di, bechadur? Yn ddiau, "fel y byddo dy obaith yn yr

Arghvydd." Os dywed dy anghrediniaeth, dy ofnau, a'th feddyl-

iau caledion am Dduw, Nid oes bosibl maddeu i un mor fawr-

ddrwg â mi,—cofia nas gall neb fod mor faddeugar â Duw.

Arbed yn helaeth y mae, canys nid meddyliau dyn y^v ei feddyl-

iau ef, ac nid ffpdd dyn yAv ci ffyrdd ef.

Mae yr hysbysiad am drefu Duw i drugarhâu yn gwahodd ein
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gobaith ynddo. Nid ydy^v clTwed beth yd)^v efe yii ei natur

fendigedig yn ddigon i bechadur a welodd ysgelerder ei bechod-

aiL lë, medd }t: enaid argyhoeddedig, mi a \vn fod y Duw mawr

yn fFynnon pob daioni, a bod ynddo ddigon i wneuthur crëadur

sanctaidd yn ddedwydd byth. Ond raae yr hyn sydd yn

nefoedd i'r sanctaidd yn uffem i'r ansanctaidd. Er }t hoU ras-

lonrwydd sydd yn ei natur ef, mae cymylau fy mhechodau i yn

rhwym o rw}'stro y llew}Tch grasol i belydru arnaf ; mae cyfìawn-

der Duw a'i ddeddf ar ftbrdd ei ras i mi ; rhaid i mi fod fel un yn

gweled y bwyd heb ei brofi, neu un yn trengu yn ymyl y ffynnon.

Nage, bechadur trist; mae genym fwy na dangos Duw yn ei

natur i ti ; t}Ted a gwél ef yn ei drefn ; edrych arno fel Duw }ti

Nghrist Beth bynag ydyw efe yma, hyny yd}-w efe i bechadur.

Mae gobaith }ti ymwthio }Tnlaen nes m}Tied o'r tu fewTi i'r Uen,

lle y cenfydd lechau'r g}-fraith yn dawel a dystaw mewn arch,

sydd â thrugareddfa wedi ei thaenellu â gwaed yn gauad ami;

yraa y raae Duw yn ei ogoniant yn cyfarfod â phechadur, i estyn

maddeuant a chymmod iddo. Yma y mae efe yn eistedd ar

orseddfainc y gras, gydag Eiriolwr drosom ni ar ei ddeheulaw.

Pan ddelo pechadur euog at Dduw yma, da fydd iddo. " Efe a

drugarhâ wTtho
:

" d}Tia drugaredd }ti ddeddf }ti m}Tiwes Duw.
" Ac a dd}^ved, GoUwng ef, rhag disgyn o hono i'r clawdd :

"

d}Tia drugaredd bellach yn rhyddhâd yn m}Tiwes yr euog.

" Myíì a gefais iawn : " dyna'r drefn sy'n deongli'r cwbl. Cymer

afael, O fy enaid, yn y gobaith a osodir fel hyn o'th flaen.

Mae yr hysbysiad ara holl oludoedd y cyfammod newydd yn

sail gobaith. Yr oedd yr hen gyfamraod yn sicrhâu ffafr i ddyn

glán; ond nid oedd ynddo ddim gobaith i droseddwT. Ond

y mae cyfamraod newydd wedi ei gael ; ac y mae holl drysorau

hwn yn dwyn gobaith i bechadur. Beth yw y ddeilen sydd

yn ng}-lfin ei holl addewidion? Gobaith. Yr addewidion am
heddwch, maddeuant, glanhâd, nerth, raarw mewn tangnefedd,

adgyfodi mewn gogoniant, by\vyd tragywyddol,—mae'r cwbl yn

peri i ni osod ein gobaith yn Nuw. Ond beth ara y byg}'thion ?

Mae y rhai hyny wedi eu cydglymu â'r bygythion yn ngweinydd-

iad y cyfammod : y naiU yn ein dychrynu rhag digofaint, a'r lleill

yn agor i ni ddrws y ffydd
; y bygythion yn amgloddiau i'n cau

allan o ufifem, a'r addewidion yn risiau tuag at i ni ddringo i'r

Cyì. III. c
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nefoedd. Dwyn sydd yma i'r anialwch i ddangos i ni o'r fan

hono ddrws gobaith.

Mae yr hysbysiad am ymddygiadau tosturiol Duw tuag at

eraiU yn gefnogaeth i ninnau obeithio ynddo. Cyfeirir ni at rai

mor annheilwng, a halogedig, a choUedig, â ninnau, wedi eu

cadw ; a phaham yr anobeithiwn ni ? Fe welir, mewn cysylltiad

â rhai ffynnonau meddygol, hen ffynbaglau yn nghrog ar y mur-

iau. Os gofynir, Beth yw y rhai hyn ? atebir, Wrth y ffjTibaglau

hyna yr oedd gwy\vedigion cloffion yn ymhv}'bro }Tna ; ond wedi

eu cryfhâu trwy rinwedd y ffynnon, yr oeddynt yn gallu dychwel-

yd adref hebddynt ; a gadäwyd hwy yma ar ol i galonogi cloffion

gwywedig eraiU i ddefnyddio'r dwfr. O y Ihaws íîynbaglau sydd

yn grogedig gerllaw ffynnonau iachawdwriaeth ! I lawr o Adda a

laddodd fyd ar unwaith, hyd at Saul o Tarsus a fu yn gabhvr, yn

erhdiw, ac yn drahâus, dyma d)Tfa fawr aneirif wedi eu hiachâu.

Ac y mae Uawer sydd yn agos atom ni wedi anturio ar drefn gras

Duw ; ac ni siomwyd mo honynt ; naddo ! fel y gallwn ddjn^^edyd,

" Ein tadau a obeithiasant ynot
;

gobeithiasant, a gwaredaist

hwynt. Amat ti y llefasant, ac achubwyd hwynt
;
ynot yr ym-

ddiriedasant, ac nis gwaradwyddwyd hwynt." Ac wele Ddmy'r

gobaith yr un i ninnau eto.

Ni a wehvn fod cenad^vri rasol y gwirionedd yn cael ei

chymhwyso at bechadur yn bersonol; ydyw, mae ei hw)Tieb yn

deg ar bob pechadur a'i gwrandawo neu a'i darlleno. " Fel

y byddo dy obaith yn yr Arghvydd, yr hysbysais i ti heddyw, íe,

i ti." Y dadguddiad o Dduw yn ei ras a fu gynt yn tynu eraill

ato, wele h\vnw heddyw i ti. Mae'r cyfla\rader o ras a gyíiawn-

häodd, a sancteiddiodd, a gynnahodd, ac a ymgeleddodd batrí-

archiaid, a phrophwydi, ac apostohon, heddyw i ti. Y drugaredd

a faddeuodd i Manasseh, a gyfnewidiodd Zacheus, ac a wnaeth

apostol o erhdi\vr, mae hono heddyw i ti. Gwrando dithau

heddyw, a chrêd, ac ufuddhâ. GeUi fod ahan o gyrhaedd sn
efengyl yfory ; ond " wele yn awr yr amser cymerad^y ; wele yn

awT ddydd >t iachawdwriaeth." Na chymer dy faeddu gan

unrhyw ammheuon byth i ddyweyd, "Nid oes obaith." Dyma
wyneb a gwên efengyl arnat ti }ti benodol, pwy bynag wyt Fy

hoU oludoedd, medd hi, wele'r cyfan yn rhad i ti, îe, i ti ; nid

oes eisieu dim ond i ti estyu dy law i dderbyn. Mor agos
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atom )^v'r drefn ! Ni chollir pwy bynag a gredo. " P^vy by-nag

a alwo ar enw j-r Arglwydd, cadwedig fydd."

2. Ceir, trwy gredu y gwirioncdd, sicrhàd a boddlonrtoydd

Uonyddol t'r mcddwL "I beri i ti adnabod sicrwydd geiriau

gmrionedd." Pa beth a all fod yn f\\y gwerthfauT me^vn byd

llauTi o dwyll a chamgymeriadau nag i ni adnabod sicnvydd

geiriau gA\nrionedd, i'n cjfarwyddo mewn djTyswch, i'n cynnorth-

W70 mewn gAvendid, a'n cysuro mewn trallod? Anhawdd yAV

gan galon dyn gredu gwirionedd >t efengyl. Mae efe gyda

phethau'r byd yn rhodio wTth ohvg; ond pethau ni welir y^v

mawTÌon bethau'r Bibl. Ond y mae fîydd yn eu dwyn adref at

y meddwl, ac yn rhoddi i'r enaid brawf bywiol o honynt, nes

ei wneyd yn sicr ynddynt. Mae awdurdod Dd^vyfol y gair yn

cael ei deimlo }ti ysbrj^d y meddwl, nes y mae yn gorchfygu pob

gwrthddadl, yn tawelu >t hoU anwydau, ac yn diwall foddloni yr

hoU serchiadau. Nid oes well esboniwT ar y Bibl na g^veddîau

wedi eu hateb, cystuddiau wedi eu sancteiddio, ac addewidion

wedi dyhidlo eu bendithion; ac y mae yr esboniadau rhagorol

hjTi i'w cael ya. llyfrgell pronad credadyn. Am y wraig a

ddyoddefasai ddeuddeng mlynedd gan ddyferlif gwaed, ac mewn
ffydd a gjiîyrddodd âg ymyl gwisg )t lachawdwr, dywedir, " Hi

a wybu yTi ei chorff ddarfod ei hiachâu o'r pla." Mae'r g^vir

gristion, yn gyffelyb, yn gwrybod }ti ei enaid am rinwedd iachusol

gair Crist. Gwaded y byd a wado, mae ganddo ef dystiolaeth

}Tiddo ei hun am effeithioldeb gwaed Crist, a Hwyddiant ei eiriol-

aeth. G\v}T fod ei eiriau ef yn eiriau bywyd tragywyddol ; ac

}Ti hyderus }t anturia arn^-nt ei iachawd\vriaeth byth. Caiff yma

y wíalen a'r fifon i'w gysuro yn ngln cysgod angeu ; ac felly efe a

obeithia pan fyddo marw.

3. Wrth gadw pcthaiír gwirioncddyn y galon y ceir y cymhwys-

der gorcu iw defnyddio er mantais i craill: " Cymhwysir hwynt

hefyd yn dy wefiisau." Os bydd gair Crist yn preswylio ynom

yn helaeth ymhob doethineb, ni a fyddwTi tnvy hyny yn gymhwys

iawn i ddysgu a rhybuddio bawb ein gilydd. " O helaethmydd

y galon y llefara y genau." Gyda chalon la\vn o Fibl, nis gall y

genau fod }ti wag o hono. " Y dyn da, o drysor da y galon, a

ddwg allan bethau da." Wedi trysori egwyddorion y gwirionedd

yn y meddwl, byddant yn barod i'w dwyn allan mewn yra

c 2
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ddyddan ac ymarferiad. " Pob ysgrifenydd wedi ei ddysgu i

deyrnas nefoedd," medd ein Harglwydd, " sydd yn debyg i ddyn

o berchen t, yr hwn sydd yn dwyn allan o'i drysor bethau

newydd a hen." Bydd gan hwn yn ei ymyl, fel y noda hen

awdwr da, nid yn unig dyfiant y flwyddyn hon, ond casgUad

cynauafau blaenorol ; nid rhaid iddo fyw o'r llaw i'r genau, gan

fod ganddo ystôr dda yn hylaw wrth raid. Mae pob talent

a dderbynir oddiwrth Dduw i'w rhoddi allan er ei ogoniant ef, ac

er mantais i eraiU ; mae llestri trugaredd i gario trugaredd i bawb

fyddo mewn anghen am dani. Y rhai a gawsant drugaredd gan

yr Arglwydd nes eu dwyn i gredu ei wirionedd, a phrofi ei nerth

a'i rinwedd yn eu heneidiau, y mae rhwymedigaeth arnynt, ac y

mae tuedd ynddynt, a chymhwysder ganddynt, i fod yn oíferynau

i estyn yr unrhyw drugaredd i eraiU ; ac felly bydd y rhai hyny yn

cael trugaredd trwy eu trugaredd hw>'. Nid oes neb yn gyfaddas

i ddysgu ffyrdd yr Arghvydd i rai anwir ond y rhai sydd eu

hunain wedi eu dysgu yn brofiadol yn ei gyfraith. Nis gwyddom
pwy a ddaw atom, na pha bryd y deuant, i geisio cynghor a

chyfarwyddwyd ynghylch y pethau a berthynant i'w heddwch ; ac

mor werthfawr a fydd ein bod yn barod i gyfranu yr hyfiforddiant

anghenrheidiol, megys y dyAved y testun, " Fel y gellit ateb

geiriau y gwirionedd i'r neb a anfonant atat." Arddodir hyn ar

gristionogion fel dyledswydd benodol :
" Byddwch barod bob

amser i ateb i bob un a ofyno i chwi reswm am y gobaith sydd

ynoch." Yr hwn a all ddywedyd wrth Dduw, " Yn dy air y
gobeithiaf," mor gymhwys yn ngwefusau hwnw yw yr annog-

aeth, " Gobeithiwch ynddo ef bob amser ; O bobl, tywelltwch

eich calon ger ei fron ef ; Duw sydd noddfa i ni
!

"

Ymholcd pob un pa fodd y mae rhyngddo ef â gwirionedd

Duw. Fy nghyfeillion, dyma oleuni'r gwirionedd genych oU

heddyw. " Tra fyddo genych oleuni, credwch yn y goleuni, fel

y byddoch blant y goleuni."



PREGETH III.

TREFN GRAS YN SICRHAU SANCTEIDDR^WDn.

Rhufeimaid vi. I— II : " Beth gan hyny a ddywedwn ni? a drigwn ni

}Ti wastad mewn pechod, fel yr amlhäo gras? Na ato Duw. A ninnau
wedi meirw i bechod, pa wedd y byddwn byw eto ynddo ef ? Oni wyddoch
chwi, am gj'nifer o honom ag a fedyddiwyd 1 Grist lesu, ein bedyddio ni

'i'w far^volaeth ef? Claddwyd ni gan hyny g>'dag ef trwy fedydd i farwol-

aeth, fel megys ag y cyfodwyd Crist o feirw trwy ogoniant y Tad, felly y
rhodiom ninnau hefyd mewn newydd-deb buchedd. Canys os g\vnaed ni

yn gydblanigion i gyffelybrwydd ei farwolaeth ef, felly y bydd'wn i

gyffelybiaeth ei adgyfodiad ef
;

gan wybod hyn, ddarfod croeshoelio ein

hen ddjTi ni gydag ef, er mwyn dirymu corff pechod, fel rhagllaw na was-
anaethom bechod. Canys y mae yr hwn a fu farw, wedi ei ryddhâu
oddiwTth bechod. Ac os buom feirw gyda Christ, yr ydym ni yn credu

y byddwn byw hefÿd gydag ef; gan wybod nad yw Crist, yr hwn a
gj'fodwyd oddiwrth y meir\v, yn marw m\\'yach ; nad arglwyddiaetha
marwolaeth amo mu'yach. Canys fel y bu efe farw, efe a fii farw unwaith
i bechod ; ac fel y mae yn by\v, byw y mae i Dduw. Felly chwithau
hefyd, cyfrifwch eich hunain )m feirw i bechod, eithr yn fyw i Dduw yn
Nghrist lesu ein Harglwydd."

YN fynych fe ystyrir yr ymadrodd "manv i bechod," yn

golygu un gangen neillduol o sancteiddhâd y credadyn

:

effaith yr orchwyliaeth barhâus hono a ddygir ymlaen gan Ysbryd

yr Arghvydd yn a thrwy y credadyn, sef marweiddiad pechod yn

y galon. A g^vir yw fod pob dyn duwiol yn marw i bechod yn y

golygiad hwn ; hyny y^v, mae llygredigaeth natur yn cael ei

ddirymu a'i farweiddio yn raddol ynddo ef, fel y mae yn

cjmnyddu mewn sancteiddrwydd. Ond yma dywedir am gredin-

wyr, eu bod, nid yn marwhâu pechod, neu yn cael eu marwhâu

iddo, eithr '^wedi meirw i bechod." Ac y mae'r dull cryf hwn o

lefaru, ynghydag ystyriaethau eraill, yn peri i ni feddwl fod yr
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ymadrodd yn y lle hwn yn sefyll yn hytrach am gyfiawnhâd

y credadyn : efe wedi mar^y i bechod yn gyffelyb ag y dywedir

ei fod "wedi marw i'r ddeddf trwy gorff Crist," sef, rhyddhâd

person y pechadur oddiwrth rym condemniol pechod, a'i adferiad

í heddwch a ffafr Duw tnvy lesu Grist. Mae marwolaeth, ni a

wyddom, yn tori cysylltiadau. Wedi marw ei phriod, " y wraig a

ryddhäwyd oddiwrth ddeddf y g\vr;" ac yn y bedd, "y gwas

a ryddhäwyd oddiwth ei feistr." Felly, yn y farwolaeth hon i

bechod, mae'r person yn cael ei ryddhâu oddiwrth gondemniad

pechod. Yn y modd hwn, y mae sancteiddhâd yn cael ei osod

allan yma fel bywyd o'r farwolaeth hon
; y cristion yn manv gyda

Christ i bechod, mewn trefn i fyw gydag ef, neu i fyw yr un

bywyd âg ef ei hun.

Yma, yn nechre'r bennod hon, mae llygad yr apostol ar y

mater a fuasai dan ei sylw yn y bennod o'r blaen. Yno y mae yn

trin y pwnc mawr o gyfiawnhâd pechadur, ac yn ei osod allan

dr^vyddo fel gorchwyliaeth gras Duw. Dangosir fod y cyfiawn*

der, trwy ba un y cyfiawnheir pechadur, wedi ei wneuthur gan un

arall, a'r cyfiawnder hwnw yn cael ei roddi, ei rad roddi, i'r

pechadur. Gras, a dawn, a dawn trwy ras, y gelwir ef. Derbyn

yn unig y mae yr hwn a gyfiawnheir ; ac yn y derbyniad o ddawn

cyfiawnder, y mae efe yn derbyn Hîosogrwydd o ras. Mae gras

yn amlhâu, ac yn rhagor-amlhâu yn ei gyfiawnhâd ; mae yn

chwyddo dros ei hoU annheilyngdod, ac yn ei godi i fwy o

ddedwyddwch a gogoniant nag a gollodd efe yn ei gwymp. Gras

ydyw yn maddeu yr hoU bechodau, yn cyfiawnhâu oddiwrth yr

hoU gamweddau a'r euogrwydd, yn rhoi diwedd ar eu teyrnasiad,

ac yn teyrnasu ei hun i fywyd tragywyddol. Ydyw, y mae yn

codi'r truan o dan deyrnasiad mar\volaeth o her^vydd pechod, i

deyrnasu mewn bywyd trwy a chyda yr Un digyffelyb, lesu Grist.

Os oedd y pechadur a'i amgylchiad yn gofyn am y fath ras, yr

oedd gras hefyd yn gofyn am ei fath yntau, mcwn trefn i fod

yn hynod a gogoneddus ynddo byth.

Wel, medd yr apostol, "beth wrth hyny a ddywedwn ni?" Pa

gasgliad a dynwn ni oddiwrth y g-wirionedd am helaethrwydd ac

effeithiolrwydd gras y cyfiawnhâd? "A drigwn ni yn wastad

mewn pechod fel yr amlhäo gras ? " A awn ni ymlaen i bechu

fel y caffo gras well mantais i ddysgleirio yn ein hiachawdwriaeth ?
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Mae eraiU yn dywedyd hyny ; ond, beth a ddywedwn ni ? Oes,

y mae eraiU yn dy\vedyd ein bod ni yn Uefaru ac ymddwyn felly

—ein bod yn dywedyd, " Gwnawn ddnvg fel y di*l daioni ;

"

a haerir fod yr alhrawiaeth a bregethir gcnym yn arwain i hyny,

Ond beth a ddywedwn ni? Nid yAv o nemor bwys fod dynion

cnawdol yn camddefnyddio yr athrawiaeth, a chabhvyr yn ei

chamgyhuddo; y naiU yn cymeryd achlysur oddiwrthi i bechu,

a'r Uall yn ei henUibio fel pe byddai yn fagwraeth i bechod ; ond

dyma ni wedi cael ein b>-\vyd ynddi, a chyfranogi o'i gras ; ac nid

oddiwrth y rhai sydd, yn gyhoedd neu yn gudd, yn elynion iddi,

ond oddiwrthym ni sydd yn ei hadnabod ac yn gorphwys ami, y
dylid barnu ei gwir duedd. A pheth a ddj'^^edwn ni? "A
drigAvn ni yn wastad mewn pechod fel yr amlhäo gras." Mae yr

apostol fel yn arswydo wrth roddi Ue i'r fath gwestiwn. Syniad ei

galon, a'r hoU wir eghvys gydag ef, ar y mater ydyw, "Na ato

Duw!" Godforbid! PeU oddiwrthym fyddo'r fath feddwl pen-

rhydd; g^vahardded Duw i gyfry^v syniad afaelyd a throi ynom
byth ! Fel hyn y mae'r meddwl am fy^v mewn pechod o herwydd

trefn gras yn annyoddefol i syniad dynion duwiol.

Mae'r testun yn dodi ger ein bron ddau hynodrwydd sydd

jmgln â threfn gras fel ei gosodir aUan yn athrawiaeth yr efengyl,

Un ydy'w, ei bod yn cynn\\7S rhyw demtasiwn i'r anianol a'r

diadgenedledig i drigo mewn pechod, a'r UaU ydyw ei bod hi yn

wastad yn sicrhâu a diogelu sancteiddr^vydd ei g\vir ddeiUaid.

Mae'r naiU i'w weled yn y gofyniad, "A drigwn ni yn wastad

mewn pechod fel yr amlhäo gras ? " a'r UaU yn yr ateb iddo, " Na
ato Duw ! A ninnau wedi meirw i bechod, pa wedd y byddwn
byw eto ynddo ef?" GaUwn edrych ar y cyntaf fel yn egluro a

g^virio mai oddiwrth Dduw yn unig y mae'r drefn i gyfiawnhâu, ac

ar yr olaf fel help i adwaen y dynion ag sydd wedi eu cyfiawnhâu

yn y drefn hono.

Tra y cyhoeddir athrawiaeth cyfiawnhâd pechadur yn gy^vir ac

efengylaidd, fe fydd y cnawdol a'r anianol yn barod i gasglu fod

ynddi swcraeth i drigo mewn pechod, Ac y mae hyn yn un nôd
wrth ba un y geUir ei hadnabod : pa gasgUad y mae dynion an-

nuwiol yn ei dynu oddiwrthi? Os ydym ni yn pregethu trefn

cyfiawmhâd mewn ífordd nas gaU y penrhydd ddim cymeryd

achlysur oddiwTthi i fyw mewn pechod—i ddychymygu ei bod yn
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gwadu yr anghenrheidnvydd am foesoldeb a rhinwedd a gweith-

redoedd da, gan ei bod yn gwadu haeddiant ynddynt i gyfiawn-

hâu,—yna y mae lle i ofni nad ydym ni yn pregethu y drefn

Ddwyfol i gyfiawnhâu. Nid ydym felly yn pregethu yr un

athrawiaeth ag oedd gan Paul, neu yr ydym wedi dysgu ei thrin

yn fwy ysgilgar na Paul ei hunan. Nis medrai efe bregethu

cyfiawnhâd heb fod rhywrai yn cymeryd achlysur oddiwrth ei

athrawiaeth i fyw mewn pechod, a'r lleill i'w chablu fel yn achos o

hyny. " Megys ein cebHr," ebe efe, " ac megys y dywed rhai ein

bod yn dywedyd, Gwnawn ddrwg fel y dêl daioni." Ac felly y

mae'r apostol, ymhob man wrth drin cyfiawnhâd, yn gwyUo ar y

perygl oedd i'w ddysg\vyl o'r c\Vr hwn. " A ydym ni yn gwneuthur

y ddeddf yn ddirym trwy ffydd ? A drigwn ni yn wastad mewn

pechod fel yr amlhäo gras ? A bechwn ni o herwydd nad ydym

dan y ddeddf, eithr dan ras ? Os wrth geisio ein cyfiawnhâu yn

Nghrist, y caed ninnau hefyd yn bechaduriaid, a ydyw Crist am

hyny yn weinidog pechod ? " Ac y mae yn ateb yr hoU gwestiyn-

au hyn gydag eiddigedd a soriant sanctaidd. " Na ato Duw !

"

medd efe ar ol pob un o honynt.

Ond beth oedd yn peri i ddynion dybied y fath beth am Paul,

dyn ag oedd mor sanctaidd ei hun, ac mor egníol yn wastadol yn

cymhell eraill i sancteiddrwydd ? Oddiwrth ba beth y gallent

ddychymygu ei fod ef yn dirymu'r ddeddf, ac yn cefnogi pechod ?

A oedd rhyw hynodrwydd yn ei athrawiaeth ef oddiwTth yr hyn y

cymerent hwy achlysur i dybio a dj'wedyd hyny am dano? Yr

ateb raid fod, Oedd ! a'r hynodnvydd hwnw ydoedd, ei fod ef yn

eu hysbeilio hwy o'u hunig gymhelliad hunangar i gadw'r ddeddf.

Yr oedd efe yn cau allan eu gweithredoedd yn hollol o'r cyfiawn-

hâd ; îe, a'r rhai hyny eu gweithredoedd da a goreu hwynt ; ac yr

oedd yn dysgu fod pechadur yn cael ei gyfiawnhâu yn unig o ras

Duw, a thrwy gyfiawnder lesu Grist. O ras y trefnwyd y cyfiawn-

der sydd yn cyfiawnhâu ; o ras y gwnaed ef gan Grist, ac o ras y

mae yn cael ei wneuthur drosodd i'r euog. Cyfiawnheir pech-

adur heb ei weithredoedd cyn credu, nac yn yr ymarfer o gredu,

nac ar ol credu. Y mae pob peth yn cael ei gau allan yn y

cyfiawnhâd ond y pechadur noeth ei hun ; ac ni chaiff yntau

wneuthur dim yn y transaction rhyfedd hwn ond derbyn Uìosog-

r^vydd o ras a dawn cyfiawndcr. cle, medd y cnawd, gan mai

{
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dyna drefn cyfiawnhâd, haf ati i bechu, ynte ! dyma weithrcdoedd

da yn cael eu gwrthod, a chan hyny nid rhaid wrthynt o gwbl.

Fel hyn, megys y nodasom, un o hynodion athrawiaeth Ddwyfol

yr efeng>'l ydyw, ei bod hi yn agored i'r cyfryw gyhuddiad. Ac

felly y mae yn beth i syhvi arno, nad ydyw Paul, hyd yn nôd pan

y mae efe yn gwrthbrofi'r cyhuddiad, yn rhoddi, gymaint âg

unwaith, ddim Ue i un math o weithredoedd yn y cyfiawnhâd.

Eto nid oedd gan neb rith-esgus i'w gyhuddo ef o anghefnogi ac

iselu gweithredoedd da. Yn unig yn y cyfiawnhâd, y mae efc yn

gwaeddi, "Nid o weithredoedd—heb weithredoedd y ddeddf—

heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith." Ymhob

man arall y mae efe yn y modd egluraf a chadarnaf yn dangos yr

anghenrheidrwydd am ufudd-dod a gweithredoedd da ar amryw

gyfrifon. Eithr, tra yn dangos hyny, mae efe yn para i'w cau allan

o'r cyfiawnhâd, er yn rhagweled y byddai annuwiolion yr oesoedd

yn cymer>'d achlysur oddiar ei athrawiaeth ef i fyw mewn pechod.

Onid oes yma wers i ni? Os yw yr athrawiaeth sydd yn

gwrthod gweithredoedd mwyaf . rhagorol dynion fel achosion

cyfiawnhàd, neu fater cyfiawnder gyda Duw, ac yn cyfyngu'r cwbl

i ras Duw tr^vy ufudd-dod a g^vaed Crist—os yw yr athrawiaeth

hon, meddwn, yn wirionedd arbenig o ysbrydoliaeth Duw, oni

ddylem ninnau, yn ol esiampl Paul, bregethu yr athrawiaeth hon

yn ei symlrwydd noeth, heb ildio na chuddio na chyfnewid dim o

honi ? Beth os yw hi yn arogl marwolaeth i'r pechadur anedifeir-

iol ac anghrediniol, yr unig ffordd ydyw i'r edifeiriol gael ei

fywyd. Pwy bynag a fyno droi gras ein Duw ni i drythyllwch,

a sugno gwenwyn o iachus eiriau ein Harghvydd lesu Grist,

er hyny rhaid i ni beidio cadw yn ol yr athrawiaeth am gadwed-

igaeth trwy ras, a chyfiawnhâd trwy ffydd Crist. Tyned yr

annuwiol ei ben yn fwy eto o dorch ufudd-dod, a dangosed ei

hun yn fwy penrhydd fyth fel mab Belial, nid oes genym ni ddim

help wrth ei gamgasgHad andwyol ef ; ni wiw i ni eto roddi dim

ond cyfiawnder Crist fel ein dadl o flaen y fainc ; rhaid i ni

gadw'r ffordd yn gUr at Bren y bywyd ; o herwydd yn ngras ein

Harglwydd ni, a gwaed ei groes ef, y caifî yr euog f>'wyd, a'i

bechod angeu
;
yno yn unig y mae i ni g>'fiawnder ; ac oddiyno

hefyd, fel yr ydym i ddangos eto, y cynnyrchir gwir sancteidd-

rwydd ac ufudd-dod i Dduw.
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Dyma, gan hyny, yr hynodrwydd arall sydd yn perthyn i drefn

gras, a chyfiawnhâd tr\vy haeddiant y Gwaredwr, sef, nas gall

y drefn hon lai na sicrhâu sancteiddrwydd ac ufudd-dod credin-

wyr. " Beth wrth hyny a ddywedwn ni ? " Ni a \vyddom beth

y mae eraill yn ei ddywedyd am danom ; ond beth a ddywedwn

ni ? Yr ydym yn addef nad ydym bellach dan y ddeddf, eithr

dan ras; ond a bechwn ni am hyny? "Na ato Duw ! A
ninnau wedi meirw i beçhod," ac yn hyny wedi ein cyfiawnhâu

oddi^yrth bechod, "pa wedd y byddwn byw eto ynddo ef?"

Beth }^v dwyn pechadur drwy ffydd yn Nghrist i heddwch Duw
ond ei dd\vyn i gyflwr nas gall efe bechu fel o'r blaen ?

Pan y mae'r apostol yn cyfarfod yma â'r cyhuddiad fod trefn

gras yn anvain i benrhyddid, dros gredinwyr yn unig, sylwer, y
mae efe yn ateb ; oblegid yn eu cylch hwy yn unig yr oedd

y ddadl, ac wrthynt hwy yn unig yr oedd barnu tuedd a ífrAvyth

yr athrawiaeth. Hwynt-h^vy yn unig sydd yn derbyn yr efengyl,

ac arnynt hwy yn unig y canfyddir ei heffeithiau priodol hi. Nid

oedd dim a fynai efe yn hyn âg eraiU, am nad oedd dim a íynent

hNvy â'r efengyl. Nid effeithiau yr efengyl, ond effeithiau ei

g\\Tthod a'i chamddefnyddio, yw annuwioldeb ac anghyfiawnder

dynion. Mae'r pethau rhagoraf yn agored i gael eu cam-

ddefnyddio, ac o'u camddefnyddio yn troi yn niwed. Yr oedd

y manna peraidd yn prjfedu ^\Tth ei gamgadw
;
yr oedd arch y

dystiolaeth, trefn bj^yd i droseddwyr y gyfraith, }ti Uadd y
miloedd rhyfygus ar feus)'^dd Bethsemes

;
gall y feddyginiaeth,

sydd yn effeithiol er iachâd o'i hiawn ddefnyddio, droi yn angeu

i'r rhai nas cymerant hi yn ol y rheol. Felly y gall Crist a'i

efengyl fod yn gwymp, yn rhwyd, ac yn fagl i'r anufuddion a rhai

yn tramgAvyddo wrth y gair. Ond edrychwch arnynt hwy sydd

jTi dyfod at Grist, y maen bywiol, ac yn chwennychu didAvyll

laeth y gair, a çhm. a'u cewch â'u hymarweddiad yn onest ymysg

y cenedloedd, a thrwy wneuthur daioni yn gostegu anwybodaeth

dynion ffolion. Yr ydym yn gweled mai ynghylch credimvyr, ac

nid ynghylch dynion yn gyffredin, yr oedd jr ammheuaeth a

dybir yn y testun. Y bobl y mae gras yr efengj^l wedi eu rhydd-

hâu hwy oddiwrth y ddeddf fel ammod bj'wyd—wedi dangos

ufudd-dod un arall, yr Un heb ei fath, yn cadw'r ddeddf yn cu Ue

hwy—ac wedi eu cyfiawnhâu trwy yr ufudd-dod hwnw heb eu
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gweithredoedd hwy eu hunain,—a yd}^v yr efengyl yn rh\v>'mo y

rhai hyn weithian i ufuddhâu i'r ddeddf? A oes jTiddi hi eto

resymau a ch}Tnhelliadau i rwymo eu cydwybodau hw^ i sanct-

eiddrwydd, ac i nerthol weithio eu calonau i ufudd-dod parod i

orchymynion Duw ? Oes, oes ! medd Paul ; a chanddi hi yn

unig y mae'r nerthol weithrediad hwn. lë, ei deiliaid hi yn unig

yv: y rhai a rodiant yn nghyfraith yr Arglw}'dd.

Ein hamcan yn bresennol fydd dangos, oddi^vrth y testun, fod

yn anmhosibl i wir gristionogion fyw mewn pechod. " Pa wedd

y byddN\Ti byw eto ynddo ef ?
"

I. Y mae bod credinwyr yn b^-w raewn pechod yii anghyson â

dybenîon marwolacth Crist.

Peth mawr a rhyfedd, yn wir, oedd marwolaeth Crist. Ychydig

a wyddom ni am ryfeddodau Duw yn y grëadigaeth ; ond ni a

dybygem y gallwn benderfynu mai cnawdoliad a marwolaeth

Crist yw y dygwy-ddiadau rhyfeddaf o fe\vn hoU grëadigaeth Duw.

Ar ol pob amlygiad arall o'r Duwdod, gellid d}Tvedyd, " Ond y

mae yn Nuw ogoniant mwy ofnadwy." Eithr yn marwolaeth

Crist, y mae cariad a gras Duw wedi cyrhaedd i'r eithaf. Ni

ddaw cariad mwy i'r golwg byth yn yr Anfeidrol ei hun. Duw
yn rhoddi ei Fab, y Mab yn rhoddi ei einioes, a hyny dros ei

elynion,—yn hyn y mae cariad heb ei gyffelyb. CawTi yr Hen

Destaraent yn rhagddangos raarwolaeth Crist, Efengyhv}T y

Testaraent Newydd yn cofnodi ei hanes, a'r Epistolau yn esbonio

ei dirgelwch yn yr aracanion oedd ganddo ef }Tiddi, a'r effeithiau

sydd yn dyfod o honi. Yr oedd gan Grist amcanion uchel pan

yn marw ; c}Tchu at ddybenion p\vysig yr oedd efe.

"Ni chollwyd gwaed y groes

Erioed am ddim i'r llawr
;

Ni ddyoddef\\'yd angeu loes

Ileb ryw ddybcnion mawr."

Ac aracan raawr angeu'r groes, ni a welwn, ydoedd lh\^T ddin-

ystr pechod.

Dyraa a ddywed y testun :
" Fel y bu efe farw, efe a fu farw

imwaith i bechod," h}Tiy yw, raarw dros bechod mewn trefn i

waredu oddiwrth bechod. Gallem gymeryd pechod yraa yn }t

ystyr helaethaf; a dyma farwolaeth Crist yn ei gyfarfod yn yr
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holl helaethder a'r ëangder hwnw. Pechod yn wreiddiol a

gweithredol—pechod yn ei egwyddorion a'i íifrwythau—pechod

yn ei natur a'i hoU ganlyniadau : ymhob ystyr arno, bu Mab Duw
farw i'w ddileu. A ydyw pechod yn ddyled? Bu Crist farw i

dalu'r ddyled hono. A ydyw pechod yn drosedd a chamwedd ?

Bu efe farw i ddybenu'r camwedd hwnw tn\y iawTì. A ydyw

pechod yn ymrafael rhwng Duw a'r enaid? Bu yr lesu farw i

wneuthur cymmod dros anmredd—i gymmodi Duw â phechadur,

a chymmodi pechadur â Duw. A yd}Tv pechod yn weithredoedd

diafol yn ein meddyliau ni ? Bu yr lachawdwr farw i ddinystrio

yr anwir hwnw, ac i ddattod ei weithredoedd ef Ac a ydyw

pechod yn aflendid yn yr enaid—yn beth croes i natur a chyfraith

sanctaidd Duw? Bu Crist farw i'n puro ni iddo ei hun; ac y

mae ei waed ef yn glanhâu oddiwrth bob pechod. Hyn oedd ei

amcan ef yn rhoddi ei hun dros ei eglwys :
" Fel y sancteiddiai

efe hi, a'i glanhâu â'r olchfa ddwfr trwy y gair ; fel y gosodai efe

hi yn ogoneddus iddo ei hun, yn egl\\^s heb ami na brj^cheuyn

na chrychni, na dim o'r c^yw, ond fel y byddai yn sanctaidd a

difeíus." Ac fe fydd angeu Crist wedi cyrhaedd ei amcan yn

gyflawn pan y bydd tyrfa fawr y gwaredigion wedi ei gosod ger

bron ei ogoniant ef >ai ddife'ms mewn gorfoledd : pob person

wedi ei gyfiawnhâu, pob cydwybod wedi ei phuro, pob calon wedi

ei llwyr lanhâu a'i chwbl adnewyddu i ddelw Duw, pob chwant

ystyfnig wedi ei hollol ddarost\vng yn y fynwes, a phob un yn

canu, " Iddo Ef yr hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd ni oddi-

\\Tth ein pechodau yn ei waed ei hun, ac a'n g\ímaeth ni jti

freninoedd ac yn offeiriaid i Dduw ei Dad ef ; iddo Ef y byddo'r

gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen." Wele bellach y
pechod a fu yn angeu i Grist, wedi cael ei angeu ei hun yn

dragywydd.

Os oedd peth mor fa\\T wedi ei wmeuthur i'n cael yn gwbl lân

oddiwrth bechod, pa wedd y byddwn byw eto mewn pechod?

Mae meddwl crediniol a myfyr defosijmol am angeu'r groes )ti

rym effeithiol i farweiddio pechod, i ymdrech yn erbyn ei g)Tih)Tf-

iadau a'i weithrediadau, ac i ddyheu am fod yn berffaith sanct-

aidd a difeíus. Mae marwolaeth Crist yn diogelu marwolaeth

pechod, a'i rinweddau trwy'r gair a'r ordinhadau )ti cario cristion

nes-nes at ei uchel nôd.
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II. Y mae byw mewn pechod yn anghyson a!r undcb dr
cymundcb sydd rhwng crcdinwyr â Christ yn ei fywyd aH farw-

olcuth.

Mae yn wir nad yw y ffaith o fod Crist wedi marw, ynddi ei

hunan, yn sancteiddio neb. Diau fod myrddiynau o ddynion yn

myned dnvy'r byd ac o'r byd yn eu pechodau, er fod Crist wedi

marw dros bechod mewn trefn i waredu oddi\vrth bechod. Gan
hyny y mae'r apostol yn y testun yn seiUo yr athrawiaeth o

sicrhâd sancteiddiad credinw}T, nid yn unig ar y ffaith o fod Crist

wedi marw, ond ar eu hundeb hwy âg ef yn ei farwolaeth. "A
drigwn ni yn wastad mewn pechod? Na ato Duw. A ninnau

wedi meirw i bechod, pa wedd y byddwn byw eto ynddo ef?"

lë, y mae Crist wedi marw i bechod ;
" canys fel y bu efe farvv,

efe a fu farw unwaith i bechod." Ydyw, y mae efe felly wedi

marw, ac wele "ninnau" hefyd yn Nghrist, a chydag ef, wedi

"meirw" yr un modd, sef marw i bechod; ac os wedi marw

iddo, nis gelUr byw ynddo.

Mae holl achos sancteiddrwydd a dinystr pechod yn Nghrist

a'i angeu. yn g)'ffelyb fel y mae'r nodd yn y winwydden ; a phan y
mae pechadur yn cael ei impio i Grist, mae yn dyfod yn gyfranog

o frasder pren y bywyd, er mwyn dwyn y fifrwyth o sancteidd-

rwydd i'r Arglwydd. Bu Crist, meddir yma, "farw unwaith i

bechod," neu, fel y gellir darUen, meddynt, " unwaith am byth,"

otice for all; yr oedd ei farwolaeth ef yn ddigon i'w ddileu.

A dyma'r cristion trwy ftydd yn "marw gyda Christ," feUy yn

cyfranogi o fendithion ei farwolaeth, a thrwy hyny dybenion ac

eíîeithiau y farwolaeth hono yn cael eu gweithio yn ei galon

ef. A pheth yw y rhai hyny ? Marw i bechod, a byw i Dduw,

Ac yma mi a ddymunwn aUu dangos i chwi berffeithrwydd a

dyblygion y cysyUtiad bendigedig sydd rhwng yr eglwys fawr â'r

Arglwydd lesu Grist. Nid oes gysyUtiadau o werth mewn cym-

deithas, na rhwng dynion â'u gilydd, nad ydynt wedi cydgyfarfod

mewn modd arbenig yn yr undeb mawr dan sylw, yn yr hwn y

daw rhinweddau Duwdod, trwy waed y Cyfryngwr, i ladd Uygred-

igaeth ein natur, i buro'r galon, ac i adnewyddu yr enaid ar

ddelw Duw.

Dyma un sail gobaith : mae'r gwaith anghenrheidiol i gyd wedi

ei gyflawni, fy enaid, yn dy natur di dy hunan. Mae'r Sancteidd-
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ydd bendigaid yn un mewn natur â'r rhai y mae efe yn eu

sancteiddio. Os ydynt hwy " yn gyfranogion o gig a gwaed, yntau

hefyd yr un modd a fu gyfranog o'r un pethau." Nis gwnaethum

i ddim, meddi di, i haeddu'r fath waredigaeth. Naddo, mae yn

wir ; ond y mae'r cwbl wedi ei wneuthur yn dy natur di, a chan

Frawd i ti. Cnawd ein natur ni, yn yr undeb â'i Berson ef, a

archoHwyd am ein camweddau ; a gwaed ein natur ni a dywallt-

wyd drosom er maddeuant a glanhâd.

Ymhellach : mae'r cwbl wedi ei wneuthur yn dy enw di, drosot,

ac yn dy le, frawd neu chwaer, gan dy Fechníydd a'th Gynnrych-

iohvr, ac mewn bwriad, megys yr oeddit ti yn gwneyd y cwbl yn

ei Berson ef trwy'r groes, i dy gael dithau i gyfranogi o'r cwbl yn

dy berson dy hun drwy ffydd. Nid oedd Rahel yn wraig i Jacob

pan yr oedd efe yn cyflawni y gwasanaeth cyfammodol i Laban.

Ond yr oedd hi o fewn i'r bwriad o fod felly. Yr oedd cyttun-

deb rhwng Jacob a'i thad am ei chael, a'r g^yasanaeth yn cael ei

roddi ganddo fel ammodau'r cyttundeb hwnw. Ac felly pan ei

cyflawnw}'d, yr oedd Jacob yn hòni ei hawl iddi. " Moes i mi

fy ngwraig," medd efe, " canys cyflawnwyd fy nyddiau." Felly yn

gyffelyb y gallem ninnau ddywedyd yn y mater hwn, Er nad oedd

y nifer mwyaf o'r rhai a fyddant cadwedig ddim yn credu, íe, ddim

yn bod, pan y bu Crist farw, eto yr oedd cyfammod rhyngddo ef

a'i Dad yn eu hachos, a'r cyfan )-n cael ei wneuthur drostynt ac

yn eu lle, mewn bwriad o'u gwneyd yn gyfranog o'r cwbl trwy

fíydd. Wrthyt ti yr enaid sydd yn dyheu am sancteiddrwydd, yn

galonog yr annogaf dydi i barhâu mewn ymdrechu, dymuno, a

gobeithio ; o herwydd y mae'r cwbl yn sicr a diogel yn Nghrist.

Mae achos y cyfan wedi ei gAvblhâu, a'i gwblhâu yn y fath

gysylltiad â thi, a gredodd yn Nghrist, fel y mae yn uniawn yn

ngolwg Duw, ac yn unol â chyfiawnder ei natur ef, roddi yr holl

iachawdwriaeth sydd yn Nghrist i ti, fel pe buasit ti dy hun wedi

gwneuthur a theilyngu'r cwbl. Os yw camwedd Adda, yn ei holl

effeithiau, yn cael ei gyfrif, a hyny yn sicr ac yn gyfiawn, i'w hoU

hiUogaeth yn ddîeithriad, mwy sicr, ynte, a m^yy cyfiawn, ie, mwy
o lawer y bydd i deulu yr ail Adda gael eu codi trwyddo ef a'i

gyfiawnder i wir sancteiddrwydd, neu i fod ar ddelw Duw.

Ni a wyddom nad ydyw yn beth anarferol, tnvy awdurdod

cyfreithiau gwladol, i'r naiU ddyn bersonoU ac arfer rhan dyn
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arall, fel pa beth bynag a wnelo efe, yn ei gymeriad o gynnrych-

iohvr neu ddirprwywr, yr ystyrir yn gyfreithiol fod y Uall yn

gwneuthur hyny ynddo ef. Felly y mae cyfreithiwr yn derbyn

arian yn enw y gofynwr. Ac felly y mae cenadwr (amhassador)

yn cynnrychioli ei frenin. Beth bynag a wneir iddo ef, ystyrir

hyny yn cael ei wneyd i'w arghvydd; a pha beth bynag a wna

yntau yn ol ei awdurdodiad, y mae hyny yn hoUol fel pe buasai'r

brenin yn ei wneyd yn ei berson ei hun. Fe wehvyd y fath beth

âg i'r cenadwT g\vladol fyned fel cynnrychiolydd ei dywysog i

wlad dramor, ac yno yn enw yr hwn a'i hanfonodd yn priodi

gwraig iddo a throsto yn llys ei thad. Ystyrid y tywysog yn

myned ynddo, ac yn priodi ynddo, a bod y briodas mor safadwy

â phe buasai'r cwbl wedi ei gyflawni gan y pleidiau yn eu per-

sonau eu hunain. Y mae gweithred cynnrychiolwr yn weithred

gyffredin yr holl rai a gynnrychiolir ganddo ; hi a saif am eu

gweithred h\vynt ; cyfrifir hi mewn cyfraith iddynt ; ac mae'r holl

fudd a ddeillia o honi iddynt hwy mor sicr â phe buasent wedi ei

g\vneuthur yn eu personau eu hunain. Ac onid ocs rhywbeth yn

y mater sydd dan ein sylw fel pe byddai Duw wedi casglu yr oU

sydd uniawn a manteisiol yn nghyfreithiau a g\veithrediadau

dynion tuag at eu gilydd, i'w drafodiaethau ei hun tuag atynt

huy? Felly }T appwyntiodd efe )t: Adda cyntaf yn berson

cyffredinol i weithredu dros ei hoU had, fel yn yr hyn a wneid

iddo a chanddo ef, y cyírifid hyny, yn ol deddf cyíìawnder,

yn cael ei wneyd i a chanddynt h\vy eu hunain. Yr oedd Duw
yn bygwth y byd wrth ei fygwth ef, yn edrych ar y byd yn

anufuddhâu yn ei anufudd-dod ef, ac yn dedfrydu'r byd yn ei

ddedfryd ef. Fel hyn, "trwy anufudd-dod un dyn y gwoiaeth-

pwyd Uawer yn bechaduriaid—trwy gamwedd un y daeth barn ar

bob dyn i gondemniad." " Gosodwyd i ddynion farw unwaith."

Ymha le y gosodwj'd hyny ? Gan Dduw yn ngardd Paradwys,

pan y dywedodd wrth Adda, fel bygythiad rhag iddo fwyta o

ffrwyth y pren g\vaharddedig, " Yn y dydd y bwytâi o hono, gan

farw ti a íyddi farw," a phan y sicrhäodd iddo ar ol iddo bechu,

" Pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweli." Am fod dynolryw wedi

syrthio i g}flwr pechadurus }ti Adda, maent yn ddiffael yn marw

yn eu personau eu hunain. Ond yr ydym i edrych ar Adda yn

"íîiirf yr Hwn oedd ar ddyfod." Dyma un arall, aU ddyn, yn
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dyfod; ac y mae ei enw yntau yn sefyll am enwau yr oll o'i

deulu ; ac wele hwnw yn ufuddhâu hyd angeu'r groes, ac yn ad-

gyfodi i fyw i Dduw; a'i ddyben yn y cwbl oedd " dybenu cam-

wedd, seHo pechodau, gAvneuthur cymmod dros anwiredd, a dwyn

cyfiawnder tragywyddol." Yn hyn, efe a'i rhoddes ei hun dros

yr eglwys, "fel y sancteiddiai efe hi, a'i glanhâu." Ac y mae'r

fath gysylltiad rhyngddo â'i eiddo yn yr oll a wnaeth, a'r oll

a'i cyfarfu, fel y dy\vedir eu bod hwy yn cael eu croeshoeHo, yn

meinv, ac yn adgyfodi gydag ef. Buont hwy feirw i bechod

ynddo ef, yr hmi a fu unwaith farw i bechod ; a phan dder-

byniodd efe, fel Machnîydd, y goUyngdod o orsedd nef yn ei

adgyfodiad, yr oedd ei hoU deulu, fel dyledwyr, yn derbyn y

gollyngdod ynddo. Aeth efe, fel Abraham gynt, tnvy hen

Euphrates marwolaeth, a meddiannodd wlad yr addewid yn

enw ei had.

A ydyw yn bosibl, ynte, i eiddo Crist drigo yn wastad mewn
pechod ? Nac ydy^v ddim. Fel efe, medd yr apostol yma wrth

y cristionogion, " felly chwithau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn

feinv i bechod, eithr yn fyw i Dduw, yn Nghrist lesu ein

Harglwydd." Wel, mae'r angeu i bechod, raeddwch, a'r byw i

Dduw, yn anmherffaith iawn ynom ni. Ydyw, mae yn wir ; ond

edrychwch pa beth ydych "yn Nghrist lesu ein Harghvydd."

Mae diwedd byw mewn pechod, a dechre byw i Dduw gan fil

miloedd o bechaduriaid, wedi eu selio yn ddigyfnewid yn angeu

ac adgyfodiad Crist. lë, ond hwjTach y byddant eto yn farw

mewn pechod, ac yn fyw ynddo ef. Na ! y maent yn eu Pen

wedi manv i bechod, ac yn eu Pen yn byw i Dduw. Mae yr hyn

ydyw ei Berson ef, yn ei holl ogoniant y mynyd hwn, yn Avystl o'r

peth a fydd eu personau \i\\y. Er eich cysur a'ch grym gan

hyny i farweiddio pechod, cyfrifwch eich hunain yn Nghrist lesu

i bechod yn feinv, ac i Dduw yn fyw. Nid oes dim yn Uadd

pechod yn debyg i hyn. ' Nid oes gan y bobl ddim meddwl am
Grist,' medd Luther, ' tuag at ddarostwng pechod yn y galon ; ac

y maent yn troi at Moses a'i gym, y ddeddf a'i brawychdod.'

Eithr nid Sinai a'i daranau, ond Calfaria a'i awelon tyner

—

Calfaria a'i obaith, ei gariad, a'i hedd, sydd yn Uadd pechod.

Gadewch i hen bechadur brofi ei fod yn rhydd oddiwrth felldith

y ddeddf, ac yn lloned ei gofynion tnvy iawn ei Waredwr, ac eto
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efe a ddyheua am gydffLirfiad trwyadl â hi. Pa fodd yx oedd am
danynt hwy y cristionoîion cyn iddynt fanv i'r ddeddf? Wel,

" pan oeddym yn y cnawd, gwniau pecliodau, y rhai oedd trwy'r

ddeddf, oedd yn g\veithio yn ein haelodau ni, i ddwyn ffrwyth i

farwolaeth." Ond pa fodd y mae ar ol eu marw i'r ddeddf

trwy gorff Crist? Bellach y maent yn "eiddo un arall, sef

eiddo yr hwn a gyfodwyd o feirw, fel y dygent ffrwyth i

Dduw." Nid wrth edrych ar y brathiad gan seirph tanllyd,

oad wrth edrych ar y sarph bres ar drostan, y deuai Israel

yn iach. Anmhosibl yw i'r hwm sydd yn edrych ar lesu yn

marw dros bechod fyw mwyach mewn pechod.

III. Mae hyn yn anghyson â'r cyflwr y inae'r cristion yn

dyfod iddo trwy ffydd Crist. "Y mae yr hwn a fu farw wedi

ei ryddhâu," neu, wedi ei gyfiawnhâu, "oddiwrth bechod."

Dyraa y rheswm i brofi y sancteiddir credinwyr. Mae yn

rhaid fod cyfiawnhâd yn arwain i sancteiddhâd. Mae pryn-

edigaeth oddiwrth felldith y ddeddf yn rhwym o effeithio

cydffurfiad â'r ddeddf Rhyddhâd oddiwrth rym condemniol

pechod sydd ddinystr i lywodraeth pechod. Pa fodd y mae

hyn? meddwch. Wel, mynwch chwi w^'bod paham y cyf-

odwyd Crist o feirw trwy ogoniant y Tad ; dyna hefyd y

paham y mae'r pechadur a gredo yn cael ei godi i rodio mewn
newydd-deb buchedd. Yn ei ufudd-dod a'i angeu, mauThäodd

Crist y gyfraith fel digonol a pherffaith iawn am bechod ; ac

am hyny daeth Duw yr heddwch i'w ddwyn ef drachefn

oddiwrth y meirw—i'w gyfiawnhâu ef fel Machníydd pechadur

;

ac y mae'r gallu gogoneddus a gyfododd Grist oddiwrth y

meirw, ar waith bellach i godi ei deulu ef i rodio mewn
newydd-deb buchedd, nes o'r diwedd eu codi yn gwbl, gyrff

ac eneidiau, ar ei ddelw ef Pa faint sydd rhyngddynt hwy,

gredinwyr yn Nghrist, â byw mewn pechod? Cymaint a

"gogoniant y Tad." Y rhagorol fawredd ei nerth ef, y gweith-

rediad nerth ei gadernid ef, yr hon a weithredodd efe yn

Nghrist pan y cyfododd ef o feirw, dyna a weithredwyd tuag

atynt hwy sydd yn credu, fel y bywhäwyd h^vy pan oeddynt

feirw me«Ti camweddau a phechodau, yn y rhai y rhodiasent

hw)' gynt. lë, gynt, ond nid yn awr.

fcl y mae yr enaid }ti fywyd y corff, felly Duw )^v b}\vyd yr

Cyf. III. D



^O Trefn Gras yn sìcrhâu Sanäeiddniydd,

enaid ; ac megys y mae'r corff yn marw ac yn llygni pan ymedy

yr enaid, felly y mae yr enaid mewn ystyr foesol pan ymadawo Duw
âg ef Y fynyd y pechodd dyn, aeth yn ysgariad bythol rhyngddo

â Duw o'i du ef Mewn gair, y mae pechod yn rhan arbenig

o felldith a chosb pechod. Nid oedd gan gyfiawnder Duw ddim

i'w wneyd, yn wyneb anufudd-dod dyn, ond ei roddi i fyny i

Satan a phechod, yn gosb am ei fai. Wedi tori yr undeb rhwng

yr enaid â fîynnon bywyd a sancteiddrwydd, naturiol yw i bechod

a marwolaeth mwyach arglwyddiaethu arno. Y fan y machlud-

odd ei haul, wele Iwyr dyAvyllwch yn gordoi'r galon. Pan giliodd

yr Ysbryd Glân, aeth yr ysbryd aflan i mewn i'r enaid, ac efe

sydd yn awr yn cadw'r neuadd ; a pha faint o sancteidd-

rwydd sydd i'w ddysgwyl yn neuadd Satau, bernwch chwi, Y
fan y taräwyd y ddaear â melldith, crinodd pob llysieuyn cymer-

adwy, a chododd drain a mìeri ar hyd-ddi oU. Wedi i Dduw
ymadael â'i deml, hi a aeth yn ogof lladron, y fiìeidd-dra anghyf-

anneddol a osodwyd lle nis dylid, a holl lestri'r gAvasanaeth a

lygrwyd ac a ddadymchwelwyd. Wele'r pechadur yn debyg i

wlad Edom wedi i Dduw ei hesgymuno : ei phalasau wedi myned
yn drigfa cathod, dylluanod, ac ellyllon, a'r esgymundod yn rhoi

meddiant iddynt yno hyd byth. O pa beth yw enaid dyn wedi

ei esgymuno gan Dduw cyfiawn ! pechod wedi troi yn daledigaeth

am bechod, cyfiawnder Duw yn sefyll rhyngddo â g\varedigaeth,

ac yn ei gloi i fyny yn meddiant y drygioni sydd yn ei wneuthur

yn uftern iddo ei hun ! Bobl, os ä Duw i'ch gadael chwi ara an-

ufudd-dod i'w efengyl, efe a'ch rhydd i fyny i ansancteiddrwydd a

dinystr. Ac os melldithia efe chwi yn angeu ac yn y farn, eich

trosglwyddo i ddiafol a phechod dros byth a fydd hyny. Grym
pechod i deyrnasu ydyw ei rym trwy'r ddeddf i gondemniad.

Ond y mae trefn gras yn cyfarfod â phechadur yn ei gyflwr

andwyol hwn. " Crist a'n Uwyr-brynodd ni oddiwrth felldith y
ddeddf, gan ei wneuthur yn felldith drosom—fel y delai bendith

Abraham ar y cenedloedd tr\vy Grist lesu, fel y derbyniem

addewid yr Ysbryd trwy ffydd." A phan y mae'r pechadur yn

cael ei gyfiawnhâu trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist lesu,

mae'r condemniad yn cael ei symud, a'r person ei godi i fîafr

Duw ; ac yn hyny wele ddyfrddorau sancteiddrwydd wedi eu

hagor, y gras oedd yn gronfa yn mwriadau ac addewidion Duw



Trefn Gras yn sicrhàu Sanctciddrtvydd. ^i

yn dylifo i'r galon ; ac wedi i'r dyfroedd bywiol gael sianel i rcdeg

i fro'r dwyrain, dyna ar eu min o'r ddeutu bob pren yniborth yn

tyfu, yr hwn na syrth ei ddalen, ac na dderfydd ei ffrwyth.

Wedi symud y felldith, caitì" yr hen ddiffeithwch ei drin, a'r hen

balas adfeihedig oedd yn gyntedd i anifeihaid gwylltion ei ad-

newyddu, a'i wneyd eto yn breswylfa pendefigion a thywysogion.

Beth yw hyn? Ysbryd y gras yn dyfod i'r enaid, goleuni a

bywyd lesu yn ffrydio trwy ei farwol gnawd, gogoniant y Tad
yn gweitbio i godi'r truan i newydd-deb ysbryd. "Deddf Ysbryd

y bywyd yn Nghrist lesu," medd Paul, "a'm rhyddhäodd i oddi-

wrth ddeddf pechod a marwolaeth." Yr oedd bod dan bechod

yn fy rhwymo i fod dan farwolaeth. Pa fodd y caed ddeddf

i'th ryddhâu oddiwrth y ddeddf oedd yn dy gaethiwo? "Duw a

ddanfonodd ei Fab ei hun yn nghyffelybiaeth cnawd pechadurus,

ac am bechod a gondemniodd bechod yn y cnawd." "Wele Fab

Duw yn dyfod i ymherodraeth pechod a marwolaeth, a dyna hwy

yno yn ymddangos yn cael arglwyddiaeth arno ef ei hun ; ond yn

ei angeu rhyfedd, efe a ddinystriodd eu teyrnasiad hwynt, ac a

sefydlodd deyrnasiad gras ar eu hadfeiHon ; a chan fod ei ddeil-

iaid ef yn awr dan ras, nid arghvyddiaetha pechod arnynt. Fel

yr oedd anufudd-dod Adda yn cynnyrchu llygredigaeth ei had ef,

felly y mae ufudd-dod Crist yn cynnyrchu sancteiddrwydd ei

bobl yntau. Pwy bynag gan hyny sydd yn byw me\vn pechod,

nid oes a fyno hwnw â Christ, ac nid arddehya Crist mo hono

yntau.

IV. Mae yn eglurach o lawer eto nas gall credinwyr drigo

mewn pechod am eit bod wedi cael eu cyfiawiihâu mewn irefn i gael

cíi sancteiddio ; ac yn y golygiad hwn, moddion, neu fodd, i

gyrhaedd sancteiddhâd yw y cyfiawnhâd.

PwTic mawr Cristionogaeth yw cyfiawnhâd tnvy ftydd. Dyma
a ddygid ymlaen ac a egluria gan yr apostohon; a dyma oedd

athrawiaeth fawr ac effeithiol Luther, a'r Ueill o'r Diwygwyr

Protestanaidd. Ond er mor ogoneddus yw'r cyfiawnhád, wele ef

yma yn cael ei osod allan fel ffordd i gyrhaedd dyben penodol.

Beth yw y dyben hwnw? medd rhyw enaid. Lladd dy hen

nwydau drwg; ymhd ymaith dy ymddyddanion llygredig, a'th

hoU arferion isel ac anghywir. Beth ! os caf fi y fath fendith

werthfawr â fy nghyfiawnhâu, a ydych chwi yn dywedyd mai i'r

L> 2
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fath ddybenion â hyny y gwneir hyny? Ydwyf, fy enaid; mae'r

pethau a nodais yn bethau mor adgas yn ngohvg sancteiddnvydd

Duw, fel y mae yn werth ganddo dy g}'íìawnhâu trwy waed ei Fab

ef i gael fifordd deg i lanhâu dy natur oddiwrthynt. Ac, mewn
gwirionedd, heb son am anfoesau anfad, os nad yw brychau duon

dy gymeriad yn dyfod yn Uai, chwaeth foesol dy ysbryd yn cael

ei goethi, nes y mae yr anmhurdeb a'r anghywiredd Ueiaf yn fwy-

iwy annyoddefol genyt, yna, yn wir, y mae lle i ofni fod dy

berson yn aros dan gondemniad y gyfraith sanctaidd. Mae'r

sancteiddhàd yn rhwym o ddilyn y cyfiawnhâd. Mae lesu Grist

yn dyfod i'r enaid trwy ddwfr a gwaed. Mae rhoddi'r ddeddf yn

y galon yn canlyn bod yn drugarog wrth yr anghyfiawnderau.

Felly y dangosir yma :
" Gan wybod hyn, ddarfod croeshoeUo

ein hen ddyn ni gydag ef," yr hyn a wnaed yn y cyfiawnhâd, " er

mwyn dirymu cortî pechod ; " a dyna yw y sancteiddhád. Mae
yma farw gyda Christ mewn trefn i fyw hefyd gydag ef, sef, byw

yr un bywyd âg efe ; ac y mae yma gladdu gydag ef mewn trefn i

gyfodi gydag ef, tuag at i ni rodio mewn newydd-deb buchedd.

]S[ae yma ein gwneuthur yn gydblanigion i gyífelybiaeth ei farw-

olaeth ef, er mwyn bod felly i gyflfelybiaeth ei adgyfodiad ef.

Beth yw hyny ? Ein planu yn Nghrist mewn trefn i'n gwneyd yn

gvffelyb i Grist, yn gyntaf yn ei farwolaeth i bechod, trwy ein

gwaredu oddiwrth rym condemniad pechod, ac yna yn ei adgyf-

odiad, trwy ein gwmeyd yn g)'franog o'r un bywyd sanctaidd âg

yntau. Mae'r gangen sydd yn tarddu o'r pren yn un â'r pren,

ac felly yn gyffelyb iddo. Ceir ei risglyn, ei ddail, ei íîodau, a'i

ffrwyth, yr un fath ag yw yntau. Felly yr enaid sydd wedi ei

impio trwy ffydd yn Nghrist, mae efe yn sicr o debygu i Grist.

Wrth edrych ar ei ogoniant, efe a newidir i'r unrhyw ddehv, o

ogoniant i ogoniant.

Mae yr Apostol yma, yn ymresymiad y testun, yn sicrhâu yn y
modd cadarnaf nad oes bosibl i wir gristionogion fyw yn ansanct-

aidd a phenrhydd. lë, ond chwi a ehwch eto fyw mewn pechod.

Na, y mae hyny yn annichon. Mae peth wedi pasio rhyngom â

Duw yn angeu Crist, o'r hyn y mae ein bedydd yn arwydd, âg

sydd yn peri yn sicr y byddwn byw yn debyg iddo, ac y cawn fyw

gydag ef byth. Beth y mae Crist yn ei wneuthur wedi marw
unwaith i bechod ? " Byw y mae i Dduw." A pha beth y mae'r
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saint yn ei wneuthur o'r foment y darfu iddynt farw gyda Christ i

bechod ? Byw i Dduw ; rhodio mewn newydd-deb buchedd neu

fywyd. Pan yn feirw mrLcn pechod, yr oeddynt yn rhodio yn ol

helynt y byd hwn ; ond wedi marw / bechod, maent yn ddilyn-

wyr Duw fel plant anwyl. Nid yw tymmor credinwyr wedi

eu cyfia\\'nhâu cjii eu gogoneddu ond megys tymmor Crist wedi

adgyfodi cyn esgyn i'r gogoniant. Megys yr oedd efe, felly y

raaent hwythau yn y byd. Maent yma fel saint yn adnabyddus

yn unig i'w cyfeiUion ; canys nid edwyn y byd hwynt fel y cyfryw.

Maent yn rhoddi arwyddion sicr o'u hadgyfodiad i newydd-deb

buchedd, gan ddywedyd y pethau a berthynant i deyrnas I )duw

;

ac wedi bod yn fendith i bawb o'u hamgylch dros yr ychydig

ddyddiau sydd idd>Tit yn y cnawd, fe esgyn yr enaid i ogoniant, i

fod yn wastadol gyda'r Arglwydd. Byddai mor chwithig gweled

y rhai sydd eiddo Crist yn dilyn eu hen fuchedd ag a fuasai

gweled Crist ei hun, wedi ei adgyfodiad i fywyd newydd, yn ail

ddechre byw bywyd o ddarostyngiad a dyoddefaint.

Yr ydym yn gweled Crist yn cael yma ei osod allan fel y
cynllun, yr hwn y mae yr hoU dduwiolion i fod yr un ffurf âg ef

Efe yw dechreuad y greadigaeth newydd. Beth bynag a fwriad-

odd Duw i'w bobl, efe a'i gweithiodd yn gyntaf ynddo ef, ei

anwyl Fab ; a pha beth bynag a weithiodd efe ynddo ef, efe a fyn

eu cael hwythau yn gydífurf â hyny. A'u hawyddfr}-d hwy bob

un ydyw, " Fel yr adnabyddwyf ef, a grym ei adgyfodiad ef, a

chymdeithas ei ddyoddefiadau ef, gan fod wedi fy nghydtìurfio á'i

fan\'olaeth ef ; os mewn un modd y gallwn gjThaeddyd adgyfod-

iad y meirw." Croeshoeliwyd Crist yn nghorfi" ei gnawd ; croes-

hoelir hwythau yn nghorff pechod. Bydd ei angeu iawnol ef

dros bechod yn angeu i bechod yn eu calonau. Gosododd ef ei

\vyneb fel callestr i ddybenu camwedd; byddant hwythau wedi

eu harfogi â'r un meddwl i beidio â phechod. Mor sicr â'u

cyfiawTihâu tnvyddo ef, hwy a welir yn eu puro eu hunain megys

y mae yntau yn bur. Ac mor sicr â bod y purdeb calon wedi ei

ddechre, fe'i perffeithir mewTi gogoniant Beth a wneir i gorff y

farwolaeth hon ? Gwneir âg ef yn ol y portread a ddangoswyd

i ni yn mynydd Calfaria. Yno g\vehvyd Mab Duw dan hoelion

yn gwaedu, yn gruddfan, yn trengu ; ac y mae'r pechod, yntau.

erbyn hyn ar y groes, á'i waed yn rhedeg, a'i ysbrydoedd yn
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pallu, ac nis gall na threnga cyn bo hir. Beth a ddaw o'r corff

gwael a marwol ? Edrych ar y portread : ei gorff gogoneddus Ef

;

a chaiff corff ein gwaeledd ni ei gyfnewid i fod yn yr un ffurf.

Gellir appeho at brofiad y cristion, er mwyn cryfhâu ei ffydd yn

mherffeithiad y gwaith sancteiddiol. Onid oes ynot waith da

wedi ei ddechre, ac yn myned ymlaen ? A phaham yr ammheui

y diwedd? Yr hwn a'i dechreuodd, efe â'i gorphen hyd dydd

lesu Grist. A pha beth fydd hyny ond bod yn sanctaidd ac yn

ddifeíus—ein cael ganddo ef mewn tangnefedd, yn ddifrycheulyd

ac yn ddiargyhoedd—îe, ein gosod ger bron ei ogoniant ef yu

ddifeius mewn gorfoledd.

Fel hyn, ni a wehvn yn y modd mwyaf eglur nad oes dim yn

fwy anghyson â hoU drefn yr efengyl na bod neb sydd yn proffesu

fíydd yn Nghrist yn byw mewn pechod. Mae crefydd Crist yn

ddinystr i bechod. Nid pv }t efengyl }ti gwybod dim am grist-

ionogion meddwon, cehvyddog, anghyfiawn, dialgar, beilchion, na

chybyddlyd. Nid oes gristion ond sydd debyg i Grist. Nid oes

iachawdwriaeth i'n gAvaredu rhag uffern heb iddi yn gyntaf ein

gwaredu oddiwrth ein pechodau. A chofier nad all neb wrth-

wynebu pechod yn effeithiol heb eu hûno â Christ Yn unig

tr\vy gredu yr efengyl y sicrheir bywyd sanctaidd, a marwolaeth

ddiogel, a thragywyddoldeb gwynfydedig.



PREGETH IV.

CREFYDD DDIFFRWYTH.

loAN XV. 2 ; " Pob cangen ynof fi heb ddwyn ffrwyth, y mae efe yn ei thynu
ymaith ; a phob un a ddygo ffrwyih, y mae efe yn ei glanhâu, fel y dygo
fwy o ffrwylh."

YMAE gair yr Arglwydd yn dosbarthu dynion i ddau fath.

Gosodir hwy allan fel plant dau dad, íel teithwyr dwy
íîordd, ac fel preswyhvyr dau le. Dynodir hwy gyda golwg ar y
ddau wreiddyn o ba rai y tarddant : Had y wraig, a had y sarph

;

rhai o Dduw, a rhai o ddiafol
;

plant Duw, a phlant diafol.

Dynodir hwy gyda golwg ar eu gwahancl gyflwr ysbrydol a'u

hegwyddorion : cyfiawnion ac anghyfiawnion, duwioUon ac an-

nuwioUon, credinwyr ac anghredinwyr, cyfeilUon Duw a gelynion

Duw, da a drwg. Dynodir hwy hefyd yn ol y gwahanol Iwybrau

a gerddant : y naill yn ol y cnawd, a'r UaU yn ol yr Ysbryd ; un

yn ol helynt y byd h^\Ti, ac araU yn ol Crist. Ac os bydd y naiU

a'r UaU yn gwneuthur profifes o grefydd, i ddangos y gwahaniaeth

rhyngddynt yn hyny, cymherir hwy i wenith ac efrau ; desgrifir un

â dicheU yn ei ysbryd, a'r UaU yn bur o galon ; ceir y naiU yn

IsraeUad yn wir, a'r UeiU o Israel ond nid yn Israel eu hunain.

Dosberthir y ddwy blaid yn eu pUth eu hunain yn Uawer math.

Gwahaniaethir annuwioUon yn ol y prif chwantau trwy ba rai y
mae eu Uygredigaethau yn gweithio, megys meddwon, cybyddion,

cehyyddwyr, puteinwyr, a'r cyffelyb ; ac os bydd a fynont á

phrofíes grefyddol, dyna hwy yn rhagrithwyr, ac, wedi ymwrthod

á'r broffes, yn WTthgilwyr. Mae'r saint, hwythau, yn myned dan
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yr enwau tadau, g^vr ieuainc, a phlant—yn cael eu dosbarthu yû

rhai cryfìon a rhai gweiniaid, yn rhai ysbrydol a rhai cnawdol, yn

fabanod neu rai bach yn Nghrist a rhai Uawn oed. Ond y

mae'r ddau ddosbarth mawr a nodwyd yn cynnwys y cwbl. Duw-

ioHon ac annuwiolion yAv yr oll, er y gwahaniaeth a all fod yn

en plith eu hunain. Oes, y mae'r g\vahaniaeth mwyaf rhwng y

ddwy blaid. Y foment y daeth Ysbryd Crist i drigo mewn enaid,

ffurfiwyd Crist ynddo ef, ac yntau i Grist. Ac felly y mae

.<r^vahaniaeth ysbryd, nodweddiad, a thynged rhwng y cyfiawn a'r

anghyfiawn; gwahaniaeth, o'r foment y cyfansoddir ef, a bery

t^^th. Mae eu dwy egwyddor yn elyniaeth at eu gilydd, ac yn

íwy efteithiol i'w hysgar nag ydyw dim a berthyna iddynt fel dyn-

ion yn eu cadw yn un. Bydd pob gwahaniaeth arall yn darfod

\n angeu ; ond bydd y gwahaniaeth hwn yn parhâu, ac yn fwy

trwyadl ac yn fwy amlwg yn y byd a ddaw nag yn y byd sydd

yr awr hon.

Eto y mae personau o'r ddwy blaid ar amserau yn dyfod

yn debyg iawn i'w gilydd. Mae gwir gristion tnvy adfeiliad a

Uygredigaeth yn myned yn debyg i ddyn annuwiol, a'r annuwiol

trwy oleuni ac argyhoeddiadau yr Ysbryd Glân yn dyfod yn

debyg i gristion. Dyna bechod yn enniU y fath oruchafiaeth ar

y naiU nes y mae wedi myned yn debyg iawn i ddyn dan ei

lywodraeth, ac yn cael ei ddarostwng gymaint yn y UaU nes

y byddo yn debyg i ddyn wedi ei ryddhâu oddiwrth bechod.

INIae'r naiU yn cael y fath lewygfeydd nes y dywed Uawer ei farw

ef ; ac y mae'r UaU yn dangos y fath adnewyddiad nes y taera

Uawer ei fod yn fyw. Ceir cristion weithiau yn myned mor agos

i'r annuwiol, fel nad oes gan yr eglwys un rheol i'w farnu, tra yn

yr agwedd hono, yn ddim amgen nag annuwiol ; a cheir, o'r ochr

araU, yr annuwiol mor agos i deyrnas Dduw, o fewn mor ychydig

i fod yn gristion, fel nas gaU yr eglwys, trwy un reol neiUduol yn

y gair, ei brofi yn ddim araU tra y parhäo yr agwedd hono arno.

Ond yn gyftredin, nid yn hir y bydd y naiU a'r UaU yn aros yn

debyg iV güydd, ac feUy y deuant i ddangos beth ydjTit mewn
gwirionedd. IMae'r cristion, trwy adferiad, yn coUi pob tebyg i'r

annuwiol, a'r rhagrithiwr, tnvy adfeiUad, yn coUi pob tebyg i

gristion, ac yn ymddangos yn ei wir garacter. ÌNlae mwynder y

naiU yn ymado, a'i grefydd fel adeilad dryUiog yn dyfod i lawr,
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ti-a y mae'r llall yn deffroi o'i gysgadrwydd, yn codi oddiwrth y

meirw, a Christ yn goleuo iddo, nes y mae yn ymdrechu am fyned

i mewn i orphw)'sfa Duw p dan effeithiau ofn duwiol, ac yn ym-

ddyrchafu uwchlaw arwyddion bod yn ôl.

Mae y ddau fath yma o ddynion yn cael eu darlunio gan yr

Arglwydd lesu yn ddammegol neu gyffelybiaethol yn y testun, a

hyny yn yr hyn >t oeddynt yn gyffelyb, ac yn yr hyn oedd yn

profi y gwahaniaeth rhyngddynt. Yr oedd y naill a'r llall yn

Nghrist—yn gydgangenau yn yr un winwydden ; ond nid oedd

y naill yn aros yn y winwydden, tra yr oedd y lleiU yn parháu

ynddi—y naill yn ddiffrwyth, yn gwywo fwyfwy, ac o'r diwedd yn

cael eu tynu ymaith, eu taflu allan, eu casglu, eu bwrw yn tán, a'u

llosgi, a'r UeiU yn y winwydden yn dwyn ffrwyth, ac yn cael eu

glanhâu fel y dygent fwy o ffrwyth.

Edr>xhwn oddiyma ar y grefydd ddiffrwyth, a hyny mewn tri

pheth : ei chychwyniad gobeithiol, ei diffyg niweidiol, a'i diwedd

gresynol.

I. Y GREFYDD HON YN EI CHYCHWYNIAD GOBEITHIOL

" Cangen ynof fi," medd Crist.

Trwy y gymhariaeth o winwydden a changenau, dengys Crist

yr undeb sydd rhwmg ei bobl âg ef ei hun. Y mae hwn yn ddeu-

blyg ; a geUir meddu y naiU blyg, sef yr un aUanol, heb y UaU,

sef yr un ysbrydol a chadwedigol.

Y cyntaf a nodA\Ti yw yr un ysbrydol a g\virioneddol. Mae

hwn yn cael ei gyfansoddi tnvy fod Ysbryd Crist yn dyfod i

breswyUo yn yr enaid, ac feUy yn ei dd^^yn i adnabod Crist ac

ymorphwys arno ; ac fel hyn y mae'r saint yn Nghrist, ac yntau

ynddynt hwythau. Maent hwy ynddo ef fel eu noddfa i'w

diogelu ; oblegid, yn ol trefn yr efengyl, mae cyfiawnder Crist yn

cael ei gyfrif iddynt ar foment eu hundeb âg ef, a'u personau

yn cael eu codi i ffafr Duw, Barnwr pawb, fel nad oes yn awr

ddim damnedigaeth iddynt. Maent ynddo, fel cangen yn y win-

wydden, i ffrw)'thloni. Trwy nerth yr efengyl, y mae gras Crist

yn dyfod i eneidiau y rhai sydd mewn gwir undeb âg ef
; y gras

hwnw yn fywyd a nerth i fyw yn dduwiol, meg}'S y mae yr

aelod yn cyfranogi o fywyd y corff, a'r gangen o nôdd y win-

wydden. " Byw ydwj-f," medd Paul, " eto nid myfi, ond Crist

sydd yn byw ynof fi."
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Yr ail yw yr undeb ymddangosiadol. A gall fod yn hwn fwy

nag a feddylia rhai. Nid golygu yr ydym ddyn yn ymddangos

yn meddu rhywbeth âg yntau heb fod ganddo ddim, ond dyn

gyda rhywbeth ganddo, eithr hwnw heb fod y peth yr ymddengys

ac y dysgwyUr iddo fod. Mae gan y dyn rywbeth, a hwnw yn

beth da hyd y mae yn cyrhaedd, yn beth tebyg i undeb â Christ

;

ond nid y gwir a'r bywiol undeb mo hono.

Y mae rhai, yn wir, nad ydynt yn profifesu eu bod yn perthyn

i Grist; nid ydynt yn gwneuthur un ymddangosiad o gysylltiad

âg ef Ac y maent yn ystyried hyny yn rhoddi rhyddid iddynt

i gyflawni eu hoU chwantau. Ymogoneddant hwy yn eu gwaith

yn gwadu Crist, ac felly dodant eu cywilydd yn esgus dros eu

pechod. Ond y mae eraiU yn proffesu perthyn as â Christ, am y

rhai y mae yn rhy amlwg nad ydynt yn meddu dira o'r peth

mawr, ysbrydol, sydd yn y grefydd a broffesant \ nac ydynt,

ddim tebyg iddo. Mae eu crefydd, fel y mae, yn effaith

damwain. Yr un peth â'u gwnaethai hwy yn Fahometaniaid ag

sydd yn eu gwneuthur yn Gristionogion, sef, cael eu geni o deulu

neu mewn gwlad felly. Nid ydynt erioed wedi dewis Cristion-

ogaeth oddiar argyhoeddiad ; nid ydynt yn deall athrawiaeth y

grefydd a broffesant, nac yn cydfturfio â'i rheolau ; a pha le bynag

yr yraddengys hi yn ei nerth, byddant yn berwi mewn gelyniaeth

ati. Nid yw y rhai hyn mewn un modd gymaint âg yn gangenau

yn y winwydden ; ac nid yw yn un trosedd ar gyfraith cariad

farnu felly am danynt. Mae llawer mwy na hynyma yn anghen-

rheidiol i gyfansoddi hyd yn nôd yr undeb ymddangosiadol, fel y
galwn ni ef, â Christ, y wir winwydden. " Onid erys un ynof fi,"

medd yr lesu, " efe a daflwyd allan megys cangen, ac a wywodd."

Golygir am hwna fod rhyw arosrwydd ac ireidd-dra wedi bod

yngln âg ef; un ydyw wedi adfeiHo, a cholli rhywbeth a fu

ganddo. Yr oedd y dyn yn proffesu Crist, a'r brofies yn codi,

nid oddiar amgylchiadau allanol, ond oddiar ryw fath o eg^yydd-

orion tumewnol, a'r rhai hyny mor debyg i wir ífydd, nes yr oedd

y dyn ei hun, ysgatfydd, gydag eraiU hefyd, yn meddwl mai dyna

ydoedd. Yr oedd yma ffurf duwioldeb ; rhywbeth tebyg iawn i'r

hyn sydd gan y duwiol. Cawn yn Hebreaid vi. 4—6 ddarluniad

o'r grefydd hon :
" rhai a oleuwyd unwaith, ac a brofasant y

rhodd nefol, ac a wnaethpwyd yn gyfranogion o'r Ysbryd Glân, ac
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a brofasant ddaionus air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw," ond

y cwbl yn dybcnu mewn syrthio ymaith yn anfeddyginiaethol.

Dichon fod y geiriau yn cyfeirio yn arbenig at ddoniau neillduol

oedd yn perthyn i'r oes apostolaidd ; ond geUir cael dynion eto a

wnaed i fesur yn ddeiUaid cyffelyb ddoniau, eithr heb fcddiannu

y " pethau gAveU, a phethau yngln wrth iachawdwriaeth."

GeUir nodi am y rhai hyn,

I. Eh bod dan law yr un Gweithiwr ar hwìi sydd yn gweithio

yn y saint. Yr Ysbryd a roddwyd i Grist, y Person Dwyfol ag

sydd yn \\Teiddyn hoU ragoriaeth y saint, eu dyddanwcli, eu

sancteiddiad, a'u gogoniant, gaU fod gweithrediadau o'r eiddo ef

ar rai a fyddant yn y diwedd yn goUedig. IMae hanes Uawer

proffeswr yn debyg i hanes Saul, brenin Israel :
" Ysbryd Duw a

ddaeth arno ef—Ysbryd yr Arglwydd a giUodd oddiwrtho ef

—

drwg ysbryd oddiwrth yr Arglwydd a'i bUnodd ef." Dyna'r

diwedd yn waeth na'r dechreuad. Peth tnvm y^s coUi dyn o dan

law g\veinidog duwiol, neu blentyn o dan law rhieni duwiol
;
peth

i'w gofio oedd coUi gwraig Lot ar ol bod yn Uaw yr ang)'Uon
3

ond y peth trymaf oU yw enaid yn cael ei goUi byth wedi iddo

fod dan law Ysbryd Duw. Y ffordd y cyrhaeddodd hwn goU-

edigaeth oedd gwrthwynebu yr Ysbryd Glân-—tristâu, gofidio,

diffodd yr Ysbryd. Chwi sydd yn y cyfryw berygl, gwrandewch

heddyw ar leferydd Duw :
" Cymer addysg, O Jerusalem, rhag

i'm henaid i ymado oddiwrthyt." "A gwae hwynt pan ym-

adäwyf oddiwrthynt."

3. Eu bod yn profi rhywbeth tebyg ír un gwaith ag sydd

ar y saint. Mae yr Ysbryd Glân yn g\vneuthur yr oU ar y saint

ag y mae yn ei wneuthur arnynt hwy ; ond nid yw yn gwneuthur

arnynt hwy yr oU ag y mae yn ei wneuthur ar y saint.

Mae yr Ysbryd, yn ei waith ar y saint, yn Uewyrchu goleuni

ysbrydol i'w meddyUau, a thrwy hyny yn trosglwyddo bendithion

gras Duw trwy y gair i'w calonau. " Efe a roes i ni feddwl, fel yr

adnabyddom yr Hwn sydd gywir." " Duw, yr hwn a orchymyn-

odd i'r goleuni lewyrchu o dywyUwch, yw yr hwn a lewyrchodd

yn ein calonau." Wel, d>"ma y rhai a syrthient ymaith, ac jt

oedd >Ti anmhosibl iddynt ymadnewyddu drachefn i edifeirwch,

yn rhai oedd wedi eu goleuo unwaith, a hwnw yn oleu Duw
yn cael ei drosglwyddo i'w meddyUau. GeUir, yn wir, gael
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gwybodaeth am bethau ysbrydol lnvy lafur naturiol ; ond wele

yma fwy : goleuni gwýbodaeth, llewyrch efengyl, Uewyrch yr

Ysbryd ar y pethau a wyddent eisoes, nes yr oeddynt yn eu

gAveled yn sicrach ac yn fwy effeithiol. Desgrifir hyn yn

'"dderbyn gwybodaeth y gwirionedd,' yn ''adnabod ffordd

cyfiawnder," yn " adnabyddiaeth yr Arghvydd a'r Achubwr lesu

Grist." Yr oedd y dynion hyn wedi gweled rhywbeth yn eu cyflwr

drwg wrth naturiaeth, nes canfod yr anghenrheidrwydd a'r gwerth

o drefn achub fel y mae yn ateb i ofynion Duw ac i anghenion

dyn. Trwy y goleuni hwn, maent yn profi nerth argyhoeddiadol

y gwirionedd. Mae condemnio pechod yn beth naturiol i'r gyd-

wybod yn ol y goleuni fyddo ganddi; ond y mae cellwair

â phechod yn pylu awch cydwybod nes nad ydyw mwyach

yn archoUi'r pechadur j eithr "by^yiol yw gair Duw, a nerthol, a

llymach nag un cleddyf daufiniog, ac yn cyrhaeddyd trwodd hyd

wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymmalau a'r mêr, ac yn barnu

meddyUau a bwriadau y galon." Gesyd y gair y bai o flaen

y gydwybod, ac a wna farn. Dyna'r pethau yr wyt yn euog

o honynt, medd efe ; a " diwedd y pethau hyny yw marwolaeth

;

o achos yr hyn bethau y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr

anufudd-dod j " a thi yw'r g\vr; marw fyddi. Dan y fath

orchwyUaeth, mae'r dyn fel Judas yn gwaeddi, " Pechais ! " a'i

ymofyniad ydyw, Beth a wnaf? Beth j^v hyn? Cychwyniad

gobeithiol.

Mae goleuni'r cristion yn cynnyrchu ffydd. Yn yr olwg ar

drefn iachawd^maeth trwy Grist, mae ei hoU enaid yn ei chymer-

adwyo, ac yn ymorphwys arni. FeUy y mae'r goleuni a

drosghvyddir i feddwl cristion o fewn ychydig yn peri iddo yntau

gredu dros amser. Mae tystiolaeth o wirionedd y gair yn ei

gydwybod, a chydsyniad cryf âg ef fel gwir yn ei feddwl, fel y

gaUai ar y pryd ddyoddef carchariad, neu aUtudiaeth, îe, ac

angeu drosto. Dywedir yn yr hanes am Grist, " Llawer a gred-

asant yn ei enw ef, wrth weled ei arwyddion a wnaethai efe."

Yr oedd y bobl hyny, ynte, yn rhai cadwedig, meddwch. Nac

oeddynt, canys "nid ymddiriedodd yr lesu iddynt am dano ei

hun, am yr adwaenai hwynt oU." Drachefn : "Uawer o'r pen-

aethiaid a gredasant ynddo." Wel, yn ganlynol hwy a aethant

ar ei ol. Naddo ddim :
" oblegid y Pharisëaid ni chyffesasant ef,
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rhag eu bwrw allan o'r synagog ; canys yr oeddynt yn caru

gogoniant dynion yn fwy na gogoniant Uaw." Felly am Simon

y swynwr yn Samaria :
" Simon yntau a gredodd," tra yr oedd efe

eto yn aros " naewn bustl chwerwedd ac niewn rhwymedigaeth

anwiredd."

Mae gwaith mawr ar serchiadau y cristion ; mae efe trwy

gredu yn llawenhâu. Yn Nghrist, heb fod yr awr hon yn ei

weled, ond yn credu ynddo, y maent yn mawr lawenhâu â

llawenydd annhraethadwy a gogoneddus. Felly hefyd am
danynt hwy sydd yn asvr dan ein sylw. Ceir hwythau, megys yr

oedd gwrandäwyr loan Fedyddiwr, yn " ewyllysgar i orfoleddu

dros amser yn ei oleuni ef," ac fel " yr hwn a hauwyd ar y creig-

leoedd—yn gwrando y gair, ac yn ebrwydd trwy lawenydd yn ei

dderbyn." Mae'r pregethwr megys cerddor yn eu difyru. Felly

yr oedd Ezeciel i'r bobl o'i amgylch. " Wele di iddynt fel cân

cariad un hyfrydlais, ac yn canu yn dda." Byddant â'u serchiad-

au fel tannau offer cerdd yn seinio tônau llòn neu leddf yn ol fel

y chwareuo, a thra y chwareuo, bysedd y cerddor. Deuant dan

weinidogaeth y gair, ac yno gall daeargryn Duw ysgwyd eu cyd-

wybodau, a fflam melldith y ddeddf am euogrwydd fclUenu o

flaen eu meddyhau ; ac yna pan glywant weinidogaeth y cymmod
yn cyhoeddi maddeuant a chyfiawnhàd bywyd, derbyniant y
gair yn llawen. Ond darfodedig yw y cynhyrfiad ; eginiad

disymwth yn gwywo yn fuan, am nad oes wir wreiddyn iddo yn

yr enaid.

Gall hefyd fod cryn ddiwygiad ar y rhai hyn yn allanol. Mae
gras yn cyfnewid cristion, nes y mae yr ymarweddiad cyntaf yn

cael ei roi heibio ganddo, a phob peth wedi eu gwneyd o newydd.

Ac felly pobl yr undeb ymddangosiadol â Christ. GeUwch
feddwl, wrth edrych arnynt i ddechre, eu bod yn berfíaith a chyfan,

heb d Jififygio mewn dim ; nid oes ganddynt, fe dybygid, yr un

pechod heb ei adael, na gorchymyn heb ei gadw, na dyledsw}'dd

heb ei chyflawni. Pan elo yr ysbryd aflan allan o ddyn, dyna'r t
wedi ei ysgubo a'i drwsio. Wedi i Herod glywed loan, " efe a

wnai lawer o bethau, ac a'i gwrandawai ef yn ewyllysgar." Beth

a wnaeth adnabyddiaeth o bethau yr efengyl i'r gau-athrawon yr

ysgrifenai Pedr yn eu herbyn ? Peri iddynt ddianc oddiwrth y

rhai oedd yn byw ar gyfeiliorn—dianc oddiwrth halogedigaeth y
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byd. Ond am ychydig y bu hyny; canys dyna hwy wedi eu

rhwystro drachefn â'r pethau hyn, a'u gorchfygu.

Wele, dyma'r grefydd amserol yn y wedd oreu arni ; dyma

y rhai hyn yn gangenau yn y winwydden ; doniau ysbrydol yn eu

galluogi dros amser i actio dyledswydd crefydd. Ond rhaid i ni

yn awr edrych ar yr ohvg bruddaidd arnynt.

II. Y GREFYDD HON YN EI DIFFYGION NIWEIDIOL. " CangCn

ynof íì heb ddwyn fifrwyth;" ac fel y dyAved y bummed adnod,

" Onid erys un ynof fi." Dyna'r diffygion andwyol : heb ddwyn

ffrwyth i Grist, ac heb aros yn Nghrist.

Mae drwg y grefydd hon yn cael ei desgrifio, nid yn gadarn-

häol, ond yn nacäol ; nid tnvy nodi allan y beîau y mae ei

pherchen yn eu cyflawni, ond trwy gyfeirio at y da nas gweUr

ynddi. Mae'r profteswr gau yn barod i ymesgusodi, ac i dybied

fod ei grefydd yn dda o herwydd y drwg nas canfyddir ynddi

;

ond y mae gair Duw yn condemnio ei grefydd oblegid y da nas

ceir ynddi. " Yn hyn y mae yn amlwg plant Duw, a phlant

diafol : pob un a'r sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid yw o

Dduw, na'r hwn nid yw yn caru ei frawd." Ac yn y fam olaf, y
" Nis gwnaethoch " a fydd yn gyru y rhai ar y llaw aswy i gosbed-

igaeth dragywyddol.

Beth yw gwreiddyn ac achos y diffygion hyn ? Heb fod mewn
gwirionedd yr hyn a ymddangosent yr oedd y rhai yma

;
yr

argyhoeddiad heb gynnyrchu dychweliad, yr holl orchwyUaeth

heb ddybenu mewn tröedigaeth. Yr oedd eu teimladau wedi eu

dwyii i broffesu Crist, ond nid i gredu ynddo. Ffrwyth undeb â

Christ yw aros ynddo ef; "a'r hwn sydd yn aros ynof fi, a min-

nau ynddo yntau," ebe Crist, "hwnw sydd yn dwyn fifrwyth

lawer
;

" ond nid oedd yma aros ynddo, na ffrwyth iddo, a hyny

o herwydd nad oedd dim gwir undeb rhyngddynt âg ef. Mae y
rhai hyn yn debyg i'r Israel gynt. Yr oedd addewid i fyned i

Ganaan wedi ei gosod o'u blaen, a hwythau wedi troi o'r Aipht, a

dyfod trwy'r Môr Coch, â'u hwynebau tua gwlad yr addewid ; ond

wedi cyfranogi o'r breintiau mawrion, y bendithion gwyrthiol,

dyna hwy yn syrthio yn fyr o Ganaan, gan gwympo yn y

diffeithwch. GaU Uawer un ddywedyd, fel y gr ieuanc yn yr

efengyl am y gorchymynion, " Mi a gedwais y rhai hyn oU o'm

hieuenctyd; beth sydd yn eisieu i mi eto?" Dyma oleuni Duw
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yn fy meddwl, saelhau Duw yn fy nghydwybod, llawenydd yn fy

serch, diwygiad \n fy muchedd, a minnau wedi symud o'r byd i'r

eglwys ; beth sydd yn eisieu i mi eto ? Enaid, y mae un peth

eto yn òl i ti, a hwnw yr un peth anghenrheidiol. Er nad wyt ti

bell oddiwrth deyrnas Dduw, mae yna ddigon o rwystr i dy gadw

allan o honi byth. Os wyt o fewn ychydig i fod yn gristion, gelli

eto fod heb ran na chyfran yn Nghrist yn dragywydd. Wedi dy

dori o'r hen gyfif, ti a grini eto o eisieu dy impio yn fywiol yn y

bywiol Bren. Ar ol dy godi o Sodom, yr wyt yn debyg o gael dy

goUi o eisieu dianc i Soar.

Ynglyn âg undeb ffydd â Christ y mae parhâd, ac nid mewn

teimladau hwyliog neu sercliiadau tanllyd. Gall yr ieuenctyd,

sydd yn awr yn edrych yn hoenus, ddiffygio a blino, a'r gwr
ieuainc nerthol syrthio ; " eithr y rhai a obeithiant yn yr Ar-

glwydd a adnewyddant eu nerth." Ac yngiýn á'r undeb hwn y

mae flfrwythlondeb. Caed y ffigysbren yn y winllan heb ddwyn

ffrwj^th ; a'r winllan a blanwyd o'r winwydden oreu, yn Ue dwyn

grawnwin, a ddg rawn gwylltion. Ond yr Hwn sydd yn caru yn

rhad, ac fel y gwHth i Israel, a ddywed, " O honof fi y ceir dy

ffnyyth di." Wedi y rhyddhâu oddiwrth bechod, a'r rhwymo

i Dduw, dyna i ni ein fírwyth yn sancteiddrwydd. Wedi dyfod

yn eiddo yr Hwn a gyfodwyd o feirw, dyna ni yn dwyn ffrwyth i

Dduw.

Beth yw y diffygion hyn yn eu natur? Maent yn aniddifad-

rwydd o'r ffrwyth da y mae Duw yn ei ddysgwyl ac yn ei geisio.

Ffrwyth gwir argyhoeddiad yw dychweliad, a ffrwyth dychweliad

yw sancteiddiad calon, a ffr\vyth sancteiddiad calon yw. ufudd-

dod bywyd. Dyfod at Grist, a byw iddo—pwyso ar ei haeddiant,

ac ymdebygu i'w Ysbryd,—dyna yw gwir grefydd ; a diffygiol ac

ofer yw pob crefydd arall. Mae'r saint, yn eu hundeb â Christ,

yn cael eu g\vneyd yn gyfranogion o'r duwiol anian ; a thrwy hon,

y maent nid yn unig yn cael eu planu yn Nghrist, ond yn aros

ynddo ; aros mewn myfyrdod arno, cariad ato, a chymdeithas âg

ef Trwy hyn y maent yn derbyn o'i gyflawnder, ac felly yn cael

eu galluogi i ddwyn ffrwyth lawer. Yn nghynnydd grasusau y

dduwiol anian, ceir hwy " wedi eu cyfoethogi ymhob peth i bob

haelioni—wedi eu cj'flawni â ffrwythau cyfiawnder—gan ddwyn

ffrwyth ymhob gweithred dda, a chynnyddu yn ngwybodaeth am
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Dduw." Wedi gwneyd y pren yn dda, nis gall y ffrwyth fod yn

ddrwg. Ond nid felly y bydd y rhagrithiwr a'r cristion o fewn

ychydig. Er y gall fod arnynt am dymmor ryw bethau tebyg i'r

ffrwyth da, ond nid y gwir ffrwyth nio hono. Fel Israel ddiryw-

iedig, nid oes ynia ond "gwinwydden wag," er y ffrwyth sydd

arni ; canys nid ffrwyth ydyw er gogoniant a moHant i Dduw

;

nage ! "efe a ddwg ffrwyth iddo ei hun."

Beth yw arwyddion y diffygion hyn ?

I. Mae'r diffyg o ddwyn ffrwyth, a'r diffyg o aros yn Nghrist,

yn ymddangos yii adfeíliad y cycJmyníad gobeithiol, pan y dylasai

fyned ymlaen at berffeithiad. Mae argyhoeddiad gwir gristion yn

dybenu yn ei undeb â Christ ; ac oddiar yr undeb hwn y cyfyd ei

grefydd dufewnol ac allanol, ac y pery efe i rodio ffordd sanct-

eiddrwydd. Parhâd crefydd sydd yn profi ei gwreiddio mewn
undeb â'r Gwaredwr. " Canys fe'n gwnaed ni yn gyfranogion o

Grist, os dab'wn ddechreuad ein hyder yn sicr hyd y diwedd."

Pa deimlad bynag oedd ymhob cynneddf tuag at Dduw a Christ,

a thuag at bechod, yn y dechre, y cyfryw deimlad, ac nid un

teimlad gwahanol, a fydd yno byth. Y peth a roes Ysbryd Duw
yn yr adenedigaeth i dueddu yr enaid i'w hoU ufudd-dod efengyl-

aidd, a bery nes cyrhaedd ei nôd uchaf, sef tragywyddol fwynhâd

o Dduw. Dyna efe yn gwaeddi, " Sychedig yw fy enaid am
Dduw, am y Duw byw." A pha beth a ddaw o hono yn y

diwedd? Dim ond da fydd iddo. " Gwyn eu byd y rhai sydd

arnynt newyn a syched am gyfiawnder ; canys hwy a ddiwelUr."

Dyna efe yn ddibaid yn ymdrech yn erbyn pechod ; a pha fodd

y dybena hyny ? Mewn cyflwyniad o hono yn sanctaidd, ac yn

ddifeîus, ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef, yr hwn yw delw y
Duw anweledig. Dyna efe yn edrych ar ogoniant yr Arghvydd,

gogoniant Crist yr Arghvydd, megys mewn drych, ac wrth ddal i

edrych yn cael ei newid fwyfwy i'r unrhyw ddehv. Beth a ddaw
o hyn? Gwrandewch : "ni a wyddom, pan ymddangoso efe,

y byddwn gyffelyb iddo ; oblegid ni a gawn ei weled ef megys

ag y mae." Nid oedd dim llai yn ngohvg Crist yn ei ras o'r

dechre na chael ei bobl i ddwyn ftrwyth, ac i ffrwytho yn barhâus.

" Myfi a'ch dewisais chwi, ac a'ch ordeiniais chwi, fel yr elech ac

y dygech ffnvyth, ac yr arosai eich ffrwyth." Dyma goron gwir

gredadyn : ei ft'rwyth yn aros. Erys ei ffrwyth ef, wedi i'r eiddo
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y proffeswT gau \v}'avo. Hyd yn nôd ar flwyddyn sychder, ni

phaid efe a ffrwytho. lë, efe a ä rhagddo, o nerth i nerth, o ras

i ras, o ogoniant i ogoniant. " Lhvybr y cyfiawn sydd fel y

goleuni, yr hwn a lewjTcha fwj^wy hyd ganol dydd."

Ond megys y mae myned rhagddi yn natur crefydd dda, felly

y mae adfeiiio yn natur crefydd ddrwg Mae fel dwfr y \)\v\\

yn sychu, am mai effaith cyflenwad amserol, ac nid dwfr bywiol ya

tarddu, ydyw. Argyhoeddiad cydwybod, ac nid crediniaeth calon,

yw yr eg\\yddor ragoraf yn nghrefydd y cristion gau ; a chan

hyny nid oes barhâd ynddi. Y t ar y tywod ni saif yn wyneb

chwythad y gwyntoedd a rhuthr y llifddyfroedd. Y grawn ar

greigleoedd, lle ni chawsant fawr ddaear, a wywasant ar godiad

haul. Gall dyn barhâu am dymmor gyda ffurf neu rith crefydd
;

ond gan oes drafodaeth rhwmg ei enaid â Duw, mae yn ddiffygiol

o bethau yngln wrth iachawdwTÌaeth. Pa ddychrynfëydd bynag,

neu pa ddyddanwch bynag, a brofwyd, os yw y naiU a'r llall wedi

myned heibio, a darfod, ni bu yno erioed ddim oedd yn achub ac

yn sancteiddio. Gan hyny, " a ydych chwi yn awT yn credu ?
"

yw'r cwestiwn o bwys.

2. Mae'r dififrwythder, a'r ymadawiad oddiwrth Grist, yn tori

allan meivn arbediad ac yniarferiad bechodau dirgel. Mae teler-

au y cyfammod gras yn gahv am berffeithrwydd
;
perffeithrw}^dd

mewn rhanau, os nid mewn graddau. Duw, wTth adnewyddu ei

gyfammod âg Abraham, a ddywedodd wrtho, " Myfi yw Duw

Hollalluog ; rhodia ger fy mron i, a bydd berffaith." Am y

perfteithnyydd hwn y mae yr enaid duwiol yn ymgyrhaedd.

" Glanhâ fi oddiwrth fy meíau cuddiedig," gweddía efe ;
" attal

hefyd dy was oddiwrth bechodau rhyfygus
;
yna y'm perffeithir,

ac y'm glanheir oddiwrth anwiredd lawer." Dyma ysv dwyn

llysiau cymhwys yn Ue drain neu fieri : grasusau nefol yn cael eu

meithrin yn lle chwantau cnawdol
; y naill yn cjmnyddu, a'r lleiU

yn crino. Ond gall rhywbeth tebyg i fwrw ymaith bechod dros

amser fod mewn dyn wedi ei argyhoeddi heb ei aileni. Dacw

air Duw yn ei oleuni a'i awdurdod yn dyfod i'w gydwybod.

Geilw ei orchymynion yn nerthol, " Rhoddwch heibio bob budr-

eddi a helaethrwydd malais. Rhoddwch heibio bob drjgioni, a

phob tw>ll, a rhagrith, a chenfigen, a phob gogan-air. Tyner

ymaith oddiwrthych bob chwerwedd, a llid, a dig, a liefain, a

Cyf. IH, e
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chabledd, gyda phob drygioni Ymgedwch rhag pob rhith

drygioni." Tyner ymaith yr ymarferiadau pechadurus o'r

fuchedd, y chwantau drwg o'r galon, y cynhyrfiadau ansanctaidd

o'r fynwes. Os na chynddeirioga yr enaid am ei chwantau yn

wyneb y fath attalfeydd, a thori dros furiau'r gorchymyn ar

unwaith, yna efe a ymdrecha i gydsynio â'i argyhoeddiadau am

dymmor, ac a ddechreua ymlanhâu oddiwrth ei bechodau gynt.

Ond nid wedi ei ddyhysbyddu y mae'r chwant, eithr yn croni yn

y galon. O'r diwedd efe a welir yn dechre nawsio trwy glaw^dd

priddlyd yr argyhoeddiadau. Yn y man, mae'r argyhoeddiadau,

ar ol cyrhaedd eu heithaf, yn gwanhâu, ac fel llanw'r môr, wedi'r

penllif, yn troi i'r trai, gan adael y llaid ar ei ol, neu fel tir

â'i lysiau goreu yn gwywo, ac yn dangos ei ddififrwythder trwy

fod y drain yn ad-godi a chryfhâu. Mae calon ddrwg anghred-

iniaeth yn gorchfygu, nes peri i'r enaid ymado oddiwrth Dduw
byw. A phob modfedd y mae pechod yn ennill, y mae Crist

yno yn coUi. Mae'r beîau cuddiedig yn dallu'r meddwl nes

tynu'r myfyrdod oddiwrth Grist—yn Uithio'r serch nes na byddo

mwyach fel morwyn bur i Grist—yn ennill yr ewyllys nes tori

trwodd yn ddibris o awdurdod Crist—ac yn caledu'r gydwybod

fel nas gallo eto ymroddi mewn fifyddlondeb i Grist. Oddiyna

mae'r llygredigaeth yn tori allan yn yr ymddygiad ; ac wedi

gadael Crist yn ei orchymyn, nid anhawdd fydd ei adael yn ei

waith a'i achos. Os yw crefydd yn sefyll rhyngddo â'i chwant,

efe a'i goUynga hi ymaith er mwyn dil}Ti y chwant yn ddirwystr.

Mae Pedr yn darlunio'r crefyddwyr amserol hyn, ar ol dechre yn

dda mewn dianc oddiwrth halogedigaeth y byd trwy adnabydd-

iaeth yr Arglwydd a'r Achubwr lesu Grist, yn cael eu rhwystro

drachefn â'r pethau halogedig, yna yn cael eu gorchfygu, a chan

hyny yn troi oddiwrth y gorchymyn sanctaidd a draddodwyd

iddynt, a'u diwedd yn myned yn waeth na'u dechreuad.

3. Ymddengys y dififrwythder a'r gwrthgiliad inewm esgeuluso a

gadael heibio ddyledstoyddau dirgel. Gyda gwir gristion, mae yr

oll o'r dyn yn aros yn yr oll o'r gair dros yr oU o'i fywyd. Mynai

efe sefyll yn berfifaith ac yn gyflawn yn nghwbl o ewyllys Duw.
" O am gyfeirio fy fifyrdd i gadw dy ddeddfau ! " medd efe ;

" yna

ni'm gwaradwyddid pan edrychwn ar dy hoU orchymynion." Y
gorchymynion perthynol i'w galon, i'w dymher, i'w ymadrodd, ac
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i'w ymddygiad,—mae efe yn edrych arnynt oll, i'w cadw. F.r y

gall rhai o'r dyledswyddau a orchymynir fod yn fwy croes i'w

duedd naturiol, eto mae'r dduwiol anian am ufuddhâu o'r galon

i'r cyfan. Ond am y neb na chyrhaeddodd ond ffydd amsero\

mae efe yn cyflawni'r gorch^'myn oddiar argyhoeddiad wedi

gafael yn y syniad, ac nid wedi treiddio i'r serch a'r ewyllys ; cael

ei yru y mae, ac nid ei ducddu ; ei ddal yn orfodol ger bron )rr

Arglwydd, ac nid yn glynu wrtho trwy hvyrfryd calon ; a chan

hyny y mae yn bUno yn fuan. Ac am mai y dyledswyddau

dirgel sydd yn rhoddi lleiaf o fwyniant i'r cnawd, ac yn anfon

yr enaid yn fwyaf uniongyrchol at Dduw, arnynt hwy y blinir

gyntaf, ac o radd i radd esgeulusir hwy yn gwbl. Yn y teuhi nid

yAv'r djTi eto yn hoUol ddiíTrwyth
;
yn yr Ysgol Sabbothol gall fod

yn werth rhywbeth ; ac yn yr eghvys y mae efe eto yrí cadw ei le.

lë, efe a all fod yn myned i'r pulpud, ac yno yn gwasanaethu i

gadw oedfa am y tro. Ond ewch gydag ef i'r dirgel, ac y mae

yno bobpeth wedi darfod rhyngddo â Duw. Pwy bynag s\dd yn

cael rhyw ffnvyth oddiarno, gall Duw ddywedyd, " Nid ydwyf fi

yn cael dim." Wedi dechre fel hyn, nid anhawdd cyn hir a fydd

esgeuluso jr ordinhadau cyhoeddus, ac o'r diwedd gyrliaedd yr

eithaf ofnadwy hwnw, " Os o'n gwirfodd y pechwn, ar ol derbya

gwj'bodaeth y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau wedi ei

adael mwyach."

4. Blino ar y llafur sydd yn ang/ienrheidiol i ddal i fyny y
sancteiddruydd calon a byjuyd a ofynir yn yr efengyl. Mae y

gorchymyn yn dra ëang
;
gofyna am gyflawni pob dyledswydd

heb esgeuhiso yr un, am farweiddio pob pechod heb arbed un,

ac am godi pob croes heb osgoi un; îe, arddoda arnom gadw

gogwydd y galon yn erbyn pechod, a gosod awch y galon at

ddilyn sancteiddrw^dd, a hyn ymhob amgylchiad, yn ddirgel a

chyhoeddus, gartref ac oddicartref, mewn hawddfyd ac adfyd,

a'r cyfan dros yr holl fywyd. A rhaid gwneuthur hyn oll er

gwaethaf gelynion cryfion. Mae'r drwg yn byw yn y dyn, ac

yntau yn byw yn y byd drwg, yr hwn y mae yr oU sydd ynddo

yn meddiant yr un drwg. Mae efe yn trigo yn y lle y mae

gorseddfainc Satan—lle y mae cyfoeth, masnach a dylanwad

cymdeithas y mwyafrif o ddynion, dan reolaeth yr un drwg

i weithio ar y peth drwg sydd yn y galcm. Yn \- falh le y

L 2
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mae yn rhaid cadw gair Crist, heb wadu ei enw. Yma y mae

yn rhaid cadw y dillad yn wynion bob amser. Ac fel hyn y

gwna'r cristion, gan fod ei fifydd ef yn gorchfygu'r byd, ac yn

cadarn wrthwynebu'r diafol. Ond pan weU) yr ofnog a'r digr^d

pa fath ymdrech a llafur sydd yn eisieu tuag at fyw yn dduwiol,

efa a waedda, "N'id oes obaith." Fel Israel ar gyffiniau gwiad

yr addewid, er archwaethu ffrwyth y wlad, a'i hoffi, eto wrth

glywed am y rhwystrau, y cewri cryfion, a'r dinasoedd caerog,

yn llwyr ddigaloni, gan ddywedyd, " Nid allwn nl fyned i

fyny," felly y mae gyda yr hwn sydd yn gwneuthur proffes o

Grist heb ffydd ynddo. Mae'r ddeddf a'r efengyl yn rhy

fanwl ganddo, gan fod y naill yn peri iddo fwrw ymaith bob

Uygredigaeth o'i ymarferiad, a'r llall }n erchi iddo fwrw ymaith

bob rhagoriaeth o'i ymorphwysiad : ac felly mae yn bhno a

diffygio, ac yn tynu yn oL

5. Mae'r diffrwythder a'r ymadawiad yn tori allan mntm gelyn-

iaeth ddirgel at wirioneddau arbenig yr efengyl. Mae gwrth-

wynebrwydd ysbryd, neu elyniaeth calon, mewn dyn anianol tuag

at wir drefn iachawdwriaeth Duw. Beth ond hyn sydd yn peri i'r

pechadur ei gwrthod trwy ei oes ? Llaweroedd a geir heb fod yn

g\vneuthur un broffes o Gristionogaeth ond a wneir o anghen-

rheidrwydd. Mae'r dyn yn gristion, yn unig am mai dyna yw

crefydd ei wlad. Nid oes ynddo ddim serch at ei gwirioneddau

mawrion ; ac felly nid yw yr athrawiaeth am iawn Crist, na

gwaith ei Ysbryd, yn cael un amser le yn ei feddyliau. Ond y
mae eraiU, ar ol derbyn argyhoeddiad o wirionedd a phwys a

rhagoroldeb yr efengyl, wedi gwneuthur proffes fwy neiUduol o

honi ; ond goleu heb wres oedd ganddynt. Daethant, rywfodd,

i weled rhesymoldeb y gwirionedd, eithr heb dderbyn cariad y
gwirionedd. Pan aeth yr efengyl i wasgu ar y gydwybod am
gydyniffarfiad cá'i sancteiddrwydd hi—i ardystio wrth y meddwl y
byddai raid gwneuthur pob peth yn newydd, ymadael â'r hen

sylfaen sigledig, dyosg yr hen ddyn, troi o'r hen Iwybr, nid oedd

ganddynt yna ond ei gwrthod, fel y Paganiaid yn g\vrthod goleuni

natur, am ei fod yn eu rhwymo i adael eu pechodau. Dyna fel yr

oedd y bobl, a elwid yn ddysgyblion i Grist, wedi iddo ef wasgu

ei athrawiaeth yn ei hysbrydolrwydd atynt. " Caled yw yr

yniadrodd hwn," meddent hwy ;
" pwy a ddichon wrando arno ?
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O hyny uUan llawer o'i ddysgyblion ef a aethant yn eu hól, ac

ni rodiasant mwyach gydag ef." Mae yr Ysbryd yn dyfod

ymlaenaf, ac yn traddodi yr athrawiaeth i'r d)n, ac yntau, dan

argyhoeddiad o'i gwirionedd, yn cydsynio â hi, ac, oddiar y

cydsyniad, yn g^vneuthur proffes o honi. Daw yr Ysbryd

ymhellach, trwy ei waith ar y meddwl, ac a ddengys ei fod yn awr

am draddodi'r dyn i'r athrawiaeth, nes y byddo efe, yn dufewnol

ac allanol, yn cydfìfurfio â hi. Ond er hyny, wele elyniaeth ei

galon at y gwirionedd yn tori allan, a'i grefydd yno yn sefyll heb

fyned un cam ymlaen. Nid oes gan y gwirionedd, a dderbyn-

iwyd dan argyhoeddiad y deall, un dylanwad ymarferol ar y

galon. " Ffurf y gw-ybodaeth a'r gwirionedd yn y ddeddf," sydd

yno yn unig, ac nid " ffurf yr ymadroddion iachus yn y fifydd a'r

cariad sydd yn Nghrist lesu." Wele cristion y'th elwir di ; ond

nid oes dim o'r grefydd gristionogol yn dy ysbryd nac yn dy

fywyd. Proffeswyr sydd yma yn byw yn ymarferol fel yr ymfud-

wyr hyny a gyflëuwyd yn ninasoedd Samaria :
" Yr Arglwydd yr

oeddynt hwy yn ei ofni, a gwasanaethu yr oeddynt eu duwiau ) n

ol defod y cenedloedd." Er iddynt broffesu cyfiawnder Crist,

dcfnyddio y maent eu cyfiawnder eu hunain ; canys y maent )n

rhy feilchion i ymostwng i gyfiawnder Duw.

6. Ymddengys eu crefydd ddiffrwyth yn cu hamddifadrivydd

dr grasusaii effcithiol sydd yn cyfncwid yr cnaid i ddclw Crist.

O'r Arglwydd lesu y daw ein ffrwyth ni. Felly y dywed ein

Harglwydd wrthym yma :
" Yr hwn sydd yn aros ynof fi, a

rainnau ynddo yntau, hwnw sydd yn dwyn ffrwyth lawer; oblegid

hebof fi ni ellwch chwi wneuthur dim." Bydd y ffrwyth o hono

ef o'r un natur â'r gwreiddyn ardderchog, yn ras am ras. Y
nôdd y mae'r gangen yn ei dderbyn o'r winwydden sydd yn

ffurfio y swp grawn arni, ac am hyny y mae'r ffrwyth o'r un natur

a blâs ; felly y grasusau sydd yn dyfod oddiwrth Grist a wnânt yr

enaid yn debyg iddo ef Ni a welsom lawer dan weithrediadau

rhy\v argyhoeddiadau cyffredinol yn proffesu crefydd, ac yn

gwneuthur cryn ystr gyda hi, eithr heb un arwydd fod ynddynt

hwy y meddwl hwnw oedd yn Nghrist lesu : y gostyngeiddrwydd,

yr addfwynder, y maddeugarwch, yr amynedd dan groesau, y

cariad at elynion, nefoffrydedd y serch, a'r i)ethau eraiU oedd }n

dysgleirio yn raywyd Crist, nid oedd dim o hyny i'v,' ganfod
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ynddynt ; ac ymhen amser, blino a methu a thynu yn ol a

wnaethant.

III. Rhaid i ni syhvi bellach ar grefydd ddiffrwyth yn ei

DiWEDD GRESYNOL. " Pob caugen ynof fì heb ddwyn ffrwyth; y
mae efe," y Tad fel llafurwr, " yn ei thynu ymaith." " Onid erys

un ynof fì, efe a dafîwyd allan megys cangen, ac a wywodd ; ac

y niaent yn eu casglu hwynt, ac yn eu bwrw yn tân, a hwy

a losgir."

Beth a gynnwysir yn y fath eiriau, y rhai sydd mor ofnadwy

bwysig ?

I. Cynnwysir yma anuìäifadu y proffestoyr diffrwyth bellach o

bob inoddíoìi trwy ba rai y dysgwylid iddynt ffrtaythloni. Pan

y mae'r llafurwr Dwyfol yn trin y tir, mae yn dysgwyl y fifrwyth

cyfatebol ; a thra y parhäo i ddysgwyl ffrwyth, efe a bery i lafurio.

Ond pan y rhydd efe i fyny lafurio, dyna ddangos ei fod wedi

rhoddi i fyny ddysgwyl ffrwyth. Wedi i'r Meddiannydd mawr
gloddio'r winllan, a'i digaregu, ei phlanu o'r winwydden oreu,

adeiladu tr yn ei chanol, a thrychu gwinwryf ynddi, " efe a

ddysgwyliodd iddi ddwyn grawnwin." Am fod gan un flfìgysbren

wedi ei blanu yn ei winllan, " efe a ddaeth i geisio ffrwyth arno."

Ond gan mai methiant a wehvyd ac a gafwyd, dywedid am y
naill, " Mi a'i gosodaf hi yn ddifrod ; nid ysgythrir hi, ac ni

chloddir hi," ac am y llaU, " Tor ef i lawr; paham y mae efe yn

dififrwytho'r tir ?
"

Tra byddo dyn yn Uafurwaith Duw, mae pob gorchwyhaeth yn

tueddu er ei ddychwelyd at Dduw yn Nghrist; ond pan roddo

Duw ef i fyny, bydd pob peth yn effeithio i'w yru ymhellach

oddiwrth y Goruchaf î3ellach y mae fel pe byddai rhyw falldod

ar hoU feddwl y pechadur. Bu amser pan y byddai yr hyn a

wyddai efe am Dduw yn peri ynddo ryw barch ato, yr olwg

ar bechod yn codi rhyw alar o'i herwydd, yr addewidion yn ennyn

gorfoledd, y bygythion yn cyffroi arswyd, a'r gorchymynion yn

effeithio rhywfaint o ufudd-dod. Ond yn awr mae yr oU a yr
efe o wirioneddau ysgrythyrol yn gorwedd yn ddifîrwyth yn ei

gof, heb adael un argrafif ar ei serch a'i gydwybod. Nid yw golwg

ar Sinai yn peri iddo grynu, nac ar Galfaria yn peri iddo obeithio

;

mae Uef geiriau'r ddeddf, a sain efengyl, yr un mor ddiefifaith iddo.

Duw sydd o'r diwedd wedi dyweyd am dano wrth y weinidogaeth,
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wrth ragluniaeth. wTth gydwybod, " Gâd iddo." Mae yr hen

bregethau yn nieddwl a chof y dyn yn gorwedd yn bentyrau fel

hen frigau crinion, ac yn debyg o fyned ar dân i'w ysu ryw

ddydd. Dyma'r farn a ddaeth ar yr Israel anufudd a gwrthnysig

gynt. Cnynfan Jcremíah ydoedd, " Cyndyn o'r fath gyndynaf

ydynt oll, yn rhodio àg enlUb ; efydd a haiarn nt ; Uygru y

maent hwy olL Llosgodd y fegin
;
gan dân y darfu >• plwm

;

yn ofer y toddodd y toddydd, canys ni thynwyd y rhai drygionus

ymaith. Yn arian gwrthodedig y galwant hwynt, am wrthod

o'r Arglwydd hnynt." Duw trwy Ezeciel a darana, " Vn dy

aflendid y mae ysgelerder ; o herwydd glanhàu o honof di, ac nid

wyt lán, o'th aíîendid ni'th lanheir mwy, hyd oni phar^^yf i'm llid

orphwys amat." Ac medd efe tr\vy Zechariah, "Nid arbedaf

mwyach drigolion y wlad." Paham, Arglwydd, a pha fodd?

"Fy enaid a alarodd arnynt hwy, a'u henaid hwythau a'm fìfieidd-

iodd iimau ; dywedais hefyd, Ni phorthaf chwi ; a fyddo farw,

bydded farw." Pwy o honom na waedda ar yr Arglwydd

heddyw, " Na ddystawa wrthyf, rhag, o thewi wrthyf, i mi fod yn

gyíîelyb i rai yn disgyn i'r pwll I

"

2. Mae yn gynnwysedig yn hyn fod deiliaid y grefydd ddi-

fifrwyth yn cael cu rhoddi i fyny yn farnol Vr holl ddrygau ar

nitoeidiau yr oeddynt yn tueddu iddynt. Yr oeddynt o'r blaen yn

tueddu i gysgu yn eu heneidiau; ac yn awr wele drymgwsg

oddiwrth yr Arglwydd yn teyrnasu arnynt. Yn gyíTelyb i Crist

yn yr ardd gyda'i ddysgyblion ar y nos y bradychwyd ef : yn eu

cael yn cysgu, ac yntau yn eu deffroi yn dirion ; drachefn a

thracheÍB y mae efe yn eu cael yn cysgu, ac eilwaith a thrydedd

waith y mae efe yn eu cyfarch i'w dihuno; ond, " Cysgwch

bellach a gorphwyswch," oedd ei eiriau o'r diwedd wrthynt. Pa

sawl oedfa y daeth Duw i'ch deffro chwi, eneidiau? Efe a

ddywedai, Codwch; mae'r beíau heb eu maddeu, dydd gras ar

ddarfod, a'r farn yn nesâu. Ond eich cael yn cysgu drachefn yr

ydoedd efe ; ac onid oes achos i ofni mai'r cyhoeddiad nesaf a

fydd, "Cysgwch bellach?" ac os felly, chwi a fyddwch dan y

gair fel dynion yn clywed rhywbeth tnvy eu cwsg, heb fod

ynddynt ddeall i weithredu ar unpeth.

Ni dderbynient y gwir o'r blaen, ond gwrandawent ar yr

addysg a barai iddyat gyfeiliorni. " Am na dderbyniasaut gariad
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y gwirionedd, fel y byddent gadwedig, am hyny y denfyn Du
iddynt amryfusedd cadarn fel y credont gelwydd, fel y barner,"

sef fel y coUfarner, "yr holl rai nad oeddynt yn credu i'r :;wir-

ionedd." Yr oedd yno "weithrediad Satan gyda phob nerth;"

ond yr oedd y cwbl yn derbyn yn farnol awdurdodiad Dwyfol,

megys yr oedd yr ysbryd celwyddog yiî ngenau holl brophwydi

Ahab.

Wedi bod o'r blaen yn ngafael diflfrwythder pechadurus, mae'r

diffrwythder weithian yn gosbedigaethol. " Ei Ueoedd Ueidiog

a'i chorsydd ni iachêir ; i halen y rhoddir hwynt." Ar ol hir

ddyfod i ymofyn am ffr\vyth yn o'er, dywed yr Arglwydd o'r

diwedd, "Na thyfed fifrwyth arnat byth mwyach." Dyna yn

awT wywo o'r gwraidd, yn ddystaw, eto yn ddisymwth a hollol.

Yr oedd yno ryw ddail yn edrych yn wyrddlas o'r blaen
;
gol-

e'ini, doniau, proffes, ac aml beth dymunol ; ond yn awr, '^ efe a

datlwyd allan megys cangen, ac a wywodd." Duw a drugarhäo

wrthym ni, fel nas rhodder ni i fyny ganddo byth !

3. Eii traddodi i Iwyr gosbedigaeth. Dyma'r peth olaf am

y cangenau diffrwyth : "Y maent yn eu casglu hwynt, ac yn eu

bwrw yn tân, a hwy a losgir." Cawn yr un syniad brawychus

mewn Ueoedd eraill. " Pob pren yr hwn nid yw yn dwyn

ffrwyth da, a dorir i lawr, ac a deflir yn tân." Y ddaear " sydd

yn dwyn drain a mieri, sydd anghymeradwy, ac agos i fell-

dith ; diwedd yr hon yw ei Uosgi."

Mae'r gosbedigaeth hon yìi sicr. Yr unig ffordd i'r gangen

ochel y tân yw iddi ddwyn ffrwyth, a'r unig obaith am iddi

ffrwytho yw ei gadael yn y winwydden ; ond wedi ei thynu

ymaith yn ei diffrwythdra, nid oes bellach ond tân i'w ddysgwyL

Wedi troi oddiwrth Grist, yr unig Noddfa, " nid oes aberth dros

bechodau wedi ei adael mwyach, eithr rhyw ddysgwyl ofnadwy

am farnedigaeth ac angerdd tân."

Mae yn gosbedigaeth ivir ofnadwy. Tân angerddol yw y peth

mwyaf ofnadwy i'r gohvg, i'r clyAv, ac i'r teimlad, a mwyaf difäol i

bob sylwedd. Rhywbeth ofnadwy ddinystriol fydd cosbedigaeth

yr annuwiol, a'r rhagrithiwr yn Síon ; ac nid rhyfedd fydd clywed

y waedd, " Pwy o honom a drig gyda'r tân ysol ? pwy o honom a

breswyUa gyda'r llosgfeydd tragywyddol?" Yr hyn yw tân i'r

cnawd, dyna yw Duw yn ei ddigoíaint i deimladau yr enaid euog.
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Mae'r gosbedigaeth yn un barhàiis. Nid oes deríyn i'r ym-

adrodd yma, " A losgir;" llosgi yn ddifäol, ac heb ddifa byth yr

hyn a losgir. Mae yr athrawiaeth hon am barhâd cosb pechod

yn annerbyniol a phoenus gan natur lygredig; a haerir gan

rywTai nas gall fod yn gyson â natur Duw'r cariad. Ond, " a

ddywedwch chwi anwiredd dros Dduw? ac a ddywedwch chwi

dwyll er ei fwyn ef ? " Mae natur Duw yn gofyn cosbi pechod, a

rhaid i hono fod yn gosb cyfatebol i'w haeddiant. Nid dirymu

deddf Sinai, ond ei chadarnhâu a'i hanrhydeddu, a wnaeth crocs

Calfaria, gan sicrhâu trefn i ddianc o afael ei melldith ; ac os

esgeulusir unig fifordd bywyd tragj'wyddol, bydd yr enaid yn

rhwym o ddyoddef marwolaeth drag)'wyddol. " Yr hwn sydd

heb gredu i'r Mab, ni wél fywyd, eithr y mae digofaint Duw yn

aros arno ef."

Tra y mae'r gangen eto yn y winllan, heb ei thynu ymaith, y

mae gobaith am dani. Tra yr wyt i'th weled, fy enaid, ynglýn â

breintiau yr efengyl, gelli di, a gallwn ninnau, ddysgwyl dy gael

yn fifnvythlawn. Ond mewn undeb fifydd â Christ, a chymundeb

cariad âg ef, yn unig y byddi felly. Eglurer gan hyny dy fod yn

aros ynddo ef, trwy ddwyn o honot ffrwyth lawer.



PREGETH V.

AROS YN NGHRIST.

lOAN XV. 4, 5 :
" Aioswch ynof fi, a mi ynoch chwi. Megys na all y gangcn

ddwyn ffrwyth o honi ei hun onid erys yn y winwydden, felly ni cUwch
chwithau onid aroswch ynof fi. Myfi yw y winwydden, chwithau yw y
cangenau. Yr hwn sydd yn aros ynof fi, a minnau ynddo yntau, hwnw
sydd yn dwyn ffrwyth lawer ; oblegid hebof fi ni ellwch chwi wneuthur
dim."

YMAE pob dyn yn y cnawd neu yn yr ysbryd ; ac y mae

gwahaniaeth mawr rhwng y rhai cnawdol a'r rhai

ysbrydol mewn cyflwr, egwyddor, a buchedd. "Y rhai sydd

yn ol y cnawd, am bethau y cnawd y maent yn synio ; eithr y

rhai sydd yn ol yr Ysbryd, am bethau yr Ysbryd." GaUwn
ddeall gronyn am ysbrydolrwydd ein syniadau wrth edrych pa

gyfartalwch sydd rhwng ein meddyUau am bethau ysbrydol â'n

meddyUau am bethau eraill, a pha mor aml y bydd pethau

ysbrydol yn tori i mewn i'r myfyrdod pan fyddo dyn yn rhwym
gyda'i amgylchiadau bydol. Gyr y cristion er ei ofid y rhuthra

myfyrdodau bydol i mewn pan y byddo wedi ymgymeryd â

dyledswyddau ysbrydol; ac fe yr y dyn ysbrydol, er ei gysur,

beth yw bod pcthau yr Ysbryd yn mynu eu ffordd i'r meddwl pan

fyddo ei law yn cyflawni gorchwyl daearol, îe, yn cael eu hennyn

gan a thrwy y cyfryw orchwyl. Ni bu neb cyfíelyb i lesu Grist

am feddylfryd ysbrydol ; ac felly byddai efe yn rhedeg at bethau

ysbrydol oddiwrth bob peth a welai ac y meddyliai am danynt.

Oddiwrth ddwfr ffynnon Jacob, efe a aeth at y dwfr sy'n tarddu i
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fywyd tragywyddol. Oddiwrth y bwyd a dderfydd, c)feiriodd ef

at y gwir fara o'r nef. Yr un niodd oddiwrth y tymmorau, haf a

gauaf, ac oddiwrth hìfurwaith hau a medi, a Uíaws o bethau

eraiU, cawn ef yn rhoddi gwersi priodol a phwysig yngln âg

achos tragywyddol dynion. Yn gyfielyb y mae efe yma yn

cymeryd achlysur oddiwrtli y winwydden i lefaru am dano ei

hun, ac am y rhai oedd mewn cysyUtiad âg ef. Yr oedd efe'r

pryd hwn newydd fod, gyda'i ddysgybhon, yn yfed o ffrwyth y

winwydden, pan yn sefydlu swper yr Arghvydd ; ac efe a

fynegodd fod hwnw yn arw)-dd o'i waed, yr hwn a dywaUtai

dros lawer er maddeuant i^echod. Oddiyma nid anmhriodol

oedd iddo draethu am yr undeb a'r cymundeb rhyngddo â'i

bobl, yr hyn a arddangosid yn neiUduol yn sacrament y swper.

Neu ynte, fe aUai ei fod, ar y fíbrdd o'r oruwchystafeU i

Gethsemane, ymha le, meddir, yr oedd amryw winUanoedd,

yn sýlwi yn arbenig ar winwydden a changenau, ac oddiar hyny

yn cymeryd mantais i gadarnhâu ac eghiro yr hyn a ddy\vedasai yn

ei ymddyddan yn yr oruwchystafeU am yr undeb ysbrydol a

goruchel, sef, "Y dydd hwnw y gAvybyddwch fy mod i yn

fy Nhad, a chwithau ynof fi, a minnau ynoch chwithau."

Edrychwch, medd efe wrth ei ddysgybUon : dyma ddrych o

honof fi a chwithau. " Myfi yw y winwydden, chwithau y\v y

cangenau." Chwi a welwch y cangenau diffrwyth acw ; nid

ydynt hwy ond yn aros cael eu tynu ymaith ; ac megys nad aU

y gangen brydferthaf a fifrwythlonaf a weUr genych barhâu i

fírwytho ond trwy aros yn y winwydden, feUy chwithau yn eich

cyflwr grasol, nis geUwch fyw dim arnoch eich hunain ; eich

arosiad ynof fi, i dderbyn nerth o honof, yw yr unig flbrdd i

chwi ddAvyn ffrwyth.

Ni a sylwn ar y ddyledswydd o aros yn Nghrist, ac ar y

buddioldeb sydd yn dyfod o hyny :
" Hwnw s)dd yn dwyn

ffnvyth lawer."

I. Y DDYLEDSWYDD YR ANNOGIR IDDI. " ArOSWch ynof fi."

Aroswch mewn dibyniad arnaf, mewn cymdeithas â mi, ac

ymlyniad wrthyf. "A mi ynoch chwi," trwy fy ngras a'm

Hysbryd. Ymdrechwch chwi, a chwblhâf innau. Ymleddwch,

a minnau a roddaf i chwi y fuddugoUaeth. Yr un peth a olyga

Crist eto wrth ddywedyd, " .Aroswch yn fy nghariad i."
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JNIae yn gymhwys i ni nodi yn

I. Pa beth sydd yn rhagofynol tuag at aros yn Nghris? Nis

gellir aros yn Nghrist heb yn gyntaf ddyfod at Grist.

Y mae pawb wrth natur heb Grist. " Crist sydd bob peth,"

a rhaid fod y neb sydd hebddo heb ddim. Y newynog heb

fara'r bywyd, y sychedig heb ddwfr y bywyd, y carcharor heb

Brynwr, yr ynfyd heb ddoethineb,—dyna yw pechadur heb

Grist. Efe yw'r ffordd ; ac hebddo ef y mae dynion yn wibiaid

a chrwydriaid. Efe yw'r gwirionedd ; ac hebddo y mae dyn,

fel y diafol, yn gelw)ddog. Efe yw'r bywyd ; a'r hwn sydd heb-

ddo sydd yn aros yn marwolaeth. Nid oes ddechre na diwedd

da ond mewn undeb âg ef

Ceisio pechaduriaid at Grist yw gwaith mawr gweinidggion yr

efengyl. Mae ychwaneg nag adrodd ac esbonio y gair yn eu

gweinidogaeth ; maent i wahodd, galw, rhybuddio, cymhell pech-

aduriaid, a hyny yn daer a gwresog, gan dreuUo ac ymdreulio

dros eu heneidiau. Nid digon yvv dywedyd am ddarpariaeth yr

efengyl, ond rhaid arfer pob cymhelHad i gael y bobl i gyfranogi

o honi. Rhaid dangos yr anghen am Grist, a'r trueni hebddo, a

gosod allan ei ogoniant a'i addasrwydd, i dynu a denu yr enaid

ato. " Crist, gobaith y gogoniant, yw yr hwn yr ydym ni yn ei

bregethu," medd Paul, "gan rybuddio pob dyn, a dysgu pob

dyn, ymhob doethineb, fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yn

Nghrist lesu."

Cael eneidiau at Grist yw amcan y weinidogaeth. Mae pob

cael arall yn rhy fychan : cael cynnuUeidfäoedd, cael gwrandaw-

iad, cael y gair i efteithio ar y teimlad, cael dynion oddiwrth

bechodau at rinweddau, ac o'r byd i'r eglwys ; rhy fach yw

y cyfan heb eu cael at Grist. Mor wasgedig oedd ysbryd Paul

wrth gyrchu at yr amcan hwn !
" Fy mhlant bychain," medd

efe, " y rhai yr wyf yn eu hesgor drachefn, hyd oni ffurfier Crist

ynoch." Rhaid ein cael ni at Grist cyn y ceir ni yn Nghrist ; a'r

rhai a ddêl ato yn nydd gras yw yr unig rai a geir ynddo yn

angeu a'r farn a thros byth. Dyma a ddywed Crist yn yr efengyl

wrth bawb sydd ddyeithr iddo, " Deuwch ataf fi
;
" ac wrth ei

deulu, efe a ddyAved, " Aroswch ynof fi."

2. Pa beth sydd yn gynnwysedig mewn aros yn Nghrist?

Mwy na'r weithrcd noeth o gredu trwy ba un yr impir ni yn
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Nghrist, a Uawer mwy nag aros mewn proffes o Grist, yw yr aros

hwn ynddo ef. Mae yn hyn,

laf. Ciiilií' y grasiísaii ysbrydol mewn g7veithrediad parhàiis ar

Grist. Ffydd yn Nghrist, a chariad ato: mae'r prif rasusau hyn

i fod mewn ymarferiad gwastadol. Nis gellir aros yn Nghrist lieb

fynych fyfyrdodau arno; a rhaid i fyfyrdod efengylaidd waelodi

yn y ffydd a'r cariad sydd yn Nghrist lesu. Gelwir myfyrio ar

Grist yn edrych arno. " Hwy a edrychant arnaf fi yr hwn a

wanasant." " Nyni oll âg wyneb agored, yn edrych ar ogoniant

yr Arghvydd megys mewn drycli, a newidir i'r unrhyw ddehv."

Edrych yw sefydliad y Uygad ar wrthddrych penodol \ a ffydd yw

llygad yr enaid. Felly edrych ar lesu yw, bod ffydd yn ymsef-

ydlu mewn myfyrdod arno. Y gwrthddrych mawr o'n blaen yw

Crist yn ei Berson, ei swyddau, haeddiant ei aberth, rhinwedd

ei ras, a thegwch ei esiampl. Mae yma hd a llêd, dyfnder

ac uchder; ond ni wêl neb ryfeddodau ynddynt ond perchen

ffydd. Dallwyd meddyliau y rhai digred gan dduw y byd hwn,

" fel na thywynai iddynt lewyrch efengyl gogoniant Crist, yr hwn

yw delw Duw." Ond y mae ffydd yn gweled ei ogoniant ef,

ac wrth ddal i syllu arno, yn ei weled yn fwyfwy gogoneddus.

Gall rheswm cnawdol ofyn yn wawdus, Pa destun ymfírost a

geir mewn luddew tlawd yn marw ar groesbren ? Ond dywed

ffydd, Ynddo ef mi a welaf holl briodohaethau'r Duwdod yn cyd-

ddysgleirio, a'm holl eisieu innau yn cael ei ddiwallu. Gwelaf

gyfiawnder yn ei ufudd-dod, bywyd yn ei angeu, glanhâd yn ei

waed, digon a digon byth yn ei gyflawnder. Yma y mae aros-

iad enaid crediniol. Nid rhywbeth oedd hyn ar ddechreu ei

grefydd, ond dyma ei fywioHaeth gyson. "Yr hyn yr ydwyf

yr awrhon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy ffydd Mab
Duw."

Gyda'r fîydd sydd yn syllu ar Grist, mae yno yn wastad gariad

yn ymhyfrydu ynddo. Heb gariad at Grist, baich fydd pob d) led-

swydd a'n dygo yn agos ato. Naturiol yw i'r meddwl redeg at y

gwrthddrych y byddo yn ei hoffi. Pa fodd yr oedd Mab Duw,

cyn gwneuthur y ddaear, yn llawenychu yn ei chyfanneddle? Am
fod ei hyfrydwch gyda meibion dynion. Ac felly y mae ei saint

gydag yntau. Am ei fod mor gu ganddynt, efe yw eu myfyrdod

beunydd. Os bydd y wraig a'r fam garuaidd ar daith, ac mewn
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llettau dyeithr, rhêd ei meddwl oddiyno at ei phriod a'i phlant

;

oherwydd hwynt-hwy yw gwrthddrychau ei hoffder. Yr un

modd enaid yn caru yn fawr yr Arglwydd lesu Grist a achuba

bob cyfle i fyfyrio am dano. Efe a'i cofia ar ei wely, myfyria

am dano yn ngwyhadwriaethau'r nos, a phan ddeffröa, gydag

ef y mae yn wastad. Darllenais am ddynion duwiol iawn, yn

byw a marw mewn myfyrdod cyson ar Grist; ac mi a wn am
frodyr a fydd yn eu galw eu hunain i gyfrif os ä awr neu

ddwy ymaith heb i'w Hiachawdwr fod yn eu meddyhau. Ond

y mae Uaweroedd o ddynion a feddyliant am bob peth cyn

meddwl am unig Geidwad dyn ; heb undeb ffydd a chariad

âg ef y mae yr hoU rai hyny. Mae'r credadyn yn aros

yn Nghrist trwy arfer a meithrin myfyrdod arno ef ac ar ei

waith ; a melus yw ei fyfyrdod am dano. Tra yn myfyrio,

ennyna'r tân—gwresogrwydd sanctaidd ei serch—yn íflam

angerddol.

2Ì1. Gwneuthur defnydd ^wasiadol o Grist. Wrth edrych i

dystiolaethau yr efengyl am Grist, a'r cymhariaethau a ddefnyddir

i'w osod allan, fe wehr ei fod yn berffaith gyfateb i holl anghenion

pechaduriaid. I'r ynfyd anwybodus, y mae efe wedi ei wneuthur

yn ddoethineb—i'r euog condemniedig yn gyfiawnder—i'r aflan

a'r cyffredin yn sancteiddrwydd—ac i'r caeth gorthrymedig gan

uffern, angeu, a'r bedd, yn brynedigaeth. Ac y mae efe yn ei

hoU gyflawnder i'w ddefnyddio yn barhâus. Mae bara wedi

ei wneyd i'w ddefnyddio bob dydd, a llawer gwaith yn y dydd

;

ac felly Crist fel y bara a ddaeth i waered o'r nef "Yr hwn

sydd yn fy mwyta i, a fydd byw tr\vof fi." Gwisg hefyd a

wneir i'w defnyddio. Rhoddir gwisg i ddyn pan enir ef i'r

byd, a bydd ganddo wisg hyd y dydd olaf o'i fywyd, ac nid

arferir ei anfon i'r bedd yn noeth. Ac y mae'r cristion wedi

ac yn gwisgo Crist
;
gwisgo ei gyfiawnder, a gwisgo ei ddelw

a'i esiampl. Wrth wisgo ein cyríî yn more'r diwrnod, byddwn

ddyfal i wisgo Crist am ein heneidiau. Ceir llawer yn myned

i'w hystafell drwsio yn fynych yn y dydd ; mae ganddynt eu

gwisgoedd boreuol, prydnawnol, a nosol. Dylem ninnau fyned

o'r neiUdu yn aml i ail-wisgo am ein hysbrydoedd ; ond na

newidiwn y wisg. Gwisgwn am danom yr Arglwydd lesu Grist,

y bore, y prydnawn, a'r nos.
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Defnyddiwn Grist yn cin holl ymar/crÌMl â Duw. Yn yr oll

a ofnwn oddìwrth Ddutii, gwnawn ddefaydd o Grist. Digofaint

yr Arglwydd yw y dynihestl fawr a fygythir ar yr annuwiol.

" \x yr annuwiolion y gwlawia efe faglau, tân a brwmstan, a

phoethwynt ystormus." Pa le y mae yr enaid argyhoeddedig,

sydd yn llawn medd)'liau arswydus am haeddiant ei bechod

oddiwrth Dduw cyfiawn wedi ei ddigio—yn teimlo ei bod yn

ddu uwch ben, heb weled na liaul na ser dros lawer o ddydd-

iau, ac yn meddwl fod y ddaear yn crynu dano, ac uffern yn

ymagor i'w dderbyn? Cyfeiria dy feddwl, enaid trist, at y *' Gr
sydd megys yn ymguddfa rhag y gwynt, ac yn lloches rhag y
dymhestl; megys afonydd dyfroedd mewn sychdir, megys

cysgod craig fawr mewn tir sychedig." Efe a safodd ei hunan

dan y rhyferthwy ystormus, a than ei gysgod ef y byddi cadw-

edig. Yn yr oll a ddymunem gan Dduw, defnyddiwn Grist.

Os mynem y fendith gan y Tad nefol, awn ato yn ngwisg ein

Brawd hynaf. Na fedd}liwn am edrych jn wjneb Llywod-

raethwr nefoedd a daear heb y Benjamin hwn gyda ni. A oes

achos genym yn y Ilys uchod ? rhoddwn ein mater yn Uaw y
dadleuwr anffaeledig, yr Eiriolwr sydd i ni gyda'r Tad, lesu

Grist y Cyfiawn ; canys efe yw'r iawn dros ein pechodau ni. A
oes arnom eisieu cymdeithasu â'r Duw byw ? nesâwn ar hyd

y fifordd newydd a by^viol. Trwy ein Hoffeiriad mawr y mae
i ni ddyfodfa at Dduw, ac y daw Duw yn ngwenau ei ras atom

ninnau.

Defnyddiwn Grist yn ein holl yìndrech à'r gelynion yshrydol.

Mae y rhai hyny yn sicr o Iwyddo yn ein herbyn os cânt ni yn

troi oddiwrth Grist, neu yn cadw ymhell oddiwrtho. Heb i

ni aros ynddo ef, bydd Satan, cnawd, a byd, yn ein hyrddio i

bechod, neu ynte i ddigalondid. Caed y gwyntoedd gelynol

yn chwythu ar lawer cristion nes ei godymu a'i friwo yn dost,

tra yn dadymchwelyd yn Uwyr holl adeilad crefydd y rhag-

rithiwr. Ond dyma loches glyd, ac ystafelloedd dirgel, yn lle

i ni lechu hyd onid elo pob llid heibio. Edrych ar lesu, fy

enaid : yma y cei weled pechod wedi ei gondemnio yn y cnawd,

y byd wedi ei orchfygu, a Satan, penaeth y tywysogaethau a'r

awdurdodau uffernol, yn cael ei arddangos yn garcharor wrtìi

gerbyd Tyw^sog llu yr Arglwydd ; ac oddiyma y cei dithau
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nerth i fod yn fwy na chonchwerwr ar dy holl elynion. Yn

y prawf o gariad Crist, ni a orfyddwn y diafol yn ei demt-

asiynau ; ac yn y prawf o waed Crist, ni a orfoleddwn ar ddiafol

yn ei gyhuddiadau. Yma y gwaeddwn, Buddugoliaeth ! Ha
elyn, darfu am ddinystr yn drag> wydd

!

Defnyddiwn Grist gvda golwg arìiom ein hwiain. Beth am ein

grasusau ? Os yw y rhai hyn genym, yr ydym yn eu cael yn rhy

aml yn gwywo ac adfeilio, a'r enaid yn myned fel tir sych, y ffydd

y cariad, y zel, a'r hyfrydwch yn Nuw, wedi sychu; ie, yr irder

wedi ei droi yn sychder haf. I gyfryw enaid, nid oes dim a ddwg

adnewyddiad ond derbyn o'r newydd o gyflawnder Crist; ac o

dan gawodau ei ras ef, "y diffeithwch a orfoledda, ac a flodeua

fel rhosyn." "Y rhai a arosant dan ei gysgod ef a ddychwelant;

adfywiant fel d, blodeuant hefyd fel y winwydden." Efe, yr hwn

â'n gwaredodd ar y cyntaf o'r Aipht, a'n dychwel adref eto o

Babilon. A pha beth am ein llygredigaethau ? Ni chawn byth

farwolaeth iddynt hwy ond trwy ymarfer ffydd yn marwolaeth

Crist. GaUwn addunedu, gwyUo, gweddío, ac ymprydio ; ond ni

bydd gwir farweiddiad ar lygredd heb i ni brofi ynom ein hunain

rinweddau gwaed y groes. Oni chefaist ti, frawd neu chwaer

gristionogol, fynych brofiad fod Uygredigaeth dy galon yn rhy

galed i ti? Gwnaethost addunedau daionus, a thoraist hwynt.

Penderfynaist orchfygu'r chwant, a syrthiaist yn ysglyfáeth iddo.

Dyma ti yn cael dy fynwes, yn Ue bod yn gartreí tangnefedd, yn

drigfa dreigiau ; a braidd nad oeddit yn dywedyd, Ofer ymdrechu

na gAveddío mwy ; nid oes obaith ; rhaid i'r chwant gael ei ffordd.

A thi a fuasit wedi ciHo oddiwrth Dduw âg encil tragywyddol,

oni buasai i ti glywed lesu yn dy gyfarch o'r orsedd fawr,

"Digon i ti fy ngras i; canys fy nerth i a berffeithir mewn g\ven-

did." Onid ydym wedi dysgu beUach mai tnvy aros yn Nghrist

y cawn oruchafiaeth ar bechod ? Aroswn wrth y groes ; nis gaU

hen ddyn pechod anadlu yn yr awyr gynhes yno.

3ydd. Bod bob amser mewn agwedd barod i ufuddhàu i Grist.

Y mae efe wedi ei wneuthur yn Arglwydd yn gystal âg yn Grist

;

rhaid iddo fod i ni, nid yn unig yn W'aredwr, ond yn Llywodr-

aethwr. Ac ni wêl cariad ei orchymynion ef yn drymion, ond

cyfyd bob croes, ymesyd at bob dyledswydd, gedy bob mwyniant

a fyddo yn rhwystr i'w wasanaeth; tyn y Uygad de, a thyr y fraich
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neu'r troed de, os bydd achos. Ei iaith ydyw, '' Arghvydd, beih
a fyni di i mi ei wneuthur?" Ac niewn amser y bydd Sanct
Israel yn gahv at anturiaeth bwysig, neu i galedwaith, dros ei

enw ef, yr enaid sydd yn aros yn nghariad Crist a ddywed
yn ebnvydd, "Wele fi, anfon fi."

4ydd. Hiraeth ac ymdrcch am yr adnabyddiaeth a'r mwynhàd
hchiethaf o Grist. ]\Iae yn hanfodol i gariad uno'r meddwl â'i

wrthddrych, a theimlo yn ddiorphwys nes cael mwynhâd o hono

;

tr trwy y rhwystrau mwyaf ato, ac ymlyna yn gyson wrtho.

Felly y mae cariad Duw. "Caru y mae efe y bobl." Er ei fod
yn hunanddibynol ac yn hollddigonol, eto gan iddo garu gwrth-

ddrychau allan o hono ei hun, efe a roes ei feddwl amynt cyn eu
bôd

;
ac yn anfoniad a gwaith ei Fab, efe a symudodd y rhwystr-

au mwyaf i'w cael ato ei hun. Edrychodd gyda hyfrydwch ar

eu fiFurfiad a'u dygiad i'r byd ; mae eu hailenedigaeth yn llawen-

ydd iddo
; efe a chwenva bethau'r ddaear iddynt er mwyn iddo

ef gael mwy o'u cymdeithas; yn y man efe a sugna eu henaid o'u

cyrff i'w fynwes ; ac yn y bore a ddaw, efe a eilw am eu llwch o'r

bedd, o herwydd ei fod >ti chwennychu gwaith ei ddwylaw. Yn
gyfTelyb y mae yr enaid grasol yn dyheu am gymdeithas Duw yn
Nghrist. Hiraetha ei enaid am ei bresennoldeb ef fel y brefa yr
hydd am yr afonydd dyfroedd, fel yr agena'r tir sychedig am
y gwlaw, ac fel y dysgwyl y gwylwyr am y bore. Bydd yn
chwiHo am dano ymhob dyledswydd, ac yn yr hoU ordinhadau

;

ac er cael ei fw^nhâu yn moddion gras, efe a sycheda eto am
fwynhâd perffeithiach. Daw o bob ordinhâd dan lefain, Cair fi

ynddo ef, fel yr adnabyddwyf ef—dilyn yr wyf, gan ymestyn at y
pethau o'r tu blaen. Mae bod yn wastadol gyda'r Arghvydd, ac
ymddigoni â'i ddehv, yn nôd sugndeniadol o'r tu blaen ; dewisa
yr enaid ffyddiog fod wedi ei golH ynddo ei hun, er mwyn ei gael
ynddo ef

;
gyr ei fod yn ddim ynddo ei hun, ac y caiff bob

peth ynddo ef Yn y byd ac yn yr eghvys, yn ei ystafell ac
yn y cysegr, yn ngafael pob poen ac yn nghanol pob pleser, ei

glust a gly%v y llais, " Codwch ac ewch ymaith, canys nid dyma
eich gorphwysfa."

Sed. Cysoìidcb, yn îigwyneb pob anfanteision a rhwystrau, i ddal
i fyny y broffes allanol o Grist. "Gan fod wrth hyny i ni Arch-
offeinad mawr, yr hwn a acth i'r nefoedd, lesu Mab Duw, glynwn

CYF. III. F
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yn ein proffes." " Daliwn gyffes ein gobaith yn ddisigl."

Enaid yn aros yn Nghrist, nid oes ac ni bydd ar hwnw gywilydd

o efengyl Crist ; ond, doed a ddelo, efe a gyffesa ei enw ger bron

dynion.

Tuag at aros fel hyn yn Nghrist, mae yn anghenrheidiol am y

gofal, yr ymdrech, a'r llafur mwyaf. Er mwyn gAveled pwys yr

annogaeth a ddyry Crist, " Aroswch ynof fi," edrychwn ar y

pethau sydd yn rhwystrau i hynyma, y rhai y mae yn rhaid i'r

cristion ymosod arnynt a thori trwyddynt.

1. Mae holl syniad y aiawd yn taro yn erb>Ti ein harosiad yn

Nghrist. Nid oes fodd ymgadw mewn myfyrdodau sanctaidd am

Grist os bydd rheswm cnawdol ar y fainc. Mae pethau Duw yn

Nghrist yn bethau sydd yn sefyll uwchlaw rheswm fel y mae yn

feidrol, ac yn sefyll yn erbyn rheswm fel y mae yn llygredig.

Bydd syniad y cnawd o hyd yn cwestiyna, " Pa fodd y dichon y

pethau hyn fod ? " Pa fodd y gall Duw a dyn fod yn un Person ?

Pa fodd y mae cyfia^vnder Crist yn ein cyfiawnhâu ni, a'i waed ef

yn ein glanhâu ni ? Eu dirnadaeth anianol a yrodd ddysgybion

y torthau i ymadawiad tragy^^yddol â Christ. " Caled yw yr ym-

adrodd h^vn," meddynt hwy; "pwy a ddichon wrando arno?"

Rhaid" i ni rwymo'r doethineb cnawdol wrth odrau'r mynydd, a'i

yrd i'r anialwch, a dodi ein hunain i ofal fíydd. Dyma ddyfod

yn ffol fel y byddwn ddoeth. A chyda'r eli llygaid a ddyry Crist

i ni, ni a welwn fy^yyd tragywyddol yn y geiriau a elwir gan eraill

yn ymadrodd caled.

2. Mae holl ymgais deddfoldeb a halchder y meddwl am ysgaru

rhwng yr enaid â Christ. Os ceir y cristion yn fanwl mewn

ufudd-dod, yn ymdrechgar i gyflawni pob dyledswydd, ac i far^v-

ciddio pob pechod, ac i berffeithio sancteiddrwydd, wele'r

deddfoldeb hunangar yn cymeryd mantais oddiar hyny i sibrwd

\vrtho, Y mae genyt weithian ddâ lawer; gorphwys, bwyta; na

fydd mor fanwl bellach; gâd yna fyned yn bechadur at Grist,

ond g%vêl fod genyt rinweddau sant. Ond yr ydym i ddywedyd

yn wyneb y cyflawniad goreu o ddyledswyddau, Gweision an-

fiiddiol ydym; nid oes i ni gyfiawnder yn yr oll o'n g^veith-

redoedd ein hunain; rhaid troi at ufudd-dod Un arall am ein

cyfiawnhâd, fel Paul yn cyfrif ci holl ragoriaethau a'i weithredoedd

da yn golled ac yn dom, fel yr cnnillai Grist, ac y ceid ef yn y
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cyfia^\-nder sydd o Dduw trwy ffydd. Ac o'r tu arall, os l)ydd

euogn\ydd cydwybod pechod yn ymosod ar gristion i'w gyhuddo

a'i boenydio, bydd y deddfoldeb hunanfalch yno yn ceisio

cymcryd mantais i'w gadw draw oddiwTth Grist, trwy ei annog i

geisio ei wella ei hun yn gyntaf Ond enaid, wedi ei nerthu

yn y ífydd, a ddywed, Wynebaf at aberth Crist fel yr ydwyf;

gyda'm hoU euogrw}'dd, at bwy yr âf ond at yr Arglwydd fy

nghyfiawnder ?

3. Mae gii'eddiUion yr hen clyniacth at Grist yn aros yn ein

natur tra yn byw yn y cnawd. Beth yw yr achos ein bod dan

wasgfeuon ac mewn blinder yn barod i droi i bob man cyn

djfod at Grist.? Pa fodd yr ydym yn rhy fynych yn gorphwys

gyda ein dyledswyddau heb ymdaflu ar ei haeddiant ef am
dderbyniad ? Yr hen elyniaeth sydd }Tna yn trigo ? Nis gelHr

b}-w i Grist heb farweiddio a chroeshoeHo ein hen ddyn.

4. IMae Jwll elynion eiti hencidiau mciun cydgynghrair i'n

rhwystro at Grist. Fel >t Aiphtiaid, y Canaanëaid, a'r Amoriaid,

am attal meibion Israel i Ganaan, y mae diafol, cnawd, a byd,

trwy demtasiynau, ymosodiadau, neu ddeniadau, am ein rhwystro

ninnau i feddiannu a mwynhâu gorphwysfa yr efengyl.

5. Mae diogi ysbrydol ac ofnau anianol yn ein hannhueddu i

f}T\' ar Grist. Llawer, tmy eu gwybodaeth a'u hargyhoeddiadau,

a gawsant ohvg ar wlad yr addewid, fel plant yr Israel yn cael o'i

ffrwyth yn yr aniahvch; ond wedi deall fod teithio dygn ac

ymladd caled yn anghenrheidiol tuag at ei hennill, yr oedd eu

zel }Ti llaesu, a'u gwTthgiHad yn peri idd}Tit o'r diw^edd drengu yn

yr anialwch. Mynai'r cnawd orphwys ar gyflawni cylch allanol

dyledswyddau crefyddol, yn lle rhoi allan yr egni anghenrheidiol

i dori at eu hysbrydolrwydd. Tuag at fyned at Grist, ac aros

g}-dag ef, yn yr ymarferiadau, rhaid cadw'r galon yn dra

diesgeuluc ; ac y mae eisieu'r dyfalwch mwyaf tuag at wneuthur

hyny. Ond y mae'r daioni a fwynheir yn talu }T1 dda am }t holl

}Tndrech ; a dyna'r mater nesaf

II. Yr effaith hyfryd o aros yn Nghrist :
" Yr hwn sydd

yn aros ynof fi, a minnau ynddo }Titau, hwnw sydd yn dw}!!

ffrwyth lawer."

Hwnw, ac nid neb arall, a ddwg fifrwyth da; a hwnw, pwy
bynag ydyw, ac ymha le bynag y byddo. Os yn nh Putiphar,

F 2
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neu d jerobüam, neu d Naaman ei ceir, ni bydd yno heb arno

y ífrwyth priodol.

Beth yw y fifrwytho hwn? Nid oes eisieu i ni wneyd yn

amgen na chyfeirio at eiriau'r Bibl i'w eglurhâu. " Yr awrhon

wedi eich rhyddhau oddiwrth bechod, a'ch gwneuthur yn weision

i Dduw, y mae i chwi eich ffrwyth yn sancteiddrwydd." " Wedi

eich cyflawni â ffrwythau cyfiawnder, y rhai sydd trwy lesu Grist,

er gogoniant a moHant i Dduw." " Fel y rhodioch yn addas

i'r Arglwydd i bob rhyngu bodd, gan ddwyn ffrwyth ymhob

gweithred dda." "Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd,

tangnefedd, hirymaros, cymwynasgarwch, daioni, ffydd, addfwyn-

der, dirwest." Trwy undeb a chymundeb â Christ, nyni a

ffrwythwn mewn grasusau ysbrydol, ac mewn rhinweddau ym-

arferol. Mae yr hwn sydd yn dwyn Ôrwyth yn meddu ar bob

gras, ac yn dodi allau actau pob gras.

Ac nid prin yw ffrwyth y neb sydd yn aros yn Nghrist : nid

rhywbeth ydyw fel "Uoffion grawnwin, fel ysgydwad olew-wydden,

sef dau neu dri o rawn ymlaen y brig, a phedwar neu bump yn ei

changenau ffrwythlawn eithaf;" ond y niae hwn "yn dwyn ffrwyth

lawer;" y mae'r pethau goreu ganddo, ac yn aml hwynt; ffrwyth

ya amlhâu erbyn ei gyfrif ddydd a ddaw. Ac efe a ffrwytha yn

ei henaint. Er i'w gorff heneiddio, bydd ysbryd ei feddwl yn

ymadnewyddu.

I gymhwyso y mater dan syhv, edrychwn rhag bod y diffyg o

aros yn Nghrist yn glefyd cyffredinol yn ein heghvysi y dyddiau

hyn, Pan fyddo haint neu bla yn ymdaenu trwy gymydogaeth, y
mae pob un yn edrych ato ei hun, rhag bod dim arwyddion o

hono arno ef A oes argoeUon fod y tô presennol q grefyddwyr

yn Nghymru yn synio ac yn byw yn fwy di-Grist nag y gwehvyd

yr hen frodyr a'r chwiorydd a hunasant—llai o ymddyddan am
dano a mynegu ei rinweddau, a Uai o ymaberthu er ei fwyn ? Pa

fodd y mae gyda ni bob un yn bersonol ? O na chaffer achos i

ddywedyd wrthym, "Chwi a aethoch yn ddifudd oddiwrth Grist
!"

Mae hen hanes yn adrodd am y pla yn Athen, pan y bu miloedd

o'r dinasyddion feirw o hono, nad oedd ond ychydig iawn o'r

gweddill byw a ddiangasant heb fod wedi coUi rhyw un neu rai

o'i haelodau; un wedi coUi ei lygad, y UaU ei fraich ac araU ei

lawj'neu rai o'i fysedd. FeUy raewn amser o ddirywiad crefyddol
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gall hyd yn nôd y rhai a gyfrifir ymysg y goreuon o broffeswyr

crefydd goUi rhyw wirionedd o'r athrawiaeth, neu adfeiHo racwn
ysbrydolrwydd profiad, neu laesu mewn manylwch gyda dyled-

sw^ddau. Os ydym ni yn aros yn Nghrist, fe erys er eiriau ef

ynom
;
ac os nad yw gair Crist yn preswyHo ynom yn helaeth,

rhaid nad oes gymundeb agos rhyngom ni âg ef ei hun.

Er mw}'n ein cael yn nês at Grist, edrychwn arno yn fynych
trw>' ffydd. Mae yn ei wedd allu tyniadol, i'n sugno ato
ei hun. Yr oedd llygad yr eghvys fel y ddyweddi yn dwyn
calon ei Phriod; a llewyrch ei wjmeb yntau a'n tn ninnau
1 redeg ar ei ol. Aroswn ynddo, oblegid allan o hono nid
oes ond pob drwg a thrueni, ac ynddo y mae pob daioni a
dedwyddwch.



PREGETH VI.

CADWEDIGAETH YN DYFOD TRWY RAS, AC YN ARWAIN I

WEITHREDOEDD DA.

Ephesiaid ii. 8, 9, lo : "Canys ti-wy ras yr ydych yn gadwedig, trwy

ffydd a hyny nid o honoch eich hunain ; rhodd Duw ydyw
:

nid o

weith'redoedd, fel nad ymffrostiai neb. Canys ei waith ef ydym, wedi

ein creu yn Nghrist lesu i weithredoedd da, y rhai a ragddarparodd

Duw fel y rhodiem ni ynddynt."

NI a wyddom mai gweithredoedd drwg d>-nion ydyw achos

eu damnedigaeth ; ond y mae'r testun, ni a glywn, yn

gwadu mai eu gweithredoedd da hwynt yw sail eu cadwedigaeth,

ac yn priodoli iachawdwriaeth pechadur yn unig i ras Duw. Ar

yr un pryd y mae yn dangos fod cadwedigaeth trwy ras yn

arwain i weithredoedd da. Nid oes neb yn gadwedig trwy, na

neb yn gadwedig heb, weithredoedd da. Sicrheir yn y testun

mai gweithredoedd da ydyw amcan y greadigaeth newydd yn

Nghrist lesu. I hyny y mae pechadur yn cael ei greu; a'r

greadigaeth rasol hon yw gwreiddyn a dechreuad gweithred-

oedd da. Yma y gwneir y pren yn dda, ac yna bydd y ffrwyth

yn dda.

Ceisiwn ddangos gwirionedd athrawiaeth y testun }ti y ddau

beth hyn: cadwedigaeth neu iachawdwriaeth o ras, a hyny yn

sicrhâu ufudd-dod neu weithredoedd da.

I. Cadwedigaeth trwy ras: "Trwy ras yr ydych yn

gadwedig."

Cyn sefyll ar raslondeb y gadwedigaeth hon, caiff ein hystyr-

iaethau orphwys am fynydyn mèwn difrifwch ar y gwirionedd
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pwysig sydd yn cael ei dybied a'i gynnwys ynddi, a hyny ydyw

ein coUedigaeth o honom ein hunain. Wrth ddywedyd, "Yr

ydych yn gadwedig," y mae hyny cystal â dyweyd, Yr oeddych

yn goUedig.

Dyna'r cytìwT y daethost ti, fy nghyd-bechadur, iddo, trwy dy

ymadawiad â Duw, a'th wrthryfel i'w erbyn. Trwy bechod, ti a

gollaist bob peth a gefaist yn dy greadigaeth ond dy hanfod. Yr

w)t ti yn bôd eto, a thi a fyddi yn bôd byth, ond bôd, fel pech-

adur, sydd wedi colli gogoniant ci fôd—colU prif amcan a

dedwyddwch ei fôd, pethau anhebgorol i berffaith a gAvir fôd

creadur rhesymol, fel, hwyrach, nad yw yn ormod dywedyd nad

yw bôd, hebddynt hwy, ddim yn fendith—ddim i'w ddymuno.
" Da fuasai i'r dyn h\vnw pe nas ganesid ef

"

Dengys yr adnodau blaenorol yn mhennod y testun fod dau

beth yn y goUedigaeth hon : marwolaeth mewn camweddau a

phechodau, a digofaint, i'r hwn y mae dynion wrth naturiaeth yn

blant ; Uygredigaeth ein natur, a chondemniad ein personau
; y

cyntaf yn achos o'r olaf, megys y mae'r cwymp wedi achosi'r

ddau. Yn y ddau ymadrodd yma, ni a aUwn gael rhyw ddirnad-

aeth am ddyfnder y trueni sydd yn gynn^A^sedig yn y golledigaeth

hon. Yn un peth, y mae ynddi amddifadrwydd o ryw ddaioni

mawr. Wele gymaint peth â bywyd yn eisieu. Pa le bynag y

mae marwolaeth, mae yno ryw fy^vyd wedi ei ddinystrio. Creadur

ag oedd unwaith yn fyw sydd wedi coUi y bywyd oedd yn

perthyn i'w natur. Ac yn y far^volaeth ysbrydol hon, dyma ddyn

wedi coUi ei fywyd ; bywyd ei enaid, y b^'A^yd uchaf oedd yn

perthyn iddo, ac i'r hwn yr oedd pob bywyd araU yn gwasan-

aethu ; b)^vyd cynnwysedig mewn gwybodaeth o Dduw a

chariad ato, a thrwy goUi )T hwTi y mae'r enaid wedi coUi Duw
ei hunan. TeimUr peth chwithdod wrth edrych ar farwolaeth

blodeuyn ; ond teimUr mwy uwch ben marwolaeth yr anifail, am
fod yno fwy o boen wedi bod, a mwy o werth ac o bleser wedi eu

dyfetha. Gweled b}^vyd corff dynol wedi myned ymaith sydd

alaethus jn wir. Ond beth am enaid wedi coUi ei fywyd, ei

íywyd moesol, a thn\7 hyny wedi coUi Duw ? Y fath drueni sydd

yn hyn ! gogoniant, gwerth, a dedwyddwch mawr wedi eu

dyfetha ! Ond nid amddifadrwydd yw y cwbl, eithr yn y goUedig-

aeth y mae poenau hefyd. Yn wir, y mae poen yn yr amddifad-
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rwydd ; ond y mae yma fwy :
" digofaint Duw yn aros arno ef."

Pan y gadawodd Duw ei briod-Fab, yr oedd ychwaneg na

theimlad o'r ymadawiad yn yr enaid. A phan y mae'r duwiol yn

coUi profiad o heddwch a chariad Duw, mae rhywbeth pellach yn

dilyn hyny yn aml
;
yr enaid yn teimlo digofaint yn pwyso arno,

a saethau yr HoUalluog yngln ynddo. Felly yn wir pan fydd

colledigaeth yr annuwiol wedi ei pherffeithio : nid yn unig bydd

pob bendith a daioni wedi ciUo oddiwrtho, ond gwg Duw, a

melldith ei ddeddf am bechod, fel olew yn treiddio trwy ei hoU

natur. Colledig fel hyn yw pob dyn \vrth naturiaeth ; a dyma

oedd cyflwr y duwioUon gynt. Yr oeddych yn goUedig; nid

mewn perygl o fod, ond yr oedd y peth yn fifaith ; dan gondemn-

iad, heb ynddynt un sail o appêl rhagddo, a hwnw i farwolaeth

dragywyddol—gair nad oes bosibl chwanegu ato.

Ond dyma'r tro mwyaf wedi cymeryd Ue :
" Yr ydych yn gadw-

edig." Ac am y rliai sydd eto heb gyrhaedd y cyflwr diogel a

dedwydd hwn, y mae ystyr y geUir cymhwyso y geiriau atynt

hwy oU; a hyny yw, Y mae trefn i'ch cadw chwi, îe, chwi,

trwy Grist. Mae ffordd i'ch gwaredu o'r farwolaeth, ac i chwi

ddianc o dan y ddamnedigaeth ; ffordd i adferu pechadur i

heddwch Duw, i'w ddelw, ac i fwynhâd o hono. " Yr hwn sydd

yn credu ynddo ef, ni ddemnir;" hwn "a gaiff fywyd tragy-

wyddol, ac ni ddaw i farn, eithr efe a aeth trwodd o farwolaeth

i fywyd."

Dychwelwn beUach i sylwi ar achos gwreiddiol cadwedigaeth

pechadur. " Trwy ras yr ydych yn gadwedig." Newydd da yw

hwn : cadw, a chadw tn\7 ras, yr hyn sydd yn dwyn y gadwedig-

aeth hon i gyrhaedd yr annheilyngaf. Gras yw y períîeithrwydd

hwnw yn y Duwdod mawr ag sydd yn ei dueddu i wneuthur

daioni i greadur, pryd nad oes yn y creadur hwnw ddim yn

haeddu, nac unpeth yn gymheUiad i'w dynu ato. Yn yr efengyl,

mae'r geiriau trugaredd, cariad, a gras, yn dyfod agos i'r un ystyr.

Mae trugaredd yn golygu y gwrthddrych yn druenus, tra y mae

rhad gariad a gras yn golygu'r gwrthddrych hwnw, nid yn

druenus yn unig, ond hefyd yn anhawddgar ac yn annheilwng.

Os adferir ef o'i drueni, nid ynddo ef y mae'r achos, ond yn yr

hwn sydd yn gwneuthur hyny ; ac yn hwnw nis gaU fod yn ddim

ond gras ; canys efe a wna o hono ei hun, ac er ei fwyn ei hun.
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Ni a nodwn amryw ystyriaethau sydd >ti dangos hyn.

I. Nid oedd gogoniajit Dim yn gofyn ani iddo achub pechadiir.

Nyni a allwn feddwl am rpv bethau nas gall y Bôd Mawr lai

na'u cyflawni ; oblegid y mae ei enw a'i anrhydedd yn gofyn

hyny. Mae rhwymedigaethau arno i'r cyfr}^v weithrediadau,

rhwymedigaothau yn C}'fodi, nid oddiwrth neb na dim oddiallaiì

iddo, ond oddiwrth ei natur, ei briodoliaethau, a'i ogoniant ei

hun. Meddyhwch am greadigaeth dyn er esiampl : ar y dybiaeth

fod y Duw mawr yn g^veled yn dda wneyd y fath greadur, yr

oedd ei ogoniant yn gofyn iddo ei wneyd yn fôd perffaith ; ei

gynnysgaethu â phob peth anghenrheidiol i gyrhaedd amcan ei

grcadigaeth mewn addoh a mwynhâu Duw. Yr oedd sancteidd-

rwydd a dclw Duw megys i ddyfod yn naturiol i ran y fath

greadur, yn ol deddf ei greadigaeth, a natur ac anrhydedd y

Jehofah yn galw am ei wneuthur felly. Ond wedi i'r creadur

hwn bechu, a cholU ei sancteiddrwydd a'i ddedwyddwch, nid

oedd gogoniant Duw, nac un perfîeithrwydd yn ei natur, yn

gahv am i'r Bôd Mawr ei adferu, ei greu o'r newydd ar ci ddehv,

ac i ddedwyddwch. Bwriwch fod ei achub yn beth unol â

thrugaredd a gras, eto nid oedd cael fifordd i'w gogoneddu drwy

hyny ddim yn anghenrheidiol i Dduw. Pan y gwehvch fawr

ddnvg pechod, chwi a wehvch hefyd nad oedd gogoniant Duw yn

gofyn ond am gosbedigaeth y pechadur, wedi iddo wrthod bywyd

a dedwyddwch ei ystâd greuedig. Wel, pa fodd yr wyf fi yn

gadwedig heddyw? gofyna rhyw gristion, O ras yn unig, fy

enaid, a gras mwy hynod am ei fod yn rhydd. O drugaredd, a

thrugaredd rad, nad oedd un n\ymedigaeth naturiol yn cyfryngu

rhyngot â'i g^veithrediadau, y mae iachawdwriaeth i ti. Hen
drugareddau a thosturiaethau, a allasent yn unol â gogoniant y
Goruchaf fod wedi ymattal, a'u cau mewn soriant oddiwrthyt dros

byth, y rhai hyny a ffrydiasant yn rhydd a helaeth.

Mae yn dda genyf yma ychwanegu : er nad cedd gogoniant

Duw yn gofyn ein cadwedigaeth, eto y mae Duw yn ogoneddus

yn hyny; íe, yma y mae efe yn ogoneddus yn wir. Mae yr hen

greadigaeth megys wedi myned i anghof, fel peth heb ei

gogoneddu, gan y gogoniant tra rhagorol sydd yn perthyn i'r

greadigaeth newydd. Ni chofir ac ni feddyUr am yr hen, gan fel

y mae yr amlygiadau o Dduw yn y newydd yn synu d}nion ac
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angylion. I\Iae "yr a\vrhon yn hysbys i'r ty\\7S0gaethau ac i'r

awdurdodau yn y nefolion leoedd, trwy yr eglwys, fawr amryw

ddoethineb Duw." Ydyw, y mae doethineb yma yn dd}der

golud doethineb, a chyfiawnder fel mynyddoedd cedyrn, tra y

mae daioni, yn y wedd o drugaredd a gras, yn g\veithio ei hunan

allan mewn nerthoedd a Uîosogrwydd. Mae gras yn hynod, ac

yn fwy hynod yma, am nad oes reswm am dano, na ffynnonell

iddo, ond ewyliys da penarghvyddiaethol Duw. Nid oedd cadw-

edigaeth yn rhedeg yn naturiol at yr euog, megys y daw goleuni

o'r haul ; nid oedd dim yn Nuw yn galw am ei ddangos ond ei

fod yn ewyllysio. Felly, mae yn rhaid mai *' tr\vy ras yr ydych

yn gadwedig."

2. Nid oedd dim anghcn ar Dduw am ddyn Vw gadw.

Mae yn rhaid i ddynion wrth eu gilydd ; ac y mae'r naill

ddyn yn gwneyd daioni i'r llall am fod hyny yn fantais iddo ef ei

hunan. Ond y mae'r Duw mawr uwchlaw manteisio arnom ni.

Yr Hunan-ddigonol a'r HoU-ddigonol ydyw efe. " Myfi yw Duw

Hollalluog," medd efe wrth Abraham, neu, Myfi yw Duw hoU-

ddigonol. Beth yw h}m ? Bôd â'i ddigonedd ynddo ac o hono

ei hun, heb dderbyn dim gan neb arall, ac yn gwasanaethu iddo

ei hun, fel nad oes arno eisieu dim oddiwrth neb arall. Mae efe

ynddo ei hun yn ddigon iddo ei hun, er ei dded^^yddwch

anfeidrol a thragywyddol, ac fel hyn yn annibynol ar bawb arall.

Ac yn wir, nid oes gan neb ddim i'w roddi i Dduw. Pe rhoddai

yr holl greadigaeth ei chwbl iddo, ni byddai efe ddim cyfoeth-

ocach, gan na byddai yn cael dim ond a roddasai. "Yr holl

afonydd a redant i'r môr, eto nid yw y môr yn Uawn ; o'r Ue

y daeth yr afonydd, yno y rhedant eilwaith." Mae yr afonydd

sydd yn myned i'r môr wedi dyfod o'r môr i ddechre; nid

oes ganddynt ddyferyn i'w roddi iddo ond a dderbyniasant

trwy amrywiol íf>Tdd o hono. Felly ynia : o Dduw, a thrwyddo

ef y mae'r cyfan ; a chan hyny nis gallai yr oll ei wneuthur

ef yn fwy cyflawn. " Pwy a roddes iddo ef yn gyntaf, ac fe

a deUr iddo drachefti?" Ond nid yw y rhoddwr h\vnw i'w

gael ; " canys o hono ef, a thn\^ddo ef, ac iddo ef y mae pob

peth." Gan eu bod o hono, a thrwyddo, rhaid eu bod oll yn

ddyledus; ac am hyny ar ol eu cael, nid yw yn cael ond yr

eiddo ei hun.
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fy nghyd-ddyn, bryfyn tlawd fel fy hunan, nis gallaf ond

edrjch arnat g}da rhpv dosturi cymysgedig â syndod. Pa beth

?

tydi yn anghenrheidiol i ddedwyddwch Duw ! Er doe yr yd^^^t,

ac os felly, rhaid fod yr uchel Dduw, yr hwn sydd yn bôd erioed,

yn anmherftaith ei wynfydcdigrwydd cyn doe, pan y daethost ti i

fôd. Na ! pe na buasai Duw yn ddedwydd erioed, nis gallasai

efe fod yn ddedwydd byth; a phe na buasai efe yn ddedwydd

ynddo ei hun, nis gallasai ei hoU greaduriaid ei wneuthur ef yn

ddedwydd; o herwydd ni ddichon y rhai rhagorol, a'r rhai

rhagoraf o honynt, ychwanegu dim iddo ef. " A wna gr lesâd i

Dduw, fel y gwna y synwyrol lesâd iddo ei hun? Ai digrifwch

ydyw i'r Hollalluog dy fod di jti gyfiawn, neu ai elw dy fod

yn perfifeithio dy fîyrdd ? Ai rhag dy ofn y cer)^dda efe dydi, neu

yr ä efe gj'da thi i fam? Edrych ar y nefoedd, a gwêl; ac

edrych ar y cymylau, y rhai sydd uwch na thi
;

" a thi a wyddost

yn dda fod Duw yn uwch na'r rhai hyny. " Os pechi, pa niwed

a \vnei di iddo ef ? os aml fydd dy anwireddau, pa beth yr wyt yn

ei wneuthur iddo ef? Os cj^awn fyddi, pa beth yr w)i: yn ei

roddi iddo ef, neu pa beth y mae efe yn ei gael ar dy law di ? I

r fel t)'di, dy annuwioldeb, ac i fab dyn, dy gyfìawnder, a all

rywbeth." Gall dy ddn\-g niweidio dy gydgreadur, a gall dy dda

ei lesâu ; ond ni ddichon dy dda na dy ddrwg, dy annuwioldeb

na'th g)'fiawnder, efifeithio dim ar Dduw. Cymer ef ar ei air,

bechadur ; hawdd iddo wneyd hebot ti. Nid yw dy gael yn un

elw, na'th golli yn un golled iddo ef ; wele efe ynddo ei hun yn

ddigon iddo ei hun. Pa fodd ynte y meddyUodd y fath un am
gadw pechadur? ac yn enwedig, paham yr aeth efe i'r draul tuag

at wmeuthur hyny—trefnu rhyfedd gnawdoliad a marwolaeth ei

uniganedig Fab ? Caiff y testim ateb, Gras, gras !
" trwy ras yr

ydych )-n gadwedig." Mae Duw yn cadw pechadur nid i ennill

dim iddo ei hun, ond er mwyn arllwys ei ddaioni o hono ei hun.

Un daionus, graslawn, a thosturiol iawn yw Duw; a d^Tna'r

fifordd a gymerodd efe i ddodi ei gymwynasgarwch allan i'r

eithaf : trwy gadw eneidiau colledig. Mae efe yn " cyílawni holl

foddlonrw)'dd ei ddaionl" Dyma y rheswm am dy gadw di,

fy enaid : Duw sydd am foddloni ei ddaioni. A chan fod daioni

Duw mor fawr, nid ychydig a'i boddlonai ef. Nid oedd dy greu

ar y dechre, na'th gynnal am ychydig yn y byd hwn, ddim
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yn ddigon ganddo ; ond yr oedd yn rhaid i'w ddaioni gael

maddeu dy bechodau, cyíìawnhâu dy berson, sancteiddio dy

natur, a'th ogoneddu byth. Nis gall efe wneuthur m\vy ; canys

dyma /lo// foddlonrwydd ei ddaioni wedi ei gyfîawni. Arglwydd

raa\\T ! nid 5^v yn un elw i ti gael y pechadur. Nac ydyw, ond

fe fydd }tî ehv trag^'wyddol iddo ef fy nghael i ; a hapus iawn

genyf fi ydyw gwneyd y truan yn hapus ; fy mherfedd a ruant am
dano ef; gan gofio y cofiaf ef eto

;
gan drugarhâu y trugarhâf

wrtho ef, medd yr Arghvydd.

3. Nid oes mew7i ecliadnr ddim yn haeddu cael ei gadw.

Pe buasai cadwedigaeth o ddyled, neu yn ol cyfiawnder, buasai

raid fod pawb yn gadwedig neu fod anghyfiawnder gyda Duw,

oddigerth y geUid profi fod y rhai cadwedig, cyn cael eu cadw, yn

well nag eraill. Ond y mae yn amlwg mai nid felly y mae.

Mae y rhai cadwedig eu hunain yn gwadu y caed ynddynt hwy
ddim rhagoriaeth. Yn yr adnodau blaenorol i'r testun, mae Paul

yn sefyll i fyny yn enw'r cadwedigion trwy yr oesoedd, neu megys

eu cynnrychiolydd hwy, ac yn ardystio nad ydoedd gynt ond drwg

a thrueni yn perthyn iddynt. lë, Paul, gelli di hòni fod rhagor-

iaeth yngln yn \vreiddiol â thi. Yr oeddit yn perthyn i deulu

sydd yn edrych arnynt eu hunain yn eithriad i'r Ueill o ddynolr}'w,

ac yn perthyn i'r sect fanylaf o'r rhai hyny, ac yr oeddit ymysg y
rhai m\v)'af moesol a chydwybodol o'r sect hono, os nad oeddit y

manylaf oU. Na, nid oedd hyny yn ddim Uesâd i mi gyda golwg

ar fy nghyflwr ysbrydol. Yr oeddym ni, fy mrodyr o'r Hebrëaid,

a minnau yn eu mysg, wrth naturiaeth megys eraiU, heb ddim

gwahaniaeth moesol rhyngom à'r Cenedloedd. Wel, y mae
gwahaniaeth mawr yn bresennol, Paul, rhyngoch chwi âg eraill?

Oes, cymaint g\vahaniaeth ag sydd rhwng y cymerad\vy a'r

condemniedig, rhwng y byw a'r marw, rhwng y rhai fyddant byth

yn wjmfydedig a'r rhai a fyddant byth yn druenus. Os felly,

ai nid oedd y gwahaniaeth yn bôd bob amser? O nac oedd !

Ai nid ynoch chwi yr oedd yr achos i Dduw wneyd y gwahan-

iaeth ? Nage : yr oeddym ni \vrth naturiaeth megys eraill. Os
oeddynt hwy yn feirw mewn camweddau a phechodau, felly

ninnau. Os oeddynt hwy yn blant anufudd-dod, felly ninnau.

Os oeddynt hwy dan ddylanwad y diafol yn gwrthod Crist, ac yn

ynf)-du ar eu chwantau, felly ninnau. " Ymysg y rhai hefyd y bu
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ein hymanveddiad ni oll g>'nt, yn chwantau ein cnawd, gan

wneuthur ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau ; ac yr oeddym

ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megys eraiU." O ba le gan

hyny y daeth y fath ddirfawr wahaniaeth ? " Eithr Duw." Onid

wyt ti, fy enaid, yn ymdoddi mewn diolchgar\vch wrth ddyweyd

neu glywed hyn? Onid yw arogl dyfroedd gras yn peri i ti

ymloni wrth nesáu at eu ífynnon fawr hwynt ? " Eithr Duw, yr

hwn sydd gyfoethog o drugaredd, o hcrwydd ei fawr gariad trwy

yr hwn y carodd efe ni." Dyma yr achos i gyd : Duw, tra yn

gyfiawn tuag at bawb, a drugarhäodd wrthym ni ; ac os gofynir,

Paham ? nid oes ateb i'w roddi ond mai felly y rhyngodd bodd yn

ei ohvg ef. \Xq\ íe, ch^vychwi a gredasoch, Paul
;
ynoch chwi y

mae'r hyn oedd yn eich cysylltu â bywyd tragy^v>ddol. lë, y mae

hyny yn wir ; ond nid peth o honom ni ein hunain yw y ffydd

hon : "rhodd Duw ydyw." Rhoddwyd i ni, er Crist, gredu

ynddo ef. Onid chwychwi sydd yn gweithio allan eich iach-

awdwriaeth eich hunain ? Ydym, yr ydym ni wrthi, mae yn wir

;

ond " Duw yví yr hwn sydd yn gweithio ynom ew)llysio a

gweithredu ei ewyllys da ef." Gras yw'r cwbl i ni, a gras

digyftelyb o ran mawredd ydyw. Ystyrier trueni blaenorul y

g\vrthddr)'ch, yn ol fel y dangosir yn y cyd-destun. " Carodd

efe ni, íe, pan oeddym feirw mewn camweddau." Dyna eithaf

dr\vg a thrueni yn y dechre :
" meirw mewn camweddau

;

" hoU

ddaioni a rhinwedd, tegwch a gogoniant, nerth a defnyddioldeb

yr enaid wedi darfod. Ac nid yn unig hyny, ond y mae'r farwol-

aeth hon yn cynnjTchu a magu llygredigaeth. Mae " ewyllysiau

y cnawd a'r meddyliau " fel pryfed adgas yn ysu ac yn tori allau o'r

enaid manv, nes gwneyd y creadur yn fiìaidd yn ngolwg Duw.

Eto pan oeddym fel hyn, medd Paul, efe a'n carodd ni ; ac o

gariad efe "a'n cydfywhäodd ni gyda Christ." A chyn myned

ddim pellach, mae yn dyferu gair ar y canol, yr un ymadrodd âg

yn y testun : "Tnvy ras yr ydych yn gadwedig." Ac yna efe a

ä rhagddo i ddangos gorchestion gras. "Ac a'n cydgyfododd

ac a'n gosododd i gydeistedd yn y nefolion leoedd yn Nghrist

lesu," a hyny er mwyn i ni fod yn ddigon amlwg fel arddangos-

iadau o ras, i dynu eraill ymlaen, tnvy yr oesoedd hyd y diwedd,

i dderbyn y gras hwn :
" Fel y gallai ddangos yn jt oesoedd a

ddeuai ragorol olud ei ras ef, tnvy ei gymw}-nasgarwch i ni yn
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Nghrist lesu."' Ac yma, yn ein testun, dyma efe yn rhybedio i

mewTi y gwirionedd gwerthfa^T drachefn :
" Canys trwy ras yr

ydych yn gadwedig." O ras mawr ! Wedi i ras dy ddw)-n di i'r

nefoedd, fy enaid, nis gelli ond synu yno byth. O ryfedd drefn

rasol ! codi y fath greaduriaid o'r fath lygredigaeth a thrueni i'r

fath ogoniant ! ein b}^vhâu ni gyáa. Christ—cael byw yr un

bywyd âg yntau ; a mw^ na byw felly : ein gosod i gydeistedd

dan yr un gogoniant â Christ lesu, yn }t un dedwj-ddwch âg ef

yn y nefolion leoedd. Na fÿdded yn chwith genych gly\ved

yr enaid, tlawd gynt ond cyfoethog bellach, yn methu ymattal

rhag bloeddio O diolch ! O rhyfedd !

" Rhad ras,

Yw 'r newydd gân bereiddia 'i blas *

Fu 'rioed ar wyneb daear las :

Hi ddeil ei blas pan losgo 'r byd

A berwi o'r môr â'i dònau 'n dân,

Y ne^^'ydd gân fydd gras i gyd.

"

4. Mae yn eglur mai o ras y mae cadwedigaeth pechadur am
ei fod yn cael ei gadiu cyn. ci weiîhrcdoedd da.

Er nad yw y sylw hwn, hwyrach, ond yr un peth ag a ddy^ved-

wyd eisoes, gall fod yn fantais i ni eto ddywedyd hyny mewn
duU arall. " Nid o weithredoedd," medd y testun, "fel nad

ymffrostiai neb ; canys ei waith ef ydym wedi ein creu yn Nghrist

lesu i weithredoedd da." A ydych chwi yn sylwi ar y cyferbyn-

iad? "nid í? weithredoedd," ac eto "/ weithredoedd." Mae yr

Apostol, mewn lle arall, yn gosod gras a gweithredoedd ar gyfer

eu gilydd, ac )ti dangos fod y naiU, fel achos cadwedigaeth, yn

cau allan y llall. " Os o ras, nid o weithredoedd mwyach ; os

amgen, nid yw gras )ti ras mwyach. Ac os o weithredoedd, nid

yAV o ras mw^'ach ; os amgen, nid yw g^veithred )ti weithred

mwyach." Ac medd efe hefyd, " I'r neb sydd yn gweithio, ni

ch)-frifir y gwobr o ras, ond o ddyled; eithr i'r neb nid yw yn

gweithio, ond yn credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhâu )t annuw-

iol, ei ffydd ef a gyfrifir )ti gyfiawnder." Gras i gyd ydyw

cyfiawnhâu yr annuwiol, oblegid nid oes gan hwnw ddim

haeddiant na gwaith i'w gyfl^v)Tio. Yn gyffelyb y cawn yma

:

nid ond i weithredoedd. Fe fu ufudd-dod dyn unwaith yn
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ammod ci dded^^yddwch ; ond anufuddhúu a ^raaeth efe, a

syrthio i drueni mewn canlyniad. Ac yn awr, y mae yn dda

genyf fy mod yn gallu d>^veyd wrthyt ti, bechadur, mai nid iaith

y ddeddf }-w iaith jt efeng)l. " Gwna hyn, a byìv fyddi," mcdd

y ddcddf, ond, Bydd fyw, a gwna hyn, medd yr efengyl ; bydd

fyw o ras trwy Grist, ac fel un a ddygwyd o farw yn fyw, gwna

hyn. Nid y gweithredoedd yAv achos }t achubiaeth, ond yr

achubiaeth yw achos y gweithredoedd. Mae Crist, wrth achub

pechadur, yn dywedyd yn g}'ífelyb ag y dywedasai wedi iachâu

y g\vr a fuasai glaf namyn dwy flynedd deugain :
" Wele. ti a

wnaethpAV}'d yn iach ; na iecha mwyach
\
" nid, Os peidi a

phechu eto, mi a'th wnaf yn iach ; eithr, Dyma di yn iach eisoes

;

bellach wedi dy iachâu, bydd fyw yn dduwiol.

Mae yr holl enwau sydd ar y gadwedigaeth neu yr achubiaeth,

yn yr adnodau hyn, yn dangos fod y pechadur wedi ei gadw cyn

ei weithredoedd erioed. " Chwithau a fywhäodd efe pan oedd-

ych feirw." Ac os gweithrediadau y bywyd hwn yw gwir ufudd-

dod, yna mae yn rhaid cael y byrsyd mewn trefn i ufuddhâu.

Ai creu o ne\vydd yw cadw? lë, ebe Paul yma : "ei waith cf

ydym, wedi ein creu." Wel, y mae hyn yn gwneyd y mater yn

ddigon amlwg. Nid oes neb yn cael ei greu am unpeth a

wnaeth efe ; o herwydd nid oedd dyn yn bôd cyn ei greu
;
yn ei

greadigaeth y cafodd efe fôd, a dyna ddechreuad ac achos ei

weithrediadau. Felly am weithrediadau ysbrydol a sanctaidd yn

yr enaid : fîrwyth y greadigaeth newydd ydynt, ac nid ei hachos.

Yma y cafodd yr enaid y bôd hwnw yn Nghrist lesu sydd

anhebgorol i'w cyflawni ; o henvydd cyn hyny nid oedd ei weith-

redoedd goreu ond gweithredoedd dyn anianol a digariad at

Dduw. A ydyw pechadur, pan y mae yn cael ei gyfiawnhâu,

yn cael ei gadw ? Wele, y mae cyfiawnhâd heb weithredoedd

;

y cwbl ganddo ef yno yw credu, ac nid gweithio. í^to, medd

rhywun, dichon fod Duw yn cadw y rhai a gedwir am ei fod }-n

rhagweled y gAvnànt hwy lawer o ddaioni. Ond y mae y daioni

hwnw felly yn rhy ddiweddar i fod yn sail eu cadwedigaeth

;

canys dyma huy wedi eu cadw trwy ras cyn eu gwneulhur, pan

nad oedd yr un o honynt. Nid gwaith Israel yn cadwT ddeddf

a roddid trwy Moses oedd sail eu gwaredigaeth o'r Aipht, a'u

hawl i Ganaan ; ond yr oeddynl hwy wedi cael eu g\varedu, a'r
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etifeddiaeth wedi ei rhad-roddi iddynt cyn rhoddiad y ddeddf;

a'r daioni a gawsent o ras oedd y cymhelHad nerthol i'w hufudd-

dod. "Chwi a welsoch y modd y codais chwi ar adenydd

eryrod, ac /ch dygais ataf fi fy hun." Beth gan hyny? "Gah
wrando, gwrandewch ar fy llais, a chedwch fy nghyfammod."

Ac felly y niae eto yn nhrefn yr efengyl. " Er gwerth y
prynwyd chwi, gan hyny gogoneddwch Dduw yn eich corfif, ac

yn eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw."

Ond nid rhaid amlhâu geiriau ar hyn. Alae pechadur yn cael

ei achub, fe wehr, nid yn unig cyn gweuthur o hono ddim da, ond

yn fynych wedi iddo wneuthur yr hyn oedd ddrwg hyd y gallai.

Pan gyfeiriodd etholedigaeth ei llygaid hyd ato i'tu achub, yr

oedd efe yna heb wneyd na da na drwg ; ac yr oedd hi felly yn

etholedigaeth gras. Ond pan y mae efe yn aiel ei achub, y mae
efe nid yn unig heb wneyd dim gwir dda, eithr wedi gwneyd

drwg lawer, a hyny weithiau hyd y fynyd y byddo yn cael ei

achub. Beth oeddit ti, Paul, cyn dy gadw? Yr oeddwn yn

gablwr, yn erlidiwr, ac yn drahâus ; eithr yr amser hwnw mi

a gefais drugaredd. " Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf."

Yn y modd hwn dyma weithredoedd da yn fifrwyth y cadw, a'r

cadw yn fifrwyth gras. Effaith yr achub yw sancteiddrwydd,

ac achos yr achub yw gras yn gwbl.

5. Mae graslonrwj'dd cadwedigaeth yn ymddangos oddiar mai

cadwcdigaeth yn Nghrist lesn ydyw.

Yma y cawn ni achos haeddiannol yr iachawdwriaeth. Mae yr

haeddiant mewn un arall ; nid yn yr un cadwedig, ond yn

y Ceidwad. Yr oedd eisieu iawn yn gystal â gras mewn trefn i

gadw; o herwydd yr oedd pechadur yn euog yn gystal âg yn

annheilwng, a Duw yn gyfiawn yn gystal âg yn rasol ; ac yr oedd

yn anmhosibl i ras y Cyfiawn odiaeth achub y troseddwr

anghyfiawn heb iawn am ei droseddiadau. Ond y mae yma ia\\Ti

a haeddiant anfeidrol ; ac y mae yr iawn mawr hwn yn cydsefyll

yn berfíaith â gras yn yr iachawdwriaeth. Cwehyn hyn pan

gofiwn mai " Efe yw yr iawn," ac nid y pechadur ei hunan. Ac
megys mai arall, ac nid y pechadur ei hun, yw yr iawn, arall

hefyd a ddarparodd ac a drefnodd yr iawn hwnw. Ymysg
dynion, y dyledwr a geir yn darparu machníydd; ond yma,

Duw a edrychodd iddo ci hun ; ffrwyth grasol ei gynghor yM'
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y cwbl ; trefn wedi ei gwreiddio mewn cyflimmod rhwng y

Gofynwr a'r Machníydd, heb ofyn dim i'r dyledwr tlawd ac eiiog,

ac heb fod ganddo un dychymyg am y fath ddarpariaeth i'w

r)'ddhâu. O ran dynion, buasai pryniad yr enaid yn peidio byth.

Ond y Tad a roddodd ei uniganedig Fab yn Brynwr. " Hwn
a osododd Duw yn iawn," a'i roddi trwy ei wneuthur o wraig,

ei wneuthur dan y ddeddf, ei wneuthur yn bechod ac yn felldith

drosom ni, fel y gwneUd ni yn gyfiawnder Duw, ac yn fendigedig

dros byth, ynddo ef Pa beth a welir yma ond gras, gras,

anfesurol, annherfynol ras !

6. O ras y mae ein cadwedigaeth. am mai frîC'y ffydd y mae.

Pan ddelo'r truan yn nheimlad cydwybod at orseddfainc Duw,

er ei fod yn euog annheilwng ynddo ei hun, heb allu gwneyd un

taliad, na meddu dim haeddiant o hono ei hun, bydd yn ddigon

iddo gredu neu ymddiried yn anfeidrol haeddiant Crist. Ofer

ymddiried am help o'r bryniau, medd yr enaid argyhoeddedig a

goleuedig; ac nid oes eisieu i mi droi i unlle dan haul ; canys

wele iachawdwriaeth wedi ei chael o'r nefoedd ; colled a thom

yw fy mhethau rhagoraf fi fy hun ; ond yn yr Arglwydd Crist

y mae i mi g}'fiawnder a nerth. Yn dy gariad a'th ras, O Dduw,

tydi a roddaist dy Fab drosof fi, ac wele finnau yn ei dderbyn, ac

yn ei roddi yn ol i ti, yn iawn dros fy holl bechodau ; cymer ef i

ateb drosof. Dyma yw ffydd ; ac i'r ffydd yma, mae'r gras a

ddarparodd yr iawn yn gwneyd grant o'r hoU ddarpariaeth ; ac

felly eiddo yr enaid crediniol yw yr iawn a'i líosog fendithion.

Ac fel na ddaeth yr iawn o honom ein hunain, nid peth o honom
ein hunain ychwaith yw'r fîfydd hon ynddo ; fel y dywed y testun,

" Trwy ffydd, a hyny nid o honoch eich hunain ; rhodd Duw
ydyw." Yr oedd y pechadur ynddo ei hun yw ddigred yn gystal

ag yn euog ; nis gallasai gredu yn Nuw o herwydd tywyllwch am
dano, ac anghariad ato. Ond gyda rhoddi iawn drosto, wele ras

Duw yn rhoi meddwl ynddo i'w adnabod ; ac wedi ei weled yr

hyn ydyw, nis gall yr enaid beidio credu ynddo, Bellach dyraa'r

gras, yr iawn, a'r ffydd gyda eu gilydd : gras yn trefnu, yr iawn

yn haeddu, a ffydd yn derbyn. Nid oes weithian rwystr i

drugaredd ymgeleddu'r truan. Y Barnwr a drugarhâ wrtho, ac a

ddywed, Gollwng ef, mi a gefais iawn. Fr raai annheilwng yw

efe, teilwng yw ei Fachníydd ; cefais i iawn, a chaiff yntau

Cyí. IIL g
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drugaredd. Gv. naf fi o'r goreu yn awr, medd gras; mae fy

nwylaw yn rhyddion ; caf achub wrth ddymuniad fy nghalon.

Wele ynte, â'm traed ar dir gras, yr hwn a ddichon droi

fy ngeiriau gweinion yn ysbryd ac yn fywyd o'th fewn di,

bechadur, mi a'th wahoddaf yn wresog. Tyred at Grist; tyred

fel yr wyt ti heddyw. Paid a gadael i'th annheilyngdod dy

ddigaloni ; dyma yr iachawdwriaeth o ras. Paid a sefyll draw o

herwydd dy euogrwydd ; wele yn yr efengyl faddeuant, cyfiawn-

der, ac iawn. Na fydded i'th amddifadrwydd o weithredoedd da

beri i ti oedi dyfod ; mae gwaith perffaith yr Emmanuel yn aros

am danat ar yr orsedd fawr, i'th gyfiawnhâu yn rhad ; ac wedi i

ti fyned at yr orseddfainc heb weithredoedd, ar ol cyfarfod â

Christ yno, ti a ddychweli yn awyddus ac yn fedrus i weith-

redoedd da. A dyna ein mater nesaf,

—

II. Y MAE lACHAWDWRIAETH O RAS, HEB WEITHREDOEDD,

YN SICRHAU GWEITHREDOEDD DA.

Wedi dyfod at yr Arglwydd trwy ffydd, ceir y credadyn yn

rhodio yn addas i'r Arglwydd i bob rhyngu bodd, gan ddwyn

fîrwyth ymhob gweithred dda ; a dyna yw byw yn sobr, yn

gyfiawn, ac yn dduwiol yn y byd sydd yr awr hon.

I. Cadwedigaeth trwy ras yw gwreiddyn ac achos giaeithred-

ocdd da.

Yma y mae pechadur yn cael ei gyfnewid
; y pren yn cael ei

wneyd yn dda, ac fe fydd y ffrwyth yn dda o ganlyniad. " A
gasgl rhai rawnwin oddiar ddrain, neu ftìgys oddiar ysgall?"

Na, tra byddont yn ddrain ac ysgall, ni cheir byth rawnwin a

fiìgys arnynt. " Ni ddichon pren dnvg ddwyn ffrwythau da."

Beth sydd i'w wneyd ? "Gwnewch y pren yn dda." A dyma a

wna yr efengyl : creu o newydd, gwneyd y dyn yn dda, cyfnewid

y galon a rhoi trysor da ynddi, ac yna bydd dyn o anian yn

dwyn allan bethau da. Nid oes gan neb weithredoedd a gyd-

nebydd y Bibl yn dda, da yn eu hegìvyddor, eu dyben, eu hysbryd,

yn gystal a'u mater, ond y pechadur sydd wedi ei gyfnewid trwy

ras. Pa fath weithredoedd yw gweithredoedd dyn balch, an-

edifeiriol, anghrediniol, heb gariad yn ei enaid at Dduw? onid

gweithredoedd iddo ei hun, ac er ei fwyn ei hun, ac nid i Dduw ?

Nid oes ufudd-dod i Dduw heb gariad ato, na chariad ato heb

obaith ynddo, na gobaith i bechadur ynddo ond yn unig fel y
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mae yn Dduw yn Nghrist. O bosibl y geUwch glywed ofcrwr

gwanial yn bostio ei fod ef yn gobeithio yn Nuw, ac yn ei garu
;

ond heb ei weled ei hun, na gweled Duw, .y mae hwnw. Ond
gofynwch i'r euog argyhoeddedig a theimladol beth a dybyga efc

am Dduw; a chwi a gewch mai am Farnwr, ac nid am Dad, y

sonia efe ; ofn, ac nid gobaith na chariad, a ddengys efe ; euog-

rwydd a melldith deddf doredig sydd yn taranu yn ei gydwybod.

Ond y foment y cafifo'r truan hwn olwg ar drefn gras i gadw

pechadur tnvy lesu Grist, dyna efe yn y fan yn dechre gobeithio

yn nhrugaredd Duw ; ac o obeithio daw i garu, ac o garu i gadw

gorchymynion Duw. " Y mae gyda thi faddeuant fel y'th

ofner," fel y'th addoler, ac y'th wasanaether.

2. Mae cadwedigaeth tnvy ras yn cymeryd sancteiddrwydd

efengylaidd, neu weithredoedd da, yn amcan iddi; ac y mae yn

diogeiu yr atncan /ncnw.

Ac, yn wir, ni a allwn ddyweyd mai dyma yw y gadwedigaeth

ei hunan. Bod yn sanctaidd yw bod yn gadwedig a dedwydd.

A dyma yw amcan Duw yn yr holl iachawdwriaeth. " Etholodd

efe nyni ynddo ei hun cyn seiliad y byd, fel y byddem sanct-

aidd." Daeth Crist i'n prynu ni oddiwrth bob anwiredd, er

mwyn ein "puro ni iddo ei hun yn bobl briodol, awyddus i

weithredoedd da." Beth yw cyfiawnhâu? Pechadur yn marw i

"bechod gyda Christ, mewn trefn i fy^y gydag ef, gan rodio mewn
newydd-deb buchedd. Felly yn y testun :

" Ei waith ef ydym,

wedi ein creu yn Nghrist lesu i weithredoedd da." I hyny yr

oedd Duw yn amcanu ; mae yma greadur newydd wedi cael

ei wneyd o bwrpas i gyflawni gweithredoedd da. Mae egwydd-

orion sanctaidd ynddo, a'r rhai hyny yn tueddu ac yn arwain y

creadur i bob gAveithrediadau sanctaidd mewn calon a buchedd.

A ydyw'r cristion yn credu, yn gobeithio, yn caru, ac yn ym-

ddigrifo yn Nuw ? Ydy^y, ac o ran y dyn oddimewn, mor sicr ac

mor naturiol ag ydyw i'r aderyn ehedeg yn yr awyr, neu i'r

pysgodyn nofio yn y dwfr; dyna ei elfen; i hyny y crëwyd ef.

A ydyw efe yn aros yn Nuw ? Ydyw, ac nid oddiar deimlad o'i

nyymedigaethau yn unig, ond oddiar duedd rhydd a gwirfoddol

ei natur, sydd yn gwcithio ynddo fel deddf wreiddiol ei fod. Yn
Nuw, ac nid mewn pechod, yr erys y dyn newydd a adnewydd-

wyd yn ol delw yr Hwn a'i creodd ef Bid sicr, y mae yn

G 2
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gwybod am wrthwynebiadau i ymarfer duwioldeb ; ond y mae

yr anian dduwiol trwy'r cwbl yn tueddu yn gyson at holl

ddyledswyddau bywyd sanctaidd, a thrwy nerth yr Ysbryd yn

gorchfygu'r gwrthwynebiadau. Ac ni chewch hyn ond yngln â

threfn gras. Ti a'm codaist ac a'm cedwaist, O Arglwydd,

medd }t enaid hwn ; a pha beth a dalaf i ti? "O am gyfeirio

fy ffyrdd i gadw dy ddeddfau !

"

3. Mae trefn gras yn cynnwys y cymhelliad tyneraf a grymusaf

i 7veithredoedd da. Meddwl, O enaid credinlol, pa beth yw hyn

a ddaeth i'th ran ? Dyma ti wedi cael dy gadw am byth. Os

\v)t yn dlawd, yn afiach, neu yn brofedigaethus yn hyn o fyd,

beth er hyny ? wele di yn gadwedig gan yr Arglwydd. A pha

beth sydd mewn cyfryw ragoriaeth ? Pechodau wedi eu maddeu,

person yn heddwch Duw, pob amgylchiad yn cydweithio er

daioni, a meddwl a chalon yn gobeithio am rywbeth mwy a gwell

i ddyfod. Ac, wele, o ras yr ydwyt yr hyn ydwyt. Ac oni

ddylai gras gael ei gydnabod a'i ogoneddu? Dyma'r cwbl y
mae Duw yn ei geisio iddo ei hun yn yr holl iachawdwriaeth : fel

y byddem ni " er mawl gogoniant ei ras ef," neu, er mawl ei ras

gogoneddus ef. Ynddo ei hun, yr oedd ei feddwl grasusol yn

ogoneddus erioed a byth ; ond efe a ddangosodd ei ras yn ei hoU

oludoedd yn Nghrist ; ac efe a'i dengys eto i oesoedd tragywydd-

oldeb ; ac i ba beth ond i gael mawl oddiwrthyt ti a geidw efe

trwy ei ras? Yr oedd am " ddangos, yn yr oesoedd a ddeuai,

ragorol olud ei ras ef, trwy ei gymwynasgarwch i ni yn Nghrist

lesu
;
" a pha fodd y mae efe yn arddangos yn weithredol

ragorol olud ei ras ond trwy fod y pechadur a gedwir yn dyfod

i'w adnabod nes synu, addoli, a moliannu, ac amlygu effeithiau'r

gras yn ei dymher a'i fuchedd, nes y byddo eraill hefyd yn

gogoneddu gras Duw ynddo ef. A welwch chwi, meddir, beth a

wnaeth gras y nefoedd i hwnacw ? Yr oedd efe gynt yn feddw,

yn awr y mae efe yn sobr. O'r blaen yr oedd ei galon yn faglau

ac yn rhwystrau, a'i dafod yn llarp o gelwydd yn ei ben 3 ond yn

bresennol, y mae efe yn darpar pethau gonest yn ngolwg pob

dyn. Dyma bellach un dyn yn y byd drwg presennol nad ydyw

yn drygu neb, nac ychwaith yn dial ar neb fyddo yn ei ddrygu

êf
; y mae efe yn addfwyn yn nghanol ffyrnigrwydd, yn gywir yn

nghanol anonestrwydd, ac yn haelfr)dig yn nghanol hunanol-
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rw}'dd. Unwaith yr oedd efe yn dywyllwch, ac fel pechaduriaid

eraill mewn brynti ; ond erhyn hyn wele efe yn nglianol cenedl-

aeth ddrygionus a throfàus yn dysgleirio megys golcuad tanbaid

^Ti y byd.

" Ond rhyfedd iawn y rhinwedd sy

Mewn lleied gradd o'r nefoedd fry !

"

Y mae trefn gras, o drag}T\yddoldeb i dragywyddoldeb, yn

rhwymo enaid grasol i sancteiddrwydd ac ufudd-dod. Gallaf

gyfeirio at y cariad tragywyddol, a'th ahv dithau a dynwyd â

thrugaredd ganddo, i garu Duw yn ol, ac amlygu gwirionedd y
cariad trwy gadw ei orchymynion. Gallaf gyfeirio at fawrion

rjfeddodau y groes, a dywedyd, " Oni wyddoch chwi nad ydych

)n eiddoch eich hunain ? canys er g^yerth y prynwyd chwi
;
gan

hyny gogoneddwch Dduw yn eich coríif, ac yn eich ysbryd, y rhai

sydd eiddo Duw." Gallaf gyfeirio at ffrwythau toreithiog y

cariad a'r gras mewn fíafrau digj'ffelyb a thrugareddau aneirif, a

dywedyd, " Am hyny yr ^\yf yn attolwg i chwi, frod} r, er trugar-

eddau Duw, roddi o lionoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd,

cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth

chwi ; ac na chydymffurfiwch a r byd hwn. Canys teml y Duw
byw ydych chwi, fel y dywedodd Duw, Mi a breswyliaf ynddynt,

ac a rodiaf yn eu mysg, ac a fyddaf yn Dduw iddynt hwy, a hwy

a fyddant yn bobl i mi ; o herwydd paham, deuwch allan o'u

canol hwy, ac ymddidohvch, medd yr Arglwydd, ac na chyffyrdd-

wch â dim aflan ; ac mi a'ch derbyniaf chwi, ac a fyddaf yn Dad
i chwi, a chwithau a fyddwch yn feibion ac yn ferched i mi,

medd yr Arglw}dd Hollalluog. Am hyny gan fod genym yr

addewidion hyn. anwylyd, }Tnlanhâwn oddiwrth bob halogrwydd

cnawd ac ysbryd, gan berffeithio sancteiddrwydd yn ofn Duw."

Pan ddygo ffydd y pethau hyn i'r profiad, wele fi, medd y

cristion, trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydw}'f, a chanmawl y gras

hwnw a wnaf mwyach ; hen droseddwT wedi ei arbed rhag

uffem, a'i osod ar y ffordd i'r nefoedd, gwasanaethu fy Achubwr
a ddylwn i, ac a fynaf fi ; O am nerth i ymhelaethu mewn
gweithredoedd da, ac i rodio a rhedeg ynddynt

!

Y mae yma, ni a welwn, ddarparu pobl barod i wneuthur

gweithredoedd da, a darparu g^veithredoedd da i'w gwneuthur-
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wyr. Mae Diiw yn ngwaith ei ras wedi creu cristionogion

i weithredoedd da, ac y mae efe wedi rhagddarparu'r gweith-

redoedd da, fel y rhodiai'r cristionogion ynddynt ; megys prenau,

fel y sylwa un, wedi eu creu i ddwyn ffrwyth, a ffrwyth pob

pren wedi ei ragddarparu gan Dduw ; efe wedi trefnu i bob pren

ei fifrwyth ei hun, o ran fifurf, a blas, a phob peth a berthyn iddo.

Nid oedd Duw yn trefnu, ac nis gallasai efe drefnu, i'w bobl fod

yn debyg i neb îs nag efe ei hun. " Byddwch sanctaidd," medd
efe, "canys sanctaidd ydwyf fi." Wrth rodio mewn gweithred-

oedd da, ni a rodiwn yn ol Duw ; byddwn felly yn ddilynwyr

Duw fel plant anwyl.

Cofiwn nad oes weithredoedd da heb wreiddio yn ngras

Duw, ac nad oes genym ras Duw os heb fifrwytho mewn
ygweithredoedd da.

1



PREGETH VII.

y.MRODDIAD AC ARDYSTIAP O BLAID DIRWF.ST YN ANGHENRHEIDIOL

AC YSGRYTHYROL.

PsALM cxix. io6 : "Tyngais, a chyflawnaf, y cadwn famedigaethau dy
gyfiawnder. "*

MAE tyngu yn hen arferiad ; ac y mae goleuni natur, yn

gystal â gair yr Arglwydd, yn dangos ei phwys a'i

difrifoldeb. Sonir yn yr Ysgrythyrau am ddynion yn tyngu

i'w gilydd, ac am Dduw yn tyngu i ddynion, a dynion i Dduw.

Dyben mwyaf cyffredin dynion yn tyngu wrth eu gilydd ydyw,

er sicrwydd a rhoi terfyn ar bob ymryson. Ac felly mae y Duw

•Traddodwyd y sylwedd o'r bregeth hon gan yr awdwr parchedig

yn Nghymdeithasfa yr Wyddgnig, Mawrth 9, 1836, ac amlygwyd yno

ddymuniad cyffredinol gan y brodyr am ei hargraffu yn llyfryn. Y pryd

hwnw Cymdeithas Cymedroldeb oedd y sefydliad a gyfodid ac a bleidid

tuag at wrthweithio meddwdod, cyfeddach, a diotta, aelodau yr hon a

ardystient ymnv)nTiiad i Iwyrymattal oddiwrth bob math o wirod, ac i arfer

cymedroldeb gyda g^vinoedd a'r diodydd alcoholaidd cyffredin, megys cwrw a

porter. Ac felly dros yr ardystiad o gymedroldeb y mae Mr. Rees yn

ymresymu ac yn annog yn y bregeth hon ; eithr y mae ei hegwyddorion yn

milwrio yn eriíyn diod gadarn yn gyfîredinol ; a chawn ef ynddi yn fynych

yn collfamu yr hoU ddiodydd njeddwol. Argraffwyd y bregeth yn yr

Wyddgmg gan Mr. John Lloyd, cyhoeddwr cyntaf Esboniad y Parch. James

Hughes ; a'r taeniad a'r darlíeuiad o honi a ennynodd ac a gynnyddodd

frwdfrj'dedd mawr yn Nghymru yn erbyn y Goliath o anghymedroldeb oedd

yn gAvarad\\yddo byddinoedd y Duw bj'w, ac a barotôdd y ffordd i

Gymdeithas Llwyrymattaliad. Cyn diwedd 1836, yr oedd Dirwest, dan

y wedd o Iwyrymwrthodiad â phob g\vlybyron meddwol, wedi dyfod yn

enwog a llwyddiannus trwy holl Gymra ; a pharhäodd felly mewn gorach-

afiaeth am nifer o flynyddoedd. Ceir eto bregeth ragorol ar Sobrwydd

yn y gyfrol hon.
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mawr hefyd wedi ymostwng i gyfryngu trwy Iw, er rhoi terfyn ar

holl betrusder ac ymryson anghrediniol ei bobl ynghylch ei

addewid. Ac am fod y cristion yn aml yn teimlo ymddadleu yn

ei feddwl ynghylch ei ddyledswydd, i^arodiwydd i ynigynghori â

chig a gwaed, y temtasiynau yn gryfion oddiallan, a'r cnawd yn

gwrthwynebu oddifewn, a'i galon yntau yn ymwrando, yn petruso,

ac yn oedi, mae yntau hefyd, yn yr olwg ar ogoniant y gair, a'r

gras a'i nertha i roi ufudd-dod iddo, yn tyiigu y ceidw farnedig-

aethau cyfiawnder Duw â'i holl enaid ac â'i hoU galon ; ac y

mae llw er sicrwydd yn aml yn Uwfrhâu ei wrthwynebwyr, ac yn

derfyn ar hoU ymrysou ei feddwl ynghylch ei ddyledswydd.

Oddiwrth y geiriau, sylwn ar dri pheth :

I. GwAiTH Y DUWioL :
" Cad7c> barnedigaethau cyfiawnder

Duw."
II. El DDULL YN YMRWYiMO l'w GYFLAWM : " Tyugais y

cadwm farnedigaethau dy gyfiawnder."

III. Ei FFYDDLONDEB i'w YMRWYMiAD : "Tyngais, a chyflaw7i-

af, y cadwn famedigaethau dy gyfiawnder."

I. Sylwn ar y gwaith i'r hwn y mae pob duwiol yn

YMRWYMo ;—cadw barnedigaethau Duw, sef cyflawni yn ddyfal,

o ran mater a dull, yr holl ufudd-dod y mae yr Arglwydd yn ei

ofyn yn y gair sanctaidd. Y gair, fel y mae yn ysgrifenedig yn y
Bibl, ydyw mater a rheol ufudd dod ; a'r gair fel y mae yn

ysgrifenedig yn y galon, ydyw dechreuad ac egwyddor ufudd-

dod; a'r un gair fel y dwg awdurdod Duw at y meddwl, ydyw
achos a ffurf ufudd-dod. Mae y cristion yn gAvneuthur y peth

mae Duw yn ei orchymyn, a hyny am ei fod yn gorchymyn, ac

fei y mae yn gorchymyn. Heb hyn ni byddai ei holl wasanaeth

yn ufudd-dod i Dduw. Y mae yn rhaid gosod pob llythyren yn

ei lle i ^yneuthur gair, a phob gair yn ei le i wneyd ymadrodd â

synwyr ynddo; felly y mae yn rhaid i'r holl ufudd-dod o ran

mater, eg^yyddor, ysbryd, duU a dyben, fod yn ol y gair, cyn y

byddo yn gymeradwy gan yr Arglwydd.

Hefyd, dylem sylwi fod cadw barnedigaethau yr Arglwydd, yn

cynnwys peidio gwneyd yr hyn y maent yn ei wahardd, yn gystal

a gwneyd yr hyn y maent yn ei orchymyn. Bwriwch ymaith oddi-

wrthych, a chjmerwch atoch, )w iaith y gorchymyn. Rhoddwch
heibio, a gwnewch. Rhoddwch heibio yr hen Adda, a gwisgwch

I
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Grist. Rhoddwch heibio yr hen ddyn, a gAvisg\vch y dyn

newydd. Rhoddwch heibio weithredoedd y tywyllwcli, a gwisg-

wch arfau y goleuni. Rhoddwch heibio falchder, ac ymdrwsiwrh

oddifewn â gost) ngeiddrwydd. Rhoddwch heibio feddwdod,

cyfeddach, a gormodedd, a gwisgwch sobrwydd, dirwest a

chymedroldeb.

A chan mai gwahodd oddiwrth feddwdod at sobrwydd a

chymedroldeb oedd ein hamcan y waith hon, ni a geisiwn

ddangos beth sydd yn g}nnwysedig mewn cadw barnedigaethau

yr Arglwydd yn hyn.

I. Er cadw bamedigaethau cyfiawnder yn hyn, rhoddwch

heibio feddwdod trny ivir ddychweliad at Dduw yn Nghrist.

Mi a garwn iti yst}TÌed, fy nghydbechadur, fod dy waith }'n

byw yn y pechod hwn, yn profi dy fod hyd yma yn annychwel-

edig ac annuwiol. Nid oes ond un o ddwy ystâd i ti fod

ynddi, sef, naiU ai bod yn y cnawd, neu yn yx Ysbryd ; a'r unig

Iwybr i wybod i ba un o'r ddwy yr ydwyt yn perthyn ydyw,

edrych ffrwythau pa un o'r ddwy sydd yn tyfu arnat. " Ffrwyth

yr Ysbryd sydd ymhob daioni—hefyd amlwg yw gweithredoedd y
cnawd, y rhai y^v meddwdod, cyfeddach, a chyffelyb i'r rhai hyn."

Yn awr, os yw meddwdod yn un o weithredoedd y cnawd, mae

yn amlwg fod yr hwn sydd yn byw ynddo yn y cnawd, sef yn

nghyflwr natur, a than lywodraeth pechod. " Cyflawni un o

drachwantau y cnawd " ydyw gorchw)! ei fywyd. A chofia, fy

enaid, " Y rhai sydd yn y cnawd, ni allant ryngu bodd Duw.

Os byw yr ydych yn ol y cnawd, meinv fyddwch." Mae y rhai

sydd yn gwneuthur ewyllysiau y cnawd a'r meddyh'au, yn blant

digofaint. Ffnvyth yw meddwdod sydd yn codi oddiar ddaear

dan felldith, diwedd yr hon yw ei llosgi. A wyt ti yn ddyn

meddw^? prawf }^v hyny mai dyn heb Grist ydwyt ; oblegid

y rhai sydd eiddo Crist a groeshoeHasant y cnawd. Pra\vf }^v

hyny mai dyn heb yr Ysbr}'d Glân ydwyt; oblegid ffrwyth yr

Ysbryd yAv dir\vest. Prawf yw hyny mai dyn heb ei aileni

ydwyt, canys mae yr anian dduwiol yn gAvrthwynebu y cnawd.

Prawf yw hyny mai dyn dyeithr i efifeithiau yr efengyl ydw^t

;

canys y mae hono yn dysgu dynion i fyw yn sobr, yn gyfiawn,

ac yn dduwiol yn y byd sydd yr awT hon. Prawf yw hyny

mai dyn na chaiff fyned i'r nefoedd ydwyt. "Na thwyller chwi,
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ni chaiff meddwon etifeddu teyrnas Dduw." lë, mae yn brawf

mai dyn ydwyt sydd dan wae a melldith yr Arglwydd Dduw
Hollalluog.

Ac yn awr, os myni gadw barnedigaethau yr Arglwydd yn hyn,

cais, nid yn unig adael yr arferiad o feddwi, ond cyfnewidiad

cyflwr, a dinystr ar ly\vodraeth pechod yn y galon, trwy gyfran-

ogi o'r duwiol anian, a marwolaeth i'r chwant yn ei wreiddyn,

trwy ffoi at farwolaeth Crist. Dyben yr Arglwydd yn gwneyd dy

feddwdod yn chwerw i'th gydwybod weithiau ydyw, dy ddwyn i

syllu arno fel ffrwyth cyflwr colledig, ac i'th ennill i ffoi am dy

fywyd at yr Arglwydd lesu. Dylem ninnau hefyd gadw hyn

mewn golwg, wrth ddyweyd yn erbyn meddwdod yn Nghym-
deithasau Cymedroldeb, sef arwain y meddwl trwy y ffrwyth at y
gwreiddyn, a gwneuthur defnydd o'r pechod i ddangos i'r pechad-

ur ei gyflwr a'i berygl. Yr ydwyf yn addef fod yr hwn nad yw
ond ceisio sobri a gweddeiddio y meddwyn yn gwneuthur yn

dda; ond y mae yr hwn sydd yn ceisio ei ennill at Grist yn

gwneuthur yn well. Mae yn wir pe na Iwyddem ond i gael y
meddwon i fyw yn foesol, na byddai ein llafur yn ofer ; eto eu

cael i fyw yn dduwiol yn Nghrist lesu ydyw yr amcan i gyrchu

ato. *' Ni ddichon pren drwg ddwyn ffrwythau da," er ei

docio a'i ymgeleddu ; ond "gwnewch y pren yn dda, ac fe

fydd y ffrwyth yn dda." Ni ddywedaf, Na chais waredigaeth

oddiwrth dy feddwdod hyd oni byddi wedi dyfod at Grist;

ond dywedaf, Cais waredigaeth yn ddioedi, ond cais hi trwy

Grist; tyred ato ef am dani. Dyma y ffordd gyntaf, sicraf, îe

yr unig ffordd i'w chael.

2. Os mynwch gydymffurfio â'r barnedigaethau trwy orchfygu

y chwant hwn, edrychwch am fod yn gywir yr erbyn y Cíunvd yti

ei holl chwantau eraill.

Dymunwn i'r rhai sydd yn cael eu caethiwo gan feddwdod, yn

groes i'w cydwybodau a'u hargyhoeddiadau, sylwi yn neiUduol ar

hyn. Nid oes dim gwir fuddugoliaeth i'w dysgwyl ar ryw un

pechod a fyddo yn poeni y gydwybod nes gwneyd yr enaid yn

onest yn erbyn pob pechod. Mae yn hollol ofer i ambell

feddwyn geisio meddyginiaethu rhyw archoll dyfrllyd sydd ar un

o'i aelodau, tra y byddo yn gadael y corff yn afiach trwy ei hoU

ansawdd, ac yn enwedig tra byddo yn parhâu i faethu y gorllif
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poenus wrtlì fyw yn anghymedrol. Ac y mae mor ofer i ambell

brofifeswr ddysgwyl cyflawn fuddugoliaeth ar y chwant i ddiod,

tra mae hoU ansawdd ei enaid yn afiach mewn gwrthgiliad.

Oblegid, ysgatfydd, efifaith byw mewn gwrthgiliad ydyw y fagl

hon sydd wedi dy ddal. Y cnawd ydyw, wedi tori allan yn y

chwant hwn, o herwydd rhyw fantais sydd iddo, fe allai, yn dy gyf-

ansoddiad a'th amgylchiadau, fel dwfr wedi hir groni yn tori allan

trwy y man gwanaf ar yr argae, a hyny oherwydd dy fod yn byw
er ys misoedd heb groeshoeHo y chwant a'i farwhâu. Archoll

ydyw sydd yn profi fod yr enaid yn afiach trwyddo. Fe allaí

ei fod yn poeni dy gydwybod yn aml
;
yr ydwyt yn gruddfan ac

yn wylo o'i herwydd ar ol dyfod adref o'r farchnad lawer tro.

Ond nid yw yn debyg, gan dy fod wedi syrthio unwaith i'w

grafangau, y gweli Iwyr fuddugoliaeth arno heb ryw gyfnewidiad

trwyadl ar agwedd dy ysbryd, nes dy godi i farweiddio pob

pechod, ac i ddyfal rodio gyda Duw ymhob dyledswydd. Na

ddysgwyl gj'mhorth yr Ysbryd Glân i farweiddio dim sydd yn dy

ofidio di tra byddi yn foddlawn mewn unrhyw agwedd sydd yn ei

ofidio ef A welsoch chwi erioed y truan a'r cystuddiedig o

ysbryd, s/n rhodio gyda Duw, yn syrthio yn awr a phryd arall i'r

pechod hwn? Na, nid mynych; ar y rhai olaf o Israel, a'r

gweiniaid o'i ol ef, y raae'r Amaleciad hwn yn syrthio.

Mae gweled llawer o broffeswyr yr oes yn byw mor agos i

gyfiíìniau y pechod yma yn profi fod adfeiUad dirfawr mewn

crefydd. Ac y mae syrthio iddo yn awr ac yn y man o hyd yn

arwydd beryglus fod pechod yn teyrnasu yn y galon. Yr oedd

yr anrheg a ddanfonai Hosea, brenin Israel, i frenin Assyria, yn

profi ei fod yn was iddo, er nad oedd yn ei thalu ond

unwaith yn y flwyddyn.

3. Er cadw y barnedigaethau yn hyn, rhoddwch heibio feddw-

dod yn yr holl achlysuron a'r temtasiynau iddo. ''Nac edrych

ar y gwin pan fyddo coch, pan ddangoso ei liw yn y cwpan,

pan ymgynhyrfo yn iawn. Na fydd ymysg y rhai a feddwant

ar win." Hyd yr ydwyf fi yn deall, mae business, cwmni, blys, a'r

hoU dai sydd wedi eu hagoryd i'w borthi yn y wlad, ynghyd

a'r arferiad o yfed ychydig yn feunyddiol, yn demtasiynau

cryfion i feddwdod.

Edrychwn ar ddyn yn dechreu ei yrfa mewn anghymcdroldeb.
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Ar ol cadw noswyl ryw brydnawngwaith annedwydd, denwyd

ef gan ei gyfaill i'r dafarn ; cafodd flas ar y tân, a blas ar y bibell,

a blas ar y ddadl, a blas ar y ddiod. Yr oedd cywilydd ac ofn

ar y cyntaf yn peri ei fod yn eistedd yno yn Ued anesmwyth, ac

yn addaw cychwyn adref o hyd wrth ei gydwybod, ac eto y
pleser yn ei ddal yno. Fel yr aderyn bach, mae pob ysgogiad i'r

adarwr yn ei ddychrynu, nes y mae ar gymeryd ei aden bob myn-

yd}'n, ac eto mae ei awydd am yr abwyd yn ei gadw i chwareu o

gwmpas y fagl, nes o'r diwedd myned iddi. Ar ol myned adref,

darluniai y diafol y pleser a gafodd yn ei ddychymyg ; aeth yno

drachefn, a thrachefn—arosai yn hy—yfai ychwaneg—yr oedd

yr ofn a'r cywilydd }'n Ueihâu, a'r pleser yn cynnyddu ; tlodi, yr

hwn sydd yn sicr o ddilyn meddwdod, yn gwneuthur ei d ei

hun yn fwyfwy anghysurus iddo, a hyny yn gwneyd y dafarn yn

fwyfwy hyfryd. Mae ei gyfeiUion anrhydeddus yn cefnu arno, a

hyny yn peri iddo ymgysyUtu yn fwy wrth y meddwon. Wrth

ildio ac ildio i'r temtasiynau, yr oeddynt hwy yn myned gryfach

gryfach, ac ymroddiad ei feddwl yntau i'w gwrthwynebu yn

myned yn Ueilai. O'r diwedd y mae yn coUi pob Uywodraeth

arno ei hun ; ac fel Uestr a gipid gan y gwynt y mae yn myned
rhagddo, rhagddo, i ddannedd pob dinystr, nes gwneyd Uong-

ddr}4had am ei ffydd, ei garitor, ei amgylchiadau, ei gorfif a'i

enaid, am amser a thros byth. O ieuenctyd, gochelwch yr

achlysuron ! Os yw y cwmni a gedwi yn dy demtio i yfed, mae
Duw yn peri i ti beidi bod yn eu mysg hwy. Os yw gweled y
ddiod yn deffro y blys drwg yn dy galon, mae Duw yn peri i ti

beidio edrych arni. Os profaist fod yn dy alwedigaeth fydol

demtasiwn i feddwdod ry gref i'w gorchfygu, âg aros yn yr alwed-

igaeth hono, y mae yn ddyledswydd arnat ei gadael heibio. Os
gw}'ddost fod blys a blas pob diodydd meddwol yn fagl i ti, mae
hyny yn alwad i'w rhoi heibio yn hoUol. " Na chyffwrdd, na

archwaetha, na theimla," yw galwad Duw arnat ti. Wrth ba

reswm y dysgwyU gael dy gadw rhag y pechod ei hun â cheUwair

â'r achlysuron iddo? "A ddichon un rodio ar farwor heb losgi

ei draed, a dwyn tân yn ei fynwes heb losgi ei ddiUad ? " Mae yr

Hwn sydd yn gwahardd meddwdod yn gwahardd hefyd yr hoU

achlysuron iddo, ac am hyny y mae yr achlysuron eu hunain yn

bechodau. Ac a ddysgwyU di i'r Arglwydd dy gadw rhag y naiU
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bechoJ â thithau yn byw yn y pechodau sy'n tywys iddo ? Pa

reswm sydd mewn dysgwyl i achosion beidio esgor ar eu heffeithiau

eu hunain ? Y mae deddfau dy natur y fath fel y mae cyflawni y

naiU ddrwg yn arweiniad iddi i ddrygau eraiU ; a chyflawni rhyw

ddrwg unwaith yn gadael tueddiad cryf ynddi i'w gyflawni

drachefn a thrachefn ; ac felly ä ymlaen yn ddiddiwedd.

Mae y chwant, yntau, yn dy fynwes yn amcanu at yr eithaf.

Mae yn Uithio i gael ymddwyn, ac yn ymddwyn i gael esgor ar y

pechod yn weithredol, a'r pechod pan esgorer arno, am or^^hen

trwy dy gael i fyw ynddo, nes yr esgoro ar farwolaeth. Fel hyn

ychydig a welir ar ol eu gorchfygu gan y diodydd cryfion byth yn

diwygio. "Pwy bynag a elo i mewn ati hi, ni ddychwelant, ac

nid ymafaelant yn Uwybrau y bywyd." Gelli di sy'n penderfynu

aros yn safn y brofedigaeth, ddarllen dy drueni yn y beggar llwm,

afiach, caled, a diystyrllyd âg y mae meddwdod wedi ei Iwyr

ddinystrio, a gweled dy ddiwedd yn yr adyn âg y mae y dyfroedd

poethion wedi ei anvain i'r tân anniffoddadwy. O na saf i siarad

moment â'r demtasi\vn ; na ildia drwch blewyn i'r brofedigaeth !

Dianc am dy einioes oddiwrth yr holl achlysuron. Gwaedda fel

Tywysog mawr ein hiachawdwriaeth, " Ymaith, Satan, dos yn fy

ol i 3 " a thrwy ei ras ef ti gei y fuddugoliaeth, ac a fyddi yn fwy

na choncwerwr.

4. Os mynwn gadw y barnedigaethau, trAvy chwanegu cymedr-

older at bob rhinwedd arall a ofynir ganddynt, y mae yn rJiaid i

ni arfogi yn erbyn arferion yr oes gyda diodydd cryfion.

Un o arferion pechadurus ein hoes ni ydyw cysylltu diotta wrth

bob peth. Heb son am y cyfarfodydd cyhoeddus a gynneUr

o bwrpas i addoli duw y gì\'in, ac i faethu llygredigaeth, nid oes

un gorchwyl cyffredin, masnachol na chyfeillgar, g^vladol na

chrefyddol, nad ydynt yn cael eu halogi yn ddirfawr trwy yr

arfer bechadurus hon. Mae y trachwant hwn fel brenin wedi

myned i fewn i lawer o glybiau, g^\^eithdai, a restries y wlad,

a Uunio eu deddfau a'u rheolau yn fanteisiol iddo ei hun.

Yn ein trefydd mawrion, ni chaiff na gweithiwr, na hretitis,

fyned i mewn i weithd meistr yr un o'r crefftau, heb dalu

teyrnged—weithiau bunnoedd—at gynnal llywodraeth meddw-

dod yn y wlad. Os edrychwn i deuluoedd ar bob achl)sur,

megys bedyddio, priodi, neu gladdu, cawn weled dyniun yn



íìo Ÿmroddiad ac Ardystiad o blaid Dirwest

feddwon, ac yn yr agweddau mwyaf annynol, gwrthun, a rhyfygus,

a hyny gyda y pethau mwyaf sanctaidd, ac yn yr amgylchiadau

mwyaf difrifol. Os edrychwn i gymydogaethau ac ardaloedd, ni

a gawn weled eu trigolion, ar ddyfodiad yr etifedd i'w oedran, a

dygiad y cynauaf i'r ysgubor, agoriad tai tafarnau newyddion,

cyfarfodydd o rith gwneyd elusenau i'r tlodion, ac yn eu march-

nadoedd a'u ffeiriau, yn ymwerthu i feddwdod a thrythyllwch.

Ac ar achosion cyhoeddus a gwladol, megys ethoUad ein senedd-

wyr, y mae y wlad o'r bron i'w gweled yn fflam o wallgofrwydd, dan

effeithiau ysbryd plaid wedi ei ennynnu gan y dyfroedd poethion.

Beth yw ein dyddiau gwylion ond gwyhau meddwdod ? Ar y

rhai hyn, ymgasgla cantorion rhai addoldai i'r dafarn, Ue y mae y

wobr am ganu mawl i Dduw yn cael ei gwario dan ganu

raaswedd a thrythyllwch. Fy mrodyr o bob enw, ni ddylai

y pethau hyn fod feUy. Nid oes gyfeiUion yn ymweled â'u

gilydd, na bargen yn cael ei gorphen, na swm yn cael ei dalu,

na chymwynas yn cael ei gwneuthur gan y naiU i'r UaU,

mewn Uawer o fanau, nad yw y chwant hwn yn codi toU oddiar y

cwbl. Mae y diafol fel heUwr cywrain, yn ysbio y Uwybrau a'r

tyUau ag y mae plant dynion yn tramwy trwyddynt, gyda eu hoU

orchwyHon cyfreithlawn, ac yn gosod y fagl hon ynddynt oU. A
chan fod y pethau hyn yn hen arferion, a dynion wedi coUi pob

ofn a chywilydd wrth eu dilyn, a Uawer o grefyddwyr yn eu

dirgel gymeradwyo, mae eisieu yr un zel a'r un gwroldeb

sanctaidd, i wrthsefyU y temtasiynau iddynt, ac i ddal yr erUdig-

aethau a gawn wrth dystio yn eu herbyn, ag oedd yn eisieu ar y
merthyron i farw tros y gwirionedd. Mae y byd fel cenUif yn

cydredeg yn sianel anghymedroldeb i bob budreddi. Ac y mae
yn ddyeithr ganddo os na redwch gydag ef ; mae yn synu beth

aU fod yr achos ; ac yn y man fe dyr aUan i'ch cablu chwi.

"Beth! a yw myned i'r dafarn i wneyd bargen yn bechod y
dyddiau hyn ? A ga i ddim peint neu ddau o ddiod y nos ar ol

cadw noswyl ? A ydynt yn gwarafun i ni dipyn o fwyniant ar ol

cael y cynauaf i mewn? Beth a feddyUai fy nghyfeiUion o

honof pe na bawn yn ceisio gwirod a diod i'r t i wneyd

yn Uawen wrth fedyddio fy un bychan ? Mae hwn a hwn yn rhy

gybyddlyd i gladdu ei berthynasau yn anrhydeddus; nid oedd

yno ddim. diod i'w gael cyn cychwyn y corff i'r Uan, na myned i'r

I
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dafarn ar ol claddu ; ni welwyd erioed gladdedigaeth nior

gyffredin ac isel yn ein cymydogaeth ni. Nid oes yr un wraig

fwy crintach yn yr hoU dref na hon a hon ; ni chynnyg hi byth i

chwi ar un achlysur gymaint a glasied o gin ; prin yr ydwyf fi yn

cofio gweled na gwin na gwirod erioed ar ei bwrdd hi."

Fe allai fod iaith fel hyn yn rhy annheilwng i'r pulpud ; ond

y mae yn sicr genyf fod ofn cael eu beío a'u condemnio yn y dull

hwn yn peri i lawer lynu wrth arferion llygredig yr oes yn groes

i'w cydwybodau. Nis gall neb ddirnad llymder yr erUdigaeth

trwy wawd a gogan y mae llawer bachgen ieuanc yn ei dyoddef

trwy y dydd, a phob dydd, oddiwrth ei gydweithwyr, am nad yw^

yn rhedeg gyda hwy i feddwdod a gormodedd. Y fath wroldeb

sydd yn eisieu mewn cwmpeini, i wrthod cydymffurfio â hwy,

pan fyddo'r gw^draid yn myned oddiamgylch drachefn a

thrachefn, a'r dyn yn gwybod fod ei ymddygiad yn eu brathu

ac yn eu condemnio hwy, ac yn deffro eu gelyniaeth i'w ddifrio

a'i gondemnio yntau ! Mae ymlyn iad dynion wrth yr hen arfer-

ion pechadurus a gawsant tnvy draddodiad y tadau mor gryf, fel

nad oes dim ond gwerthfawr waed Crist a'u gwareda oddiwrthynt.

Ond y mae hwn yn ddigon effeithiol i wneuthur hyny. Fe allai

fod yma ddynion heddyw ag y mae meddwdod wedi myned fel

ail natur iddynt. Y maent wedi ei hurddo i'w holl ddefodau

halogedig o'u mebyd, ac wedi eu gwrth-hoelio ynddynt \x\jy

fynych a hir ymarfer â hw>'. Y mae ymadael â hwy ar unwaith

yn ymddangos yn beth anmhosibl yn eu golwg. O bechadur,

edrych ar Grist yn marw i brynu trueiniaid oddiwrth eu hofer

ymarw'eddiad, ac fe syrth dy gadwyni oddiwrthyt, fel }t eiddo

Pedr wrth gyffyrddiad yr angel. Gwna drysau heiym dy hen

arferion annuwiol ymagor i ti megys o'u gwaith eu hun. Cei

gymhorth i ymadael â dy hen gyfeillion, wrth ba rai yr ydwyt

wedi dy dido er ys blynyddoedd yn nghadwynau anghymedrol-

deb. "Am hyny, gan ddyoddef o Grist drosom ni yn y cnawd,

chwithau hefyd byddwch wedi eich arfogi â'r un meddwl
;

oblegyd yr hwn a ddyoddefodd yn y cnawd a beidiodd â

phechod; fel na byddo m^yyach fyw i chwantau dynion, ond i

ewyllys Duw dros yr amser sydd yn ol yn y cnawd. Canys

digon i ni yr amser a aeth heibio o'r einioes i weithredu ewyllys y

cenedloedd, gan rodio raewn trythyllwch, trachwantau, meddw-
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dod, cyfeddach, diotta, a ffiaidd eilunaddoliad." Mae temtas-

i}nau yr oes hon i anghymedroldeb yn aml a chryfion iawn.

Pared yr Arglwydd fod crefydd\v}r a ieuenctyd yr oes ynghyd a

phawb sydd eto yn gymedrol, wedi eu harfogi yn eu herbyn yn y
íifeiriau, y priodasau, a'r claddedigaethau. Gwnaed yr Arglwydd

Gymdeithas Cymedroldeb fel magwyr efydd gadarn, i wrthsefyll

yr arferion annuwiol, a newid y defodau halogedig, fel y byddo

ffeiriau, clybiau, a gweithdai, ynghyd a hoU arferion yr oes

sy'n codi, wedi eu ffurfio a'u sefydlu niewn cymedroldeb a

dirwest.

5. Os mynwn gadw y barnedigaethau yn hyn, rhaid bwrw y
iìiedd7von allan dr eglwyst, ac na bo dim cyfeillach rhwfig

roffes7ciyr â hwy oiid yr hy?i nas gellir ei ochelyd heb fyned allan

dr byd. Fe allai fod yr eglwysi yn lân oddiwrth ddynion sydd

wedi ymwerthu yn hoUol i feddwdod, ac yn diarddel y rhai sydd

yn syrthio iddo yn amlwg a chyhoeddus drachefn a thrachefn.

Ond pa faint o broffeswyr sydd yn byw ar ei gyffiniau, ac i'w

gweled yn fynych mewn tafarndai gyda eu pibellau hirion, a'u

hwynebau cochion, a hyny yn anamserol, ac o ddewisiad, heb

amgylchiadau yn eu galw, na busincss yn eu dal ? Mae y cyfryw

ddynion yn warth mawr i grefydd, ac yn gryfder mawr i anghym-

edroldeb yn y wlad. Byddai breninoedd duwiol Judah yn

fynych yn glanhâu ac yn adgyweirio y deml cyn ymosod at

ddiwygio y wlad. Mae yn debyg na Iwyddwn ninnau ddim i

ddarostwng anghymedroldeb yn y byd nes cael yr eglwysi yn lân

a phell oddiwrtho yn gyntaf "Mi a ysgrifenais atoch na chyd-

ymgymysgech, os bydd neb a enwir yn frawd yn odinebwr, neu

yn gybydd, neu yn feddw; gyda'r cyfryw un na chydfwyta

chwaith." Na chydfwyta gydag ef yn nh Dduw, yn ei d ef,

yn nh dy gymydog, nac yn dy d dy hunan ; hyny yw, mewn
gwleddoedd cyfeillgar, ac o ddewisiad. Mae yn wir fod y crist-

ion weithiau tan anghenrheidrwydd i wneuthur hyny, ond ei

groes a'i flinder ydyw, ac nid peth hyfryd i'w feddwl. Y mae
ymddygiadau crefyddwyr yn aml yn tueddu i wneuthur ceryddon

eghyysig yn aneffeithiol, tnvy gadw yr un gyfeillach fynwesol

â rhai fo danynt yn hollol fel o'r blaen. Ofer idd)nt ddyweyd eu

bod yn ymgymysgu â hwy yn eu cyfeillachau cyffredin rliag eu

Guledu, ac i geisio eu henniU a'u troi. Nid dyna y ffordd : mae
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Duw wedi ordeinio ymneiUduo oddiwrthyTit, yn yr ystyr hwn, fel

moddion i'w dwyn i edifeirwch. "Na fydded i chwi gjnTideithas

âg ef megys y c^-wilyddio efe." Mae yn ddigon tebyg, pe

byddai yr eglwysi yn grafif ac effro, y bwrid Uawer allan o honynt

o herwydd meddwdod; ond y mae yn debyg hefyd y byddai

Uawer ynddynt wedi hyny a brawf y farn yn ddynion anghymed-

rol, oblegid y mae graddau mewn anghymedroldeb, fe allai, tu

hwnt i'w desgrifio. Ac y mae Uawer yn byw megys ar derfyn

dirwest ac anghymedroldeb, ac y mae yn anhawdd profi pa bryd

y mae y dyn yn myned dros derfynau y naiU i mewn i derfynau y

llall, ac i ba un o'r ddau y mae yn perthynu. Ei gysur ef ydyw

nad oes neb a all ei brofi yn ddyn meddw; ond fe ddylai

ystyried hefyd nad oes neb a all ei brofi yn ddyn cymedrol

chwaith. A phan benderfyno y farn ei achos, fe all pethau droi

yn ei erbyn am byth.

Yr ydw)'f wedi meddwl, pan fyddo diod gref i ni yn ddiod

feunyddiol, ac yr arferom yfed, îe, ond ychydig o honi, pryd na

feddyUem am yfed llaeth, na dwfr, na dim arall, a'i hyfed o ran

cyfeiUach, pryd na bo ei heisieu i wlychu ein tamaid na thori ein

syched, ein bod eisoes raewn tir tra ammheus, ac yn nesu at dir

tra pheryglus. Dylem gydnabod tiriondeb yr Arglwydd yn

rhoddi galwad arnom tr^vy Gymdeithais Cymedroldeb i ddyfod

allan o'r tiroedd tywyU hyn : rhodded i ni hefyd ysbryd i

ufuddhâu !

6. Os m)Tiwn gadw bamedigaethau yr Arglwj'dd yn hyn,

gochelwn dcìntio eraill i yfcd. Mae rhoddi cwpanaid o ddwfr i un

o ddysgybUon Crist jti weithred o gariad at Grist. Mae rhoddi

diod i'n gelyn pan fo syched arno yn weithred o ufudd-dod i

GrisL le, y mae rhoddi diod gadarn i'r hwn sydd ar ddarfod am

dano, a gunn i'r trwm ei galon, yn weithred o elusen a thrugaredd.

Ac fe aUai mai i'r cyfi^w rai, yn y cyfryw amgylchiadau, y

mae y gwin a'r ddiod gadarn i'w rhoddi, yn benaf, os nad yn

unig. Ond y raae y Duw sydd yn. gorchymyn eu rhoddi yn yr

amgylchiadau hyn, yn cyhoeddi gwae am eu rhoddi i dd)-benion

eraUl, " Gwae a roddo ddiod i'w gjTnydog, yr hwn ydwyt yn

rhoddi iddo dy gostrel ac >ti ei feddwi hefyd, er cael g^veled eu

noethni hwynt." Mi a garwn arafu wrth gyhoeddi gìvae Duw ar

fy nghydgreadur ; ond yr wyf yn meddwl fod y wae yn y geiriau

Cyf. III. H
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â'i gafael yn mhawb âg y mae eu hymddygiadau unrhyw ffordd

yn tueddu i feithrin anghymedoldeb.

Gwae a roddo ddiod i'w gymydog i'w yspeilio o'i arferion

cymedrol. Mae Uawer a wnânt hyn yn fwriadol ; ond y mae llawer

mwy yn ei wneuthur yn ddifwriad, wrth gymhell eu diod a'u

gwirod ar bob achlysur o ran caredignvydd. Pwy nas gyr fod

holl gyfeillachau bywyd wedi eu cydwau âg ymyfed, a bod cared-

igrwydd, a rhoddi diodydd cryfion, bron yr un peth ? Os geilw

dy gyfaill, ni waeth pa awr ar y dydd, na pha un ai sychedig ai

jjeidio, yr ydwyt yn rhoddi iddo dy gostrel. Am unwaith yr eir

i'r cwpbwrdd i ymofyn y dorth, eir i'r seler i ymofyn y botel

lawer o weithiau. Yr ydwyf yn ammheu am lawer gwledd

grefyddol, lle y mae y gr a'r wraig yn cymhell eu cwrw, eu gwin

a'u spirits ar ol ciniaw, ac ar ol tê, yn unig o ran caredigrwydd

—

pe rhuthrai Duw i mewn fel i wledd Belsassar, a chodi y gyd-

wybod o'i chwsg, na phrofai y cwmni yn y fan fod ganddynt

rywbeth i'w settlo â Duw ynghylch y wae yn y geiriau.

Gwae a roddo ddiod i'w gymydog i borthi a c/iryfhâu ei

arferion anghyincdrol. Mae dyn mewn fei'cr yn gyffredin yn dra

sychedig ; ond arswydai pawb roddi iddo i'w yfed yr hyn fyddai

yn faeth i'r cleíyd, ac yn angeu iddo yntau, er maint ei daerineb

am dano. Ond y mae chwant diod fel twymyn boeth, ac y niae

lle i ofni ein bod oU yn rhy euog o'i phorthi ; o'r cymydog sydd

yn rhoddi ei hanner pcint ar bob achlysur, o ran caredigrwydd,

hyd y seneddwr, gyda'i dai agored ar amser yr elections. Os
ydyw yn bechod ar ddyn borthi ei chwant ei hun yn lle ei

farweiddio, onid ydym ninnau wrth hyn yn gyfranog o'i bechod

ef ? Ac os yw y dyn wrth borthi ei chwant yn ei ladd ei hunan,

onid yw yn berygl yr ystyrir ninnau yn y farn yn gyfranog

o'r Uofruddiaeth.

Gwae a roddo ddiod i'w gymydog i'w yspeilio di ddiweirdeb

;

fel y gwnaeth merched Lot â'u tad. Pa faint o hyn sydd eto

rhwTig meibion a merched, yr Hwn sydd â'i lygaid yn gweled

cuddfëydd anwiredd yn unig a ^vyr. Os ydwyt ti yn euog,

yr ydwyt tan y wae.

Gwae a roddo ddiod i'w gymydog i\v yspeilio di synwyrau;

i'r dyben o gael difyrwch wrth glywed y dyn yn cablu Duw, yn

damnio ei enaid, yn siarad ac yn canu maswedd ac ynfydrwydd.
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A pha faint o demtio sydd ar ddynion i yfed ìr dyben i'w

hyspeilio o'u ineddiamiaii ì Yr ydwyt yn rhoddi dy gostrel i'r dyn

ac yn ei feddwi, er cael ganddo werthu yr anifail am lai na'i

werth, neu lawnodi y weithred a fo'n dinystrio ei amgylchiadau.

Onid oes lawer o hyn yn bod wrth werthu meddiannau yn flfeiriau

(auctions) ein g\vlad ?

Gwae a roddo ddiod i'w gymydog er mwyn eí yspcilio ef o'i

grcfydd. O pa faint o argraffiadau daionus tnvy y gair y mae

meddyhau d}nion ieuainc yn eu colli, trwy ymlygru ymysg eu

gilydd gyda diodydd cryfion ! lë, y mae llawer na roddant ond

ychydig at un achos da, yn ddigon parod i wario llawer er mwyn
meddwi crefyddwT, a dinystrio }t argraffiadau crefyddol o feddyl-

iau eu cydnabod. Bydd Crist yn dyAveyd wrthyt ti yn y farn,

" Bum new}Tîog ac ni roddaist i mi fwyd ; bu arnaf syched ac ni

roddaist i mi ddiod." A'r ad}Ti a ddyfethaist }ti d}^vcyd, " Efe

a'm meddwodd i lawer gwaith, i'm twyllo, i'm treisio, ac i ddifa

gwaith Ysbrj-d Duw ar fy meddwl." Mae mwynder crefyddol

miloedd yn ymadael trwy feddwdod ; ac a ydyw eu temtasi}nau

cyntaf iddo yn peidio codi oddiwrthym ni? " Ac mi a gyfodais

o'ch meibion chwi rai yn brophwydi, ac o'ch gA\r ieuainc rai yn

Nazareaid ; ond chwi a roisoch i'ch Nazareaid win i'w yfed—oni

bu hyn, O meibion Israel? medd yr Arghvydd."

7. Er cadw y barnedigaethau yn hyn, gwnawn bob yìudrech i

achub yr oes sydd yn codi. Na roddwch o'ch glasied i'r baban

bach ar eich gliniau. Na adewch iddynt eich gweled yn ei yfed,

ac yn ei gymhell ar eich cyfeillion. Dangoswch i'r ieuenctyd y

perygl o ddechreu cellwair â diodydd cry^fion. Tröer pob ysgol

}Ti Gymdeithas Cymedroldeb. Dyweded pob athraw WTth y rhai

sydd dan ei ofal, a phob tad A\Tth ei blentyn, " Fy mab, na fydd

ymysg y rhai sydd yn meddwi ar win, canys y meddw a'r glwth a

ddaw i dlodi. I bwy y mae gwae ? i bwy y mae ochain ? i bwy

y mae cynhen ? i bwy y mae dadwrdd ? ac i bwy y mae gwelíau

heb achos ? i b\vy y mae Uygaid cochion ? I'r rhai sydd yn aros

wrth y g\vin, i'r neb sydd yn m}Tied i ymofyn am win cymysgedig.

Nac edrych ar y gwin pan fyddo coch, pan ddangoso ei liw yn y

cwpan, pan }Tngynhyrfo yn iawn. Yn y diwedd efe a frath fel

sarph ac a biga fel neidr." O help i gredu hyn ! Os äi di

unwaith tan ei lywodraeth, fe dy garia tu draw i feddyginiaeth.

H 2
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" Ti a fyddi megys uu yn cysgu yn nghanol y môr, ac fel un yn

cysgu yn mhen yr hwylbren. Curent fi, meddi." Curai fy

nghydwybod fi, ceryddai fy mherthynasai fi, cosbai y swyddogion

gwladol fi ;
" ond ni chlafychais ; duUent fi, ac nis gwybûm

;
pan

ddefifröwyf, mi a äf rhagof; nii a'i ceisiaf drachefn." O mor an-

obeithiol yw diwygio y rhai sydd wedi myned i'r gradd pell hwn
mewn anghymedroldeb ! Eto pwy a yr na achubwn rai o

hono ? Ond ymdrechwn yn egníol i gadw yr oes sy'n codi rhag

myned iddo. Mi a'u gwelais yn y trefydd mawrion, pan fethent

a diffodd y tân lle y byddai wedi ennynu, yn troi y peiriannau

(fire-engines) i weithio ar yr adeiladau nesaf i'w gadw rhag cerdd-

ed ymlaen. Os methwn ninnau, fy nghyfeiUion, â diffodd y tân

hwn Ue y mae wedi ymaflyd er ys blynyddoedd, trown beiriant

mawr Cymdeithas Cymedroldeb i weithredu ar ieuenctyd yr oes

;

a thrwy fendith yr Arghvydd fe fydd y rhai hyn i'w gweled, wedi

i'r tân—y demtasiwn i'r gwirod—fyned heibio, fel adeiladau

prydferth Uawn trysorau, oddeutu y murddyn Uosgedig, ag sydd

wedi ei hvyr ddinystrio trwy anghymedroldeb. O y mae yn

bosibl y bydd yr oes sy'n codi yn gadwedig, eto feUy megys trwy

dân ! Defírown i weithio tra bo ei fflamau cynddeiriog yn

dyrchafu.

8. Os myni gydffurfio â gahvad y gair i gymedroldeb, brysia o

afael ineddxvdod at Grist, rhag ofn i ti gael dy ollwng iddo, yn

farn am ei wrthod ef.

Mae parhau yn ddiffrwyth dan yr efengyl o'r diwedd yn tori

aUan yn gnd o bechodau. Fel maes diffrwyth ar ol ei wrteithio,

y mae ei chwn yn fwy toreithiog nag o'r blaen. Gwrthododd

gwrandäwyr Noah yr efengyl, a rhoddodd Duw hwy i fyny. A
pha beth fu y canlyniad? "A'r Arghvydd a welodd mai aml

oedd drygioni dyn ; canys pob cnawd a lygrasai ei ffordd ar y
ddaear. A Duw a ddywedodd wrth Noah, Diwedd pob cnawd

a ddaeth ger fy mron, oblegid Uanwyd y ddaear â thrawsedd

drwyddynt hwy, ac wele mi a'u dyfethaf hwynt gyda'r ddaear."

Eglurodd Duw ei hun i'r paganiaid ; ond ni ddarfu iddynt hwy
" ei ogoneddu ef megys Duw. Nid oedd gymeradwy ganddynt

gadw Duw yn eu gwybodaeth. Oblegid hyn"—oblegid hyn,

syhvch, " rhoddes Duw hwynt i fyny yn nhrachwantau eu

calonau, i wyniau gwarthus, ac i feddwl anghymeradwy." A pha



beth fu y canljTiiad? Ymdroi raewn pydewau rhy ffiaidd i'w

holrhain. Ac os gwnaeth Duw felly â dynion am wrthod

goleuni natur, pa faint mwy y gT^'na felly â dynion am wrthod yr

efeng)'! ? O ai dynia sydd wedi gAvneyd Cymru fawr ei breintiau

fel maes y dyn diog, a drain wedi codi ar hyd-ddi oll ? Ai Duw
yn dechreu dial am ein dififrAA^thder dan yr efengyl sydd yn peri

fod llawer o'n «laddedigaethau, ein priodasau, a'n ífeiriau, yn

gorsydd rhy leidiog i ddyn yn ofni Duw fyned iddynt? Os

metha yr ymosodiad sydd yn cael ei wneyd yn awr yn erbyn

anghymedroldeb, ac os gi^'elir d\\ylaw crefyddwyr wedi gwy^vo,

Cymdeithas Cymedroldeb wedi ei hanghofio, a meddwdod yn

parhâu i flaguro. y fr^rydr wedi darfod ac anghymedroldeb wedi

cario y dydd, bydd hyn yn an^^dd dychrynllyd fod yr Arglwydd

wedi rhoddi ein gAvlad i gadw ynddo i ryN farn dymmorol, a

ysguba filoedd, fe allai, o'i thrigolion i'r byd mawr. Fedd\vyn,

os geilw Duw arnat ti eto, g^^Tando, rhag mai dyna y cymhelliad

olaf a gei di byth.

II. Bellach sylwn ar y dull y mae y Salmydd yn ym-

RODDi I gyflawni ei ddyleds^v\'dd :
" Tyiigais y cadwn

famedigaethau dy gyfiawnder." Yr ydjmi yn golygu y gair

"tyngu" mewn ystyr helaeth, yn cynnwys ardystiad y duwiol

wrth Dduw o ymroddiad ei feddwl i ufuddhâu iddo. Yn adn.

115, y mae yn ardystio yr un peth ger bron dynion, âg a wna

yma ger bron Duw. "Ciliwch oddiwrthyf, rai drygionus ; canys

cadwaf orchymynion fy Nuw. Tyngais y cadwn famedigaethau

dy gj'fiawnder."

Yn awT, dyma y duU yn hoUol ag y mae Cymdeithas Cymedr-

oldeb yn galw arnom ninnau i jTngysegru i'r Arglwydd yn

y gangen hono o'i wasanaeth, sef trwy ymroddiad calon ger

bron Duw, ac ardystiad cyhoeddus ger bron dynion, ein bod

yn penderfynu lhv}Tymwrthod â gwirod poethion (oddigerth fel

meddyginiaeth), a g^^Tthsefyll yr holl arferion sy'n tueddu i

angh}Tnedroldeb ymhob modd.

Mae yn amlwg i bawb a ystjTÌo, fod meddwdod mor uchel ei

ben. ac mor ddinystriol yn ei effeithiau yn ein gwlad, fel y mae

galwad araom i ddyfod i'r maes yn ei erbyn me\\Ti rh)^v ddull

heblaw yn y llw^br cyffredin. Ac i'r dyben o annog ein cyd-

genedl, yn enwedig crefyddwyr, i gydymosod yn ei erbyn yn y
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llwybr hwn, ni a geishvn ddangos ei fod yn Uwybr rhesymol ac

ysgrythyrol ; ac felly y mae sail i ddysgwyl y bydd i'r Arglwydd

ein llwyddo.

1 . Alae y Ihuybr hwn yn hollol gyd-daro â'r dull yr ydym yn

ymgyflwyno i hoU wasanaeth yr Arglwydd yn gyffredinol, sef,

trwy ymroddiad gwirfoddol mewn cyfammod. Mae gwasanaeth

pob cristion i'r Arglwydd wedi ei sylfaenu ^r fyned mewn
cyfammod â Duw yn Nghrist. Mae cyfammod Duw yn dy

gnawd er y dydd y bedyddiwyd di; ac yr ydwyt wedi ei

adnewyddu lawer g^yaith wrth fwrdd yr Arglwydd. A thi a

wyddost os bydd rhyw bechod neillduol yn dy flino, nad ydwyt

byth yn gwir weddio yn ei achos heb fod dirgeloedd dy galon yn

tyngu i Dduw yn ei erbyn. Yn awr, os yw amgylchiadau yn

galw am i ti ardystio yn gyhoeddus ger bron y byd benderfyniad

dy feddwl i lwyr}'m^\Tthod â phob peth sydd yn arwain i feddw-

dod ac anghymedroldeb, paham y gwrthodi wneuthur hyny?

Yn ddiau, nid am dy fod yn golygu ymrwymo ac ymgyfammodi

yn anghyfreithlawn ; canys y mae dy holl wasanaeth i'r Arglwydd

wedi ei ddechreu a'i sylfaenu yn hyny, ac mae rhywbeth o'i

natur yn rhedeg trwy lawer o dy ddyledswyddau. Os dywedi

fod arnat ofn dyfod i rwymyn Cymdeithas Cymedroldeb rhag na

chyflawni, gallasai yr un peth dy gadw rhag cymuno na gweddío

byth ; a chyda mwy o reswm, canys yn y rhai'n yr ydwyt yn tyngu

i Dduw yn erbyn holl chwantau y galon, ond yma nid ydwyt

ond dadgan dy benderfyniad i ymattal oddiwrth ryw ymarfer-

iadau allanol.

2. y mae y llwybr hwn yn ddull ysgrythyrol o ymarfogi y?i

erbyn temtasiynau ncilldiiol pan y byddofit yn ymosod arnojn. Fel

hyn yr ymarfogai Dafydd, pan oedd yr olwg ar yr annuwiol

yn cyffroi ei nwydau. " Dywedais," sef, trwy benderfyniad ac

ymroddiad, " cadwaf fy ffyrdd rhag pechu â'm tafod ; cadwaf

fifrwyn yn fy ngenau, tra fyddo'r annuwiol yn fy ngohvg. Bwried-

ais na throsedda fy ngenau." "A Daniel a roddes ei fryd

nad ymhalogai efe trwy ran o fwyd y brenin, na thrwy y gwin a

yfai efe." " Gwnaethum ammod â'm Uygaid," meddai Job.

" Pan eisteddych i fwyta gyda thywysog, ystyria yn ddyfal beth

sydd yn cael ei roddi ger dy fron, a gosod gyllell ar dy geg, os

byddi ddyn blysig;" hyny yw, ymroddiad a phenderfyniad i
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wrthseíyll y demtasiwn. Fel hyn y mae gorchfygu temtasiwn

:

trwy droi y galon yn benderfyniad diysgog yn ei herbyn. Yn
awr, gofynaf, A ydyw ein temtasiynau ni yn yr oes hon i

anghymedroldeb ddim yn galw am i ni ymarfogi yn y dull hwn

yn eu herbyn ? Mae yn awr y brofedigaeth ar yr holl wlad gyda

y pechod hwn. Mae milocdd wedi eu gorchfygu a'u dyfetha gan

y demtasiwn, a miloedd eraiU wedi eu hanafu yn drwm, a phawb

yn agored i'w rhuthriadau. Mae Satan yn temtio, y byd yn

temtio, cyfeilUon yn temtio, a'r cnawd yn temtio. A pha beth

a allwn ni wneuthur yn ^vyneb yr holl demtasiynau hyn ond

ymarfogi trwy benderfyniad cadarn i'w gwrthsefyll? Os yw yn

ddyledswydd eu g\vrthsefyll, mae yn ddyledswydd penderfynu

gwneyd ; ac os yw yn ddyledswydd penderfynu gwneyd, mae yn

ddyledswydd hefyd, os gellir dysgwyl Ues o hyny, cyhoeddi ein

penderfyniad i'r byd. Os yw yn fuddiol i'r cristion dyngu yn

erbyn ei demtasiynau dirgel ger bron Duw, gall fod yn fuddiol

hefyd, pan fo y temtasiynau yn gyhoeddus a chyffredin, ymrwymo
i ymwrthod â hwy ger bron y byd. I hyn y mae Cymdeithas

Cymedroldeb yn ein galw, sef, i ardystio ein hymwrthodiad â

phob peth sy'n fagwraeth i feddwdod. Ac yr ydwyf yn meddwl

y gall cymeryd ei hiau arnom, trwy ymrwymo mewn modd difrifol

i wneuthur hyny, fod yn fendithiol i ni, a'n gwneyd o fendith

i erailL , Er mor Uygredig yw plant dynion, y mae gan eu

hymrwymiadau difrifol ddylanwad cryf ar eu meddyliau. Beth

sydd yn peri fod llawer yn peidio ymuno â'r gymdeithas hon ond

meddwl nas gallant ymadael â'u gwirod a'u hymyfed, a phe

y Uawnodent yr ardystiad i ymwrthod â hwy, y byddai egwyddor,

geirwiredd, cysondeb, cymeriad, cywilydd, a chydwybod, yn sefyll

rhyngddynt a r dyfroedd a flysiant, fel Uuoedd y Philistiaid rhwng

Dafydd a phydew Bethlehem, ac y byddai eisieu rhyw gedyrn i

dori trwyddynt? Wele ynte, mae hyn yn dangos y budd o

ymrwymo. A thydi s/n caru gorchfygu y temtasiynau, rhwym

dy holl deimladau fel hyn yn eu herbyn ; twng i mewn holl

luoedd dy fynwes i'w gwrthsefyll
;

ysgrifena â'th law dy fod

yn ymwrthod â hwy. Yna pan ddangoso y gwirod eu Uiw yn y

cwpan nes defifro dy flys, a phan fyddo dy gyfeiUion yn eu

cymhell arnat, gelli ddyweyd fel Israel am y Gibeoniaid, " Ni a

dyngasom i Arglwydd Dduw Israel, am hyny nid allwn ni yn awr
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gyffwTdd â hwynt." "Agorais fy ngenau wrth yr Arglwydd, ac

nid allaf gilio."

Mae penderfyniad cadarn yn y meddwl hefyd, nid yn unig yn

arfogi y temtiedig, ond hefyd yu diarfogi y. demtasiwn. Y mae y

blys yn myned wanach wanach bob tro y gorchfygir ef. Mae y

diafol yn ffoi pan bo y meddwl yn gadarn i'w wrthwynebu. Fe

baid dy gyfeilüon â chymhell pan y gwelont dy fod wedi

ymroddi. "Nac erfyn arnaf fi ymadaw â thi," ebe Ruth; "fel

hyn y gwnelo'r Arghvydd i mi, ac fel hyn y chwanego, os

dim ond angeu a wna ysgariaeth rhyngof fi a thithau. Pan

welodd hi ei bod wedi ymroddi, yna hi a beidiodd a dywedyd

wrthi." " Beth a wnewch yn wylo," ebe Paul, " ac yn tori fy

nghalon i ? Parod wyf fi i farw er mwyn enw yr Arglwydd lesu.

A chan na ellid ei berswadio ef, ni a beidiasom." lë, y mae
Cymdeithas Cymedroldeb yn amcanu, nid yn unig diarfogi y
temtasiynau i anghymedroldeb, ond hefyd eu diddyimi. Mae
llawer iawn o demtasiynau dynion i feddwdod yn codi oddiwrth

eu gilydd. Ond y mae y gymdeithas hon }ti eu gahv i ymrwymo
i beidio temtio eu gilydd felly : y distyUwyr i beidio gwneyd

y gwirod, y gwerthwyr i beidio ei werthu, teuluoedd i beidio

ei brj^nu, a'r g\\Tagedd i beidio ei gymhell—ymddyosg yn Uwyr

o'r hoU arferion sy'n fagwraeth i anghymedroldeb. O pe byddai

pawb yn un, a phawb yn wrol dros ychydig amser, byddai y
demtasiwn fawr wedi ei diffodd !

3. Yn y Biblyr ydyni yn cael dynion yn ymiino mewn cyfammod

wrth gydymostivng a chyd-ddiwygio^ ac /'r dyhen gydymosod yn

erbyn echodaii ag afyddai ivedi dirfawr ymdaemi. FeUy y gwnai

Hezecíah, a Josíah, Ezra, a Nehemíah. DarUener Ezra ix. a x.;

a Nehem. ix. Yr oedd pawb wedi ymlygru :
" ein breninoedd,

ein t^'Ayysogion, ein hoffeiriaid, a'n tadau." Yr oeddynt wedi hir

fyw yn eu pechodau :
" Er dyddiau ein tadau yr ydym mewn

camwedd mawr hyd y dydd hwn." Yr oeddynt wedi pechu yn

wyneb breintiau, trugareddau, barnau, a gwaredigaethau. Ac
ebe hwy, " O herwydd hyn oU, yr ydym yn gwneuthur cyfammod

sicr, ac yn ei ysgrifenu, ac y mae ein tpyysogion, ein Lefiaid, a'n

hoffeiriaid yn ei seUo." Wele, fy nghyfeiUion, onid ydym ni fel

gwlad, wedi <;)Y/-bechu, hir bechu, a ma%vr bechu, a hyny cr pob

gorchwyiiaethau, trwy anghymedroldeb ? Pa ryw, pa radd, pa
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oed, pa grefift, pa dref, pa gymydogaeth, pa blaid grefyddol—nad

yw yr haint hwn wedi ymlusgo i'w plith? Pwy sydd o honom

nad y^v yn euog o gefnogi meddwdod trwy ryw íîordd neu

gilydd ? Mae rhai yn gwneyd y diodydd meddwol, eraiU yn eu

gwerthu, eraill yn eu hawdurdodi i wneuthur hyny \
teuluoedd yn

eu prynu, eu cadw yn eu tai, a'u cymhell ar eu cyfeillion
; y tad,

y meistr, y cyfrifol, y duwiol, y gweinidog, yn eu harfer, a hyny

lle y niae eu hesianipl yn Uygru ac yn niweidio. O yr ydym

oU wedi bod yn cynnorthwyo i wneuthur meddwon !

Onid yw camwedd y wlad yn hyn yn faior îawn hefyd ? Mae

yn anmhosibl fod un t o bob ugain yn y wlad yn d tafarn heb

fod mawr bechu ! Mae yn anmhosibl meddwl, fod hanner can'

miliwn o bunnau yn y flwyddyn—deg can' mil hanner cant o

weithiau—yn cael eu treulio mewn diodydd meddwol, heb fod

mawr bechu ! Mae yn anmhosibl meddwl fod chwe' chan' mil

o feddwon yn y wlad heb fod ei chamwedd yn c}Thaedd hyd y
nefoedd ! A phan ystjnriwn fod cyflawnder y dyfroedd meddwol

a yfir bob blwyddyn yn ddigon i wneyd afon o dair troedfedd o

ddyfnder, a chwe' troedfedd o led, a thros bedwar ugain milldir o

hd, diau fod y wlad yn llawn o gamwedd yn erbyn Sanct yr

Israel. Cofiwn hefyd fod meddwdod yn bechod y pechodau.

Mae yn gwneyd dynion yn agored i bob drwg, ac yn eu dyosg

o bob arfogaeth i wrthsefyll temtasiwn. Mae arian, enw da,

sefyllfa anrhydeddus, synwyr, tynerwch cydwybod, yn gysgod

rhag Uawer o demtasiynau ; ond y mae meddwdod yn dinystrio y

rhai hyn i gyd. Ac wedi yspeiUo y trueiniaid o'u harfogaeth,

mae yn ennynu eu chwantau, yn berwi eu nwydau, ac yn llenwi y

meddwl â dibrisdod a gwallgofrwydd, fel y rhuthra y dyn i

aflendid, lladrad, a gwaed. Tydi y bachgen sydd yn hoff o

ddiod cyn bod yn wyth oed, gallem edrych yn dy wyneb a wylo,

fel EUseus yn wyneb Hazael. Paham yr ydych yn wylo ? Am
ein bod yn gwybod y drwg a wnei di yn Nghymru. Dy broffes a

goUi, dy galon a galedi, dy amgylchiadau a ddinystri, dy wraig a

leddi, dy blant a'th gymydogion a lygri, iechyd dy gorff a

ddyfethi, a'th enaid anfarwol a ddemni. Pa beth? ai ci yw dy

was fel y gwnelai efe y mawr beth hyn ? Mae yn ymddangos i mi

y byddi di yn feddiüyn. Mae y pechod hwn y fynyd hon yn

gwneyd y wlad yn Uifogydd cryfion o lygredigaeth tnyyddi. Ac
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y mae ein breintiau hyd yma yn aneffeithiol i'n diwygio. Y mae

y cholera wedi lladd Uaweroedd o feddwon, ond y mae meddw-

dod eto yn fyw. Pa le y mae y miloedd meddwon ? Yn y wlad

y mae miloedd Biblau ! Pa le y mae y dyfroedd meddwol yn

rhedeg fel afon gref, gan ddwyn llaid a marwolaeth y ffordd

y cerddant ? Yn y wlad Ue y mae y dyfroedd bywiol o orsedd-

fainc Duw a'r Oen yn rhedeg yn ffrydiau grisialaidd ! Och,

paham y mae Cymru eto heb ei hiachâu oddiwrth feddwdod?

paham y mae yr ardaloedd eto yn gorsydd lleidiog trwyddynt ?

Ofnwn rhag i'n dedfryd basio, " Ni iacheir ; i halen y rhoddir

hwynt."

Wele, fy nghyfeillion, a ydy^v ein meddyhau yn addfedu i

gydymosod yn erbyn y gorlUf angeuol ? A ydyw y penderfyniad

yn rhedeg trwy galon y wlad a'i holl enwadau crefyddol? A
gawn ni gyd-ddywedyd yn ngA\ydd Duw, " O herwydd hyn oU, yr

ydym yn gwneuthur cyfammod sicr, ac yn ei ysgrifenu ; ac y mae

ein pregethwyr, ein blaenoriaid, ein haelodau, ein gwrandäwjT,

ein hathrawon ysgol, ein hieuenctyd, ein gwragedd, a'n plant, yn ei

seHo." Gwna llawnodi ardystiad roddi i ni fíurf a chanolbwynt

fel cymdeithas; bydd yn rhwymyn o'n hamgylch, ac yn nôd

o wahaniaeth rhyngom âg eraill. Ni wna mo'r tro i bawb roi

heibio yr ymarferiad â'r gwirod yn ddirgel, a phenderfynu diwygio

bob un arno ei hun. Ond y mae yx amgylchiadau yn gahv am i

ni YMUNo i gyd-ddiwygio, a chyhoeddi ein penderfyniad i'r byd.

Trwy ymuno, gaUwn gynnorthwyo ein gilydd i ddiwygio. " Os

dau a syrthiant, y naill a gyfyd y llall
;
" fel rhai wedi IHthro i'r

cenUif yn ymaflyd yn nwylaw eu gilydd i ddyfod i'r làn. O yr

ydym oU yn rhy euog o dynu ein gilydd i'r pydew ! cyn-

northw>^vn ein gilydd allan. Dyweded yr holl deuluoedd, pob

teulu trosto ei hun, a'u g^^nragedd trostynt eu hunain, * Yr ydym
yn gwneyd cyfammod sicr, ac yn ei seHo. Ni phrynwn mo'r

gAvirod byth mwy. Ni chynnygiwn mo honynt i'n cyfeilHon

ar bob achlysur, byth mwy.'

Trwy ymuno, gallwn wresogi a gwroH meddyhau ein gilydd yn

erbyn y gelyn cadarn. " Os dau a gyd-orweddant, hwy a ymg)--

nhesant ; ac os cryfach fydd un nag ef, dau a'i gwrthwynebant

yntau." Os edrychwn i'r byd gAvladol a chrefyddol, cawn weled

pethau anhygoel yn cael eu cyflawni trwy fod dynion yn ymuno :
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y mae'r Bibl yn rhedeg i bob iaith, yr efengyl yn seinio ymhob

gwlad, eilunaddoUaeth a choelgrefydd yn syrthio, fel Dagon o flaen

arch Duw. Ac er mor ddiddym ydyw un aelod o'r cymdeithasau

hyn ar ei ben ei hunan, eto mor nerthol yw fel rhan o'r peiriannau

cryfion s/n ysg\v)'d yr hoU genedloedd, ac yn newid wyneb )t

hoU ddaear ! FeUy yn yr achos hwn, pa mor g}'medrol bynag y
byddo dyn yn byw, eto fel person arno ei hun ni bydd ei ddylan-

wad ar y wlad ond bychan ; ond trwy weithredu mewn undeb â

llawer, fe gerdd yr effeithiau yn agos ac ymheU. Trwy i bawb

o'r rhai cymedrol ymuno i ymwrthod â gwirod, ni a godwn ymat-

taUad oddiwrthynt i fri ac anrhydedd, ac ni a ddygwn yr ymarfer-

iad o honynt i warth a ch)-wilydd. Meddyliwch am ddyn meddw
ar ryw achlysur yn eistedd ymhlith Uíaws o ddynion cymedrol,

parchus, a duwiol : y fath ddylanwad nerthol sydd gan eu presen-

noldeb hwy arno ef ! Mor wyliadurus a chymedrol ydjny gyda'r

diodydd tra yn eu gwydd hwynt ! lë, y mae eu presennoldeb, a

gAV)'bod eu barn am feddwdod, yn cario eu dedfr)'d hwy mor

efifeithiol i'w fynwes, nes defifro ei gydwjhoà, ei gyAvilydd, a'i

hoU deimladau i'w gondemnio ei hun. Mae yr olwg ar y cwpan

a'r ddiod iddo ef, yn y fath g\v'mni, yn foddion i goffhâu ei anwir-

edd, ac i godi ei \\TÌd i'w wyneb, fel y gwna dangos yr eiddo

Uadrad yn y Uys gwladol effeithio ar y Ileidr, pan y mae yn sefyll

o flaen y fainc. Wele, beth pe byddai hoU ddynion dysgedig,

anrhydeddus, a duwiol y wlad, yn yniuno yn un g)'mdeithas, ac

yn cyhoeddi eu penderfyniad i'r byd, o Iwyr^^mwrthod â'r gAvirod

poethion, ac i roddi heibio )t holl arferion Uygredig gyda'r diod-

ydd meddwol : y meistr yn ei deulu, y masnachwr yn ei shop, y
gweinidog yn ei bulpud, a'r swyddog gwladol ar y fainc, yn

cyhoeddi i'r byd eu bod yn aelodau o Gymdeithas Cymedroldeb,

ac yn galw ar eraiU i ddilyn eu hesiamplau,—O y fath urddas a

roddai hyn ar gymedroldeb, ac i'r fath warth a dirmyg y syrthiai

meddwdod yn ngolwg trigolion ein gwlad ! Yn Ue bod ymyfed

mor anrhydeddus yn ngolwg pob cwmni, fel nas gall y cymedrol

ymddangos ynddynt heb fod )ti destun gwawd a chwerthin,

deuai pawb yn fuan i ystyried Cymedroldeb mor anrhydeddus, a

meddwdod mor warthus, fel yr alltudid y meddwyn o g)'mdeithas

pawb ond ei gyffelyb, a byddai ei gyfifelyb hefyd yn anhawdd i'w

caeL Pe buasai gelyn arfog wedi tirio yn ein gw^lad, ac yn dech-



72 i Ymrorìfìirtâ ar Arâysfîarl r> hìaid Dììiceat

reu lladd ar ei gyfer, oni buasai bechgyn Cymru wrth y cannoedd

yn listio tan faner y pen coronog i fyned i'r maes yn ei erbyn ?

O fy nghyfeillion, y mae'r gelynion mwyaf dinystriol, o Ffrainc, o

Holland, yr Iwerddon, a manau eraill, wedi tirio yn ein gwlad,

îe, wedi treiddio trwyddi, a meddiannu ein trefydd a'n dinasof^dd,

a dirfawr yw y galanastra sydd yn cael ei wneuthur ganddynt.

Y mae moesau, meddiannau, synwyrau, bywydau, ac eneidiau ein

cyd-ddynion yn syrthio yn ysglyfaeth iddynt wrth y miloedd bob

blwyddyn. Nid yw y dinystr trwy ne^\yn, trwy y cleddyf, na

thrwy yr haint, ddim i'w gymharu i'r dinystr trwy feddwdod.

Mae pedair drygfarn Duw yn gwladeiddio, ac yn rhoi y goreu am
ladd, i ddynion sy'n lladd eu hunain. " Lladdodd fy nhad,"

meddai un bachgen, "wrth wneyd porter fwy o ddynion nag a

laddwyd ar faesydd Waterloo." Y mae y gelyn wedi dyfod i

mewn fel afon ; ond y mae lle genym i obeithio fod Ysbryd yr

Arglwydd trwy Gymdeithas Cymedroldeb wedi codi baner yn ei

erbjm. Mae miloedd wedi ymrestru dani yn America ac yn

Mhrydain, ac y mae yn galw ar Gymru i'r cydfwriad. DywedA\Ta

ninnau, Cydfwriad, wrth y rhai oll y dywedo y bobl hyn,

Cydfwriad. Rhodded yr Arglwydd i ni un galon i gydfwriadu,

un genau i gyd-dysticlaethu, ac un ysgwydd i gydymdrechu. A
gwnaed Gymdeithas Cymedroldeb yn ein gwlad yn ofnad\\y

fel llu banerog.

4. Yìi yr Ysgrythyr yr ydym yn cael ein dysgu i ymattal oddt-

wrth bethau cyfreithìaum ynddynt eu hunaÌ7i, a?i y byddo yr

ymarferiad honynt yn fagl ac yn dramgtiydd i erailL Felly

y mae yr Apostol Paul, i Cor. ix., yn dadleu ei hawl i gymeryd

cynnaliaeth gan yr eglwysi; ac eto yn peidio gwneyd, ac yn

tyngu na wnai, tra byddai hyny yn rhwystr i efengyl Crist. " Onid

wyf fi yn apostol ? Onid oes i ni awdurdod i fwyta ac i yfed

[ar draul yr eglwysi] ? Eithr nid arferasom ni }t awdurdod hon,

ond goddef yr ydym bob peth, fel na roddom ddim rhwystr i

efeng}^! Crist. Canys gwell yw i mi farw [o eisieu], na gwneuthur

o neb fy ngorfoledd jm ofer. Ymhob dim y'm cedwais fy hun

heb bwyso arnoch, ac mi a ymgadwaf, fel y mae gwirionedd Crist

ynof " Ac fel yr oedd efe yn gwneuthur hyn ei hun, y mae yn

galw ar y saint yn Corinth i ddilyn ei esiampl a gochelyd arfer eu

rhyddid gyda phethau cyfreithlawn ynddynt eu hunain pan y
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byddeut trwy hyny yn tenitio eu gilydd i bechu yn erbyn Duw.
Yr oedd yno rai wedi eu goleuo i wybod nad oedd eilun ddim yn

y byd, ac am hyny yn barnu nad oedd yr hyn a aberthwyd i eil-

unod ddim gwaeth i'w íwyta fel bwyd cyffredin, ond yn unig

peidio gwneuthur hyny mewn ffordd o barch ac addoliad i'r eilun.

Ac felly yr oeddynt yn dadleu eu hawl i gydwledda â'r paganiaid
ar eu haberthau. Ond yr oedd yr ymddygiad hwn yn demtasiwn
ddychrynllyd i'r cristion gwan, yr hwn oedd mor dywyll eto, fel y
tybiai fod rhyw barch ac addoHad yn perthyn i'r eilunod fel

duwiau. Yr oedd gweled y gwybodus yn eistedd i fwyta yn
nheml yr eilunod yn cryfhâu ei gydwybod ef i fwyta " fel peth a
aberthwyd i eilunod," sef mewn ffordd o barch ac addoHad
iddynt ; ac felly yr oedd yn cael ei halogi yn ddirfawr trwy eilun-

addohaeth. Byddai yn íììaidd genym, meddai y rhai oedd â

g\vybodaeth ganddynt, fwyta o barch i eilun ; ond er mwyn bod
yn gyfeillgar ni a awn i'r wledd ; nid g\vaeth genym ni y bwyd
hwnw na bwyd arall ; canys ni a wyddom nad yw eilun ddim yn y
byd. lë, meddai Paul, ond chwi a ddylech gofio "nad yw'r wybod-
aeth hon gan bawb [o'r cristionogion]. Y mae rhai â chanddynt
gydwybod i'r eilun hyd y pryd hwn. Edrychwch rhag mewn un
modd i'ch rhyddid hwn fod yn dramgwydd i'r rhai sydd weiniaid.

Canys os gwel neb dydi sydd â gwybodaeth genyt, yn eistedd í

fwyta yn nheml yr eilunod, oni chadarnhëir ei gydwybod ef [i eil-

unaddoHaeth] ? Ac a ddyfethir y brawd gwan trwy dy wybod-
aeth di, dros yr hwn y bu Crist farw ? " Yna raae yr apostol yn
dadgan ei benderfyniad i IwyrymwTthod â phob peth a fyddai yn
rhwystr i eraill, pa mor fuddiol a chyfreithlawn bynag y byddai
ynddo ei hun. " O herwydd pahara, os yw bwyd yn rhwystro fy

mrawd, ni fivytâf íì gig fyth, rhag i mi nvystro íy rarawd."

Yn awr, gofynaf, a ydym ni ddim mewn amgylchiadau cyffelyb

i hyn yn yr oes hon gyda golwg ar y gwirod a'r diodydd cryfion ?

Ac 03 ydym, a ydyw addysg ac esiampl yr apostol ddim yn ein

rhwymo i ryw ymddygiad o'r cyffelyb ? Ped addefem yn awr nad
yw'r arferiad cymedrol o'r gwirod yn bechadurus ynddo ei hun, y
pwnc iV ystyried wedi hyny ydyw, A ydyw yn bosibl i ni yn yr

amgylchiad presennol ar ein gwlad eu harferyd yn y cyffredin

heb fod hyny yn gryfhâd i anghymedroldeb, ac felly ein hesiampl
yn fagl ac yn ddinystr i eraiU? " Yr ydwyf fi," medd un, "yn
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ystyried y gallaf fyned i'r dafarn wrth fy mhleser, ac ysmocio pib-

ellaid, ac yfed gwydraid heb bechu yn erbyn Duw. Mi a allaf

ddwyn y gwirod a'r diodydd ar bob achlysur ger bron fy

nghyfeiUion, a'u harferyd fy hunan yn gymedrol ymhob cyfeillach

heb wneyd dim allan o'i le. Yr wyf fi yn sicr nad wyf tan

lywodraeth y chwant." Wele, gâd i hyny fod, fy mrawd; ond

edrych rhag mewn un modd i dy ryddid hwn fod yn dramg^yydd

i eraill. Y mae cannoedd o'th amgylch á chanddynt chwant i'r

diodydd ; ac os gwêl y rhai hyny di sydd â gwybodaeth genyt,

tydi sydd mewn sefyllfa anrhydeddus, tydi sy'n profifesu, yn

pregethu, yn blaenori, yn gweddio, ac yn ymarfer yn gyhoeddus

â gwaith Duw, yn eistedd yn ddiachos yn nheml yr eilunod, yn

ymarfer yn ddiofn â'r diodydd meddwol, ac yn galw am y gwirod

ar bob achlysur, oni chryfhëir eu cydwybod hwy i fyned ymlaen

yn eu meddwdod a'u hanghymedroldeb ? Edrych rhag i dy ryddid

hwn fod yn ddinystr i dy blant bychain. Ti a elH wrth arfer y
gwirod yn eu gwydd hwy, a'u cymhell ar dy gyfeilUon, hyfforddi dy

bl.entyn yn mhen y ffordd i anghymedroldeb, ac na ymâd efe ddim

â hi pan heneiddio. Fe aUai fod yn yr ardal neu'r eghvys Ue yr

ydwyt, lawer newydd eu gwaredu o grafangau meddwdod, a'r

chwant heb ddiffodd yn eu meddyUau : os g^vel y rhai hyny di yn

hyf gyda diodydd meddwol, ti a elli eu dwyn hwy i faglau a fydd

flinder iddynt tra byddont byw. Na ddystrywia ef â'th ddiod

dros yr hwn y bu Crist farw. Gall gweled profifeswr yn yfed ond

un glasied o'r peth na ddylai, mewn Ue na ddylai, y pryd na ddyl-

ai, neu mewn duU (hyf) na ddylai, wneyd ei esiampl yn felldith

pan byddo efe yn pydru yn y bedd. Nid oes dim sydd sicrach

na bod Uawer o arferion yr oes gyda diodydd ynddynt eu hunain

yn bechadurus, ac am hyny i'w rhoddi heibio pe na byddai dim

arall yn galw ; ac os yw meddygon yn dyweyd y gwir na ddylid

arfer gwirod ond fel meddyginiaeth, y mae pob arferiad arall o

honynt ynddo ei hun yn tueddu i anghymedroldeb, ac felly

yn bechadurus. Ond, nid beth sydd bechadurus ynddo ei hun

yw y pwnc yn awr, ond, Beth yw ein dyledswydd ni gyda golwg

ar achub ein gwlad? A oes dim galwad arnom i wneyd rhy^y

ymdrech anghyffredinol ? A ydyw yn debyg y Uwyddwn ni

mewn ymdrech felly heb osod ein hunain yn esiampl mewn dim

mwy nag o'r blaen ? Oblegid y mae yn anmhosibl i'r rhai oedd
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gyraedrol gyda gwirod o'r blaen wneyd ychwaneg yn hyny eto,

ond trwy hollol ymattah'ad. Ac onid yw y pwys o wneuthur
hyny tu hwnt i bob dirnadaeth, os gwir yw mai o'r ymarferiad

cymedrol y mae yr hoU anghymedroldeb yn tori allan ? Os yw
cymedrohon gyda'u hymarferiad cymedrol o'r diodydd poethion,

yn rhoddi dechreuad a pharhâd i anghymedroldeb, y mae eu
cyfrif yn annhraethol. A'r rhai hyny yn ddiau yw prif gynnahvyr
meddwdod, sef y rhai sydd yn cadw y cyfeihomad fod maeth i

natur yn y diodydd cryfion mewn grym yn meddyhau dynion, a'r

rhai sydd yn cynnal yr ymarferiad cyffredin o honynt mewn bri

yn eu mysg. Yn awr, y mae yn anmhosibl i'r meddwyn
wneuthur yr un o'r ddau. Pwy a'i coeHa ef, gyda'i iau a'i

ysgyfaint afiach, ei anadl drewedig a'i gorfif pwdr, pan y dywedo
fod maeth i natur yn y pethau hyn? Mae ef ei hun yn
dystiolaeth i'r gwrthwyneb. A pha fodd y gall ef, ag-y mae
meddwdod wedi ei ddyosg o bob anrhydedd, a'i wneyd yn rhy
warthus i ymddangos ond ymhHth sorod cymdeithas, ddal yr

ymarferiad o honynt mewn bri? O'i ran ef, fe gleddid yr

ymarferiad o'r diodydd meddwol fel peth g\varthus yn yr un bedd
ag yntau, ac ar jx un j^ryd. Ond y mae y pethau sydd megys
yn ddiniwed yn nwylaw y meddwyn, yn troi yn arfau angeuol
yn nwylaw y cymedroHon. Pan weHr y doeth, y parchus, a'r

duwiol, yn arferyd y gwirod ar bob achlysur, megys wrth deithio,

ar ol chwysu, ac ar ol bhno, ac wrth fyned i orphwys, mae yn
rhaid y cedwr y dychymyg am y llesâd sydd ynddynt i natur

mewn grym yn meddyhau dynion. Pa fodd na wneir wrth weled

y rhai sydd yn proffesu bwyta ac yfed er gogoniant i Dduw, ac er

cryfder ac nid er meddwdod, yn eu harferyd mor gyífredin ? A
phwy sydd yn cynnal yr ymyfed mewn bri ond y rhai cymcdrol ?

Pwy sydd yn cadw yr arferiad cyífredin o'r diodydd cryfion rhag

syrthio i warth ond y rhai cymedrol? Pwy sydd yn rhoddi
urddas a pharhád i'r holl arferion sydd yn feithrinfa anghym-
edroldeb ond y rhai cymedrol ? O bhth pwy y mae'r meddwon
wrth y miloedd yn tori allan ond o bhth y rhai cymedrol ? Beth
jw'r brif gochl yn yr hwn yr ymlapia y meddwyn ond sotian ac

ymyfed y rhai cymedrol ? Ymha le y mae yr ieuanc parchus a

chrefyddol yn cyfarfod â'r demtasiwn gyntaf ond ymysg y rhai

cymedrol ? Yn nwyhiw crynedig y meddwyn mae y gwirod yn
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tanbeidio fel goleuni wedi ei osod ar graig; y maent yti

rhybuddio pawb i gadw o'r Uynclyn. Ond yn nwylaw y cym-

edrol, y raaent fel y tân-ellyll (jac y lantern) yn gwibio o flaen

llygaid y crwydryn, ac yn ei ddenu i'w ddilyn, gan addaw diogel-

wch a chysur iddo, nes ei arwain i hoU gorsydd ^xy%\0VL\ a dinystr.

Wrth gael ymddangos ar fwrdd y parchus a'r duwiol, y maent yn

ymrithio fel angyUon y goleuni; a thrwy eu gwaith hwy yn eu

cymhell, yn eu canmawl, ac yn eu harfer, y maent yn lledu trwy

y wlad yn gyffredinol, yn cael derbyniad croesawgar i bob t,

a'u harferyd yn ddiofn gan bob rhyw ac oedran. Pan oedd un

gweinidog yn myned allan o gyfarfod Cymdeithas Cymedroldeb,

wedi areithio yn erbyn llwyrymattal oddiwrth y gwirod, ac o

blaid eu harferyd yn gymedrol, deuai meddwyn oedd yn gwrando

arno i'w gyfarfod ef; a than honcian, dywedai, "Rhowch eich

llaw, fy nghyfaill; dyn iawn ydych chwi beth bynag." Tarawodd

hyn gydwybod y gweinidog mor nerthol fel y troes yn ei ol yn

ddioedi, ac yr ysgrifenodd â'i law wrth ardystiad i Iwyrymattal

oddiwrth y gwirod poethion. Y mae y wlad yn Uawn o feddw-

dod
;
gwyUwn rhag mai oddiwrth broffeswyr a phrophwydi Jeru-

salem y mae y Uedrith yn myned allan i'r holl dir. Gochehvn i'n

hesiamplau gynnorthwyo dwylaw y drygionus fel na ddychwel neb

oddiwrth ei ddrygioni. Na ato Duw i ni foddhâu ein harchwaeth

ar draul dinystr miloedd o'n cydgreaduriaid. Mae pob peth yn

gyfreithlawn i mi, meddi. lë, ond cofia nad yw pob peth yn

Uesâu ; a chofia hefyd nad yw dilynwr Crist i geisio ei lesâd ei

hun ond llesâd Uaweroedd. Onid yw y Bibl yn dyweyd fod

pob peth a greodd Duw yn dda, a dim i'w wrthod ? Mae'r Bibl

hefyd yn dyweyd, ' Da yw nad yfer g\vin, na dim tr^vy yr hyn y
tramgwydder neu y rhwystrer dy gydgreadur,' Mi fynaf fi fy

nghysuron fel o'r blaen. Cymer dithau hwy, a gorwedded

meddwdod yr oes wrth dy ddrws ; cofia y byddi gyfrifol am yr

holl gynnorthwy yr ydwyt yn ei roddi i anghymedroldeb. Os

oedd Paul yn barod i ymattal oddiwrth gig, y peth y mae Duw
wedi ei roddi i gynnal natur, yn hytrach na rhwystro ei frawd, pa

faint mwy y dylem ni ymattal oddiwrth y gwirod sydd yn wenwyn

iddi, pan y mae Ue i ofni fod ein hesiampl yn rhwystro miloedd ?

O! gobeithio fod Uawer yn barod i ddy^veyd, Os yw diod yn

rhwystro fy mrawd, os yw fy ngwaith yn arfer y god yn faeth i
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anghymedroldeb, mi a ymgadwaf oddiwrthynt tra bo'r byd yn

sefyll.

5. Mae fyngu yn erbyn unrhyni bcchod yn ddull cyffredin yn yr

Ysgrythyrau pan y byddo holl nwydau y galon loedi ennynu yn ei

erbyn mewn tymmor ddiwygiad. Fe yr pob cristion nad yw

byth yn cael ei adferu o afael unrhyw chwant trwy edifeirwch a

maddeuant heb fod ei holl galon yn tyngu i Dduw yn erbyn y
chwant hwnw. Ac ymhob adfywiad neiUduol ar grefydd ymhUth

yr luddewon, ni a'u cawn yn ymgyfammodi o newydd â Duw, ac

yn tyngu yn erbyn y pechodau trwy y rhai y byddent wedi ym-

lygru yn fw}'af. Pan glybu Ezra fod yr hád sanctaidd wedi ym-

gymysgu á phobl y gwledydd, a Uaw penaethiaid a thywysogion y

genedl yn g}Tîtaf yn y camwedd, fe'i gorlanwyd â zel a thristwch

duwiol ; ac y mae yn ymddangos i'r un ysbryd ddisgyn ar y bobl.

DTwedir fod tyrfa fawr wedi ymgasglu ato ef, yn wr, ac yn

wragedd, ac yn blant, yn wylo âg wylofain ma\vr. Mor angerddol

ydoedd eu serchiadau ar y pryd, fel ag yr oedd eu nwydau natur-

iol yn dystewi, teimladau o gariad a thosturi at y gwragedd a'u

rhai bychain jm cael eu gorthrechu, a hwythau yn y fan, heb ym-

gynghori moment â chig a gwaed, yn fyngu i ymadael â'u bai,

trwy roddi heibio y gwragedd dyeithr ! lë, yr ydym yn cael y
saint yn tyngu i ymwrthod hyd yn nôd â'u cysuron cyfreithlawn

pan y byddai rhyw amgylchiadau yn cyffroi eu serchiadau yn

achos eu Duw, eu gwlad, neu lesâd eu cenedl. Yr oedd zel

Dafydd mor fawr dros ei Dduw fel y tyngodd nad äi tros

y rhiniog i'w d newydd yn Jerusalem, hyd oni chaffai le i'r

Arglwydd ; felly fe'i gadawodd heb ei fendigo, neu ei gysegru yn

ol y gyfraith i fyw ynddo, hyd nes y dychwelodd wedi gosod yr

arch yn ei lle. Fe dyngodd Urîas yn erbyn hoU gysuron ei d
pan demtiai Dafydd ef i'w mwynhâu, mewn amgylchiad ag oedd

)m galw am eu haberthu er Uesâd ei genedl. " Mae yr arch ac

Israel," medd efe, "yn aros mewn pebyll, a gweision fy Arglwydd

yn gwersyllu ar wyneb y maes ; a âf fi gan hyny i'm t fy hun i

fwyta ac i yfed ? fel mai byw di, ac fel mai byw dy enaid di, ni

wnaf y peth hwn." Y mae rhai yn gwneyd eu hunain yn eunuch-

iaid er mwyn teyrnas nefoedd. Yr oedd serchiadau Paul mor
gryfìon yn achos ei genedl, fel yr oedd yn barod i fod yn

anathema oddiwrth Grist tros ei frodyr. Ac yn wir, pan fyddo y

Cyf. III. \
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serchiadau tufewnol yn awchus ac angerddol iawn, y mae natur

ei hun fel yn ymwrthod â'i chysuron. Beth pe tywelltid ysbryd

o ddiwygiad oddiwrth feddwdod ar y wlad, nes Uenwi pob

mynwes â soriant, ofn, awyddfryd, zel, dial, ac astudrwydd yn ei

erbyn : fe fyddai ymwrthod â'r diodydd meddwol nid yn unig yn

beth y boddlonid i'w wneyd o anghenrheidrwydd fel dyledswydd,

ond fe goUid yr archwaeth atynt, ac fe äi natur i'w ffieiddio a'u

casâu. Treiwch chwi gael eich diodi i ysbryd Cymdeithas Cym-

edroldeb, ac oni phrofwch yn fuan ddiflasrwydd at bob ysbryd

arall? Myfyriwch íynyd ar y ffieidd-dra a'r creulonderau sy'n

canlyn meddwdod ; ac oni theimhvch barodrwydd i dyngu yn ei

erbyn ? Beth ! ai difater genym ni fod miloedd yn ein gwlad yn

Uadd eu hunain bob bhvyddyn trwy feddwdod? Ai difater

genym fod miliynau o arian ein gwlad yn cael eu g^vario yn flyn-

yddol i ddifa iechyd, moesau, cysur, ac eneidiau ei thrigoHon ?

Ai difater genym fod meibion a merched yn cael eu gyru yn

yroedd i'r elusendai, yr ysbytai, y gwallgofdai, a'r carchardai, yn

îs yr olwg arnynt na'r anifeiUaid, a hyny yn unig o herwydd

anghymedroldeb ? O pa sawl tad sydd heddyw â'i benwyni yn

debyg o fyned i waered i'r bedd mewn tristwch, wedi ei ddiblantu

gan y diodydd meddwol ? Pa sawl mam sydd â'i hocheneidiau

yn aml, a'i chalon yn ofidus, oblegid fod y rhai a fagodd yn

dyner, naill ai wedi eu colli, eu halltudio, neu wedi Uosgi, boddi,

syrthio, neu fferu i farwolaeth, yn unig o herwydd meddwdod ?

Pa sawl gwraig gyda'i phlant bychain sydd â'i chefn yn Uwm, ei

chylla yn wag, ei haehvyd yn oer, ei chalon yn drom, a'i gwaith

yn galed, yn unig o herwydd meddwdod ei gr ? Ac fe allai, ar

ol ymhvybro yn ddystaw trwy ddiluw o flinderau am flynyddoedd,

y bydd hi yn trengu trwy ddwylaw gwaedlyd ei phriod, me\vn

pangfa o gynddaredd yn ei feddwdod. Pa faint o blant sydd

heddy^v yn grwydriaid digartref, o herwydd fod eu rhieni wedi

yfed eu hunain i'r carchar, neu i angeu, a'u gadael hwythau yn

ysglyfaeth barod i bob temtasiwn? Pa sawl meddwyn sydd

yn awr yn gweled ei fod wedi rhoddi ei harddwch i eraill, a'i

flynyddoedd i'r creulawn—estroniaid y gin-shoýs wedi eu llenwi

â'i gyfoeth, a'i lafur yn nh y ddiod, ac yntau o'r diwedd yn och-

ain wedi i'r cnawd a'r corff gurio, "Pa fodd y caseais i addysg?

pa fodd y dirmygodd fy nghalon gerydd?" A aUwn ni feddwl
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am hyn oU heb deimlo dim ? A gaiff troell naturiaeth fyned yn
fflam ar bob achlysur, a rhewi yn awr? A gaifif dynion raewn

cynddaredd rwymo eu hunain â diofryd i ymgadw oddiwrth fwyd
a diod nes cyflawni eu bwriad gwaedlyd, ac a betruswn ni dyngu
yn erbyn pethau mor hawdd eu hebgor i ddybenion mor uchel âg
achubiaeth ein cydgreaduriaid ? Gosoded pob tad ei hun yn lle

tad y meddwyn, a phob g^vraig ei hun yn lle gwraig y meddwyn :

gosodwch eich hunain am fynyd yn lle yr adyn sy'n awr yn
marw, wedi sobri unwaith am byth, a'r gwin fu yn ei ddifyru yn
dechreu brathu fel sarph, a phigo fel neidr. Dyma le i dosturi

wylo, a digon, os nad yw ymlygru gyda'r diodydd meddwol
wedi ein caledu yn fawr, i beri i zel ac awyddfryd frefu yn ein

mynwes. Ac os cyfí'ry y nwydau rhai'n, fe fydd miloedd
yn fuan yn cofrestru eu hunain tan faner Cymdeithas Cymedr-
oldebj canys rhywbeth tueddol i'r natur ddynol ydyw gwystlo
ei hunan yn gadarn, pan bo ei heiddigedd a'i zel wedi eu
cynhyrfu yn fa^\T.

6. Yn yr Ysgrythyrau y mae getiym esíamplaîi penodol o ym-
rwymo i ytnattal oddiwrth y diodydd cryfion : rhai dros dyramor,
megys y Nazareaid; rhai dros eu hoes, megys Samuel, Samson,
ac loan Fedyddiwr ; a rhai oes ar ol oes, megys teulu y Rechab-
laid. Yn y Testament Newydd hefyd yr ydym yn cael Tim-
otheus yn yfed dwfr, a dim arall raae'n debyg, hyd nes y cynghor-
wyd ef i arfer ychydig win yn unig fel raeddyginiaeth. Ni a
gawn Paul hefyd dan adduned i ymattal oddiwrth win ; ac nis

gwn i paham nad allem feddwl ei fod yn amcanu lladd anghyra-
edroldeb y Cenedloedd, yn gystal a rhagfarn yr luddewon, wrth
gymeryd adduned Nazarëad arno ei hun. Yn Corinth, mae'n
debyg, yr oedd yr apostol pan y gwnaeth yr adduned, Act.
xviii, I— 18, lle nodedig am feddwdod a phob gormodedd, a
Uawer o'r cristionogion wedi yradroi ynddynt yn hir, cyn eu
golchi trwy'r efengyl (i Cor. v.) Nid yw yn annaturiol raeddwl
iddo wneyd adduned o ymattaliad er condemnio meddwdod, a
bod yn esiampl o sobrwydd a dirwest, a chadw y cristionogion

ymhell oddiwrth yr achlysuron i'w hen bechodau. A phe dilyn-

asent ei esiampl yn well, ni welsid neb o honynt yn feddw yn
s\vper yr Arghv)'dd. Fe farna rhai mai meddwdod ac ymyfed ei

gydoesolion a barodd i Jonadab ddysgu ei deulu i beidio yfed

I 2
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dim. Ond ar ba gyfrif bynag yr oeddynt hwy yn gwneyd add-

uned o yraattaliad, mae eu hesiampl yn ddigon o sail i Gym-

deithas Cymedroldeb, canys y mae yn cyfiaArahâu ymattaliad pan

byddo amgylchiadau yn galw. Ac y mae meddwdod dirfawr ein

gwlad yn alwad arnoni ni i hyny, yn yr oes hon. Mae y gair, a

rheswm, yn ein dysgu i roddi heibio yr ymarferiad o bethau

hawdd eu hebgor, pa mor ddiniwed bynag ynddynt eu hunam, os

byddant tnvy gamarferiad wedi myned yn ddi-wg a niweidiol, ac

yn enwedig os geUir proíi mai grym y camarferiad ydy^y yr arfer-

iad diniwed, ac nad oes gobaith cael y naill i lawr heb roddi y

llall heibio. Ar yr egwyddor hon y mae Cymdeithas Cymedrol-

deb wedi ei sefydlu. Nid oes neb yn ammeu nad oes camarfer-

iad dychrynllyd o'r diodydd meddwol yn y wlad. Pa bosibl

camarfer dim yn fwy nag arfer hysic yn ddiod ? Beth ond cam-

arferiad arswydus sy'n peri fod y gwlybwr a werthid ychydig flyn-

yddau yn ol, wrth y dyferion yn siop yr apothecari, yn awr yn

rhedeg yn afonydd cryfion ar hd ac ar led y wlad ? Mae yr Ar-

glwydd yn Uefaru am ei waith yn codi Nazareaid yn Israel fel

bendith gyffredinol i'r wlad. Amosii. n. O bendithied Gymru

â llawer o honynt yn yr oes hon, ^ gwnaed hwy trwy eu hesiampl-

au, a'u hymdrechiadau yn mhlaid Cymedroldeb, yn fendith i

laweroedd.

Bellach, ni a roddwn ychydig o gyfarw}'ddiadau pa fodd i

ennill meddyliau dynion i ymuno â Chymdeithas Cymedroldeb.

I. Ymdrechwn i daenu gsyybodaeth trwy y wlad ynghylch

anghenrheidrwydd a phwys yr achos ;
yn enwedig, ymdrechwn i

ddadymchwel y dychymyg disail sydd yn meddyliau dynion am y

budd sydd yn y diodydd meddwol i natur. Mae y dyb gyfeil-

iorrius hon yn dra niweidiol ; oblegid hyn yw grym llawer i gym-

hell y diodydd poethion i'w gilydd, ac oddiar hyn y mae llawer

wedi dechre eu hyfed, ac o ddechre eu hyfed o g}'dwybod i

borthi natur, awd i'w hyfed i borthi blys, nes dyfetha natur a'i holl

gysuron dros amser a byth. Dyma yr esgus a r}'dd pawb dros eu

gwaith yn ymarfer â hwy ; nid oes neb a addef eu bod dan lyw-

odraeth awydd anghymedrol atynt. O na, y raae hyd yn nôd

y meddw)m, os coeliwch ef, yn eu harfer yn unig am eu bod yn

fagwraeth i natur, yn anghenrheidiol i'w nerthu i galedwaith, i'w

ddadebru o'i ludded, i'w feddyginia.ethu pan yn afiach, ac i gadw
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afiechyd draw. Fel hyn y mae yn twyllo, nid eraiU yn gymaint,

ond ei feddwl ei hun, ac yn cymmodi ei gydwybod â bai, am na

fedd galon i'w adael. Mae meddwl am yfed er mwyn ei fol yn

rhy warthus yn ngolwg y meddwyn ; ani hyny rhaid roddi cochl

dros y diodydd cryfion, i'r dyben o wneyd yr ymarferiad o honynt

yn anrhydeddus ger bron y byd, a chadw y gydis^bod yn dawel.

A'r gochl gytìfredin a roddir ydyw, eu bod yn anghenrheidiol,

yn fuddiol, a llesol. Ymdrechwn gan hyny i'w dyosg hwy o'r

wisg trwy ba un y maent yn twyllo miloedd, a miloedd yn

twyllo eu hunain gyda hwy, tnvy argyhoeddi meddyliau dynion

eu bod yn camgymeryd am eu llesâd. Mae y rhai sy'n hysbys

o g}Tineddfau diod frág yn dyweyd nad oes ynddi ond ychydig

iawn o'r hyn sydd wir faeth i natur. Ac ara y gwirod poethion,

mae meddygon yn dywedyd, nid yn unig nad oes ynddynt

faeth i natur, ond eu bod yn wenwyn iddo. "Pan edrychom

(medd un ysgrifenydd) i waith meddygon, yr ydym yn can-

fod gAvirod poethion, ac opiiim, yn cael eu gosod ynghyd fel yn

meddu yr un priodohaethau. Y mae y ddau, yn ystyr gyntaf

y gair, jm wetiwyn. Yr ydwyf gan hyny (meddai) yn apeHo

at s)Tiwyr a theimlad cristionogion yn gyffredin, ac yn gofyn,

a ddylent hwy ystyried y peth hwnw yn iachus a da, ac i'w

arferyd yn feunyddiol, ag sydd yn cael ei roddi i lawr yn ngwaith

meddygon fel gwenwyn. lë, y mae rhai o'r meddygon penaf

yn barnu mai yr arferiad cymedrol o'r gwirod poethion ydy^v

unig achos llawer o glefydau, ac y byddai llawer eraill yn

hawdd eu symud, ond fel y maent yn cael eu gAvneuthur yn

anfeddyginiaethol tnvy yr un achos. Y maent (meddai'r

ysgrifenydd) wedi ardystio ger bron y byd, eu bod yn barnu

y dylai y gwirod poethion gael eu gwrthod yn hollol, gan bawb

mewn iechyd, fel y gormodedd mwyaf niweidiol." Os felly ym-

drechwn ninnau i wneyd eu barn yn hysbys i'r cyfifredin, ac i

daenu eu hopiniynau ar lêd y wlad. Cyhoedder hwy yn )t holl gy-

hoeddiadau misol, a dadganer hwy yn nghyfarfodydd Cymdeithas

Cymedroldeb. A phe gallem ond gosod y gwirionedd hwn tu

hwnt i ammheuaeth yn meddyliau dynion, fe fyddai yx achlysur

s/n peri i lawer ddechre cellwair â'r gwirod wedi ei symud, ac fe

fyddai y rheswm a rydd pawb dros eu gwaith yn ymarfer â hwy wedi

ei ddadymchwel, ac felly, deuai pob un gonest i'w gadael heibio,



ì4 Ymroddiad ac Ardystîad o blaid Dirwest

ac fe wneid y gwir achos o fod eraiU yn ymlynu wrthynt yn amlwg,

sef, eu chwant eu hunain. Fel hyn, ni a amddifadem y soiyn o'r

esgus teg a rydd dros ei ymyfed, ac a ddyosgem ei chwant o'r

gochl â pha un y mae yn ei wisgo i ddallu ei gydwybod, ac a

osodem ei nodweddiad yn noethlymun ger bron ei gydwybod a'r

byd, sef, ymyfwr, diotwr, a meddwyn,

2. Gan fod esiamplau yn foddion i gyíFroi meddyliau dynion i

ddaioni, gwnawn yn hysbys y Uwyddiant mawr sydd ar Gymdeith-

as Cymedroldeb yn amryw barthau o'r byd. Yn America mae
dros wyth mil o Gymdeithasau Cymedroldeb wedi eu sefydlu, yn

cynnwys yn agos i ddwy filiwn o aelodau. Mae dros bedair mil

o'r distilleries wedi eu cau i fyny, a thros wyth mil o'r marsiand-

wyr wedi rhoi heibio werthu y gwirod poethion, a rhai wedi rhoi

heibio werthu pob diodydd meddwol yn hoUol. Mae tros fil a

dau cant o'u llongau wedi taflu y gwirod peethion dros y bwrdd,

ac oddeutu deuddeng mil o feddwon wedi eu sobri. Mae baner-

au Cymdeithas Cymedroldeb wedi eu codi yn ein gwlad ninnau

hefyd, a gweinidogion, meddygon, a rhai seneddwyr, yn ym-

restru tanynt. Y mae y diodydd cryfion yn dechreu myned i

anghymeradwyaeth, a meddwdod yn prysur syrthio i warth, a

channoedd yn tyngu yn ei erbyn. Ar wyHau arbenig y Gym-
deithas, a gynneUr mewn rhai trefydd, y mae eu haelodau i'w

gweled yn fynteioedd trefnus, yn cerdded ar ol ei banerau, ar

y rhai y mae yn argrafîedig mewn llythyrenau mawrion, "Na
FEDDWER CHWI GAN WIN LlWYDDIANT I LWYRYMATTALIAD,"

&c., ac yna yn eistedd i gydfwyta, yn eu dillad a'u hiawn

bwyll, mewn tai cyhoeddus, lle nad oes dim o'r diodydd meddwol

yn cael eu gwerthu.

3. Da fyddai pe bae tai cyhoeddus o'r fath wedi eu hagoryd

ymhob tref trwy Gymru, lle y byddai bwyd ac ebran ddigon i

anifeiliaid, a lle i letta ac i wneyd bnsiness, ond dim o'r diodydd

meddwol yn cael eu gwerthu. Fe ddiolchai llawer am le i droi i

mewn heb fyned i dadwrdd y meddwon. Ac fe gai y rhai a yr
fod myned i'r dafarn yn demtasiwn iddynt i yfed, le i ddianc i

ochel y brofedigaeth.

Bellach yr ydym yn diweddu, gan gyfeirio gair yn

I. At y rhai sýn yniwerthu i anghymedroldeb^ ac yn barod i

dyngu ffyddlondeb fw chwani. Onid oes dirgel benderíyniad yn



yn Anghenrheidîol ac Ysgrythyroì. 13S

meddyliau rhai o honoch i fyned ymlaen er pob peth ? Er fod

cywilydd yn dal eich meddyliau, eich cydwybodau eich hunaia

yn eich conderanio, dinystr eich cyd-ddynion o flaen eich llygaid,

eto eich iaith yd^'w, " Deuwch, cyrchwn win, ymlanwn o ddiod

gadam; a bydd yfory megys heddyw, a mwy o lawer iawn."

Chwi sy'n dadleu cymaint yn y tafarndai dros ddiwygiad gwladol

(rcform), oni ddiwygiwch eich hunain ? Yr ydych yn gahv am
ryddid i'r caethion; ond O yr ydych chwi eich hunain yn weision

Uygredigaeth, ac yn slafiaid i bechod ! Yr ydych yn cwyno ar y

trethi; ac onid ydych chwi eich hunain yn trethu eich amser,

eich arian, eich iechyd, a'ch cymeriad, i g)'nnal meddwdod ? Yr

ydych yn casâu gorthrymder; ac onid ydych chwi eich hunain

yn gorthrymu eich gwragedd a'ch rhai bychain yn y modd mwyaf

creulawn a didrugaredd ? Yr ydych yn ars^s^do rhag y rhai sy'n

cymeryd gwenwyn i ladd eu hunain, ac eto yr ydych yn ^'fed

gwemyyn eich hunain trwy y blynyddoedd ; a hunanleiddiaid yr

ystyrir chwi yn y farn. Mae rhai o honoch yn anesrawyth

ynghylch y score sydd ar lyfrau y dafam ; a fyddwch chwi

byth yn meddwl am y ddyled sydd ar lyfrau Duw? Mae
eich cyflwr yn rayned yn R\y enbyd bob mjTiydyn, diwygio

yn fwy anhawdd, a'ch gwaredigaeth yn iwj annhebyg. Ond
cofiwch nad yw eto yn anmhosibl; mae gan yr Arglwydd ras

i'ch nerthu i ddiwygio, a maddeuant pan nad oes genych ddim

i dalu.

2. Gaîr wrth y rhai sydd yn etriiso ymimo â Chymdeithas

Cymedroldeb. Mae oedi, ac yragynghori, pan y raae ein dyled-

swydd yn amlwg, yn ddigon o brawf fod y galon yn anonest

Galw am amser i ystjTÌed beth a ddylem wneyd pan y mae y

meddwl yn gwybod ei ddyledswydd ar yr olwg gyntaf—nid yw

ddira ond cymeryd araser i geisio esbonio y ddyledswydd ymaith,

a chymraodi y gydwybod â byw yn yr esgeulusdra o honi.

"Paham yr ydych yn cloflft rhwng dau feddwl?" Os ydyw yr

ymarferiad â'r gwirod poethion yn anghenrheidiol, ewch ar eu hol

hwy. Os ydyw yn fíbrdd i iechyd, anrhydedd, cysur, a chrefydd,

ewch ar eu hol hwy. Os nad yw crefydd Crist yn galw amoch i

ymwadu â chwi eich hunain raewn dim er mwyn eraill, ewch ar

eu hol hwy. Os difater genych golli miloedd o'ch cyd-ddynion,

ewch ar eu hol h\vy. Ond os yw rhagluniaeth yr Arglwydd, ac
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amgylchiadau ein gwlad, yn galw amoch i ddyfod allan i bleidio

Cymedroldeb, ewch ar ei ol )Titau.

3. Eghoysi Crist a^ii siLyddogion : gwyliwch fethu adnabod

gwaith eich dydd, a chysgu pan y mae'r Arghvydd yn ei raglun-

iaeth yn eich galw i wasanaethu eich cenedlaeth cyn myned i

huno i'r bedd. Na fyddwch ddifraw yn awr pan y mae rhywbeth

tebyg i ysbryd o ddiwygiad fel yn disgyn ar y wlad. Os ym-

ddangoswch chwi yn ddifater, chwi a ddiífoddwch ysbryd diwyg-

iad ymhob man y dechreuo ennynu. Gair diystyrllyd oddiwrth

weinidog, neu broffes\AT, am Gymdeithas Cymedroldeb a wna

ddrygau dirfawr. Fe glywir llawer yn dywedyd am bleidwjT

cymedroldeb, " Mae nhw yn myned i eithafoedd, ac yn cario

pethau yn rhy bell." Mae yn chwith clywed cristion yn cwyno

rhag ofn myned yn rhy bell er mwyn achub ei gydgreaduriaid,

pan y mae esiampl ei Waredwr ganddo yn myned càn belled

ag angeu. Yr ydym yn gweddîo Uawer am dywalltiad o'r

Ysbryd Glân; ond fe allai na wrande ni, hyd nes bo

llai o dyv\'allt ar ysbrydion eraill yn ein plith. Pam y mae y

Bibl wedi gosod y ddau beth mewn cyferbyniad :
" Na feddwer

chwi gan win, eithr llanwer chwi â'r Ysbryd ? " A gwyliwn rhag

mai ffrwyth gradd o dywalltiad o'r Ysbryd ydyw y cytìfro sy'n

awr yn cerdded drwy y wlad 5^1 achos cymedroldeb,—yn ddiau,

fFrwyth yr Ysbryd yw dirwest—a'n bod ni sy'n gweddîo am dano

heb adnabod ei waith, ac yn barod i ddiystyru ei efifeithiau, ac

felly yn methu goddef ei ddyfodiad.

4. Bydded i hoìl bleidwyr Cymedroldcb ymwroli. Er cryfed y
mae meddwdod yn ymddangos, ac er mor ddifater yw llawer

am ddyfod i'r maes yn ei erbyn, na ddigalonwch
; y raae mwy

gyda ch\\d nag sydd yn eich erbyn. Y mae Duw gyda chwi, ac

y mae yn rhaid i feddwdod ddyfod i lawr rywbryd. Mae dirgel

)ansyniad yr hoU wlad gyda chwi, ac yn cymeradwyo eich am-

can. Mae tystiolaeth mynwesau hyd yn nôd gwerthwyr y diod-

ydd cryfion g>'da chwi : mae yn ofid i lawer o honynt eu bod

yn byw ar lygredigaeth '"y^wladj^ac^maijtrwy dlodi eraill y maent

yn cael eu cyfoethogi,^a^bod eu cysur hwy a'u teuluoedd bron

yn ymddibynu ar fod teuluoedd eraill mewn cyfyngder ac

eisieu. lë, y mae Uawer meddwyn gyda chwi; y mae ei fam,

a'i reswm, a'i gydwybod gyda chwi. Mae yn rhaid iddo osod
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rhj-w liw dnvg ar eich achos cyn y maidd ei gondemnio, a

rhyw esgusion teg dros ei ffjTdd ei hun cyn y maidd eu ham-

ddiffyn ; a phan y byddo raid iddo edrj-ch ar y naill a'r llall

fel y maent, mae yn gorfod eich cyfiawnhâu chwi, a'i gondemnio

ei hun, Fel hyn y mae plaid i'ch achos hyd yn nôd yn ngwersyll

eich gelynion. Yr ydym yn Uawenhâu wTth feddwl fod Cym-
deithas Cymedroldeb yn wynebu ar ieuenctyd tyner yr oes, i

ffurfio a sefydlu eu harferion o'u mebyd i gymedroldeb a sobr-

wydd; a phan gofiom fod duwioldeb yn ei holl gangenau yn

blanigyn sydd yn cael ei faethu â gwlith y nefoedd, gallwn

sicrhâu y daw yr amser pan y bydd dirwest a phob rhinwedd

jTi oruchaf ar yr holl ddaear. Ameíu



PREGETH VIII.

TYSTIOLAETHAU DUW YN ETIFEDDîAETH i'r DUWIOL.

PsALM cxix. 3 : " Cymerais dy orch)7n}Tiion )-n etifeddiaeth dros byth, o
herwydd llawenydd fy nghalon ydynt.

"

YMAE pawb sydd yn arfer darllen y Bibl yn gwybod mai

gorchymjTiion neu dystiolaethau yr Arglwydd ydynt y prif

bethau ag sydd o dan sylw y Salmydd yn y salm hon. Mae yn

llefaru am danynt dan amrywiol enwau, ac yn tystio y pethau

ma\\TÌon a gawsai tr\v}'ddynt, yr hyfrydwch raawr a brofasai yn-

ddynt, a'r parch mawr oedd ganddo iddynt, fel y mae yn hawdd

casglu oddiwTth yT hoU salm mai un nôd neillduol ar bob dyn duw-

iol yd^'w serchogrw)'dd mawr at air jt Arglwydd. A fynit ti wybod,

fy enaid, pa un a yd^^yt dduwiol ai nid yd^^yt ? edr)xh pa fodd y
mae rhyngot â gair yr Arglwydd. Os wyt yn dduwiol, mae dy

feddwl wedi ei oleuo i ryw raddau i weled ei ogoniant a'i rj'fedd-

odau ; ti a brofaist i ryw fesur ei felusder ; ac y mae hyny wedi

enniU dy ewj'llys a'th serchiadau i'w gj'merad^^yo, ei garu, ym-

hyfrj^du jTiddo, a chydöurfio âg ef; ac felly iaith dy galon \\Tth

y Duw a'i hadwaen ydyw, " Cymerais dy orchjTnynion yn etifedd-

iaeth dros bjth, o herwj'dd llawenydd fy nghalon ydynt."

Gellir yst}TÌed yr ymadrodd olaf o'r testun, sef, " O herw^dd

llawenydd fy nghalon ydynt," naill ai fel rheswm a ddyry'r Salm-

ydd dros ei waith yn cymeryd y gorchymynion yn etifeddiaeth,

neu pite fel llwybr trwy yr hwn y mae }ti profi iddo wmeuthur

hyny. " Cymerais dy orchymynion yn etifeddiaeth dros byth."

Paham y gwnaethost hyny ? pa fodd y profi i ti wneuthur felly?
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" O herw)'dd llawenydd fy nghalon ydynt" Yr oedd llawenydd

ei galon ynddynt >ti peri iddo eu cymeradwyo fwyfwy fel ei

etifeddiaeth, a'r gymerad^yyaeth o honynt yn peri i'w galon lawen-

ychu fwyfwy yndd>-nt ; ac fel hyn y profai i Dduw, i ddynion,

ac iddo ei hun, ei fod wedi eu cyraeryd jti etifeddiaeth dros

byth.

I. G^VEL^VN YR HYN Y MAe'r SALMYDD YN ARDYSTIO EI

GYMERAD\VYAETH o HONYNT :
" Dy orchymynion."

Mae efe jti y salm hon yn Uefaru am e'U'yUys ddadguddiedig

Duw i dd}Tiion o dan amrj'wiol enwau, megys gair, deddf, cyfraith,

gorchymynion, bamedigaethau, a thystiolaethau. Arferir yr ym-

adroddion hyn yn yr Ysgrj'thyr weithiau i arwyddo rhyw ranau

priodol o'r gair; ond yn benaf yn y salm hon, arferir hwynt

er amr^-^YÌaeth, ac me^\Ti ystyr gyffredinol, am yr holl air.

1. ^Vrth ystyried )t enwau hyn, ni a wel^^Ti luybr gwnetithuriad

ewyllys Duw yn hysbys i ddynion, sef mewn geiriau; ac felly fe'u

gehvir, " Dy ymadroddion, dy dystiolaethau, tystiolaeth dy enau,

dy air di." Gyda golwg ar bethau'r Bibl yn guddiedig ya. Nuw,

gelwir hwy yn " gynghor a dirgehvch ei ewyllys ef—meddyhau ei

galon—ei ewyllys a arfaethasai efe }Tiddo ei hun." Ond gyda

golwg arnynt wedi eu dadguddio i ddynion, gelwir hwy " ei

eiriau ef, bamedigaethau ei enau," ac "ymadroddion Duw."

Meddyliau Duw wedi eu gwneuthur yn hysbys i ddynion trwy

eiriau o'i ddewisiad yd>nv yr Ysgrythyrau sanctaidd. Y mae
clywed y Duw tragyw>'ddol yn dywedyd ei feddwl wrth ddynion

yn eu hiaith hwy yn beth tra rhyfedd, ond nid yn beth anmhosibl.

Diau y gall >t Hwn a gynnysgaethodd ddynion âg iaith a dawn i

adrodd eu meddyUau i'w gilydd, ddywedyd iddynt ei feddwl ei

hun. A gall yx Hwn a'u dysgodd hwy i lefaru mewn amryw
ieithoedd, beri idd>-nt glywed " bob un yn ei iaith ei hun fawrion

weithredoedd Duw."

2. Trwy y teitlau hyn, ni a wehvn awdurdod a mawrhydi gair

yr Arglwydd. Am hyny y gehvir ef yn orchymynion, cyfraith,

deddf, a deddfau Duw. Llyfr y gyfraith yw'r Bibl ; llyfr pob cyf-

raith a roddes Duw i ddynion erioed. CawTi yma hanes pob

cyfammod a fu rhwng Duw â dynion, a deddf pob cyfammod

hefyd. Mae deddf y cyfammod a wnaeth efe âg Adda wedi ei

chyhoeddi a'i hegluro yn ei hysbrydolrwydd, ei hëangder a'i
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hawdurdod, yn yr Ysgrythyrau. Mae'r cyfammod a wnaeth efe

âg Israel dan Sinai, a holl ddeddf y cyfammod perthynol iddo,

yn nghadw yma, fel cofarwydd o ddoethineb Duw yn dysgu ei

eglwys, ac o'i ffyddlondeb iddi yn dwyn y gras a'r gwirionedd a

ddangosir ynddo trwy lesu Grist, Cawn yma hefyd y cyfammod

newydd y mae Duw yn ei wneuthur â'i eglwys yn Nghrist, sef y
cyfammod gras wedi ei gadarnhâu yn ei hoU addewidion tnAy

far\volaeth y Machníydd, a'i ddwyn i mewn yn yr hoU reolau a'r

ordinhadau perthynol iddo i fod yn unig reol gwasanaeth yr

eghvys tra ar y ddaear. Mae'r Bibl yn cynnwys hoU ddeddf y

ffydd gristionogol, holl osodiadau yr addoliad cristionogol,

ynghyda holl eiriau'r fuchedd gristionogol. Mae holl ffordd Duw
mewn credu, addoli, a bucheddu, yn cael eu dysgu yma. Mae
yn wir fod Duw yn deisyf, yn erfyn, ac yn addaw yn y gair ; ond

y mae awdurdod Ddwyfol yn gwneuthur y cwbl yn ddeddf i ni
;

ac felly y mae dibrisdod ar bob rhan o hono yn drosedd, a phob

trosedd yn sicr o dderbyn cyfiawn daledigaeth.

3. Trwy rai o'r enwau hyn, dangosir cyfiawnder ac uniondeb y
gair; ac felly gelwir ef, "Dy wirionedd, dy farnedigaethau, dy

gyfiawn farnedigaethau, neu farnedigaethau dy gyfiawnder."

Mae'r Bibl jm cynnwys barnedigaethau neu reolau cyíìawn Duw
i ddynion, y rhai y maent i'w chwilio a rhodio ynddynt, Mae
hefyd yn cyhoeddi bam neu ddedfryd gyfìawn Duw ar ddynion.

Os dyg^vyd di, fy enaid, i gredu ei athrawiaeth a chadw ei orchy-

mynion, y mae barn Duw am danat i'w chael yma :
" Yr hwn

sydd yn credu yn y Mab, ni ddemnir." A thithau anghredadyn

a dirmygwr gorchymynion Duw, y raae'r ddedfryd sydd arnat o

orsedd Duw yn cael ei chyhoeddi yma :
" Yr hwn nid yw yn

credu a ddamniwyd eisoes." "Y mae digofaint Duw yn aros

amo ef." A cheir gweled y bydd barnedigaethau llaw Duw yn

perffaith gyfateb i famedigaethau ei enau. Y peth a ddywedodd

y naiU a gwblhâ'r llall. " I wneuthiu: arnynt y farn ysgrifenedig."

Mae yn effeithiol hefyd i wneuthur bam o fewn dynion :
" Bywiol

yvv gair Duw, a nerthol, a ll)Tîiach nag un cleddyf dauíiniog, ac

yn cyrhaeddyd tnvodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y
cymmalau a'r mêr, ac yn barnu meddyliau a briadau y galon."

Mae'r galon fel pydew dwfn, o fewn yr hwn y mae ymlusgiaid heb

rifedi Yno y mae'r anghrediniaeth, y tywyllwch am Dduw a'r
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araryTv chwantau, yn gwau yn ddiddiwedd. Eto y maent yn aml

yn cael eu cuddio rhwng yr enaid a'r ysbryd allan o olwg y dyn

ei hunan. Ond meAvn ambell bregeth wele nerth Duw wedi ei

wisgo yn y gair yn g^vahanu rhwng yr enaid a'r ysbryd, yn

treiddio i'r meddyliau a'r bwriadau, yn codi y chwantau dirgelaf o

ddyfnder y galon i olwg y gydwybod, ac yn gwneyd barn arnynt,

ac ar y dyn o'u henyydd, yn ei fynwes ei hun. O na byddai y

nerth Dwyfol yn cydfyned â gair Duw o enau ei holl weision yn

y dyddiau hyn, nes y byddo'r digred yn cael ei argyhoeddi gan

bawb, a'i farnu gan bawb, a dirgelion ei galon yn cael eu g^yneyd

yn amlwg, ac yntau, gan syrthio ar ei wyneb, yn addoli Duw ! O
na byddai y pregethau yn barnu dynion, yn lle bod dynion yn

barnu y pregethau ! Ac fel y mae'r gair yn cynnwys barnedig-

aethau Duw i ddynion, ac yn nerthol i wneuthur barn o'u mewn,

felly heíyd y mae yn gosod barn ac uniondeb yn eu mysg yn lle

trais, gorthrymder, a thwyll. Pan dywallter yr Ysbryd gyda'r

pregethiad o hono, " Yna y trig bam yn yr anialwch, a chyfiawn-

der a erys yn y doldir."

II. EdRYCHWN AR GYiMERADWYAETH Y SALMYDD O DYSTIOL-

AETHAu YR Arglayydd :
" Cymerais dy orchymynion yn etifedd-

feddiaeth dros byth."

Mae'r Salmydd yn Uefaru yma fel dyn duwiol ; ac y mae yn

perthyn i bob dyn duwiol allu llefaru yr un modd, Mae yr ym-

adrodd yn dangos cymeradwyaeth holl enaid y Salmydd o hoU

air Duw a'r pethau sydd yn gynnwysedig ynddo.

I. Mae cymeryd y tystioiaethau yn etifeddiaeth yn anvyddo

cymeryd eu cynmvysiadfel sylwedd ein heiifeddiaeth.

O fy enaid, a welaist ti ddigon o etifeddiaeth i ti dy hun yn

mhethau gair Duw ? Edrych ar )t etifeddiaeth, yn y lle blaenaf,

yn y desgrifiad a rydd y gair o honi o ran y swm a'r crynodeb,

Dyma hi yn y golwg oll ar unwaith :
" Myfi a fyddaf yn Dduw i

chwi." Ond y mae yn hyna gyfoeth a fydd allan o'r golwg byth.

Mae etifeddiaeth y cristion yn cael ei desgrifio yn y gair yn

debyg fel y g\vneir gyda'r ddeddf foesol : mae hono wedi ei

chwalu yn llíaws o orchymynion tnvy yr holl Fibl, ond weithiau

yn cael ei chrynhoi i ddeng air, a phryd arall i ddau ; ac y mae

Paul yn dywedyd fod rhan o honi yn cael ei " gynnwys yn gryno

mewn un ymadrodd, Câr.dy gymydog fel ti dy hun." Felly am
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etifeddiaeth y credadyn : y mae wedi ei chwalu yn Uíaws o

bethau trwy'r Bibl ; efe a etifedda gyfiawnder, iachawdwriaeth, y
deyrnas, a bywyd tragywyddol ; ond od oes un ragorfraint neu

fendith arall, mae wedi ei chynnwys yn gryno yn yr ymadrodd

hwn, " Myfì a fyddaf yn Dduw i chwi." Ac er mwyn i'r saint

weled beth sydd yn gynnwysedig yn hyn, mae'r Duw mawr yn y
gair yn dangos yn gyntaf pa fath un ydyw ynddo ei hun, ac yna

yn dangos y bydd efe, yr hwn sydd felly, yn Dduw iddynt hwy.

Yn debyg ag y gwnaeth y diafol â lesu Grist, pryd y dangosodd

iddo holl deyrnasoedd y byd a'u gogoniant, ac y dywedodd,

"Hyn oll a roddaf i ti," felly y mae'r Duwdod mawr yn ymagor

yn ngogoniant ei briodoHaethau tragywyddol o flaen dirnadaeth

y cristion trwy dystiolaethau y gair, ac yna yn dyweyd yn

eífeithiol yn ei fynwes, Hyn oìl a roddaf i ti. Myfi yw Duw holl-

ddigonol, y Duw tragywyddol, Ydwyf yr hwn ydwyf, Jehofah, y
Duw trugarog a graslawn ; a myfi, yr hwn ydwyf hyn oU, a

fyddaf, yn yr hyn oll ag ydwyf, yn Dduw i ti ! Wele, medd y

credadyn, y lUnynau a syrthiodd i mi mewn lleoedd hyfryd ; íe, y
mae i mi etifeddiaeth deg, ac yr ydwyf yn ei chymeryd dros byth.

Mae Duw wedi rhanu etifeddiaeth y cenedloedd, ond yr Ar-

glwydd ei hun yw etifeddiaeth ei bobl. Yr oedd Peninnah a'i

meibion yn cael rhanau gan Elcanah ar y dydd nodedig ; " ond i

Hannah y rhoddes efe un rhan hardd." Yr oedd meibion Jacob

oll yn cael seigiau gan Joseph eu brawd, ond yr oedd saig

Benjamin yn fwy na'u seigiau hwynt oU. Felly y mae Duw yn

rhoddi seigiau breision i blant y byd, yn ymherodraethau, teyrn-

asoedd, cyfoeth, a mawrhydi ; ond mwy yw saig y cristion na'u

heiddo hwynt oU : Duw yn Dduw ! Ac os bydd cristion yn

tueddu i genfigenu wrth annuwioUon a'u seigiau breision, y mae
Duw yn dyweyd wrtho, Ni bydd i ti, íy mhlentyn, etifeddiaeth yn

eu tir hwynt, na rhan yn eu mysg ; canys myfi yw dy ran a'th

etifeddiaeth. lë, etyb y cristion, fel y dywedai Mephiboseth

wrth Dafydd, Cymered efe'r cwbl, canys yr Arglwydd yw fy rhan

ì, medd fy enaid.

Yn ganlynol, fy enaid, edrych ar yr etifeddiaeth yn y desgrifiad

a rydd y gair o honi o ran mawredd y gras a'r trysorau sydd yn

tarddu oddiyma i'r credadyn. Duw yn Dduw ydyw y môr mawr;

ond y mae rhyw ffrydiau yn rhedeg o hono âg sydd yn Uawenhâu
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dinas Duw. Duw yn Dduw ydyw y mnglawdd goludog; ond y

mae rhyw drysorau yn cael eu cloddio o hono a wnânt y cristion

yn gyfoethog byth. Ac i'r dyben o weled y trysorau a ddaw

oddiwrth Dduw i'w bobl, fel eu Duw, myfyriwch lawer ar ei

addewidion ; oblegid y rhai hyn yw rheol a mesur ei weithred-

iadau tuag atynt fel eu Duw. Yn a thrwy y pethau a addawodd

y bydd efe, yn yr hyn oU ag ydyw ynddo ei hun, yn Dduw
iddynt hwy. Y raae digon yn addewidion yr etifeddiaeth fawr i

godi dy natur o bwll Uygredigaeth i ddelw Duw, i godi corfif ac

enaid o slafwaith y diafol i wasanaeth Duw, ac yn y man i'th

godi yn gwbl o'r byd a'r bedd i dragywyddol fwynhâd o Dduw.

Myfi a aUwn eich arwain at yr amrywiol addewidion megys i

gynifer o feusydd ëang sydd yn perthyn i'r etifeddiaeth werthfawr.

" Myfi, myfi pv yr hwn a ddilëaf dy gamweddau er fy mwyn fy

hun, ac ni chofiaf dy bechodau. Taenellaf arnoch ddwfr glân

fel y byddoch lân. Cynnaliaf chwi â deheulaw fy nghyfiawnder.

Pan elych trwy y dyfroedd, myfi a fyddaf gyda thi. Hyd henaint

hefyd myfi yw; îe, myfi a'ch dygaf hyd oni benwynoch." O yr

euog, aflan, methedig, marwol, ymafl yn y cyfiryw addewidion, a

chymer hwynt yn etifeddiaeth dros byth.

Ac yn olaf ar hyn, edrych, fy nghyd-bechadur, ar y desgrifiad

a rydd yr Ysgrythyrau o'r etifeddiaeth yn ngogoniant y llawn

fwynhâd. Mae pethau ardderchocaf y byd yn cael eu benthyca

i'w gosod allan, ac oU yn rhy anmherfíaith i'w dangos yn llawn.

Mae dinas yn eisteddle rhagorfreintiau, marsiandîaeth, a gogon-

iant dynion yn y byd hwn. Wele y mae Duw wedi parotoi dinas

i'w bobl, a'r fath ddinas ag oedd deilwng iddo ef barotoi iddynt

fel eu Duw, ac sydd yn profi nad y^v gywilyddus ganddo ei alw

yn Dduw iddynt. lë, dinas âg iddi sylfeini ydyw ; eu cyfl^vr yn

y nef, nid yn unig yn gyfoethog, ond hefyd yn sefydlog a digyf-

newid byth. Mae teyrnas yn nôd uchaf ymgais dynion yn y byd

hwn. Beth ynte yw teyrnas Dduw, y deyrnas a barotöwyd cyn

seiUad y byd, y deymas ag y mae'r Tad wrth ei fodd yn ei rhoddi

i'w deulu ? A pha beth fydd eu llawenydd a'u cyfoeth hwythau

pan y geilw Crist, " Deuwch, chwi fendigedigion fy Nhad, etifedd-

wch y deyrnas a barotöwyd i chwi cyn seiliad y byd?" Mae

bywyd yn werthfawr gan bawb a'i mêdd. Yma, "bywyd tra-

gywyddol a etiíedda efe." Mae gwobr yn sýring pob Uafur yn y
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byd hwn. Ac medd Duw wrth y cristion, " Myfi yw dy wobr."

Dyma, yn wir, wobr sicr—gwobr lawer—mawr wobr ; îe, os coel-

iwn Dduw ei hunan, " gwobr mawr iawn." Yr wyt ti, gredadyn,

yn cofio'r diwrnod pan yr oeddit wrth orsedd Duw yn euog,

ac y darfii iddo yntau yn ei drefn nesâu atat, a dywedyd,

Myfi yw dy gyfiawnder; ac yn cofio pan oeddit ar lethu

dan dy feichiau trymion, ac y dyAvedodd Duw, Myfi yw dy

nerth. A chofus genyt y dydd yr oeddit yn nghanol dy elyn-

ion, a phob un yn annelu at dy galon, ac y dywedodd yntau,

Myfi yw dy darian, nes y profit dy hun yn fwy na diogel yn

nghanol y rhyfel, ac yn fwy na choncwerwr cyn enniU y
fi"wydr. Wel, fy enaid, y mae diwrnod eto gerllaw pan y
byddi wedi gorchfygu y cwbl, dyoddef y cwbl, a chyflawni y
cwbl, a Duw yn dywedyd, Gorphwys, bellach ; myfi yw dy wobr

mawr iawn. Gwnaethum di mor ddiogel ag yr oedd yn bosibl

i ti fod yn nghanol dy elynion, trwy fod fy hunan yn darian

i ti ! Bellach mi a'th wnaf mor gyfoethog ag y mae yn

ddichonadwy i ti fod, trwy fod fy hunan yn wobr i ti ! Dyma
a fydd y nefoedd : yr iachawdwriaeth a darddodd o Dduw
wedi dwyn ei gwrthddrychau i ymgoUi yn Nuw yn dragywydd.

O hono ef fel fíynnon dragywyddol y mae hi wedi tarddu ; trwy-

ddo ef y mae hi yn rhedeg at y gwrthddrychau ; ac ynddo ef y
bydd y cwbl yn dybenu byth. Bu yn dda cael y ífrydiau yn

nghrasdir y byd; ond beth am y cefnfor tragywyddol? Bu yn

dda cael y perlau, megys maddeuant, gras, tangnefedd, a'r cyffel-

yb ; ond beth pan fyddo y mwnglawdd mawr yn yma.gor o flaen

dirnadaeth yr enaid byth mwyach ? Beth a fydd enaid perffaith

mewn ystâd berffaith yn syUu ar y Gwrthddrych perffaith, a rhyw

drosglwyddiadau yn afonydd o hyfrydwch yn dyfod oddiwrth y
Gwrthddrych gogoneddus i'r enaid dedwydd yn oes oesoedd ? O
mi a ddymunwn alaru am i mi erioed lefaru ac ysgrifenu y pethau

hyn gyda meddwl mor dywyU, a serchiadau mor farwaidd ! Tydi,

O ffydd, cyflawna dy waith !

2. Mae cymeryd y tystiolaethau yn etifeddiaeth yn cynnwys

cyineryd trefn y tystiolaethau yn ffordd i ddyfod i hawl a meddiant

dr etifeddiaeth. Y mae Uawer yn awyddus am yr etifeddiaeth,

ond nid yn y drefn a ddadguddia y tystiolaethau i ddyfod i'r

gafael â hi. Mae Duw bob amser, wrth drefnu etifeddiaeth i
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blant djTiion, wedi gofalu bob amser am eu gosod ar Iwybr i

ddyfod i'r etifeddiaeth yn deilwng iddo ei hun. A chwi a sylwch,

fy nghyfeiHion, mai dwy ffordd a fu erioed o flaeh dynion i ddyfod

i'r etifeddiaeth, y rhai a eihv'r Bibl, y cyfammod cyntaf a'r cyfam-

mod newydd, y ddeddf a'r addewid, gweithredoedd a íîydd.

Ond cofiwch na bu y ddwy ffordd erioed yn agored ar unwaith,

ac na ddangosw^d y newydd nes yr oedd yr hen wedi ei chau.

A chofiwch hefyd fod y naiU mor wahanol i'r Uall fel nad yw yn

bosibl byth g^vneuthur un o'r ddwy. Y mae arnaf ofn fod

Uawer o ddynion, hyd yn nôd o rai sydd yn arfer gwrando yr

efengyl, yn ceisio gwneyd un ffordd o'r ddwy: gyru eu gweith-

redoedd eu hunain càn belled ag yr änt, a chymeryd Crist a'i

gyfryngdod i orphen. Ond y mae yr Ysgrythyr yn bendant yn

sicrhâu mai ofer yw meddwl am gyfryw gymysgiad. "Ni lesâ

Crist ddim i chwi, y rhai ydych yn ymgyfiawnhâu yn y ddeddf

Os o'r ddeddf y mae yr etifeddiaeth, nid yw mwyach o'r addewid."

lë, "os y rhai sydd o'r ddeddf y\v yr etifeddion, gwnaed fíydd yn

ofer, a'r addewid yn ddirym." Gwnaeth Duw gyfammod â'n tad

Adda, ac â ninnau ynddo ef ; ac yr oedd etifeddiaeth deg wedi ei

gosod o'i flaen ynddo : holl ddaioni y bywyd hwn mewn mwyn-

hâd, a dedwyddwch y nef mewn dysgwyUad, a'r naill yn ernes

o'r llall. Ond 30- unig Iwybr i ddyfod i lawn fwynhâd o'r eti-

feddiaeth yn ol trefn y cyfammod hwnw ydoedd perffaith ufudd-

dod i ddeddf Duw. "Gwna hyn, a byw fyddi." Ond tori y

cyfammod a ddarfu dyn, ac felly colli yr etifeddiaeth addaw-

edig ynddo. Y fynyd y pechodd, wele holl bethau'r ddaear, y
rhai oedd o'r blaen at ei wasanaeth, yn rhedeg rhwng ei ddwy-

law i'w hymddibyniad imiongyrchol ar Dduw. Ac am dded-

wyddwch tragywyddol y nef, y mae "Gan farw y byddi fanv"

yn sefyll rhyngddo â'r hoU wynfyd. Ond gwrandewch, fy

mrodyr, y mae genyf ddirgehvch mawr a newyddion da i'w

mynegu i chwi. Gwnaeth Duw gyfammod arall, ac yn hwnw
efe a wnaeth ei Fab yn etifedd pob peth, a hyny gyda golwg

ar gael pechaduriaid i gydetifeddu âg ef Daeth yr etifedd-

iaeth i'w ddwylaw ef, yn debyg i lawer etifeddiaeth yn dyfod

i'w hetifedd yn y byd hwn, gyda dyled fawr arni. Gyda

golwg arnom ni, yr ydoedd yn aros dan hen fforffed yr Adda

cyntaf, er dyfod i ddwylaw Adda yr ail, fel nad oedd bosibl

Cyf. IIL k
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byth ein dwyn i gydetifeddu âg ef yn deihrag i Dduw heb

dalu y ddyled. Ond yn ein natur ac yn ein lle, tnvy ei

ufudd-dod a'i angeu, talodd Crist y ddyled, a phrynodd fedd-

iant i'w bobl yn yr etifeddiaeth. Mae ei farwolaeth yn ym-

wared oddiwrth droseddau; ac am hyny "caiíf y rhai a alwyd

dderbyn addewid yr etiíeddiaeth dragywyddol." Mae'r cym-

raod wedi ei wneuthur, ac udgorn y jubili yn canu, Dychwelwch

bob un i'w etifeddiaeth. Ond cofiwch nad oes ffordd yn awr

i ddyfod iddi ond trwy gredu yn Nghrist, etifedd pob peth. O
na allwn ennill eich meddyliau i gymeryd y drefn hon yn etifedd-

iaeth dros byth

!

Ystyria, O fy enaid, na ddeui byth i'r etifeddiaeth heb fod

ffordd yn ngolwg dy feddwl i'w chael. Y mae llawer yn breu-

ddw^dio am fod yn gadwedig heb un ffordd yn ngolwg eu medd-

yhau i fod felly. Maent yn gobeithio bod yn ddedw)'dd, ond nis

gwyddant paham na pha fodd. O, meddi, yr wyf yn gobeithio

nad äf fi ddim i uffern. lë, ond pa ffordd y gocheli uffern? O
yr ydwyf yn hyderu yr äf i'r nefoedd. Ond pa ffordd, fy enaid ?

Pa beth ! a ydych chwi yn dywedyd nad äf fi ddim yno ? Nac

ydwyf fi; ond yr ydwyf yn gofyn i ti sydd yn dyweyd yr äi di, Pa

ffordd yr wyt ti yn meddwl myned yno ? Crêd fi, O bechadur, ni

chei di byth g)-fiawnder ond yn ffordd cyfiawnder, na thangnefedd

ond yn ffordd tangnefedd, na bywyd ond yn ffordd y bywyd, nac

iachawdwriaeth ond yn ffordd iachawdwriaeth. Nid äi di ddim i

uffern heb ffordd i fyned yno; ac, fel y mae dy enaid yn fy^y, nid

äi ddim i'r nef heb ffordd i fyned yno, ac heb wybod y ffordd, a'i

rhodio ar ol ei gwybod.

Cofia hefyd, fy enaid, na thâl yr hen ffordd ddim oll i bech-

adur i geisio yr etifeddiaeth. Y fan y codir dyn o'r breuddwyd i

weled fod yn rhaid cael ffordd i fyned i'r nefoedd, y mae efe yn

troi yn union at yr hen gyfammod, am fod hoU egwyddorion a

dirnadaeth ei feddwl yn cyfateb >ai unig i drefn y cyfammod

hwnw. A phan ofyno pan o dan argyhoeddiad, "Beth a wnaf i

fod yn gadwedig? pa fodd y gallaf wybod y ffordd?" mae yr

egwyddorion hyny yn a^eb yn ymarferol drwy yr hoU enaid,

Dyma'r ffordd: gwna hyn a byw fyddi. Ond y mae Ysbryd yr

Arglwydd yn dangos i ambell un na thâl y ffordd hon ddim

i droseddwr. Beth ! medd y ddeddf, a ddaethost ti yma i

I
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geisio bywyd trwof fi? gâd i mi dd}^eyd beth sydd raid i mi

gael genyt ymlaenaf. Yn gyntaf oU, tyred â pherson i mi

mor r)'dd oddiwrth gamwedd Adda ag oedd y Person hwnw a

anwyd yn Bethlehem; tyred â natur i mi mor lân oddiuTth

lygredigaeth gwTeiddiol â natur ddynol Mab Duw; a thyred

â bywyd mor ddifrycheulyd â'i fywyd ef, a rodiodd o Bethlehem

i Galfaria lygad yn llygad â rai. Ond och ! onid wyt ti yn

un o'r Uawer hyny a wnaed yn bechaduriaid trwy gamwedd

un? Onid mewn anwiredd y'th luniwyd di, a'th fod felly wrth

naturiaeth yn blentyn digofaint? Onid wyt ti yn un o'r rhai

sydd yn dy fywyd wedi gadael y gyfi*aith? Onid hen áox\\'x

sabbath, neu feddwyn, a diweddi a fiiost ti lawer blwyddyn?

A melldigedig >iv pob un o dy fath. Ond, medd y pechadur,

mi a wnaf fy ngoreu. Dy oreu! medd y ddeddf; ni ddarfum

i erioed ofyn, ac ni wnaf byth dderbyn, llai na pherffeith-

rwyddj yr oll o'r dyn yn yr oll o'r ddeddf, dros yr oll o'i

fywyd, i mi. lë, a phe cawn berfteithrwydd genyt yn a\\T,

mae cyfiawnder yn gofyn dy ddamnio ar ol hyny am y pech-

odau sydd wedi eu gwneyd. Ynfydrwydd fyddai. i adyn dan

gollfam yn nghell y grogfa ddywedyd, Mi gadwaf ddeddf íy

ngwlad byth mwy. Ah, druan! nid hyny sydd yn cael ei

cfyn oddiwrth)rt yn awr, ond dy fywyd am y trosedd a wnaeth-

ost. Mi wnaf fy ngoreu, ebe'r euog. Mae hi yn rhy ddi-

weddar, fy enaid, i ti geisio gwneyd hyny; yr wyt yn ddamniol

eisoes !

Ond ar gyfer hyny, hyfr)^d )nv cyhoeddi fod fifordd newydd i

ddyfod i'r etifeddiaeth wedi ei hagor o bwrpas i bechadur. Os

na thâl yr hen ffordd ddim i bechadur, nid yw y newydd yn

briodol i neb ond i bechadur. Nid wyf yn galw pechaduriaid,

medd y ddeddf, ond rhai c)awn i fywyd tragywyddol. Nid

wyf finnau yn galw rhai cyfiawn, medd yr efengyl, ond pech-

aduriaid i edifeirwch. Pe cawn yr euog, mae genyf gyfiawnder

iddo ef ; deued y gelyn, ac mi a'i cymmodwn. Y c^mhwysder i

ddeUo â mi )rw bod heb ddim, oblegid yr wyf yn meddu pob

peth—bod heb deilyngu dim, o herwydd yr wyf yn rhoddi

y cwbl yn rhad—îe, bod yn haeddu angeu, canys yr wyf yn

cyhoeddi rhyw un farwolaeth nad oedd achos am dani na dyben

iddi, ond fel y cafîai y cyfryw fywyd a diangfa drwyddi byth.

K z



1^8 Tystiolaethau Duw yn etifeddiaeth i'r duwiol

Gwrando eto, bechadur : mae yr etifeddiaeth a gei yn y ffordd

hon jTi fwy cyfoethog, a Duw wrth ei rhoddi yn fwy gogoneddus,

na phe buasit heb bechu erioed. Dau ddymuniad gogyfuwch yn

enaid y duwiol yw cael digon iddo ei hun, a chael hyny^ yn deil-

wng i Dduw. Dymuno gogoniant Duw yn ei ddinystr ei hun nis

gall, a dymuno bod yn gadwedig ei hun gyda phriodoliaethau

Duw dan g^vmwl ni faidd. Ond O, meddai, na welwn Iwybr i

gael y ddau: rhoi i Dduw ei ogoniant, a minnau yn cael fy

nghadw hefyd! Wele i ti hyny, medd yr efengyl; edrych yn

wyneb lesu Grist. Y drefn hon yw y dysgleiriad uchaf ar ogon-

iant Duw; ac ynddi y mae yn barod i ddyv/edyd wrthyt ti y

fynyd hon, Myfi a fyddaf yn Dduw i ti, a hyny nid fel yr wyf yn

ymddangos yn ngwaith y greadigaeth a rhagluniaeth, ac yn y cyf-

ammod gNveithredoedd, ond yn y drefn lle y cei weled fy noeth-

ineb yn ddyfnder golud doethineb, fy nghariad yn fawr gariad,

fy nhrugaredd yn gyfoeth, a'm gras yn anchwiUad^vy olud. Wel,

ebe'r pechadur, mi a'i cymeraf yn etifeddiaeth dros byth: ac O y

fath hurtyn oeddwn na buaswn yn g^veled gogoniant hon yn

gynt! ond yn awr pe byddai fyrdd o ffyrdd i fyned i'r nefoedd,

mi a gyfnfn yr oU yn dom, ac a ddewiswn y drefn trwy

Gyfryngwr.

Yn y ffordd hon, daw yr enaid i'r etifeddiaeth gyda Uawenydd

i bawb. Os bydd gr yn dyfod i'w etifeddiaeth yn anrhydeddus,

y mae Uawenydd trwy yr hoU gymydogaeth; a bydd Uawenydd

drachefn pan fyddo yn dwyn ei briod i gydetifeddu. Daeth Crist

i'w etifeddiaeth gyda Uawenydd mawr; y pyrth yn dyrchafu eu

penau, y drysau tragywyddol >ti ymagor, a Brenin y gogomant

yn dj-rchafu gyda Uawen floedd. Ac y mae Uawenydd drachefn

pan y mae pechadur tlawd yn cael ei ddwyn, trwy gredu, i

gydetifeddu âg efe. Mae'r Tad yn Uawenychu o'i blegid gan

lawenydd, yn ymddigrifo ynddo dan ganu, ac â'i hoU galon yn

rhoddi iddo y deyrnas. Mae dydd ei ddyweddi i Gnst yn

ddydd Uawenydd ei galon. **Yr ^vyf yn ordeinio i ch.wi

deyrnas," medd efe, "fel yr ordeiniodd fy Nhad i mmnau.'^

Mae Uawenydd yn ngwydd angyUon Duw, ac ymhUth ei

saint, Uawenydd yn y nef ac ar y ddaear, am un pechadur a

edifarhäo. O bechadur, os troi di i geisio yr etifeddiaeth yn

ffordd y ddeddf, bydd Duw i'th erbyn, cerubiaid dan arfau, y
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gyfraith yn melldithio; ond tro dy wyneb at drefn yr efengyl,

ac fe íydd yma bawb yn dywedyd, Tyred ac etifedda bob peth.

EnniUer dy feddwl gan hyny i gymeryd dros byth yr etifedd-

iaeth oreu olL

3. Mae cymeryd tystiolaethau Duw yn etifeddiaeth yn cyn-

nwys cymeryd addewidion y tystiolaethau yn ddiogelwch a sicr-

wydd ani yr etifeddiaeth. Ar ol ei darparu o ras, a gwneuthur

Uwybr i'w dwyn iddi yn anrhydeddus trwy yr iawn, mae'r Ar-

ghvydd yn ei throsghvyddo i'w bobl trwy yr addewidion. " Duw
a'i rhad roddodd i Abraham trwy addewid." Am hyny gehvir hi

yn " addewid yr etifeddiaeth;" a gelwir y saint yn "etifeddion

yr addewid," gan y byddant yn etifeddu yr addewidion byth

yn y llawn fwynhâd o'u trysorau. Y rhai hyn yw gAveithredoedd

(decds) etifeddiaeth y saint. Mae dynion trwy gyfryw weithred-

oedd yn trosglwyddo eu meddiannau i'w gilydd ; ac er mwyn
dangos eu hawl i wneuthur hyny, gwneir crybwylUad ynddynt o'r

modd y treiglodd yr etifeddiaeth o law i law nes dyfod i'w law ef

ag sydd yn awr, ar ryw ammodau, yn eu gwneyd drosodd i un

arall. Felly y mae ein Duw ni, \vrth roddi yr etifeddiaeth i bech-

adur, yn dangos yr hoU dreiglo fii arni o dragywyddoldeb hyd

yma, a'r cwbl yn profi y teitl yn dda : ei darpariad o ras, ei rhodd-

iad i Grist, ei sicrhâd trwy yr iawn. Ac y mae weithiau yn cofifâu

hynafiaid y pechadur wrth ei rhoddi iddo, er dangos fod yr eti-

feddiaeth yn perthyn i'r teulu. "Heddysv y daeth iachawd^vriaeth

i'r t hwn, o herwydd ei fod yntau yn fab i Abraham." Ac yn

awr pan y mae enaid yn credu, mae yr etifeddiaeth yn cael ei

gwneyd drosodd iddo mewn addewid dros byth. Pa ryw well

hawl na bod y Duw a'i darparodd yn ei rhoddi ? A pha sicrwydd

mwý y rhydd efe hi na'i fod yn ymrwymo mewn addewid ? Mae
Paul yn son am " obaith bywyd tragywyddol. " Ar ba sail y
mae'r gobaith hwnw am fywyd tragywyddol? Ar hen adde\vid

gadarn Duw :
" Yr hwn," sef yr hwn fywyd tragywyddol, " a

addawodd y digehvyddog Dduw cyn dechre'r byd." Pan welo

perchen fíydd drysorau gras yn addewid y Duw digehvyddog,

íe, mewn addewidion lawer, a'r oll wedi eu crynhoi mewn cyf-

ammod, a'u cadarnhâu â Uw Duw, ac â gwaed ei Fab, bydd

yn barod i waeddi, Yr ydwyf yn eu cymeryd yn etifeddiaeth

dros bytL Y mae Satan ac anghrediniaeth yn aml yn ceisio



jro Tysüolaethau Dnw yn etifeddiaeth i'r dnwiol.

dryllio hawl y saint i'w hetifeddiaeth; ond y mae eu Dadleuwr,

"yr Ysbryd hwn, yn cyd-dystiolaethu â'u hysbryd hwy eu bod

yn blant i Dduw; ac os plant, etifeddion hefyd." Mae efe yn

dwyn yr addewidion, yr hen deeds of settlement, i olwg y meddwl,

nes y mae'r cristion yn ymlonyddu ynddynt fel ei etifeddiaeth

dros byth.

4. Mae cymeryd tystiolaethau yr Arglwydd yn etifeddiaeth yn

cynnwys cymeryd eu hordinhadau fel moddion ein cynnaîiaeth a'n

dygiad ifyny i'r etifeddiaeth, nes y delom Vn cyflawn oed i'w mwyji-

hâu. Wedi i Grist sicrhâu yr etifeddiaeth a ddarparwyd i'r saint,

a chymeryd meddiant o honi yn eu henw, " efe a roddes rai yn

apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai

yn fugei]iaid ac yn athrawon, i berffeithio y saint—hyd oni

ymgyfarfyddom oll, yn undeb ffydd a gwybodaeth Mab Duw,

yn r perffaith at fesur oedran cyflawnder Crist." Trwy wein-

ido<íaeth y gair y mae Duw yn adgenedlu ei blant i'r etifedd-

iaeth, >m dangos ei gogoniant i lygad eu fifydd, yn selio ei

gweithredoedd iddynt yn y sacramentau sanctaidd, ac yn tros-

glwyddo ei ffrwyth mewn heddwch, maddeuant, a gras i'w

mynwesau, er eu cynnal a'u cymhwyso i'r llawn fnrynhâd o

honi. Am hyny y maent yn fa^vr eu hawydd i ordinhadau

Duw, fel Dafydd pan ddadganai, " Mor hawddgar yw dy bebyll

di O Arglwydd y lluoedd ! Fy enaid a hiraetha, îe, ac a flysia

am gynteddau yr Arglwydd; fy nghalon a'm cnawd a waeddant

am y Duw byw." Maent yn cymeryd y gras a'r gogoniant a

ddangosir yndd>Tit yn etifeddiaeth dros byth, ac yn cymeryd yr

ordinhadau eu hunain fel moddion i gyfranogi o honynt tra bydd-

ant ar y ddaear.

5. Mae cymeryd y tystiolaethau yn etifeddiaeth yn cynn\\7S

cymeryd eu rheolau yn ffordd íw cJurdded nes dyfod i'r llawn

fwynhàd o'r etifeddiaeth. Gyda phob parodrwydd y caniatawn i'r

duwiol fyw fel y mynai, canys efe a íynai f>^v mewn perffaith gyd-

ff'urfiad â deddf ei Dduw. Edrychwch arno yn ei ystafell :
wedi

darllen y Bibl, yr hwn sy'n gofyn am burdeb a sancteiddrwydd yn

ysgogiadau'r galon, geiriau'r tafod, a gweithredoedd y fuchedd, ie

hoUol gydfí"urfiad natur a byr^yd âg ewyllys yr Arglwydd, mae efe

yn myned ar ei liniau, ac yn tystio wrth ei Dduw, Yr wyf yn cy-

meryd dy orchymynion yn etifeddiaeth dros byth; Uawenydd fy
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nghalon ydynt. Edrychwch amo yn ei deulu : dyna efe yn dar-

llen y rheolau sanctaidd, "Y gwr, cerwch eich gwragedd—

y

gwTagedd, ymostyngwch i'ch gwr priod—y plant, ufuddhewch

i'ch rhieni—rieni, maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth

yi Argl^sydd—y gweision, ufaddhewch ymhob peth i'ch meistr-

iaid—y raeistriaid, gwnewch yr un pethau tuag atjTit hwy."

Ac wedi hyny y mae'r holl deulu yn cydblygu • ger bron

Duw, ac yn cyd-dystio trwy enau y penteulu, bob un drosto

ei hun, Yr wyf yn C}Tneryd dy orchymynion yn etifeddiaeth

dros byth. Edrychwch arno yn yr eglwys ac yn y byd, gyda'i

g)ühon a'i elynion, mewn hawddfyd ac mewn adfyd, mewn
cysur ac mewn ofnau : mae efe gyda'r C)n }ti cymeradwyo yn

gyson holl orchym}Tiion ei Dduw. Ceir ef weithiau yn ofni y

dyfethir ef o herwydd ei anghydffurfiad â hwy; ond y mae hyny

yn peri iddo ddigio wTtho ei hun, ac nid wrth y gyfraith. "Y
gorch}Tn}Ti yr hwn ydoedd i fywyd, hwnw a gaed i mi i farwol-

aeth. Eithr myfi sydd gnawdol;" arnaffi y mae'r bai, "JNIae'r

ddeddf yn sanctaidd, a'r gorchymyn yn sanctaidd ac yn g^üawn

ac yn dda." Beth bynag wyf fi ac a ddaw o honof, "yr wyf fi yn

cyds}-nio â'r ddeddf raai da ydyw." O y raae cydffurfiad calon â

deddf Duw yn etifeddiaeth ei hunan, ac yn llw}'br i fw}aihâu'r

cwbl ! Trwy hyn y mae'r cristion yn cael tangnefedd a boddlon-

rwydd ynddo ei hun, ac yn dyfod yn debyg i Grist, ac i ymddi-

grifo yn Nuw.

Wele ynte, bydded y testun yn adseiniad ein calon i Dduw yn

ei holl air. Pan y d}T\'edo efe, "]Vryfi a fyddaf yn Dduw i chwi,"

d}TV'edwn ninnau, Amen: "Y Duw hwn yw ein Duw ni byth ac

yn dragywydd." Pan ddywedo efe, "Yn yr Arglwydd y cyfiawn-

heir ac }t ymogonedda holl had Israel," dywedwm ninnau, Amen

:

"Ac y'm ceir ynddo ef, heb fy ngh}-fiawnder fy hun." A phan y
dywedo efe, "Mi a roddaf fy ngh^eithiau yn eu raeddwl, ac yn eu

calonau yr ysgrifenaf hw}mt," bydded i ninnau dd}T\-edyd, Araen:

"Cyraerais dy orchyraynion yn etifeddiaeth dros byth." Os nad

allwn ddadgan ein hawl i'r etifeddiaeth, dadganwn, ynte, ein cym-

erad^yaeth o honi.

Bydded y testun hefyd }ti araddiffyniad genym yn ngw}Tieb

pawb a'n beîo am garu'r Bibl: Yr ydyra wedi ei g^oneryd yn

etifeddiaeth dros b}1:h. Esgusodwch ni, chwi ddynion y byd, y
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rhai y mae eich rhan yn y bywyd yma; oblegid sylwedd hwn ^rw

eîn hetifeddiaeth ni dros byth. Na ryfeddwch, chwi ddeddf-

olion a chyfeiliomwyr, o her\\ydd ein hymlyniad wrth athraw-

iaeth gras a'r drefn trwy Gyfr)'ng^^T; canys yr ydym wedi ei

chymerj'd >ti etifeddiaeth dros byth, Na ryfeddwch, chwi

ddirmyg\vyr moddion gras, o herwydd ein cariad ni at yr

ordinhadau; oblegid drwyddynt yr ydym yn cael gohvg ar ein

hetifeddiaeth, cyfranogi o honi, a'n cymhwyso i'w Uawn íyn-
hâu. Na ryfeddwch, chwi grefyddwyr penrhydd, os bydd zel y
duwiol yn ei ddifa wrth eich gweled chwi yci gadaw'r gyfraith;

canys y mae efe wedi cymeryd pob iot o honi yn etifeddiaeth

dros byth.



PREGETH IX.

BYGYTHION DüW, a'I ALWADAU.*

SephAniàh ii. I, 2, 3 :
" Ymgesglwch, îe, deuwch yttghyd, genedl aii-

hawddgar; cyn i'r ddeddf esgor, cyn i'r dydd íyned heibio fel peis\vyn,

cyn dyfod arnoch lid digofaint yr Arglwydd, cyn dyfod amoch ddydd
soriant yr Arglwydd. Ceisiwch yr Arglwydd, holl rai llariaidd y
ddaear, y rhai a wTiaethant ei fam ef; ceisiwch gyfiawnder, ceisiwch
larieidd-dra ; fe allai y cuddir chwi yn nydd digofaint yr Arghvydd."

OS anfonwyd y prophwyd Sephanîah ì bregethu yn nechre

teymasiad Josíah, fe allai i'w weinidogaeth nerthol ef,

ynghyd a llafur y brenin duwiol hwnw, fod yn foddion i beri y di-

wygiad a fu yn Judah y pryd hyny. Pan yr oedd brenin duwiol )m

teymasu, aphrophwyd o'r gwaed breninol, fel y tybygir, yn pregethu,

dinystriwyd yr eilunod, adgyweiriwyd y deml a'r addoliad, a dygwyd
Judah yn ol at Arglwydd Dduw eu tadau. Ond mae yn amlwg
nad oedd y diwygiad yn Judah ond arwynebol iawn, Yr oedd
yn fwy mewn ymddangosiad nag yn y galon—mewn ufudd-dod

i'r brenin nag i Dduw. " Ni ddychwelodd Judah ei chwaer an-

ffyddlawn ataf fi â'i holl galon, eithr mewn rhagrith, medd yr

Arglwydd " (Jer. iii. lo). Mwy tebygol ydyw mai yn nyddiau

diweddaf Josîah yr anfonwyd y prophwyd duwàol ac effro hwn,

pryd yr oedd y diwygiad wedi llaesu ac adfeüiad yn ymdaenu;
rhagrithwyr jTi troi yn wrthgih^r, sef y rhai a ddychwelasent yn
arwynebol at Dduw yn nyddiau cyntaf Josîah, yn troi yn ol at eu

pechodau, fel ci at ei chwydiad. Felly y mae efe yn dechre ei

* Traddodw^d y bregeth hon yn 183 1-2, pan yr oedd anrheithiau y Cholera
Morbus yn arswydlawn mewn lliaws o wledydd y Cyfandir, a phryd yr oedd
wedi cyffrdd âg amiyw leoedd yn y wlad hon.
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weinidogaeth tnvy gyhoeddi y barnau trymaf, gan nodi y gwrth-

ddrychau ar ba rai y byddent yn disgyn. Mae yr Arglwydd

trwyddo yn bygwth tori ymaith yr eilunaddolwyr cyhoedd, y rhai

a ymgryraent ar benau y tai i lu y nef, a'r rhai oedd yn ceisio

gwasanaethu Duw a'r eilunod; fel y dywed, " A'r addolwyr y rhai

a dyngant i'r Arglw)'dd, hefyd a dyngant i Malcham ; a'r rhai a

giliant oddiar ol yr Arglwydd," er dychwelyd mewn rhagrith ato

yn y diwygiad tnvy Josîah, " a'r rhai ni cheisiasant yr Arglwydd "

yn amser y diwygiad, eithr yn parhâu yn annuwiol o hyd. Onid

oes yn Nghymru, yn gylyb, gannoedd a ddychwelasant at yr

Arglwydd mewn ymddangosiad yn y diwygiadau, ac sydd wedi

ciho oddiar ei ol ef at eu chwantau, tra y mae cannoedd wedi par-

hâu yn galed ac annychweledig trwy bob diwygiad a fu yn eu

dyddiau ? Ac onid oes Uaweroedd yn ein gwlad fel y rhai hyny

yn tyngu i'r Arghvydd ac hefyd i Malcham—yn ceisio byw i

Dduw ac hefyd i'w chwantau—ceisio gT;\'asanaethu Duw a mam-

mon, Duw a balchder, Duw a meddwdod ? Ond '* pa gyfeillach

sydd rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder? a pha gymundeb rhwng

goleuni a thywyllwch ? a pha gysondeb sydd rhwng Crist a Bel-

ial ? " Y pethau gan hyny a wahanodd Duw, na chysyllted dyn.

Wedi desgrifio y gwrthddrychau, mae'r prophwyd yn cyhoeddi

y fam a ddisgynai arnynt :
" Agos yw mawr ddydd >t Arglwydd,

agos a phrysur iawn, sef llais dydd yr Arghvydd
\
yno y bloeddia

y dewr yn chwerw. Diwrnod lUdiog yvv y diwrnod hwnw, diwTn-

od trallod a chyfyngdra, diwrnod dinystr ac anghyfannedd-dra,

diwrnod tywyll a du, diwrnod cymylau a thywyllni, diwrnod

udgorn a larwm. Gan ddystrywio y dystrywiaf bob dim oddi-

ar wyneb y ddaear, medd yr Arglwydd. Dystrywiaf ddyn ac

anifail, dystrywaf adar yr awyr a physgod y môr." Mae yr Ar-

ghvydd yn dangos y dyddiau hyn y medr efe ein dyfetha ninnau

a'n hanifeiHaid. Mae yn gwenwyno jt aA\yr yn y manau Ue

mae y cholera nes lladd y gwibed ; a byddai yn hawdd iddo ef

wneyd hyny nes dystrywio yr adar. Buan y gallai efe ddyosg ein

dolydd a'n dyffrynoedd o'u harddwch, lladd y pysgod sy'n chware

yn yr afonydd bychain a gerddant rhmig ein bryniau, a'r adar sy'n

trigo gerllaw iddynt yn ein bröydd prydferth, ac yn Ueisio oddi-

A^vng y cangau, nes gwneyd ein gwlad sy'n Uawn bywyd a phryd-

ferthwch yn swp o farwolaeth drwyddi. A ydym yn ystyried ac



Bygythíon Diiw^ à!i alwaâau. /jj"

yn cymerj'd rhybudd ? Pan fyddo barnedigaethau Duw ar y

ddaear, mae yn perthyn i drigolion y ddaear ddysgu cyfìawnder.

Mae pechod ac anghj-íiawnder yn anweddaidd iawn i'n daear ni

bob amser, ond yn fAvy felly pan fyddo barnedigaethau Duw ami.

Gweled preswylwjT y ddaear yn codi allan i bechu pan y mae'r

Arglwydd yn dyfod allan o'i fangre i ymweled â'u hanwiredd,

sydd olwg alarus a dychrynedig iawn, Y mae barnau Duw ar y

ddaear y dyddiau hyn, a galwad uchel amom ninnau i droi at

yr Hwn sydd yn bygwth ein taro, ac i geisio Arglwydd y lluoedd.

Yn ngair y testun, mae'r prophwyd yn dangos mai nid cyhoeddi

dedfryd ddialw yn ol yr ydoedd, ond cyhoeddi y bygythion fel

moddion i ddychwelyd y bobl at Dduw er mwyn gochelyd y farn.

Am hyny y mae yn cysylltu wTth y cyhoeddiad gymhelliadau

taerion i droi at yr Arglwydd.

Mae yn gahv yn g}mtaf ar gorfif y genedl yn gyffredinol. Ei

henw a gawn yn " genedl anhawddgar/' un heb ddymuniad, fel

y darllenir y gair; cenedl nad oedd ynddi ddim yn dymuno Duw,

na dim oedd ddymunol gan Dduw. Mae yn y duwiol beth sydd

yn d>Tnuno Duw. " Dymuniad ein henaid sydd at dy enw ac at

dy goffadwriaeth." "A'm henaid /th ddymunais liw nos. Sych-

edig yw iy enaid am Dduw." Ac y mae'r peth sydd yö y duwiol

yn d)Tnuno Duw yn ei wneyd yntau yn ddymunol gan Dduw.
" Ataf fi y mae ei ddymuniad ef. Dygaist fy nghalon, fy chwaer

a'm dyweddi." Ond am yr annuwiol, nid oes ynddo ef ddim yn

dymuno Duw, nac i'w ddymuno ganddo. jNIae )ti gas ganddo ef

Dduw, a chas gan eì enaid yntau y dr)^gionus. D^-ma )t: alwad

araynt: " Ymgesglwch." Chwiliwch eich hunain, ystyriwch eich

fíyrdd, a gwelwch eich perygl. " lë, deuwch ynghyd," yn g)Ti-

nuUeidfäoL Cyffelyb yw i'r alwad trwy y prophwyd Joel :
" Cys-

egnych )Tnpryd, gehvch gymanfa, cesghvch yr henuriaid a holl

drigoiion y wlad i d yr Arglwydd eich Duw, a gwaeddwch ar yr

Arglw)'dd, Och o'r dÌA\Tnod ! canys dydd yr Arghv)'dd sydd )ti

agos. Pwy a ^^yr a dry efe ac edifarhâu ? " Nodir yma yr amser

iddynt \raeyd hyn :
'* Cyn i'r ddeddf esgor." Wrth y ddeddf y

deallir y byg)i:hion oedd wedi eu cyhoeddi yn y bennod o'r blaen.

" Cyn i'r ddeddf esgor " ydyw, cyn troi y bygythion hyny yn

ddedfryd ddigyíhewid arnynt, ac i Dduw benderfynu cyflawni

arnynt y farn ofnadwy. '*C)ti i'r dydd fyned heibio felpeiswyn:"
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cyn i'r dydd ddyfod yn yr hwn y byddwch chwi, yn nghorwynt-

oedd y bamedigaethau, yn myned heibio fel peiswyn, neu, cyn i

ddydd gras fjTied heibio fel peis^^^n. Mae'r tymmor sydd genych

i ddychwelyd fel SAvp o fân ûs a ddygid ymaith o un i un gan yr

aweL Felly y mae dydd iachawdwriaeth yn myned heibio o

awr i awr, o Sabboth i Sabboth, ac o oedfa i oedfa; ac os der-

fydd a'n gadael yn annychweledig, " dydd soriant yr Arghvydd

a ddaw,"

Yn y drj'dedd adnod, mae'r prophwyd fel yn anobeithio am
ddiwygiad y wlad yn gyffredinol, ac yn troi ei genadwri yn neill-

duol at hyny o dduwiolion oedd ynddi: "Ceisiwch yr Arglwydd,

holl rai Uariaidd y ddaear." Pe dychwelasai y genedl at Dduw,

ni ddaethai y farn ar y wlad; eithr gan nad oes arwyddion y
bydd hyny, dydd soriant yr Arglw}'dd a ddaw, Ond deuwch

chwi yn nês at eich Duw, fe allai pan ddelo'r farn y cuddir chwi.

Mae yma ddesgrifiad nodedig o wir dduwiolion o ran eu hysbryd

a'u tymher: "rhai llariaidd y ddaear." Mae efe, eu Pen mawr,

yn llariaidd. "Dysgwch genyf, canys addfnyn yd\vyf a gostyng-

edig o galon," hjTiy yw, Dysgwch genyf addfwynder, a gostyng-

eiddrwydd calon; a thrwy ddysgu ganddo maent yn dyfod yn

gyffelyb iddo, Maent yn llariaidd dan y gair; nid gwrthryfelwyr

a drain fel gA\Tandäwyr Ezeciel. Maent yn rhoi heibio bob budr-

eddi a helaethrwydd malais, a thrwy addfwynder yn derbyn yr

impiedig air, Er y gallant fod yn fwy mewn dyddiau, dysg,

dawn, a phrofiad, na rhai o'r cenadon y byddant yn eu gwrando,

eto traddodant eu henaid i fyny i awdurdod Duw yn ei air, a der-

byniant ef yn ewyllysgar. Maent yn llariaidd dan y groes; nid

cnoi eu tafodau a chablu Duw y nefoedd, nid dywedyd, "Y dr\vg

hwn sydd oddiwrth yr Arglwyddj paham y dysgwyliaf wrth yr

Arglwydd mAvy?" ond cydnabod, "Yr Arglwjdd yw efe, gwnaed

a fyddo da yn ei olwg. Yr Arglw^dd a roddodd, a'r Arglwydd a

ddygodd ymaith; bendigedig fyddo enw yr Arglwydd." Maent

yn llariaidd gyda chyfeillion a gelynion. Yr oedd raid i Dduw
ddyfod i'r maes yn achos Moses cyn y cynhyrfai efe yn ei achos

ei hun; canys '*y gr Moses ydoedd larieiddiaf o'r holl ddynion

oedd ar wyneb y ddaear." O fy nghyfeillion, hyn o bob peth â'n

gwna yn debyg i Grist. "Bydded ynoch y meddwl yma, yr hwn

oedd hefyd yn Nghrist lesu." Mae yma ddesgriíìad o dduwiol-
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ion, hefyd, )ti eu hymarweddiad : "Y rhai a wnaethant ei fam
ef," yr hyn ydyw, rhodio yn ei íFyrdd, ymarfer â'i addoliad, a

chadw ei orchymynion.

Yr ahvad arnynt ydyw, "Ceisiwch yr Arglwydd:" deuwch yn
nês ato cyn yr ystorm; byddwch yn fwy diwyd ac ysbrydol yn ei

ordinhadau. Yn awr, pan y mae ei farn ef yn debyg o ddis-

gyn ar eich gwlad, a chyffwrdd â'ch personau, eich teuluoedd,

a'ch amgylchiadau, mynwch fwy o'i gymdeithas ef a'i dangnef-

edd ef yn eich eneidiau; bydded agweddau eich ysbrydoedd

tuag ato ef yn gyfatebol i'w orchwyliaethau ef tuag atoch chwi.

"Ceisiwch gyfiawnder;" pob cyfíawnder. Ceisiwch eich gA^isgo

yn ngh}^awnder Crist er eich codi i fifafr Duw; ceisiwch "ymad-
nev^7ddu yn ysbryd eich meddwl, a gwisgo y dyn newydd, yr hwn
yn ol Duw a grëwyd mewn cyfiawnder a gwir sancteiddrwydd ;

"

ceisiwch gyfiawnder ymarferol, gan fyw yn fwy sobr, yn fwy cyf-

iawn, ac yn fwy duwiol. Wele famedigaethau Duw ar y ddaear

;

am hyny, dysgwch gyfiawnder. "Ceisiwch larieidd-dra." Ym-
roddwch i ewyllys Duw; gadewch iddo eich trin fel y myno;
meddiennwch eich eneidiau mewn amynedd dan ei law; ac na

roddwch ddim yn ynfyd yn ei erbyn.

Y calonogiad iddynt ydyw, "Fe allai y cuddir chwi yn nydd
digofaint yr Arglwydd." Mae rhai pethau yn sicr i'r saint;

maent, ran bywyd tragywyddol eu heneidiau, wedi eu cuddio yn

sicr gyda Christ yn Nuw. Ond am gadwraeth eu personau rhag

baraau tymmorol, nid oes ganddynt ond "fe allai." Pan fyddo

eu gwlad wedi addfedu i farn, a hwythau eu hunain yn adfeil-

iedig, fe ddichon y bydd Duw yn dyfetha'r perffaith fel yr an-

nuwiol. Eto y mae yma amnaid y caiff y rhai fyddo yn agos

iawn at Dduw, pan ddelo y fam, ei brofi ef yn dirion :
'* Fe allai

y cuddir chwi." Cymer yr awgrym bychan o'i enau ef, fy enaid,

a dychwel at ei draed. Mae fe allai Duw yn well na llw dyn.

Bellach cymerwn rai addysgiadau oddiwrth y geiriau.

I. Y MAE YMWELED A PHOB TROSEDD AC ANUFUDD-DOD A
CHYFIAWN DALEDIGAETH YN DDEDDF A GOSODIAD DIALW YN OL
GYDA DUW,
Yn y ddyfais fawr trwy Gyfi^ngwr, fe aeth Duw rhwng y gosb

â phechadur; ond nid aeth efe rhwng y pechod a chosb. Mae
cosbi pechod yn ddeddf ddigyfnewid ; oblegid y mae wedi tarddu
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o anghenrheidrwydd natur Duw, ac wedi ei sefydlu yn y trans-

actîon cyntaf rhwng dyn a Duw, ac yn cael ei gadamhâu trwy

yr holl Ysgrjyr, Nid peth y mae yr Arghvydd yn ei wneyd o

benarghyyddiaeth yw cosbi pechod, ond peth y mae cyfiawnder

a sancteiddrwydd ei natur yn ei wneyd yn anghenrheidiol. Nid

peth ydyw y mae yn ei wneyd yn unig o herwydd ei fod yn

ew)fllysio, ond y mae yn ei ewyllysio am fod cyfiawnder ei natur

yn ei ofyn. Buasai ewyllysio cosbi pan y gallesid yn gyfiawn

beidio, yn fivy o ddrwg ewyllys na chyfiawnder. Nid llid a

chynddaredd yn y Duwdod ychwaith yw achos y gosbedigaeth.

Desgrifir hi, mae yn wir, fel tân yn ennyn o'i enau, a mwg yn

dyrchafu o'i ffroenau, ac yntau mewn llidiogrwydd a digter â

gwedd ei wyneb megys yn newid yn erbyn y pechadur; eithr

nid dangos ffynnon y gosb yn Nuw y mae'r pethau hyn, ond

effeithiau arswydus* y gosbedigaeth ei hun. Eto, fel y mae

effeithiau digofaint yn tarddu oddiwrth nwydau arosol yn natur

creadur, felly y mae cosbedigaeth pechod yn tarddu oddiwrth

ryw berffeithrw)'dd arosol a thragywyddol yn Nuw; a pha bçth

yw hwnw ond cyfiawnder a sancteiddrwydd ei natur ef? Nid

yw gwneuthur yn ei lid ond yr un peth â gwneuthur yn ei

gj'fiawnder. "Ar yr annuwiolion y gwlawia efe faglau, tân a

brwmstan, a phoethwynt ystormus; dyma ran eu phîol hwynt.

Canys yr Arglwydd cyfíawn a gâr gyfiawnder." Ni bydd dydd

dial, dydd cynddaredd, a dydd digofaint, ond " dydd dad-

guddiad cyfíawn fam Duw." Cwyno fod Duw yn cosbi pechod

yw cwyno ei fod yn gyfiawn. Nid cyfiawn fyddai peidio cosbi

pechod. Nis gall Duw fod yn anghyfiawn ; ac am hyny efe a'i

cosba.

Mae'r ddeddf hon hefyd wedi ei sefydlu yn y cyfammod cyn-

taf rhwng dyn a Duw. " Gosodwyd i ddynion farw unwaith,

ac wedi hyny bod barn." Yn yr ail bennod o Genesis, cawn y
ddeddf yn cael ei sefydlu: "Yn y dydd y bwytëi di o hono, gan

farw ti a fyddi farw." Mi a allaswn dy ddiddymu ar ol dy greu,

fel pe dywedasai Duw; ond dyma fel yrwyf wedi sefydlu iddi fod

dros byth rhyngof fi â thi ac â'th hâd : byw neu farw. Felly pan

bechodd, "aeth marwolaeth ar bob dyn."

Mae yn cael ei chadarnhâu hefyd trwy yr holl Ysgrythyr. Mae
yr Arglwydd i'r dyben hyny yn mynych ddyweyd yr un peth

I
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drosodd a throsodd drachefn. "Gan farw y byddi farvv." lë,

coelia fi, bechadur, "Yr enaid a becho, hwnw fydd marw.

Cynifer ag sydd o weithredoedd y ddeddf, dan felldith y maent."

lë, cred fi eto, bechadur, "melldigedig yw pob un nid yw yn aros

yn yr holl bethau a ysgrifenir yn Uyfr y ddeddf i'w gwneuthur

hwynt.'^ Fel hyn, "mae yn rhaid eich geni chm drachefn;" ac

os ydych yn ammheu, mi a äf ar fy üw: "Yn wir, yn wir, oddi-

eithr geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled teyrnas Dduw."

O bechadur, onid yw yn resyn dy fod yn ammheu am fynyd y
byddi yn ufifem yn fuan, a thi yn byAv mewn pechod? Mae
Duw wedi dy^veyd hyn lawer gwaith, a dyweyd ar ei wir, ac yn

dyweyd o hyd.

II. Mae bygythion y gair yn cael eu cyhoeddi yn yr

EFENGYL I DDYBENION DAIONUS A GRASOL. Ni a welwn hyn

oddiwrth waith y prophwyd yn cysylltu wrth y cyhoeddiad o'r

farn gymhelliadau i ddychwelyd at Dduw.

Y mae Crist, ar ol dyoddef y felldith oedd yn y bygythion,

wedi ordeinio y bygythion eu hunain i ddychwelyd ei bobl ato ei

hun. Mae gwahaniaeth rhwng y bygythion a'r addewidion yn

hyn. Mae yr addewidion yn dangos fel y bydd yn sicr ar eu

gwrthddrychau, sef credinwyr; ond y mae'r bygythion yn cael eu

cyhoeddi er dychwelyd eu gwrthddrychau hwy fel na byddo

felly iddynt. Mae yn wir eu bod yn dangos penderfyniad

Duw i gosbi pechod, a'r cysylltíad anwahanol sydd rhwng

byw a marw ynddo â thragywyddol gosbedigaeth. Ond y

mae hyn oll yn cael ei wasgu at gyd\vybod yr anghredadyn

yn awT, nid i selio ei ddamnedigaeth, ond i'w ddychwelyd at

Grist.

I. Mae dyben grasol cyhoeddiad y bygythion yn ymddangos os

ystyriwn natur y cyfammod wrth ba un y maetit tvedi eu cysylltu.

Cyfammod hedd a by\vyd ydyw. Ynddo y mae bywyd a thrugar-

edd wedi eu darparu, a Duw yn dywedyd wrth yr euog, "Trugarog

fyddaf." HoU iachawdwriaeth y pechadur ydyw, a'i hoU ddy-

muniad. Dyben Duw yn ei lunio, a Christ yn ei gadarnhâu, a'r

Ysbryd yn ei weinyddu, yw dwyn y truenus i afael iachawdwriaeth.

Beth bynag gan hyny sydd wedi ei gysylltu wrth hwn, mae yn

rhaid mai dyben grasol y cyfammod sydd iddo. Yma y mae'r

bygythiad a'r addewid, y ddeddf a'r efengyl, yn cydweithio at yr
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un daioní. Mae Sinai a Chalfaria, Moses a Josua, law yn llaw,

yn myned â theulu y cyfammod i'w gwlad. Pan yr oedd y
Galatiaid yn tueddu i droi at y ddeddí, dangosai Paul mai yn yr

addewid yr oedd Crist, cyfiawnder, a bywyd i'w caeL Yno y
cawsai Abraham gyfiawnder, cyn rhoddiad y ddeddf; ac fe rag-

efengylwyd iddo mai o'r un fan, yn yr un ffordd, y deuai yr im
fendith at y Cenedloedd. Wele, medd}Tit hwythau, "beth gan

hyny yw y ddeddf ? Os nad oes cyfiawnhâu trwyddi, ac os nad

oedd cyfiawnhâu trwy yr addewid hebddi, paham y rhoddwyd hi

yn ychwaneg at yr addewid? "O herwydd troseddau," meddai

Paul. I attal argyhoeddi, a chondemnio am bechod y rhoddwyd

hi Beth? meddynt hwythau, "a ydyw y ddeddf gan hyny yn

erb)ni addewidion Duw? " Mae'r naill yn condemnio, a'r llall yn

cyfiawnhâu; a ydy\v y ddwy, y ddeddf a'r efengyl, yn erbyn eu

gilydd felly? Na, na, medd Paul, er fod eu gwaith yn wahanol,

y mae'r ddwy yn perthyn i'r un cyfammod, ac yn cyrchu at yr un

amcan ; oblegid os yw'r ddeddf yn cau tan bechod, mae yn cau

i'r ffydd, ac yn athraw at Grist. Mi äf fi at y pechadur di-

deimlad, medd y ddeddf, i agoryd ei glwyf. Mi ddeuaf finnau

g)'-da thi, medd yr efengyl, i roi yr olew a'r gwin yn ei archoU.

Mi godaf fi y dymhestl yn ei gydwybod ef, medd y ddeddf Mi
ddangosaf finnau y Uoches a'r ymguddfa iddo, medd jt efengyl.

Fel hyn y mae cariad a gras yn yr un cyfammod yn cael eu tros-

glwyddo i feddwl y pechadur trwy y naill a'r llall.

2. Mae gwaith yr Arglwydd yn mynych gyhoeddî y bygythion, ac

eto yn hir oedi eii cyflawni, yn dangos graslonrwydd ei amcan yn

y cyhoeddiad o hon^mt Gallasai weinyddu y gosb yn y man y
camweddw}'d, a galw'r troseddwr yn ddioedi i'r carchar; neu os

mynasai ein goddef ar y ddaear, gallasai ein goddef a'n gadael

heb ddywedyd gair wrthym am y gosb nes ei gweinyddu amom.
Ond paham y mae wedi gwisgo'r felldith yn ngeiriau y Bibl, a

sefydlu y weinidogaeth i'w gwasgu at ein cydwybodau mewn rhy-

budd ar ol rhybudd, ac eto ei hoedi flynyddoedd lawer ? O fy

nghyd-bechadur, nid o eisieu cyfleusdra i dy daro y mae Duw
wedi dy arbed. Y mae'r tân anniffoddadwy wedi ei barotoi i

angyUon cyn i ááyn syrthio
; y mae Duw wedi parotoi ei saethau,

annelu ei fwa, a hogi ei gleddyf. Nid oedi y mae ychwaith am
nad wyt tithau yn ddigon addfed i'r dyrnod. Pa sawl raantais a

I
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roddaistjddo i'th ddyfetha? Onid allasai dy ddamnio mewn
atebiad i th weddiau rheglyd ? Onid allasai dy ollwng oddiar dy
amfail yn dy feddwdod i'r farn? Onis gallasai ^-n gyfiawn dyddammo pan yr oeddit yn troi adref o'r oedfa gan ddiffodd ycymhelhadau, a gwrthod ei Fab ? Eto arbed y mae, a pharhâu i
rybuddio, bygwth, ac ymryson trwy bob gorchwyliaethau, er pob
g^^thnysigr^yydd, nes y mae'r gelynion yn gwatwor ac yn gofynPa le y mae addewid ei ddyfodiad ef?'' a'r saint yn y nef a'r
ddaear yn synu ac yn gofyn, " Pa hyd ni ddieli ? "

I ba beth vbyddaiyr holl amynedd a'r Ilafur hwn? Pahara y treuliai Duw
nerth ei genadon fel hyn ond am ei fod trwy gyhoeddi'r fellditham roddi y fendith? -Hir ymarhous yw efe tuag atom ni, heb
ewj'IIysio bod neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeinvch "
Ha, ymien a'r drain, " buan yr awn drwyddynt, ac y Ilosgwnhwyn yngayd." Ond paham na wnelit ti, Arglwydd, a hwythau
yn blmo yn dysgwyl am danat i'r maes? Wele yn a^vT nisgwnawn yn fy myw; mae fy nghalon yn troi, a'm hedifeirwch yn
cydgynneu

j
mi a ddysgwyliaf i drugarhâu. - Pa fodd y'th roddaf

1 fyny ?
' '

3. Mae bod y bygyt/üon yn cad eu cyhoeddi mewn dull ammodol
yn dangos fod i'r cyhoeddiad o honynt amcan grasol. - Oni
ddychwel yr annuwiol, efe a hoga ei gleddyf," cystal a dywedyd,Os dychwe^ efe a'i rhydd yn y wain. Y mae fel hyn addewid yn
> by^iad ar cysylltair " Oni " fel adwy i redeg trwyddi oewmedd y bygythiad i fynwes yr addewid. Mi welaf ífydd wedi
ysbior bwlch yn y bygythiad mwyaf ofnadwy, ac yn rhedeg drwy-ddo I ddiogelwch

:
'' Yr ydym ni, y rhai a gredasom, yn myned imewn ir orphwysfa, megys y d>^vedodd efe, Fel y tyngais yr, fy

llid, na chaent ddyfod i mewn i'm gorph^^ysfa. " Pa beth - aydych ch.vi yn gweled drws i fyned i mewn y ífordd yna? Ydymyn ddiau Onid yw Duw yn tyngu na chaiff dynion fyned imewn? le, ond - wrth bwy y tyngodd efe na chaent hwy fyned
1 mewn iw orphw>-sfa ef? onid wrth y rhai ni chredasant?" Welleyn sicr. Wel ynte, "yr ydym ni y rhai a gredasom yn myned
i mewn i'r orph.ysfa." Wrth dyngu na chaent hwy fyned imewn, efe a dyngodd y caem ni fyned.

A. Alae gras yn cael ei weinyddu trwy gyhoeddiad y bygythion crdychwelyd maduriaid, ac adeiladu y saint. Mae rhybuddio am
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y diluw wedi dwyn llawer i'r arch ; y mae dyweyd fod Duw yn

Lyned i ddinystrio y Ue wedi peri i lawer ddianc o Sodoma,

ml^ clywed fod yr Arglwydd yn myned i dramwy Y" e. farn

ndCamlbJchadu'r dan -ydd y gwaed; mae cyhoedd,

dymhesü wedi dyfod â rhai o we.sion Pharaoh . dy.Jr oedd h.

yn ofnadwy, fy enaid, rhwng Duw a thr.hau ar S.na^, ",
-

chwmwl a thy^v7lUvch, a thy.nhestl, a sam udgorn, a Uef getnau ,

W ^;:-r d'Se^ddf yn aredig dy galon Beth er hyny^ t. a gen.

bytham y tro; dyna y waith gyntaf ^ S-f' " " *
^^^J^f

w •
ti a gefaist yno Aberth a'i gwnaeth yn dawel byth a llawer

i:;it" ar'^l hyn'y y profaist ras Duw yn cael ei

^^^^^^f^
frwy fygythion ei air, pan, fe allai, y bydda. yr addew^d yn an

effeithiol Y bygythiad a barodd i Noah ofn. yn dduw^ol, ac

fod t i íduf Geiriau bygythiol y "yf- feddalhaod ga on

V brenin Josiah. Llef yr Arglwydd yn e. farnau a ddygodd

Hab c c i grynu, a than grynu i fyw trwy ffydd ar Gr.st nes profi

forphwy^dra a gorfoledd yn Nuw ei iachawdwn-.aeth yn nydd

frallod Mae bygythion ein Tad nefol, fel e. geryddon. er

Uesâd i ni."
r^^r^r. v Rvn-

III. N.D MODDIOS APPWYNTIEDIG I ACHUB A F.DD Y BYG

"ML'r rd'yf yn ddaufiniog ; a lle nad yw yn clwyfo er medd-

yiaethu y mae yn clwyfo i ladd. O y ..rae cyflwr y pechadur

Ig y mle by'gythio.' y gai'r yn darfod bod yn foddion gras iddo,

ynanfeddygini.aethol! canysyna,

r. Maey däeddfyn esgor. Y Saesonaeg yma yw deeee^ Befor

the decreehring forth; y bygythion yn tro. yn ddedfryd dd.gyf-

newrá Duw « ei Iw il gweinyddu. Tra nad yw y bygyth,on

yn dd m ond byg,-thion, gallant, mewn cysyllt.ad âg a.moga hau

L addewidion, fod yn foddion i ddychwelyd y Pechadur.^al

»

a gawsant eu dychwelyd drwyddynt. Ond pan y mae yn rho.

dyn i ívny, nid bygj'thion yn unig ydynt mwy. Y .nae yr oll

o dd am.nodol ynddynt yn cìlio, a phob adwy yn cael e. chau, a

hw'Íhau yn troi yn ddedfryd ddiw.thdro o orsedd Duw ar berson

y pechadur, a hono yn cael ei chofrestm yn llys y nef yn erbyne.

íLà, a chyfiawnder a gallu Duw wedi eu rhwymo trvvy Iw . w

rdnyddu yn yr amser appwyntiedig. Nid, " On. chredwch

?hwi à fyddwch feirw yn eich pechodau," yVr .a.th mwyach ;
n.d
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oes bellach nac .. neu oni y„ y mater; y „ae yr efengyl yn dy-^edyd mor bendant â'r ddeddf, " Me.rw fydd,vch." BtyLoddDuw bobl Israel lawer g™i.h; ond yr oedd Moses yfcael Ue
. ddadleu drostynt, ac y„ Ilwyddo; eithr pan dyngodd Duw yn
e. hd na chaent fyned i Ganaan, „i cheisiodí Mose^ byth fyld
P^h- f)"-'r bobl fyned, " Yr ydych y„ troseddu ac y^ rhyfy» ''

"m owT^
"hynmlwydda;- niddaw yrarch na^,in„"'u„cam or gwersyll. le, o„d y mae„t y„ edifarhâu, ac y„ dristodtaeth, Mose. " Ni Iwydda;" mae'r IIw wedi ^asio. " NMdy„ yw Duw r ddywedyd celwydd, „a mab dy„ i edifarhâu " Oddyn a„obe,th.oI! y mae Duw yn edrych dros yr holl ymryson furhyrigddo â th,, ac yn tyngu na fyn efe ychwaneg i wJZTthibyth

; y mae y„ edrych dros dy bechodau, ac y„'.y„g„Z w„ t.aw„ am danynt âg aberth na bwydoffrwm byth; y Le yn edrvchdros dy holl regfeydd a'th Iwon, ac yn tyngu, " Fel y 1 efaÍsochyn fy „ghlust,au, felly y gw„af i chwi." O dd „ truenu e

"
y ™ae Duw y„ edrych dros holl fygythio„ y gair, ac y„ my'ed",e, Iw

, ddwyn yr holl felldithion hy„ arnat ti. Dychwelwch Obechadur,a,d, cynirddeddfesgor.
e,wc„, o

Mae^,, myned he.bio fel pe.swyn gyda phawb o honom; o„d ymae yn bos,bI e, fod wcdi my„ed heibio ar rai Fe alld foddydd eu by>vyd a'u Uwyddiaut bydol yu parhâu, fel d^as f y'

heddwch. 0„d y mae'r ystorm yn ymyl. Mae pob hedd-neges-)dd wed, e, alw adref, y gair a'r gydwybod wedi tewi, a'r d 4
, HH ::,™f

''•: «'''" ^" ngl^dwynau ei chwa„tau a'i gidw h^dydd y far„ ,.w boeui. O fy enaid, ai llawenhâu yr ydwyt dyfod yn medru pechu gyda mwy o bleser, a gwrando gydaTl i o

mâ; DuwTv.rdT'V" '^' '""^** ^' "' «^'°"' ^-y'- ri-Ä

• Mi° ,v„»êh r°;"'"^' ' "^"'^ «''' y" dech'e cilioM, a w„, ebe r prophwyd, " i'r Arglwydd arfaethu dy ddinystrio

t' H- "V™''"^™'""" " ^y "S'>)'°Sl'°f •" Ac am fefbion EH
°

drved,r, "N,wra„dawsant hwy ar lais eu tad, am y mv„a vr

e^fi.r ,
" "^^'^.''">-"-" P^h- y mae yr efe^gy'l mor ^d'i

S^llrroTh"'^'^"""''''"'^"
^'' «^=«°''°" Sabbothot

gwrandewch ef H ,7
'
' '°" ' '^^ °™ >" «^'- -"°ch,gwrandewch ef; y bobl y mae cymhelliadau tr,vy.r gair arnoch

L 2
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i edifarhâu a chredu, gweithiwch tra y mae hi yn ddydd.

" Heddyw, os gwrandewch ar ei leferydd ef, na chaledwch eich

calonau."

3. O'r diwedd, y mae dydd soriant yr Arglwydd yn dyfod: y
ddeddf yn esgor yn y cyflawniad

; y darfodiad terfynedig, gosod-

edig (decreed) yn llifo trosodd mewn cyfiawnder, a'r dyn oedd yn

cael ei arbed hyd ddydd dial yn cael ei ddwyn allan yn nydd

cynddaredd. Fe ddaw y dydd hwnw o'r diwedd, bechadur
; y

dydd y bydd Satan yn dy^veyd wrthyt, Heddyw y byddi gyda mi

yn y tân anniffoddadwy ! Daw, fe ddaw, wrthodwr Crist; mae

yn brysio yn ffest. Brysia di, gan hyny, a dianc i'r noddfa. Yn
achos y wraig anniwair yn Israel, byddai geiriau llw y felldith yn

cael eu golchi i'r dwfr melldigedig, a'r cwbl yn cael ei arllwys i

goluddion yr euog. "Aed," medd y farn, "o'i mewn hi." Pan

fyddai y felldith ysgrifenedig wedi ei chrafu oddiar y archnent

yn lân, a'r cwpan yn wag, yna dyna'r felldith o'i mewn hi yn

gweithio pydredd. O ddynion, ddynion ! yn y Uyfr y mae'r

felldith heddyw; ond yn fuan, fuan, fe fydd Duw yn ei golchi

i'r phiol, ac annuwiolion y tir yn yfed ei gwaelodion. Bydd
sylwedd geiriau Duw yn chwerwi cydwybod yr annuwiol oes-

oedd wedi oesoedd, ar ol i inc a phapyr y llyfr fyned i ddi-

ddymdra.

Ond, bendigedig fyddo Duw ! am danat ti a ddychwelodd at

Dduw yn Nghrist, nid oes llythyren o'r felldith ar y Uyfr yn dy

erbyn, na dyferyn o honi yn chwerwi dy goluddion. Golchwyd

hi i'r g^ypan yn Gethsemane, ac yfwyd hi ar y groes ; ac weithian

nid oes i ti, gredadyn, ddim damnedigaeth ; mae dy gydwybod

wedi ei phuro, a dy ddyfroedd chwerwon wedi eu troi yn fendith,

fel yr oedd gyda'r wraig os byddai yn ddieuog, i beri i ti ddwyn

ffrwyth i Dduw. Tithau }t anedifeiriol a'r digred hyd yn hyn,

dychryna, dianc, tyred at Grist cyn i'r ddeddf esgor, Os un-

waith y twng Duw yn dy erbyn, ni eilw efe ei air yn ol. Ti

a aethost dan ddedfryd unwaith trwy dori y ddeddf; eithr fe

gafwyd trefn i symud y ddedfryd hono trwy aberth. Ond os

syrthi dan y ddedfryd am wrthod yr efengyl, nid oes aberth dros

bechodau wedi ei adael mwyach—dim ond rhyw ddysgwyl ofn-

adwy ani farnedigaeth. O, medd rhyw bechadur, yr ydwyf fi yn

crynu ac yn wylo rhag fod fy nhynged wedi pasio, a'm dydd wedi
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darfod. Nac ydyw yn wir, fy enaid, arnat ti sydd yn crynu;

pe buasai wedi myned heibio, buasit yn rhy galed i wylo.

Os oes )Tîa y teimlad Ueiaf yn dy fynwes, a'r deigryn Ueiaf

ar dy rudd mi waeddaf, Yn awr yw'r amser cymeradwy; yn

awr yw dydd iachawdwriaeth. Cymer galon, y mae Efe yn

dy alw di.

IV. Pan y mae yr Arglwydd yn dyfod allan ar lwybr
EI FARNEDIGAETHAU, Y MAE YN PERTHYN i'r DUWIOLION YM-

barotoi i gyfarfod a'u Duw. " Ceisiwch yr Arglwydd, holl

rai Uariaidd y ddaear."

Pahara yr oedd yr unig bobl oedd yn glynu wrth yr

ArghYydd, yn cael eu gahv i geisio yr Arglwydd, y rhai

cyfia^\Ti i geisio c)awnder, a rhai llariaidd y ddaear i geisio

llarieidd-dra ? Dengys hyn fod yngln â Uygriad cyffredinol y
wlad, adfeiHad wedi dyfod i mewn i'r eglwys. Anaml y mae'r

byd yn myned rhagddo mewn drwg heb fod y saint yn ad-

feiüo mewn crefydd; ac y mae felly yn wastad cyn i fam gael

ei thy\\'allt. Pa fodd y mae'r byd, Micah ? Yn *' gwneuthur

drygioni â'r ddwy ddwylaw yn egníol." A pha fodd y mae yr

eglwys ? " Fel lloffion grawnwin y cynauaf gwin," ymron wedi

darfod oddiar y ddaear. Beth fydd y diwedd ? " Dydd eu

gwylwyr a'u gofwy sydd yn dyfod; bellach y bydd eu penbleth

hw^Tit." Pa fodd y mae'r byd, lesu mawr? Y mae "anwiredd

jTi amlhâu." A pha fodd y mae yr eglwys? Mae "cariad

Uawer yn oeri." Yr amser yr oedd y pethau mwyaf ofnadwy

ar ddisgyn ar y wlad, yr oedd dysgyblion Crist mewn perygl o

gael eu trymhâu gan lythineb, a meddwdod, a gofalon y bywyd

hwn.

Onid oes adfeiliad mawr mewn byw ar Grist a'i gyfiawnder,

mewn sancteiddrwydd calon, ac mewn llarieidd-dra tymher y
dyddiau hyn ? Y mae'r byd gwladol a chrefyddol fel pe byddai'r

seren a elwir Wermod wedi disgyn ar eu dyfroedd ; a da fydd os

na cheir llawer o broffeswyr wedi marw ynddynt. Lle raae dyn-

ion yn berthynasau neu yn hen gyfeillion, neu yn ymuno yn blaid

i wrthwynebu plaid, fe allai fod yraddangosiad o gariad. Ond
pa le, lle na byddo dim o hyn, y mae ysbrydoedd yn cael eu

toddi i'w gilydd yn yr efengyl, nes bod yn ddiog i ddigofaint,

yn barod i faddeu, a holl hyfrydwch y naill yn y llall ?
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'«Ceisiwch vrArglwydd." Yr ydych wedi adfeilio. A cheis-

îwch hefyd gyfiawnder a llarieidd-dra )ti awr, am fod eisieu gradd

arbenig o honynt i gyfarfod â Duw yn ei farn. '' Gan fod yn

rhaid i hyn i gyd ymollwng, pa ryw fath ddynion a ddylech chwi

fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb? Mae eisieu

bod yn sanctaidd a duwiol yn wastad ; ond yn awr y mae eisieu

bod yn " rhyw fath ddynion," y fath berffeithiaf ynddynt. Mae r

farn yn dyfod, medd Habacuc, a thr^vyddi bydd Duw yn dadleu

â'm hysbryd. "Beth a atebaf pan y'm cerydder?" Nid oes

genyf ddim yn wyneb pob cerydd i'w ateb ond h)^ :
" Y cyfìawn

a fydd byw trwy ífydd;" ac mi a redaf at Grist a'i gyfìawnder

doed a ddêl. O grefyddNvyr, os ä Duw i ysgwyd em gwlad

ninnau â'i farnau, ac i ladd ein cymydogion tr^vy y cholera ar

aswy ac ar ddeau, chwi a gewch weled y bydd y barnau allanol

yn cario cerydd i'r gydwybod yn dufewnol. Cewch, chwi a

gewch weled y bydd yr Arghvydd yn edUw y chwantau sydd

heb eu marweiddio, a'r cwympiadau sydd wedi eu hanghofio,

ond erioed heb eu hiachâu yn ngNvaed Crist. Y diwrnod hwnw

fe fydd myfyrdodau, g^veddíau, a bywyd diffrvvyth â gwedd arall

arnynt yn ngohvg dy feddwl. Beth a atebi pan ^th gerydder?

Dedwydd fyddi os medri wneyd dy Iwybr at Grist.

Ceisiwch y pethau hyn, o herwydd pa faint bynag sydd genych

o honynt, y mae eisieu mwy. Mae eich llafur am danynt i fod

yn ddiddiwedd tra ar y ddaear. Ceisiwch gyfiawnder Cnst tra

y cynhyrfo tuedd ddeddfol o'ch mewn ; ceisiwch sancteidd-

rAvydd nes eich digoni â'i ddelw Ef ; ceisiwch yr Arglwydd nes

ei weled fel y mae.

V NlD YW DUW YN GALW I DDYLEDSWYDDAU HEB RODDI

ANNOGAETHAU i'w CYFLAWNi. " Fc allai y cuddir chwi," medd

yr annogaeth yn y testun.

Dychwelwch ; fe allai y cuddir chwi yn wladol Pan y mae

gwledydd eraiU eisoes dan y fam, a'r lleiil â'u tynged wedi pasio,

nn feddyliwn fod clorian Prydain eto yn llaw penarglwyddiaeth

Duw het fantoU ; ac feüy dychweUad a'i troai i ochr trugar-

edd. Pan y mae seiUau'r ddaear yn crynu wrth gerydd Duw,

a 'dynion wrth y miloedd yn disgyn i dragywyddoldeb fel y

locustiaid i'r môr, O na welem ein g^vlad yn ofni, ac yn ym-

roddi i geisio yr Arglwydd ! Pe deuai yr eghvys ymaith oddi-
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wrth y byd, a'r byd ymaith oddi^vrth ei bechodau, fe allai y
cuddid Prydain.

Neu os daw y farn ar y wlad, dychwelwch, ac fe allai y cuddir

chwi yn bersonol. Medrodd Duw guddio Noah rhag y diluw, a

Lot rhag y tân. Os bydd y cholera yn cael cenad i dramw>''r

wlad, medr Duw guddio dy fwthyn bychan dithau yn nghysgod
ei law fel na ddaw'r pla yn agos i'th babell.

A pha beth b>Tiag am hyny, fe guddir y dychweledig yn
dragywyddol. Nid " fe allai " yu' hi gyda golwg ar fod yn gadw-
edig yn y byd a ddaw; ond y mae pob sicrhâd y caifî y
dychweledig fyw yn dragywj-ddj caifiF, "fel mai byw fi, medd
yr Arglwydd Dduw."

Ceisiwch ynte, fy ngh>-feillion, gyfiawnder a Uarieidd-dra ; felly

chwi a fyddwch yn ogoniant i Dduw ymhob cyflwT ; ac fe fydd

heddwch oddimewn, pa fodd b>Tiag y bydd oddiallan. Pan
fyddo fy nghydw>-bod wedi ei thangnefeddu trwy gyfiawnder

Crist, fy ewyllys wedi ei cholli yn ew>'Ilys Duw, a'm nwydau
terfysglyd wedi eu Uarieiddio yn rhinwedd yr efeng>'l, yna deued
a ddelo, mi a gaf dangnefedd. Deued rhyfel, caf fi heddwch

;

deued tlodi, ni bydd eisieu arnaf ; ie, deued angeu, ceir fi ganddo
Ef mewn tangnefedd; ac mi a af drwy angeu i dangnefedd
byth.



PREGETH X.

DONIAU CYFFREDINOL A GRAS CADWEDIGOL.

Hebreaid vi. 9: "Eithr yr ydym ni yn coelio am danocli chwi, an-

wylyd, bethau g^vell, a phethau yngln wrth iachawdwriaeth, er em

bod yn dyT\'edyd fel hyn."

YMAE dull yr Apostol o ymwneyd â'r Hebreaid yn y lle

hwn yn esiampl barhâus, i ddangos pa fodd i yTndrin

âg eneidiau dynion gyda golwg ar eu hachos tragywyddol.

Mewn cysylltiad â'r cyd-destun, neu yr adnodau blaenorol

o'r bennod hon, efe a ddengys ar un llaw nad oes un cyr-

haeddiad mewn crefydd a gyfiawnhâ i ddyn am fynyd ym-

ddiofalhâu—nad oes un sicrwydd gobaith na ddylai fod yn

gymysgedig âg ofn. Ar yr un pryd, y mae yn ymdrin â'r

mater hwn gyda thynerwch mawr. Ceir ef yn gyffelyb i arwein-

ydd doeth a fifyddlawn, yr hwn fydd yn dywedyd yn onest

am y perj'glon, ac yn gahv y teithwyr i fod yn ofalus a gwj'Had-

wrus, trwy ddangos y clog\vyni dros ba rai y syrthiodd eraiU i'w

dinystr; eithr ar yr un amser efe a'i cymhella hwy i fyned

ymlaen yn galonog, ac i fod yn hyderus am gjrhaedd pen y

daith, gan droi pob rybudd a phob esiampl alaethus yn sym-

byliad i lafur egnîol, ac nid yn gefnogiad i ymollyngiad swrth.

Felly y cawn yr Apostol yn y testun : wedi cyhoeddi diwedd

arswydol gwrthgüwyr, wele efe yn prjsuro i wneyd math o

esgusiad dros ei waith yn dywedyd felly ^^Tth yr Hebreaid

cristionogol, ei an\vyl frodyr—y rhai anwyl ia\vn ganddo

;
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"an\vylyd," fel eu geilw. Mynai, yn wir, iddynt gymeryd
rhybudd oddiwrth y gwrthddrychau euog a thruenus a syrthiasent

yraaith yn anadferadwy; eto y mae efe yn y modd mwyaí
serchog yn hysbysu iddynt ei fod yn coelio am danynt hwy
bethau gwell—pethau gwell na dim a gawsai y lleiU—a phethau
yngln wrth iachawdwriaeth, er ei fod wedi dywedyd wTthynt

am yr hyn oedd alarus a brawychus iawn.

Am bethau perthynol i deyrnas y Gwaredwr, ac i achos eneid-

iau anfarwol—pethau ysbrydol, fel eu gelwir genym—y mae yr

Apostol yn llefaru yma. Ac yr ydym yn canfod ei fod yn
dosbarthu y pethau hyny i ddau fath. Am y pethau cyntaf, y
mae cystal â'u haddef yn bethau da; ond am bethau yr ail

ddosbarth, mae yn eu galw yn "bethau gwell;" pethau uwch eu

natur, a rhagorach eu canlyniadau. Doniau cyffredinol yr

Ysbryd Glân yw y naiU, a gras cadwedigol yr Ysbryd y^v y lleiU.

Mae y naill bethau yn gadael eu deiHaid yn agored i syrthio

ymaith—yn eu gadael, fel y dengys yr adnod o flaen y testun, fel

y ddaear ddiffrwyth, neu ddaear yn dwyn ffrwythau'r felldith,

"drain a mîeri, yr hon sydd anghymeradwy, ac agos i felldith,

diwedd yr hon yw ei llosgi," a'r pethau eraill yn dybenu yn
"iachawdwriaeth" eu perchenogion. Nis golygir nad yw gwir

gredinwyr yn gyfranogion o ddoniau cyffredinol yr Ysbryd; ond

y maent hwy yn gyfranogion hefyd o bethau mwy a gwell, tra

nad oes gan y lleill ond y cyfryw ddoniau yn unig. Mae y ddau
ddosbarth h)Ti i'w cael yn wastad yn eglwys Dduw: rhai

heb feddu dim m^vy na'r doniau cyfíredinol, ac eraiU yn meddu
hefyd y gras cadwedigol.

Dylai esiamplau y cyfryw ddynion ag "a oleuwyd unwaith, ac

a brofasant y rhodd nefol," ac felly ymlaen, ein cadw ni rhag bod
yn uchelfryd, eithr peri i ni ofni yn wastadol. Ond ni a

welwn nad oes dim achos ofni nas gall yr efengyl wneuthur
chwaneg, rhoi dim mwy, na'r pethau a gafodd y rhai hyny; canys

dyma ganddi hi "bethau gwell" i'w rhoddi. Yn y rhestr o'r

pethau da a nodir yn flaenorol, nid oes dim o'i phethau uchaf hi

yn cael eu henwi—dim un o'r rhai sydd yn cyfansoddi enaid

yn wir gredadyn, ac yn perthyn iddo fel y cyfryw. Ni chry-

bwyllir yma am eni o Dduw, am gyfiawnhâu trwy fíydd, am fifydd

ya gweithio trwy gariad, am newid i ddelw Duw, am sanctiidd
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ymarweddiad a duwioldeb, nac am ysbryd mabwysiad trwy yr

hwn y mae'r duwiol yn llefain Abba, Dad. Gwir fod y rhai y
cyfeirir atynt yma wedi eu "goleuo unwaith;" ond nid oeddynt

wedi eu "cyflawni â gwybodaeth ei ewyllys Ef ymhob doethineb

a deall ysbrydol," nac yn "cynnyddu yn ngwybodaeth am
Dduw." Hwy "a brofasant y rhodd nefol;" ond ei harchwaethu,

heb ymborthi arni yn wastadol, a wnaethant. Gwnaethpwyd hwy

"yn gyfranogion o'r Ysbryd Glân," a hyny, fe allai, fel ag i

ddoniau yr Ysbryd eu gwneuthur yn ddefnyddiol gydag ordin-

hadau crefydd, a'u galluogi, h^vyrach, i wneuthur gwyrthiau yn

enw Crist; ond ni chyfodwyd hwynt i fod yn demlau i'r

Ysbryd Glân, nac i arddangos *'£frw}'th yr Ysbryd, yr hwn

sydd ymhob daioni, a chyfiawnder, a gwirionedd." Do, hwy "a

brofasant ddaionus air Duw," nes cael teimlad cysurus o'i felus-

der, yn debyg i'r hwn a hauwyd ar y creigleoedd "yn gwrando

y gair, ac yn ebrwydd trwy lawenydd yn ei dderbyn;" ond

ni wnaethant hwy fel y gwnaeth y Salmydd :
" Cuddiais dy

ymadroddion yn fy nghalon, fel na phechaf i'th erbyn;" ac

ni chafwyd hwy fel y Rhufeiniaid a ahvyd i fod yn saint, yn

"ufuddhâu o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd iddynt."

A hwy a brofasant hefyd "nerthoedd y byd a ddaw," nes cael

amgyffrediadau a theimladau cryfion am bwysigrwydd tragywydd-

oldeb ac am ogoniant y nefoedd; ond ni wybuant ddim am
ddechreuad nefoedd yn ei chariad a'i phurdeb o'u mewn. Mae
hyn, yn ddiau, yn gahv arnom ninnau i ofni ; eto nid oes achos

ofni, oddiwrth gwymp proff"eswyr fel y rhai hyn, am ddiogel-

wch tragywyddol y bobl sydd yn meddu'r pethau gwell ; o

her\vydd y mae'r pethau hyny, fel y gwelwn, yngln wrth

iachawd\vriaeth—wrth gadwedigaeth yr enaid byth. Nid oedd

dim iachawdwriaeth yn y pethau cyntaf, er y gallasai fod cryn

enwogrwydd a mwyniant am yr amser yngln â'r pethau

hyny.

Yr unig beth, gan hyny, sydd genym ni i'w ofni ydyw esgeuluso

neu gamgymeryd y pethau y mae iachawd\vriaeth yngln â hwy.

Ac felly er m^vyn dangos y posibhwydd a'r perygl o gamgymeryd

y naiU am y lleill, ac er ein dysgu i adnabod y pethau gwell, a'n

cymhell i'w ceisio, ni a geisiwn ddangos, tra y mae'r doniau

cyfîredinol a gras y bywyd mewn ymddangosiad yn debyg
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i'w gilydd, eto fod gwahaniaeth annhraethol rhyngddynt â'u

gilydd, ac am hyny nad yw y saíl oreu i goelio am ein gilydd ein

bod yn wir gredinwyr ddim yn cau allan yr anghenrheidrwydd o

"ddywedyd fel hyn," sef o ddwyn bygythion y gair ac ystyriaeth-

au difrifol yr efengyl at gydwybodau proffeswyr, i'w dychrynu a'u

cyffroi i weddîo ac ymdrechu rhag tynu yn ol a syrthio yn

fyr o iachawdwriaeth.

I. Mae y doniau sydd dan sylw, a'r gras y cyfeirir

ATO, AR RYW GYFRIFON, YN DEBYG l'w GILYDD,

Am ddeiliaid y doniau cyfíredinol, a deiliaid gras cadwedigol

yr efengyl, ceir hwy yn aml yn anhawdd eu gwahaniaethu oddi-

wrth eu gilydd. Ar yr un pryd, rhaid i ni ddywedyd nad oes

neb }Ti camgymeryd yn y mater hwn i'w dinystr eu hunain ond

proffeswyr anghpvir a diofalj dynion na fynant, o herwydd

eu cariad at bechod, wybod y g^virionedd. Ond y mae tebyg-

rwydd y pethau hyn i'w gilydd yn peri fod >ti berygl i ddynion

dwyllo eu hunain. Am hyny y mae'r Bibl yn ysgytian proffesw^T

o'u difrawder, ac yn eu galw i ystyried y mater yn drwyadl.

"Profwch chwychwi eich hunain a ydych yn y íîydd; holwch eich

hunain, Ai nid ydych yn eich adnabod eich hunain, sef bod

lesu Grist ynoch, oddieithr i chwi fod yn anghymeradwy?"

"Bydd ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw."

"Profed pob un ei waith ei hun, ac yna y caiíî orfoledd ynddo ei

hun yn unig, ac nid mewn arall," "Byddwch ddiwyd i wneuthur

eich galwedigaeth a'ch etholedigaeth yn sicr."

Mae annogaethau o'r fath yma ar unwaith yn dangos fod

yn bosibl i ddyn wybod beth ydyw ger bron Duw, ac eto

bod gymaint o anhawsder }ti y mater fel y mae yn gofyn llafur

a dyfalwch i'w gyrhaeddyd. Ac un peth sydd yn gwneyd hyny

yn anhawdd yw bod rhj^beth tebyg i dduwioldeb, a rhywrai

dros ryw hyd yn debyg i dduwioHon, ac er hyny heb fod felly

mewn gwirionedd. Ar lawer o gyfrifon, y mae proíîeswyr yn

gydradd neu yn gyftelyb. Dyna hwy yn aelodau o'r un eghvysi,

yn proffesu yr un ffydd, ac yn addoli me^vn cysylltiad â'r

un ordinhadau. Mae y naiU fel y ilall yn ymgadw rhag beîau

ysgeler, a'r naill fel y llall yn cyíìawni llawer o'r un fath ddyled-

swyddau crefyddol.

A gellid meddwl nad ydynt yn annhebyg ychwaith o ran y dyn
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oddime\\Ti. Mae yr un pethau yn ysbrydoedd y ddwyblaid,

a'r rhai hyny yn bethau da, a phethau o ansawdd ysbrydol, ac yn

gwneyd ysbry^d y dyn nad yw yn meddu ond y pethau hyny

eu hunain ar lawer pryd yn debyg i ysbryd y dyn sydd wedi

cyrhaedd meddiant o'r pethau gwell. Edrychwch ar y pethau

a nodir yn flaenorol, y pethau y mae'r testun yn eu cyferbynu â'i

bethau g\vell : y goleuo unwaith, profi y rhodd nefol, a'r lleiU.

Pan weloch chwi ddyn yn dringo ac yn sefyll ar ben y grisiau

hyn, diammheu y gellwch ddyweyd, "Nid wyt ti bell oddiwrth

deyrnas Dduw." Rhaid fod hwn yn ddyn sydd â rhywbeth yn

ei ysbryd oddiwrth Grist fel Gwaredwr. Nid doniau naturiol,

na rhagoriaethau c)Thaeddadwy gan ddynion o honynt eu hunain

ydynt ; nid y doethineb a'r cymhwysderau y mae Duw natur yn

eu rhoddi 1 ddynion tuag at orchwylion a sefyllfäoedd y byd

hwn. Na, y mae'r doniau hyn yn perthyn yn nês i deyrnas

y Cyfryngwr. Efe trwy ei gyfryngdod a'i farwolaeth a'u henniU-

odd i'w eglwys. Ac efe fel Cyfryngwr wedi ei ddyrchafu trwy

ddeheulaw Duw, ac iddo dderbjTi gan y Tad }t: addewid o'r

Ysbryd Glân, sydd yn tywallt y peth yma i ysbrydoedd dynion.

Ac fel y maent yn ffrwyth cyfryngdod Crist, y maent hefyd yn

gynn}Tchion yr Ysbryd Glân yn meddyliau dynion. Yn a thrwy

y gn-eithrediadau h}Ti y mae dynion yn cael eu gwneuthur, fel y

dangosir yma, yn gyfranogion o'r Ysbryd Glân. Er nas gellir

dywedyd ei fod ef yn preswylio ynddynt fel gwreiddyn gras

a sancteiddrwydd, eto y mae yn bresennol g}"da hwy mewn duU

mwy neiUduol na chyda neb arall ar dir natur. Ac y maent

hefyd yn bethau ag y mae yr Ysbryd yn eu gweithio ar ysbryd-

oedd dynion drwy yr efengyl, ac ar eu derbyniad o honi.

Pe buasent yn cael eu rhoddi i ddynion amlwg ddrygionus,

buasai y gwahaniaeth rhyngddynt â duwioldeb yn llawer mwy
eglur. Fel o'r declireuad felly yn awr : arwyddion ydynt a gan-

lynant y rhai a gredant. Megys yn Samaria, ym Galatia, ac yn

nh Cornelius, maent yn dyfod gyda gwrandawiad fifydd, ac yn

arwydd o ryw ymostyngiad i'r efengyl a phroffes o honi.

Yrahellach, y mae rhyw gyfathrach rhwng y doniau hyn â gwir

ras. "Doniau ysbrydol," a "rhodd nefol," y gehvir hwy. Y
maent felly, nid yn unig o ran eu Hawdwr, ond am eu bod

yn codi dynion cnawdol a daearol, a chreaduriaid dwl a
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dideimlad, i ryw fywyd ac ymarferiad tra effeithiol gyda dyled-

swyddau, a phethau a elwir yn ysbrydol, yngln â'r efengyl. Yr

ydych chwi, fe allai, yn aml yn camgymeryd am ragrithÌA^T, yn

meddwl mai dyn ydyw yn wastad sydd yn hòni fod ganddo

rywbeth pryd nad oes ganddo ddim. Na, y mae gan y dyn ryw-

beth, a hwnw yn beth da, yn beth crefyddol, ac yn beth tebyg i

wir grefydd; ond nid y^v y peth y cymerir ei fod. Dyn anianol

ydyw ef ; eithr y mae rhyw weithrediadau ysbrydol o'i fewn, tra

chyfFelyb i'r eiddo gwir grefydd. Gall fod argyhoeddiad yn y

gydwybod, goleuni yn y meddwl, galar am bechu, diwygiad oddi-

wrth bechod, cydsyniad cryf â'r g^yirionedd, ac, ar ryw gyfrifon,

llawenydd a gorfoledd yn mhethau Duw. Mewn gair, gall fod

yno r)rwbeth am bob peth sydd gan wir gredadyn, rhywbeth

tebyg i bob peth y mae'r Bibl yn gofyn am dano i brofî undeb â

Christ, ac mor debyg i'r gwir bethau nes y byddo'r dyn ei hun yn

meddwl mai pethau cadwedigol ydynt. Ac am ei frodyr, mae yn

iawn i ddyn obeithio felly.

Bellach, ond odid nad yw yr enaid difrifol yn grynedig a di-

galon yn wyneb ystyriaethau o'r fath yma ; ond mi a garwn ofyn

iddo, Pa beth sydd yn peri i ti ymollwng a Uwfrhâu ? Ai ofni yr

ydwyt y gelU, er bod yn gredadyn, syrthio ymaith a myned yn

goUedig? Gwybydd nad oes dim yn yr oll a ddywedwyd

yn sail i gyfr>Tv ofnau ; o herwydd nid am gredinwyr y buom

ni }Ti son. Mae credinwyr yn dyfod yma i'r golwg o dan nôd o

wahaniaeth oddiwrth y rhai a fu dan ein sylw. Heblaw pethau

da y rhai hyny, y maent hwy yn meddu pethau gwell, a'r pethau

hyny yn eu diogelu rhag syrthio ymaith i'w dinystr; canys

y maent yn bethau ag y mae iachawdwriaeth yn gynnwysedig

ynddynt ac yngln â hwynt. Ymysg yr holl bethau mawrion a

da a briodoUr i'r personau a ddarlunir yn yr adnodau blaenorol

i'r testun, nid oes, fel yr awgrymasom eisoes, ddim cymaint âg

un peth yn cael ei nodi ag sydd yn cyfansoddi neillduolnA'ydd

credadyn, ac yn perthyn yn wahaniaethol iddo fel y cyfryw

;

ac felly nid oes sail i ofni am iachawdwriaeth credinwyr oddiwrth

dynged y bobl hyny. Sylwn gan hyny yn

II. MaE GWAHANIAETH A RHAGORIAETH RmVNG Y PETHAU

SYDD YNGLYN WRTH lACHAWDWRIAETH AR Y DONIAU UCHAE.

"Pethau gwell" ydynt.
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I. Mae gras yn tarddu o ffynnon fwy neillduol ncír doniau

cyffredin. Duw, mae yn wir, yw awdwr y naill a'r llall; ond y
mae gras y bywyd yn ífrwyth cariad tragywyddol Duw at berson

y pechadur. Gall doniau fod yn ganlyniad ethol i swyddau ; ond

y mae gwir ras yn dyfod i'r galon mewn canl}miad i ethol i iach-

awdwriaeth. Mae Duw yn ei gynghor bore wedi neiUduo iddo

ei hun yr enaid a gedwir; ei ordeinio i fywyd tragywyddol,

ei appwyntio i gafifael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd lesu

Grist. Dyma achos y pethau sydd yngln wrth yr iachawdwriaeth

hon: "A chariad tragywyddol y'th gerais; am hyny tynais di â

thrugaredd." Am hyny y rhoddwyd Crist yn Ben bywiol iddo,

a'r Ysbryd i drigo o'i fewn. Am hyny y mae'r cyfìawnhâu,

y maddeu, a'r sancteiddio. "Bendigedig fyddo Duw a Thad ein

Harglwydd lesu Grist, yr hwn a'n bendithiodd ni â phob bendith

ysbrj'dol yn y nefoUon leoedd yn Nghrist; megys yr etholodd

efe ni ynddo ef cyn seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd

ac yn ddifeîus ger ei fron ef mewn cariad." "Yr hwn," s€f

Duw, "a'n hachubodd ni, ac a'n galwodd ni â galwedigaeth sanct-

aidd, nid yn ol ein gweithredoedd ni, ond yn ol ei arfaeth ei hun

a'i ras, yr hwn a roddwyd i ni yn Nghrist lesu cyn dechre y byd."

" Nyni a ddylem ddiolch yn wastad i Dduw drosoch chwi, frodyr

caredig gan yr Arglwydd," medd Paul wrth y Thessaloniaid,

"oblegid i Dduw o'r dechreuad eich ethol chwi i iachawdwriaeth,

trwy sancteiddiad yr Ysbryd a ífydd i'r gwirionedd." Chwi a

welwch yma mai iachawdwiaeth yw yr amcan, ac mai sancteidd-

iad yr Ysbryd, a ffydd i'r gwirionedd, yw'r moddion, ond mai

ífynnon y cwbl yw etholedigaeth Duw. Am fod Duw o'r de-

chreuad wedi ethol i iachawdwriaeth trwy sancteiddiad yr Ysbryd,

y mae efe mewn amser yn galw â gahvedigaeth sanctaidd yn ol ei

arfaeth ei hun a'i ras. Fel hyn y mae perthynas grasau y saint â

chariad Duw yn eu gwneyd yn bethau uwch eu natur na'r doniau

cyffredin; a dyma nôd o wahaniaeth arnynt yn ý Bibl. "Ffydd

etholedigion Duw" y dynodir y ífydd achubol, a gahvedigaeth yn

ol ei arfaeth ef" yw yr ahvedigaeth efîeithiol.

Ond pa fodd y gwybyddwn ni y gwahaniaeth hwn? Gall

llawer enaid ofnog ddywedyd, Mi a wn fod }T1 fy mynwes

deimladau crefyddol; ond pa sut y gallaf wybod ai ffrwyth

cariad tragywyddol Duw tuag ataf ydyw hyny, ac felly eu bod yn
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bethau sydd jTigln wrth iachawdwriaeth ? Ni a allwn ateb fod

tuedd niewn gras yn enaid dyn i arwain y meddwl yn ol i'r

ffynnon o'r lle y tarddodd. Mae doniau yn unig yn gadael

dyn i ymddifyru ynddo ei hun. Os bydd y rhai hyn wedi dyfod

i ryw ymarferiad nodedig mewn dyledswydd, dyna'r dyn yn troi i

edrych ar ei degwch ei hun, ac i lawenychu yn ei waith a'i

dalentau. Ond y mae gras, yr hwn a darddodd o gariad Duw,

yn dwyn yr enaid yn ol at Dduw yr hwn a garodd, ac yn cyn-

hyrfu'r galon i'w fawrhâu yn ddiolchgar, ac i'w garu ef yn ol.

Mae yn wir fod yr enaid duwiol yn ymhyfrydu yn ei agweddau

grasol ei hunan ; ond yn a thrwy y cyfan y mae yn ymhyfrydu yn

Nuw. Ymhyfrydu y mae yn ei ras ei hun am ei fod yn ffrwyth a

gweithrediad gras Duw. Mae cofio am y gras a rodded yn

Nghrist cyn dechreu'r byd yn deffro gras yn yr enaid, a'r gras

hwnw, drachefn, pan mewn gweithrediad bywiog yn arwain yr

enaid mewn mawl a diolchgarwch at raslonrwydd diddechre

a diderfyn Duw pob gras. Tra y mae eraill yn cweryla âg

etholedigaeth, mae yr enaid hwn yn addoli, ac yn cydnabod mai

dyma ff>Tinon y cwbl. "Trwy ras Duw yr ydwyf yr hyn ydwyf."

Mae y gragen, chwi a dybygech, pan y rhowch hi wrth eich clust,

yn cario yno sn y môr o'r lle y daeth hi; yr ydych megys

yn clywed y môr o bell yn swnio. Felly y mae gras yn enaid

cristion yn cario iddo sn y cariad tragywyddol, y môr diwaelod

a di ben draw o ddaioni. Oddiyno y daeth, ac yno y dychwel

eilwaith mewn rhyfeddu a chlodfori. O fe fydd y gân yn groëw

ac yn newydd byth yn nef y nefoedd : "Iddo ef yr hwn a'n

carodd ni, ac a'n golchodd ni oddiwrth ein pechodau yn ei waed

ei hun, ac a'n gwnaeth ni yn freninoedd ac yn offeiriad i Dduw
a'i Dad ef; iddo ef y byddo'r gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd.

Amen !"

2. Mae gras yn well na doniaii, oblegid fod y doniau yn

cael eu rhoi i ddyn er nnuyn eraill yn benaf, ond gras yn gyntaf

ac yn benaf er mwyn y dyn ei hun, ac t'w lesàd ei hun. Pell

ydwyf oddiwrth feddwl nad y\v y doniau cyffredinol sydd gan.

gristion yn llesâd iddo ei hun; a phellach ydwyf oddiwrth

ddywedyd nad yw ei ras yn ei wneyd er lles i eraiU, "Eglurhâd

yr Ysbryd a roddir i bob un er llesâd," sef i lesâu eraill âg ef.

"Gan eich bod yn awyddus i ddoniau ysbrydol, ceisiwch ragori
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tuag at adeiladaeth yr eglwys;" dyna oedd annogaeth a siampl

Paul. Ond meddwl yr ydwyf fod gras yn beth arbenigol i'r dyn

ei hun, yn cadw ac yn sancteiddio ei enaid ei hun. Felly y mae

Paul, pan yn tybied ei hun yn meddu'r doniau mwyaf a'r graddau

helaethaf o honynt, yn dywedyd nad ydyw efe ddim os heb

gariad. Mae yn tybied ei hun yn llefaru â thafodau dynion ac

angyHon, yn gwybod y dirgelion oll a phob gwybodaeth ; felly yn

g^ybod am galon dyn, dirgelion natur, a threfn gras ; digon o

ddefnyddiau i ddangos ei fater trwy gymhariaethau, a thafod

angel i'w gosod allan a'u cyhoeddi. Ac y mae yn tybied ymhell-

ach ei fod mor hynod am ei rinweddau ag ara ei dalentau,

yn porthi'r tlodion â'i holl ddâ, ac i goroni'r cyfan, ei fod yn y
diwedd yn marw yn ferthyr. Ond wedi yr holl ogoniant a roed

arno, a'r holl orchestion a wnaeth, yn ol y tyb-osodiad neu'r

tebygoliaeth hyna, mae yn edrych arno ei hun heb y gras o

gariad yn swp o ludw, ac yn gwaeddi, Nid wyf fi ddim ! dim

llesâd i mi ! Bum o ryw wasanaeth i eraiU, ond, heb y cariad

grasol, nid oedd genyf ddim i mi íy hun. Ond nid felly am ras

y bywyd; mae hwnw yn beth yn y dyn, ac felly yn nodedig

yn beth i'r dyn ei hun.

Mae y gweithrediadau cyffredin yngln â'r doniau jti rhyyY^beth

ar yr enaid yn unig, megys addurniadau o'r tu allan iddo; nid

ydynt yn egwyddorion ynddo ef ; nid oes dim cysylltiad rhyng-

ddynt a sancteiddio cynneddfau, nac ynddynt ddim yn cyfansoddi

ansawdd sanctaidd ar yr enaid. Mae'r doniau yn dyfod oddi-

wrth r^nw weithrediadau ar y dyn ; Ysbryd Duw yn anadlu arno,

yn debyg i'r cerddor yn chwythu a chwareu y chwibanogl (flute).

Marw yw yr ofiferyn ei hun ; ond pan y mae anadl y cerddor

ynddi, a'i fysedd yn chwareu arni, hi a swnia yh beraidd i ddifyru

eraiU ; eithr nid y^y ddim wedi iddo ef ei thaflu o'i law. Felly y
gall yr enaid fod, dan y gweithrediadau sydd yn cynnyrchu neu

yn cynhyrfu'r doniau, ac yn yr ymarferiadau o honynt gyda dyled-

swyddau crefydd, yn gwneuthur lles i eraill, tra bydd ansawdd ei

galon tuag at Dduw yr un ag o'r blaen, ac heb dderbyn un

fendith sancteiddiol iddo ei hun. Ond y mae gras yn ddwfn-

reddfol yn yr enaid, yn gymaint felly fel y dywedir fod Duw wrth

roddi gras megys yn rhoi yr enaid ei hun. "Ysbryd newydd
a roddaf ynoch." Mae'r peth a roddir mor ddwfn, mor reddfol
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yn y cynneddfau, ac yn gwneuthur y fath gyfnewidiad arnynt, fel

y maer cynneddfau bellach yn cael eu priodoli i'r greadigaeth
newydd yn gystal ag i'r hen. Cafwyd eu hanfod naturiol o'r hen
greadigaeth, a'u hansawdd sanctaidd o'r greadigaeth newydd
Ac y mae'r gras h^vn sydd yn yr enaid yn beth o'r g^yerth mwyaf
ir enaid ei hun. Gallasai Paul ddyweyd wrth Philemon ei fod
yn ei ddyled ef am dano ei hun ; Philemon yn ddyledus am
dano ei hun i Paul fel offeryn yn llaw yr Ysbryd Glân. Yr oedd
efe wedi ei golli ei hun trwy bechod

; ond pan y cafodd ei aileni
trwy weinidogaeth Paul, wele efe yn ei gael ei hunan ganddo.
Adferu dyn iddo ei hun y mae gras; ei fywyd a'i ddedwyddwch
ydyw; ac y mae mor gysylltiol â'r enaid ag yw ei hanfod.
Yr oedd yr Hebreaid cristionogol, er mwyn enw Crist, yn cymer-
yd eu hyspeiho am y pethau oedd ganddynt yn llawen, "gan
wybod, medd yr adnod, ''fod genych i chwi eich hunain olud
gwell yn y nefoedd, ac un parháus." Y darlleniad Seisonig
ydy^y, ''Gan wybod ynoch eich hunain fod genych yn y nefoedd
olud g^vell a pharhâus;" ac yn ol darlleniadau diweddar "Gan
wybod fod genych ynoch eich hunain olud gwell ac un pa'rháus."
Golud cariad a gras Duw yn Nghrist, a'i holl ganlyniadau am
amser a thros byth; yr oedd hwn yn olud ynddynt eu hunain
Ac am ei fod ynddynt hwy eu hunain, yr oedd, yn ol ein darllen-
lad ni, yn olud iddynt eu hunain, yr h^vn nad allasai neb ei
dd^yyn oddiamynt; golud yn ddechre nefoedd iddynt ar y
ddaear, ac yn berffeithiad nefoedd iddynt yn y byd a ddaw Yn
hyn yn eu gras oddi^^Tth Dduw, ac nid yn eu doniau, eu cyr-
haeddiadau, a'u cyflawniadau, pa mor orchestol bynag y mynasai
Cnst i'w ddysgyblion lawenhâu. -Yn hyn na lawenhewch,
tod yr ysbrydion wedi eu darostwng i chwi; ond llawenhewch yn
hytrach am fod eich enwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd." Na
lawenhewch oddiwrth ddim a wnaed genych, ond oddiwrth yr
hyn ydych yn eich perthynas â Duw'r nefoedd; nid eich doniau
fel cenadon Duw a'ch gesyd yn gadwedig yn y diwedd, ond ei
ras tuag atoch ac ynoch fel ei blant.

3. Mae gras yn well na doniau, am ei fod yn cyfneund ac
yn adnewyddu yr holl enaid Y meddwl yn unig yw eisteddle'r
doniau. Mae yn y meddwl ryw oleuni ar bethau ysbrydol a
medr drwy hyny i ymdrin â hwy yn íwy effeithiol ; ond y maent

Cyf. III.
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yn gadael y gydwybod heb ei phuro, a'r ewyllys heb ei llywio; a

pha beth bynag yw jt efíeithiau ar y serchiadau, nid ydynt yn

cael eu gwneuthur yn nefol, fel ag i ymsefydlu ar y pethau sydd

uchod. Mae yn wir nad ydynt, fel y maent yn ddoniau ysbr}'dol,

yn cael eu rhoi i ddynion anfucheddol, na'u parhâu i ddynion a

elont felly wedi iddynt eu derbyn. Ond pan y mae'r rhagrithiwr

yn uchder ei ogoniant, mae y galon heb ei chyfnewid. Yr oedd

Judas, mae yn debyg, yn meddu pob dawn ag oedd gan ei frodyr

yn nhymmor ei apostoUaeth ; ond o dan y cwbl, diafol oedd efe

o ran egwyddor ei galon, a mab y golledigaeth o ran ei gyflwr.

Nid annhebyg ydoedd gyda Balaam. Cofier am y pethau yr oedd

y dyn hwnw wedi eu cyrhaedd. "Y gr yr agorwyd ei lygaid,

gwrandäwydd geiriau Duw, gwybedydd g\vybodaeth y Goruchaf,

a g\veledydd gweledigaeth yr Hollalluog," yw yr enwau arno ; a

dyna efe mewn hwyl rymus yn mynegu gogoniant Israel, ac yn

dybenu gan ddywedyd, "Marw a wnelwyf o farwolaeth yr uniawn,

a bydded fy niwedd fel yr eiddo yntau." Ond gyda'r c}n, caru

gwobr anghyfiawnder yr oedd Balaara. Wedi i'r hwyl ddarfod,

nid oedd yno ond y drygionus yn aros. Anifail o asen oedd

ei asen ef, er iddi gael dawn siarad am y tro; a dewin cybyddlyd

a drwg oedd ei meistr, er i hwnw gael dawn prophwydoliaeth.

"Llawer a ddy^yedant wrthyf yn y dydd hwnw," medd lesu

Grist, " Arglwydd, Arglwydd, oni prophwydasom yn dy enw di ?

ac oni fwTÌasom allan gythreuliaid yn dy enw di? ac oni

wnaethom wyrthiau lawer yn dy enw di? Ac yna yr addefaf

wrthynt, Nis adnabûm chwi erioed; ewch ymaith oddiwrthyf,

chwi weithredwyr anwiredd."

Ond nid felly y gras sydd yn cynnwys y pethau gwell, y pethau

sydd yngln wrth iachawdwriaeth. Mae gffes yn cyfnewid yr hoU

galon. Mae Crist yn cael ei ffurfio ynddi, ac ynddi yr ysgrifenir

cyfraith yr Arglwydd. Nid gweithio ar hen egwyddorion crefydd

natur oedd yn y galon o'r blaen y mae gras, a thynu y rhai hyny

allan i ryw uwch ymarferiad ar bethau crefydd. Na, mae yno

rywbeth yn cael ei chwanegu at ysbryd y dyn, a hwnw yn rhyw-

beth sydd yn newid ei hoU ansawdd, o fod yn gnawdol a daearol

i fod yn ysbrydol a nefol. Mae yno ddyn newydd yn y galon,

a hwnw wedi ei greu yn ol Duw—yn ol delw yr Hwn a'i

çrëodd, mewn gwybodaeth, cyfiawnder, a gwir sancteiddnvydd.
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Creadur wedi ei eni o Dduw ydyw ; a thrwy yr enedigaeth hono,

y mae anian neu natur Duw, a byw)'d Duw, }ti )t enaid ; rhyw-

beth sydd yn ei dueddu at Dduw, yn ei uno à Duw, ac yn ei

wneyd yn debyg i Dduw. Ac y mae'r fath gj'sylltiad rhwng yr

enaid á'i ansawdd grasol yma fel mai efe ei hun yw'r cwbl. Efe

yw y creadur newydd

—

}t ysbryd a enir o'r Ysbryd. Y mae hwn

yn g}yw g}-fnewidiad fel y mae galluoedd a serchiadau y galon

yn cael eu galw yn "fifrwythau yr Ysbryd." Tra yn parhâu yr

un yn eu hanfod, y maent wedi cyfnewid ya. eu hansawdd. Ond
cyfnewidiad mor ryfedd yd}"w ! y daearol yn nefol, yr anianol yn

ysbrydol, y balch }ti ostyngedig, y trahâus yn fwynaidd, a'r ang-

hymedrol yn sobr. Ceir etifedd gras y bywyd yn gweithredu'r

cyfiawnder na wna o'i le yn y Ueiaf mwy nag yn y mwyaf, yn ar-

ddangos y purdeb coethaf o ran ysbryd ac yraddygiad, yn dal at

y gwir na wyra er unpeth, yn ymostwng yn foddla^\Ti ymhob

c}'flwT y byddo ynddo, yn gwisgo'r cariad sydd yn rhw}'myn per-

fFeithrw}^dd, a chyda'r cwbl yn ymddiried ac }T1 ymffrostio yn

Nghrist yn unig. Os yw yr hen ddyn eto'n f}Tv, mae yn cael ei

farwhâu a'i groeshoelio, ac nid ei borthi.

Mae arnaf ofn. medd rhyw frawd gwan, nad oes genyf fi mor

gras gwirioneddol a chadwedigol. Beth, ynte, yw y cariad sydd

yn dy fynwes at Grist? beth yw'r poeni a'r galaru o herwydd

pechod, a'r ymdrech yn wastad yn ei erbyn ? beth yw'r dymuno

a'r egnîo am berffeithn^^dd ? Hwyrach na ddangosaist deimlad-

au mor gryfion, neu na welir ynot dalentau mor ddysglaer, ag a

geir mewn rhyA\Tai sydd eto heb «u symud o'r cyflwr colledig

wrth naturiaeth. Ond os }'w'r pethau a nodwyd genyt, dyna ti

yn meddu'r pethau gwell, uwch eu natur, ac amgenach eu

fiö^'yth, a phethau yfi dy rwyrao wrth iachawdwriaeth g}'fla-nTi

a thragywyddol.

Mi hofí'wn innau gael gwybod, medd un arall, ai gras sydd

genyf, ai ynte y doniau sydd yn wasanaethgar i ras mewn eraill.

Wel, a wyt ti fel Paul yn gwerthfawogi gras yn fwy na doniau

—

yn edrych ar gariad yn fwy rhagorol na'r doniau goreu ? A wyt

ti yn defnyddio dy ddawn, pa beth a pha faint bynag ydyw, i

geisio'r pethau gwell? Am y teiraladau sy'n codi oddiwrth y
doniau yn unig, mae y rhai hyny yn aml yn bod ac yn darfod

gj'da'r dyledswyddau lle yr arferid y doniau, Rh^^w awel o vr)m\

M 2
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yw yr ofn, y Uawenydd, a'r dynìuniad crefyddol sydd yn myned
ac heb dychwelyd. Ond y mae gras yn ansawdd sefydlog ar y
galonj mae yn gweithio mewn meddyliau y nos cyn cysgu, ac yn

y bore ar ol deífroi, ac yn awr ac yn y man ar hyd y dydd, a'r

meddyhau hyny yn bwrlymu yn wirfoddol o'r dyn ei hun,

oddiwrth egwyddorion greddfol y galon, pan na byddo dyled-

swydd ddefodol, nac un cynhyrfiad allanol i'w cymhell. " Mae
fy nghalon yxi berwi allan beth da," medd y Salmydd (gwel ar

ymyl y ddalen Psalm xlv. i ), pan yr oedd yn myfyrio nes traethu

am ogoniant breniniaeth Crist. " Y dyn da, o drysor da y
galon a ddwg allan bethau da."

Ac os yw cydwybod neb yn dyweyd wrtho ei fod yn wir heb y
gras sy'n cadw—heb y pethau sydd yngln wrth iachawdwriaeth,

mae yn dda genyf goftau ymha le y mae'r cyfan i'w cael. Mae'r
" iachawdwriaeth yn Nghrist lesu ;

" ydyw, â'r " gras yn Nghrist

lesu \ " yno yn faith ddiderfyn ystòr i'w gyfranu heb arian ac heb

werth. Derbyn Grist fel yr wyt, bechadur ; dyro dy hun iddo

mewn gweddi ddid^^yll, heb b^^^so ar ddim sydd genyt ; ac wedi

cael gafael arno ef trwy Ôydd, ti a dderbyni yn sicr ddiwedd dy

ffydd, sef iachawdwriaeth dy enaid.
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UFUDD-DOD EFENGYLAIDD,

Hebreaid vi. 10 :
" Canys nid yw Duw yn anghyfiawn fel jrr anghofio eich

gwaith, a'r llahirus gariad yr hwn a ddangosasoch tuag at ei enw ef, y
rhai a weiniasoch i'r saint, ac ydych yn gweini."

YN yr adnod o'r blaen mae yr Apostol yn dadgan darbwylliad

sicr ei feddwl o barth i'r Hebreaid fel cristionogion ; ac y
mae'r geiriau hyn, fel y dengys y cysylltair " canys," yn dyfod

i mewn yn rheswm dros y syniad y mae yn ei amlygu am danynt.

Yr hyn a ddywedai ydoedd ei fod yn coelio am dan^-nt bethau

gwell a phethau yngl'n wrth iachawdwriaeth. Yr oedd y rhai

hyny yn bethau gwell o'u cymharu â'r pethau yr oedd eraiU wedi

eu g^yneyd yn gyfranogion o honynt
; y pethau a nodir yn adnodau

4^5: gwell na'r goleuo unwaith, profi, a dim ond profi, y rhodd

nefol, a daionus air Duw, &c. Yr oedd y pethau hyny yn bethau

da, ond yn bethau agored i fanv, a gadael eu perchenogion yn

ddifîhvyth a thruenus. Ond yr oedd yr Hebreaid cristionogol yn

meddu pethau gwell ; duwiol anian, Ysbryd Duw nid yn unig nac

yn gymaint fel awdwr doniau, ond fel gwreiddyn ffydd, cariad, a

sancteiddnvydd ; fifynnon y dwfr sydd yn tarddu i fywyd tragy-

wyddol. Ac fel yr oedd yn coeUo pethau gwell am eu crefydd

hwy nag ara grefydd y rhagrithwyr mwyaf trwsiadus, felly yr oedd

hefyd yn coeUo pethau gwt'Ú. am eu diwedd. Yr oedd y Ueill y
cyfeiriai atynt yn syrthio ymaith, ac yn cael eu gadael fel y

ddaear oedd waeth na difîrwyth, yn anghymeradwy gan y
Uafurwr, dan felldith, a diwedd yr hon oedd ei llosgi. Yma y
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mae ymysgaroedd yr Apostol yn cynhyrfu tuag at ei frodyr, fel

mam, wrth ddychymygu am ryw drychineb, yn gwasgu ei baban

i'w m}Tiwes, ac yn Uawenychu )ti ei ddiogehvch. " Yr ydym
ni yn coeho am danoch chwi, anwylyd, bethau gv/ell." Yr

ydym yn credu fod genych chwi ffydd yn Nghrist, ac y dybena'r

ffydd hono trwy allu a âyddlondeb Duw yn iachawd\vriaeth eich

eneidiau. Ac fel hyn, yn y testyn, efe a rydd reswm am y

gobaith oedd ynddo yn mherthynas iddynt ; ac ni a welwn fod

ei gred yn eu cylch yn cynnwys dwy elfen : hyder gobeithiol

gyda golwg arnynt hwy, a ffydd neu sicrwydd diammheuol ara

yr hyn a wnai Duw yn rascl a gwobrwyol iddynt. Oddiwrth eu

gwaith a'u llafurus gariad, efe a deiralai fod yn iawn iddo synied

am danynt eu bod yn gredinwyr; ac oddiar g}'raeryd yn gan-

iataol eu bod felly meìvn g\\arionedd, credai yn ddiammheuol y
byddai i Dduw eu dwyn i dragywyddol ddedwyddwch, yn ol ei

g>'fiawnder, sef gan nad allai fod yn anfíj^ddlawn i addewidion ei

gyfararaod.

Yr ydym yn g^veled mai sail yr hoU obaith hwn am yr

Hebreaid oedd eu g^vaith hwy, a ffyddlondeb Duw i wobrwyo'r

gwaith hwnw. Yn gyffelyb y raae Paul yn dywedyd wrth y

Philippiaid fod eu herlidigaethau, a'r ysbryd a aralygent hwy

ynddynt a thanjmt, yn mynegu beth a fyddent hwy a pheth a

fyddai eu gelynion yn dragywydd. I'r gAvrthwynebwyr yr oedd

yn wir yn arwydd sicr o goUedigaeth, ond i'r dyoddefwyr cred-

iniol yn anvydd o iachawdwriaeth, a hyny gan Dduw. A'r un

raodd y mae yn dy\veyd g>'da diolchgarwch a gorfoledd wrth y
Thessaloniaid fod cynnydd eu gras a'u hysbryd amyneddus a

ffyddiog yn yr holl erlidiau a'r gorthrymderau yr oeddent yn eu

goddef, yn argoel goleu o gj'fiawn farn Duw, fel y cyfrifid hwy yn

deilwng i deyrnas Dduw. Ac felly am yr Hebreaid : oddiwrth

eu gwaith a llafur eu cariad jt oedd yn penderfynu eu bod yn

dduwiol ac y byddent gadwedig. Ac nid oes un ffbrdd arall,

cofier, i benderfynu yr achos hwn eto. Nid yw haeriadau

noethion y tafod, na gweniaeth dynion iddynt eu hunain, ac i'w

gilydd, o ddim gwerth. Rhaid yw, fy enaid, i'th ffydd a'th gariad

ddangos eu hunain raewn gwaith, i brofi dy fod yn dduwiol, ac

y'th gyraerir i'r nefoedd. A chan fod cristion i'w adnabod yn

unig \vrth ei waith, neu wrth ei ufudd-dod efengylaidd, gan mai
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dyna a olygir, ni a geisiwn ddarlunio yr ufudd-dod hwn yn ei

fater, yn ei egwyddorion, ac yn benaf yn ei natur a'i hynodrwydd.

I. Mater vr ufupd-dod hwn, neu, ymha beth y mae yn

gynnwysedig.

Gallem ddy\veyd fod mater yr ufudd-dod yn gynnwysedig yn

yr hyn oll y mae Duw yn ei ofyn oddiwrthym yn yr Ysgrythyrau.

CydfiFurfiad mewn calon a byAV}^d à deddf foesol Duw, a hyny fel

y mae ei heg\vyddorion tragywyddol wedi eu hardduUio a'u tynu

allan yn yr efengyl, yn Uiaws o orchymynion cyfaddas i amgylch-

iadau dyn fel pechadur ; ufuddhâu i efengyl ein Harglwydd lesu

Grist mewn credu, addoli, a bucheddu
;
yn ein perthynas â phob

dyn, yn ein hymdrin â phob peth, ac yn holl amgylchiadau ein

byw)'d, meddwl am "ba 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 yn

ganmoladwy, od oes un rhinwedd, ac od oes dim clod,"—y mae
hyny oll o fewn mater yr ufudd-dod hwn. Yma y mae'r cristion,

nid i fod yn berffaith-gwbl yn ei ufudd-dod, neu yn ddibechod,

dan berygl myned i uftern, ond i ymestyn yn barhâus at ber-

fifeithrwydd, a hyny oddiar gymhelHadau newyddion a grasol yr

eíengyl.

Gweddus yw i ni yma gofio fod dyn o'r dechreuad, nid yn unig

dan ddeddf i Dduw, ond wedi ei ddwyn i gyfammod ág ef ; ac

ymhob cyfammod, ni a wehvn fod Duw yn ychwanegu at ddeddf

natur ryw osodiadau pendant ; ac y mae rhwymau y rhai hyny

mor gadarn â'n rhwymedigaethau i ddeddf ein natur. lë, un

gyfraith yw y cyfan i ddyn. Y gorchymyn am ffhvyth y pren i

Adda, y gosodiadau seremonîol i Israel, a'r hyn oll a arddodir

arnom ninnau dan yr efengyl, yn yr un a'r unrhyw ddeddf y
gwreiddiodd y rhwymedigaethau iddynt. Dyna ein cydgynnull-

iad crefyddol, bedyddio yn enw y Drindod, a gwneuthur coffa am
angeu y groes,—byth wedi i Fab Duw sefydlu a gosod y pethau

hyn, mae deddf ein natur yn eu rhwymo i'w cyflawni. A phe

cadwem y gyfraith i gyd oU, a phallu yn barhâus yn un o'r pethau

hyn, byddem yn euog o'r cwbl. Ydyw, bechadur, mae esgeuluso

ordinhadau yr efengyl yn fai ag y mae ei wreiddiau yn rhedeg yn

ddwfn i galon deddf dy natur. Beth yw ystyr gorchymynion y
llech gyntaf ond cymeryd y gwir Dduw i fod yn Dduw i ni ac
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nid arall, a'i addoli ef ar ei dd^'dd yn ei drefn ei hun, ac uid

mewn un ffordd arall ? Mae yr hoU ddeddf yn cael ei chyfîawni

yn y gorchymyn mawr hwnw, " Câr yr Arglwydd dy Dduw â'th

holl galon ; " a'r ffordd i ddangos y cariad hwnw ydpv ei addoli

ef yn ol ei ewyllys ; a Ue nas addolir ef felly, nis gelHr meddwl

fod yno gariad ato ; a lle nad oes gariad ato, dyna yr holl gyfraith

dan draed. Heb i ni farnu neb, edryched pob un rhag fod ei

esgeulusdra gydag ordinhadau yr efengyl yn profi ei amdifadrwydd

grefydd. Tydi, ddyn, pa mor foesol bynag y gelli fod, os wyt

yn byw heb broffesu Crist, ac heb ymarfer â hoU ordinhadau ei

d, neu â'th ymarferiadau ar wedd grefyddol heb efifeithio i gyn-

nyrchu buchedd dduwiol, mae yn ddiau y buasai yr Apostol, ar

01 edrych ar ddiwedd ofnadwy pobl y doniau cyfîredinol heb y

gras cadwedigol, yn troi i edrych yn dy wyneb dithau, ac yn

dyweyd wrthyt yn onest, Yr wyf yn methu coelio am danat ti fod

genyt bethau gwell, a phethau yngln wrth iachawdwriaeth !

II. Egwyddorion yr ufudd-dod hwn. O ba le y ma.e yn

codi ? neu, Pa beth sydd yn ei gymhell ?

I ateb yn gryno, gallem ddywedyd mai egwyddorion yr ufudd-

dod yw ffydd a chariad. Wedi yr argyhoedder pechadur o'i

golledigaeth, ac i ganfod drwy ffydd drefn Duw yn cadw'r

colledig drwy lesu Grist, ac i ymorphwys arni am iachawdwr-

iaeth, yn y fan bydd y íTydd hono yn dechre gweithio trwy gariad

at Grist, a'r cariad hwnw drachefn yn ei ddangos ei hun drwy

gadv.' ei orchymynion ef "Canys hyn yw cariad Duw, bod i ni

gadw ei orchymynion ; a'i orchymynion ef nid ydynt drymion."

Cariad yw cadw y gorchymynion mewn egwyddor, a chadw y
gorchymynion yw cariad mewn ymarferiad. Felly Paul, yn ei

lythyr cyntaf at y Thessaloniaid, a eilw yr ufudd-dod, "g\vaith eich

ffydd chwi, a llafur eich cariad
;

" a'r ymlyniad \sTtho dan bob

gwrthwynebiad, a eilw yn "ymaros eich gobaith" (i Thess. i. 3).

Yn y testun, mae yr ymadrodd "eich gwaith," yn golygu

ufudd-dod yn gyffredinol, tra y mae yr ymadrodd, y "llafurus

gariad," neu, " lafur eich cariad," yn golygu esiampl arbenig o'r

ufudd-dod hwnw mewn haelioni tuag at y saint, fel y dengys

diwedd }T adnod, "y rhai a weiniasoch i'r saint, ac ydych yn

g^yeini." Ffydd a chariad, cofier,—dyma eg^vyddorion ufudd-

dod efengylaidd.
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III. Natur a hynodrwydd yr ufudd-dod hwn.

Gan fod rhywbeth tebyg iddo yn codi oddiar egwyddorion tra

gwahanol, megys oddiar hunanoldeb, neu yn unig oddiar argy-

hoeddiad cydwybod, cymhw^s yw i ni nodi rhagoriaethau yr

ufudd-dod cymeradwy.

I. Mae yr ufudd-dod sydd yn codi oddiwrth ffydd, ac yn

dybenu yn iachawdwriaeth yr enaid, yn brif a?nca?i a gorchwyl

bywyd y cristion. Nid rhywbeth ydyw a gyflawna yn achlysurol

pan y bydd heb ddim arall i'w wneyd ; ond business ei fywyd yw

hwn. '^ Eich gwaith" y gelwir ef yn y testun. Nid nad ydyw y

cristion yn gwneuthur gorchwyhon cyfifredin by\vyd fel dyn arall,

ond fod y cyfan yn ail i'r ufudd-dod dan sylw. Nid oes dim mwy
cyffredin yn y byd, chwi a wyddoch, na chadw mân-negeseuau,

gorchwylion bychain a dibwys, yn ddarostyngedig i ryw un prif

orchwyl mawr. Mae'r dyn yn gwneyd llawer o bethau ; ond y

mae ganddo ryw un alwedigaeth ; a dyledswyddau yr ahvedigaeth

hono yw ei waith ef Efe a wna ryw fân orchwyhon y bore ; ond

gwna hyny cjTi myned at ei waith. Ceir ei weled yn trin ei ardd

gyda'r nos ; ond hynj' a fydd wedi iddo ddyfod oddiwTth ei waith.

Nid yw y pethau hyn ond pethau a g}^awna yn achlysurol ; ond

am ei waith, y mae wrtho yn gyson a gwastadol. Efe a wna y

pethau yma wrth ei ewyllys ei hun ; ond ymeifl yn ei waith oddiar

deimlad o'i rwymedigaethau. Gorchwyl ei f>nvyd yw hwn, tra

nad yw y lleiU ond ail bethau ganddo. Yn gyffelyb y mae'r crist-

ion gyda dyledswydd ei ahvedigaeth nefol; dyma ei waith ef.

Mae yr holl iachawdwriaeth â'i gohvg ar ei ddwyn ef i hynyma.

Mae wedi ei greu yn Nghrist lesu i weithredoedd. da, wedi ei

neillduo gan Dduw iddo ei hun, ac wedi ei brynu i Dduw gan

Grist trw)' ei waed. Bu efe íarw dros ei bobl, nid yn unig fel y

caent hwy fyw trwyddo ef, ond fel na byddai i'r rhai byw yma
" íyw mwyach iddynt eu hunain, ond i'r Hwn a fu farw drostynt

ac a gyfodwyd." Y fan y cafifo pechadur ei fywyd yn Nghrist,

mae ar yr un fynyd yn dechre byw i Grist. Felly yn cyrchu at

hynyma y cawn Paul :
" Byw i mi yw Crist," neu, " I mi Crist i

fyw." Mae efe nid yn unig yn wreiddyn ond yn amcan fy

mywyd. Pe byddwn wedi gorphen ei waith ef, i ba beth

mwyach y chwennychwn fy einioes? byddai dyben fy mywyd

wedi darfod. " Os byw fyddaf yn y cnawd, hyn yw ffrwyth fy
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llafur." Cystal â dy^veyd, Os arosaf i fy^v ar y ddaear, arosaf i

boeni a llafurio; a hyn fydd y ffrwyth, gwneuthur mwy dros

lesu Grist. Yr un modd yr ydym yn cael yr Apostol, wedi

cyfeirio at ryw ddynion o ysbryd ac amcanion gwahanol, yn

appeUo at Timotheus, "Eithr ti a \\\yx adwaenost fy nysgeid-

iaeth," neu, fy athrawiaeth, "fy muchedd, fy arfaeth, ffydd,

hirymaros, cariad, amynedd," ac felly ymlaen. Ti a wyddost

mai Crist yr wyf fi yn ei bregethu, ac mai i Grist yr wyf yn

byw ; a gwyddost ymysg pethau eraiU mai fy arfaeth, fy mwriad

sefydlog, doed a ddelo, yw byw, tra bydd\vyf, i Grist a'i

wasanaeth.

Gallwn nodi, ar ein pwnc hwn, fod y saint yn cael eu cymharu

i bethau ag oedd dan yr hen oruchwyliaeth wedi eu Uwyr gysegru

i Dduw, ac felly yn perthyn iddo ef yn hollol. "Teml y Duw
byw ydych chwi," medd Paul; a th Dduw yn gwbl oedd y
deml

;
yr oedd pob peth a wneid yn hono yn cael ei wneuthur i'r

Arghvydd. Gehvir hwynt yn " offeiriaid i Dduw a'i Dad ef
;
" ac

urdd o ddynion oedd yr ofifeiriaid wedi eu galw oddiwrth bob

peth i wasanaethu Duw, rhai yn preswyUo yn ei d, ac yn ei fol-

iannu yn wastad. Desgrifir hwynt fel aberthau Duw; ac fe

roddid yr aberthau yn waed a chnawd a chyfan i Dduw yn gvvbl

ac am byth. " Yr wyf yn attohvg i chwi, frodyr, er trugareddau

Duw," ebe yr Apostol, " roddi o honoch eich cyrfí" yn aberth byw,

sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol was-

anaeth chwi." Rhoddwch eich nerth, eich talentau, eich amser,

a holl ymadferthoedd ac egni corfif a meddwl, i Dduw. Ofni

Duw, a chadw ei orchymynion ef, ydyw oll y dyn duwiol. Nid

yn unig efe a geidw negeseuau bywyd yn ddarostyngedig i waith

ei Dduw, ond efe a'u try yn rhan o hono. Rhoddwch gristion

cywir uwchben cyfoeth, ac fe'i gwehr yn troi hwnw yn sancteidd-

rwydd i'r Arghvydd. Os penteulu neu feistr ydyw, efe a'i cyfrifa

ei hun yn hyny yn was i'r Meistr yn y nefoedd ; neu, os gwas

ydy-w, mae efe yn ufuddhâu i'r neb sydd feistr iddo yn symlrwydd

ei galon, megys i Grist, ac fel gwas Crist yn gwneuthur e\vyllys

Duw o'r galon, trwy ewyllys da yn gwneuthur gn'asanaeth megys

i'r Arglwydd, ac nid i ddynion. A rhowch gristion i ddyoddef a

marw : ei awyddfryd a'i obaith a fydd y mawrygir Crist yn ei

gorfif ef, pa un bynag ai trvvy fywyd ai trwy farwolaeth. Nid oes
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yr un o saint yr Arglwydd yn byw iddo ei hun, ac nid j^ yr un

yn marw iddo ei hun ; canys pa un bynag yr ydynt ai byw, i'r

Arglwydd y maent yn byw; ai marw, i'r Arglwydd y maent

yn manv; am hyny pa un bynag y byddont ai byw ai marw,

eiddo yr Arglwydd a fyddant hwy.

2. Mae yii ufudd-dod dcallus a rhcolaidd. Mae i bob gahved-

igaeth ei rheolau ; mae rhyw ffordd benodol ar wneyd ei gwaith

hi ; a dysgwyhr i'r gweithiwr fod yn deall ei waith, ac yn ofalus

i arfer ei wybodaeth mewn trefn i gyflawni ei waith yn iawn,

Felly am y credadyn : mae yn gwybod beth yw ewyllys ei

Arghvydd, ac yn ofalus am wneuthur ei ewyllys ef. Mae
perffeithrwydd ei galon yn dyfod i'r gohvg mewn gwneuthur yr

oll y mae Duw yn ei ofyn, a gwneuthur yr oll fel y mae Duw
yn gofyn. Ceir y rhagrithiwT yn hannerog yn ei waith : weithiau

yn lled foesol, ond nid yn addohvr Duw yn ordinhadau y gair

;

weithiau yn zelog gydag ordinhadau crefydd, yn \ATandäwr, yn

gymunwr, ac yn weddíwr, ond, o ran tymher ac ymddygiad, yn

droseddwr o ddeddf Duw. Er ei holl grefydd, mae ei galon yn

falch, ei ysbryd yn sarug, ei dafod yn enlUbus, ac, hwyrach, ei fod

yn llawn castiau isel a bryntion. Os yw yn sobr, nid ydyw yn hael.

Os ydy^v yn haehonus, nid yw yn sobr a chymedrol ei arferion.

Os yw yn deg yn ei fasnach, mae yn chwerw yn ei deulu ; neu, os

yw yn hawddgar gartref, mae yn galed a drwg ei weithredoedd

tuag at ei gymydogion. Ar y tir uchaf y mae rhagrithiwr yn ei

gyrhaedd, a phan y mae debycaf i ddyn duwiol, mae yno

rywbeth o flaenion y ddifrodaeth yn cael ei arbed, peth o werth

y tir yn cael ei gadw, rhyw Rimmon yn cael ymgirymìa.d. Ond
am y cristion, mae efe yn rhodio yn nghwbl o ewyllys Duw.

Megys y mae yr Arglwydd wedi myned o'i flaen yn y rheol, a

thori allan ei waith iddo, mae yntau, fel Caleb gynt, yn cyflawni

gwneuthur ar ol yr Arghvydd. Mae ffydd yn edrych ar yr holl

orchymynion, a chariad yn awyddus am eu cyflawni; a byddai

mor chwith gA\'eled creadur yn anghofio rhai o weithrediadau ei

natur â g\veled cristion yn cyson esgeuluso yr un o ddyled-

swyddau ufudd-dod.

Ac megys y mae'r duwiol am ^raeuthur yr oll o'i ddyled-

swyddau, felly y mae am wneyd pob un yn iawn
;
gwneyd y cyfan

fel y mae Duw yn peri. Tra y mae rhagrithiwT yn pentyru
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dyledswyddau ar eu gllydd rywfodd, mae'r cristion, pan yn

myned i gyflawni dyledswydd, yn edrych am ei bod ymhob
dim yn ol y rheol : ei mater yn gyflawn, ei hamser yn gyfaddas,

a'r egwyddor a'r ysbryd a'r dyben yn eu lle. Nis gall efe gyfrif

un ddyledswydd yn well na cholled os na bydd hi wedi ei

gwneyd trwy ffydd, ei bywiogi gan gariad, a'r enaid ynddi yn

cyrchu at ogoniant Duw, ac at ddinystr pechod ynddo ei hun,

Gweithiwr difefl yw gwasanaethydd yr Arglwydd Crist; un yn

rhodio yn ddiesgeulus, yn rhoddi pob cam yn fanwl yn ol y
rheol. Ac onid fel hyn y cyrhaeddir pob amcan? Rhaid

rhoi pob llythyren yn ei lle i wneuthur gair, a phob gair

yn ei le i wneuthur ymadrodd. Os ewch chwi i adeiladu, nid

taflu y defnyddiau ar eu gilydd rywsut a wna'r tro, ond gosod

pob maen, pob defnydd, yn ei le yn ol egwyddorion a rheolau

adeiladaeth. Yr un modd y mae gyda chrefydd. Os oes

adeiladu mewn sancteiddrwydd yn myned ymlaen yn yr enaid,

y mae yna, yn nghanol prysurdeb gyda dyledswyddau, ofal am
eu cyflawni yn iawn a chymhwys. Y mae rhai o honoch yn

feistriaid gwaith; a pha fodd y teimlech chwi, wedi myned i'r

gweithd gyda'r nos, os byddech yn cael hanner y gwaith heb

ei wneuthur, a dim o hono wedi ei wneuthur yn iawn ? A
fyddech chwi yn foddlawn o'r herwydd ? Oni wnaethum i y
peth a'r peth? ebe y gwas. Do, ond paham y mae'r peth

acw heb ei wneyd? a phaham y mae yr hyn a wnaed heb ei

wneuthur yn ei le yn ol y rheol ? Ac y mae yn rhyfedd

os na ddywedid wrtho, "Tydi was drwg a diog." Onid ydwyf

yn ddyn bucheddol ? medd rhywun. lë, ond pa le y mae
gwneuthur proffes o Grist? pa le y mae'r cofio am angeu'r

groes? Onid yw fy mywyd yn awr yn well nag yr ydoedd

gynt? A ydyw dy galon wedi ei hadnewyddu? ac a ydyw yn

ysgrîfenedig ar yr oll sydd genyt, a'r oll ydwyt, Sancteiddrwydd

î'r Arghyydd? Onid wyf yn gweddío? A fyddi di yn gweddîo

yn yr Ysbryd Glan, ac mewn ffydd, gan Iwyddo i fyned at Dduw
yn dy weddîau, a gwybod dy fod yn cael y deisyfiad a ddeisyfi

ganddo? Onid wyf yn cyfranu at achosion crefyddol? A wyt

ti yn rhoddwr llawen, heb offrymu y dall a'r cloff, ond yn rhoddi

megys y lhvyddodd Duw di, ac o'r gallu y mae efe yn ei roddi ?

A ydyw yr oU yn cael ei wneuthur, meddaf, a'r oll yn cael ei
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wneyd yn iawn ? Ho, yr ydych yn rhy fanwl. Wel, cynnyg dy

waith yn awr i'th dywysog ; a fydd efe foddlawn ar waith ar ei

hanner, heb ei orphen ? O ddyn, ti a fyddi yn cadw noswyl yn

ebrwydd ; ac y mae'r Meistr mawr yn dyfod i edrych dros y
g^v'aith. GwyHa rhag y bydd efe yn dywedyd, " Ni chefais dy

weithredoedd yn gyflawn ger bron Duw; " yr oedd rhyw bechod

yn wastad heb ei adael, neu ryw ddyledswydd bob amser yn

cael ei hesgeluuso. Ac am na wnaed dim mewn ffydd a chariad,

ac felly dim wedi ei wneyd yn Nghrist—dim i Dduw, nid oes

yna ddim yn gymeradwy, na dim i'w wobrwyo.

3. Mae yji ufudd-dod llafurus. " Gwaith" ydy^v ; ac yn waith

y mae pob dyn duwiol yn ei brofi. Beth bynag yw yr ufudd-dod

ynddo ei hun, mae dau beth yn ei wneyd yn llafur ac ymdrech i'r

cristion : ei wendid ef, a mawredd y gwrthwynebiadau iddo. I'r

dduwiol anian, mae yn wir fod iau Crist yn esmwyth, a ffyrdd

crefydd yn fifyrdd hyfrydwch. Beth er hyny ? os yw yr ysbryd yn

barod, mae'r cnawd yn wan ; ac i'r gwan, y mae gwaith yn galed.

Mae yngln á'r credadyn wendid naturiol ac ysbrydol. Mae'r

corfif yn wan, ac fel y cyfryw, mae Uawer o'r amgylchiadau

cysylltiedig â chrefydd yn y byd hwn yn boenus iddo, a llawer o'r

dyledswyddau yn anhawdd. Eithr nid yn unig hyny, ond y mae

gwendid y corfif yn fynych yn efifeithio i wanychu'r meddwl yn ei

weithrediadau. Po mwyaf y byddo egni'r meddwl, cyntaf oll y
bydd y corfif yn bUno ; ac fe fydd hyny drachefn yn gwanychu'r

meddwl yn fwy. Mae gwrando yn astud, myfyrfo yn ddwys,

a darllen llawer, yn flinder i'r cnawd. Mae zel yn difa'r natur, a

Uafur yn ei threuHo, gyda chrefydd fel gyda rhywbeth araU. A'r

canlyniad yw fod cnawd drwg yn cymeryd achlysur oddiwrth

gnawd g^van, ac yn cario'r cristion i syrthni a marweidd-dra mewn
dyledswyddau crefyddol, os nid i esgeulusdra o honynt. Ac

y mae gwendid gras yn gystal a gwendid natur yn g^vneyd

crefydd yn llafur. Weithiau, yn wir, bydd holl ddyledswyddau

crefydd yn ymddangos yn hawdd i'r cristion
j
gras yn rymus yn

ei ddwyn drwyddynt at ei bethau gyda yr un nerth a hyfrydwch

ag yr ä'r digrefydd at yr hyn a bair foddlonrwydd i'r cnawd ; a'r

pryd hwnw bydd g\veddio, a dyoddef, a maddeu, yn hawdd a

hyfryd. Ond nid feUy pan fydd gras yn adfeiHedig ;
yna mae'r

cyfan ya faich, a christion yuddynt yn faich iddo ei hun.
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A chyda fod y cristion yn wan, mae'r gwrthwynebiadau iddo

yn gryfion. Yn ei lafur crefyddol, mae ei ymdrech " yn erbyn

tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol lywiawd-

wyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol jn y

nefohon leoedd." Os yw deddf y meddwl yn ymhyfrydu yn

mhethau Duw, mae deddf arall yn yr aelodau yn g^vrthryfela yn

ei herbyn. Pan yn ewyllysio gwneuthur da, pa bryd bynag, pa

dda bynag, mae y drwg yn bresennol : marweidd-dra serch, sibrwd

esgusodion, meddyUau bydol yn dwjm ymaith y galon, nes y

bydd credadyn wedi ei holl ymdrech yn cwyno, " Cwblhâu yr

hyn sydd dda, nid wyf yn medru arno."

Ac yn fc amgylchiadau hyn, edrychwch ar y dyledswyddau

sydd gan gristion i'w cyflawni. Diau y gall efe ddywedyd,

" Gwaith mawr yr ydwyf fi yn ei ^raeuthur." Gwaith mawr yw

rhoi lle pob peth i Grist yn y serchiadau; gadael g\\T, gwraig,

plant, tai a thiroedd, os bydd raid, er ei fwyn ef Gwaith mawr

yw cadw ysbrydoh-wydd crefydd trwy yr oes, nes bod yn ffrwyth-

lawn, tirf, ac iraidd yn ngauaf henaint. Gwaith mawr, ar ol

cynnefino o'r mebyd â thymher gyfeiliornus ac arferion drwg, yw

eu newid am ysbryd a buchedd hollol wrthwyneb ; rhywbeth

tebyg i Ethiop yn newid ei groen, neu'r llewpard ei frychni.

Gwaith mawr i ddyn a deimlodd ac a ddangosodd galon falch,

ddialgar, yw caru gelynion, bendithio melldithwyr, gwneuthur da

i gaseíon, a gweddío dros niweidwyr ac erUdwyr. Gwaith mawr

i ysbryd gwylaidd, Uednais, boneddigaidd, yn nghanol gwawd

beilchion trahâus, yw dywedyd, "Nid oes arnaf gywilydd o

efengyl Crist," a thystio am dduwiohon tlodion, " y rhai rhagorol,

yn y rhai y mae fy holl hyfrydwch." Gwaith ma\\T yn nghanol

deniadau fyrdd yw marwhâu pob awydd at bleserau anghyfreith-

lawn, a chadw ymhell oddiwrth swyn adloniant ammhëus.

Gwaith mawr yn wyneb pethau tueddol i gyffroi a chythruddo yw

cadw bob amser yr ysbryd yn dymherus, a'r geiriau yn rasol.

Gwaith mawr yw bod dros ein holl fywyd yn wyhadwrus ymhob

peth, yn eirwir a chyfiawn ymhob amgylchiad, yn sanctaidd

ymhob ymarweddiad, yn ffyddlawn i Grist ymhob temtasiawn, ac

yn ysbrydol ymhob dyledswydd. Mae dosbarth Ihosog o

grefyddwyr heb gyffwrdd erioed âg un o'u bysedd â gwaith

o'r natur yma ; ac y mae eraiU wedi ceisio myned i me^Ti drwy y
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fath borth cyfyng, ond nis gallent. Y mae yr ufudd-dod hwn, yn

}T hoU ystyriaethau hyn, yn ymddangos yn anhawdd; ond yr

ydym i gofio nad ydyw yn anmhosibl. Yn jt hoU lafur, yr hwn

sydd yn meddu anian crefydd, ac yn pwyso ar ras Duw am
gj'mhorth, a ddeil ei ffordd, ac a chwanega gryfdwr.

4. Mae }T ufudd-dod hwn yn dduwiol ufudd-dod. Megys y

mae rhyw grefydd i'w chael weithiau heb foesoldeb a rhinwedd,

gellir hefyd g}^farfod à rhyw fath o foes a rhinwedd heb grefydd,

neu fath o grefydd yn wir heb dduwioldeb. Y mae yno weithio,

a hwnw, fe dybygid, yn waith crefyddol ; ond nid yw Duw yn yr

holl waith. Ond am y cristion, mae'r cwbl ganddo ef yn dechre

ac }Ti diweddu yn Nuw. Felly y dengys y testun :
" Eich gwaith,

a'r llafurus gariad, yr hwn a ddangosasoch tuag at ei enw ef."

Mae'r cyfan a wna duwiolion gyda chrefydd yn codi oddiar ffydd

ynddo, a chariad ato, fel Duw iachawdwriaeth. Ydyw, y mae pob

peth credinw}T o hono ef, a thrwyddo ef, ac iddo ef Beth bynag

ac i bwy bynag y bydd credadyn yn gweithio, efe a wna am fod

Duw yn peri iddo wneyd
;
gwna i'w ogoniant ; a gwna er ei fwyn

ef, Paham y mae yn parchu y Sabbath? Am mai dydd yr

Arglwydd ydyw. Paham y mae mor hofî o'r eghvys a'i hor-

dinhadau? Am mai dyma d yr Arglwydd. Paham y dengys

garedigrwydd i'r saint? Am mai pobl a phlant yr Arghvydd

ydynt. Efe a'u cynnorthwya am eu bod yn perthyn i Grist ; ac

felly bydd Mab Duw yn y fam yn cydnabod holl weithredoedd

eu caredigrwydd fel pethau a wnaethpwyd iddo ef ei hun.

Mynwn oU fod yn gywir yn ein nôd crefyddol. Bydded y
Duw byw yn gyfeirnod ein dyledswyddau. Gwyliwn y croes-

ffyrdd, megys hunan-gyfiawnder, hunan-foddhâd, clod dynion

a'r cyfifelyb ; ac awn rhag blaen at Dduw heibio iddynt olL

5. Mae yr ufudd-dod hwn y?i waith sydd yn dyfod yn amlwg i

eraill. " Eich gwaith, a'r llafurus gariad, }t hwn a ddangos

asoch," meddir yma, neu, ''yr hwn, a arddangosasoch," yn

arwyddo pob eglurdeb ac amlygrwydd. Mae'r geiriau sydd yn

deiUio o'r gair cyfansawdd y cyfeirir ato yma yn wreiddiol, meddir

'wrthym, yn cael eu cyfieithu yn "argoel goleu," "arwydd sicr," a
" hysbysrwydd " (2 Thess. i. 5, Phil. i, 28, a 2 Cor. viii. 24),

Golygir yma lafurio yn nyledswyddau ffydd a chariad nes y
byddo'r Uafur yn amlwg i bawb. Dyn a adwaenir wrth eî waith.
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Fel pob gweithiwr da yn ei alwedigaeth, mae'r cristion, os caifif

oes, yn sicr o ddyfod i'r amlwg. Mae wrthi yn gweithio yn

ddiwyd, ac weithiau yn ymhelaethu ac yn cyílawmi gorchestion ar

Iwybrau ufudd-dod nes synu pawb. I hyn ein hannogir :
" Llew-

yrched felly eich goleuni ger bron dynion," medd Crist, " fel y

gwelont eich gweithredoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad

yr hwn sydd yn y nefoedd ;
" Uewyrchu felly—y fath lewyrch nes

y byddo dynion yn ei weled. " Gan fod â'ch ymarweddiad yn

onest ymysg y cenedloedd," medd Pedr, " fel, Ue y maent

yn eich goganu megys drwgweithredwyr, y gallont, o herwydd

eicb gweithredoedd da a welant, ogoneddu Duw yn nydd yr

ymweUad." Yn ddiau, crefydd ammheus yw hono nad yw byth

mewn un amgylchiad yn ei dangos ei hun yn eglur. DysgwyHr i

gristionogion fod yn llythyr Crist, yr hwn a ddeaUir ac a

ddarllenir gan bob dyn. Mae yn sicr na buasai yr apostol yn

dyweyd am y dyn diffrwyth yn ei deulu, yn yr eglwys, ac yn y

byd—y dilafur a'r diddaioni yrahob amgylchiad a phob amser

—

ei fod yn coelio am un felly bethau yngln wrth iachawdwriaeth.

Na, mae'r saint yn dangos eu ffydd trwy weithredoedd, a'u cariad

trwy lafurwaith. Dangosant eu gras mewn hawddfyd trwy ganu

salmau, meithrin gostyngeiddrwydd, a gweini haelioni, ac mewn
adfyd trwy hiroddef, gweddio, a diwygio, ac ar ol cwympo i

bechod trwy edifarhâu fel Dafydd a Pedr. Dangosant eu bod

yn ceisio gwlad well tnvy eu manveiddiad i'r byd presennol.

Gosodwch y duwáol yn yr amgylchiadau mwyaf anfanteisiol, ac

fe'i dengys ei hun jm ffyddlawn i'r Arglw)'dd, megys Abîah yn

nh Jeroboam, a'r llances fechan o Israel yn nh Naaman y
Syriad. Mae ffydd a chariad fel g^vraidd yn cadw yr ufudd-dod

efengylaidd yn fyw yn y gauaf gerwinaf, ac yn fynych yn peri iddo

ymagor i brydferthwch gogoneddus.

6. Mae yn ufudd-dod hyd y diwedd. " Y rhai a weiniasoch i'r

saint," meddir yma. Welj hwy a wnaethant ddigon yn y dechre

i brofì eu bod yn dduwiol. Na, buasai achos i'w hammheu er

ystalm oni byddai am )t hyn sydd yn canlyn, "Ac ydych yn

gweini." Felly, onid ydynt wedi gwneyd digon erbyn marw pe

na wnaent ddim ychwaneg ar ol hyn? Na, yr adnod nesaf a

ddywed, "Ac yr ydym yn chwenych fod i bob un o honoch

ddangos yr un diwydi-wydd, er mwyn sicrwydd gobaith hyd y
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diwedd." Pe g^velid hwynt yn myned yn ddiffnvyth yn y

diwedd, collid pob gobaith am danynt. *' Y neb a barhäo hyd y
diwedd, hwnw a fydd cadwedig." Beth bynag a wnaed, pa hyd

bynag y buw}'d yn gweithio, os pallu a wneir cyn y diwedd, mae
yn rhaid nad oedd dim a wnaed yn codi oddiar ffydd, ac na

byddant yn dybenu mewn iachawd\vriaeth. " Ffordd yr Ar-

glwydd sydd gadernid i'r perffaith." I'r perffaith neu'r cywir yn

y ffordd, bydd y ffordd ei hun yn gadernid i fyned yralaen i'r

petL Mae'r naiU ddyledswydd yn dwyn nerth i gj-flawni'r llall.

Mae dyledswyddau heddyw, o'u cyflawni yn ysbrydol, yn rym at

ddyleds^vyddau yfory. Ac felly tra y ceir eraiU yn diffygio a

blino, bydd y credin^^yr yn adnewyddu eu nerth ; a chan fyned o

nerth i nerth, ymddangosant bob un ger bron Duw yn y Síon

nefol.

Am ychydig ymhellach, edrychwn yn fwy neillduol ar }t hyn

y cryb^^yllir yma am dano yn ffrwyth Uafurus gariad pobl Dduw
fel plant ufudd-dod, sef gAveini i'r saint :

" Y rhai a weiniasoch

i'r saint, ac ydych jm gweini."

Mae'r gair a gyfieithir yma yn weini, fel y dywedir wrthym,

yn air cyfansawdd, yn arwyddo gwasanaeth a gyfla^rair gyda

diwj'drwydd. Arferir y gair am unrh)nv fath o wasanaeth,

megys am yr angylion ar ol temtiad Crist, " Angylion a

ddaethant ac a weiniasant arno," ac am y gwragedd duwiol

oedd yu dilyn Crist, "y rhai oedd yn gweini iddo o'r pethau

oedd ganddynt. Yn enwedig y mae yn air sydd yn sefyll am
ddau beth neiUduol : gweinidogaeth y gair, a gweinidogaeth

haelioni. Mae yn w^erth sylwi fod yr ymarferiad o haelioni yn

arbenig yn cael ei alw yn weinidogaeth yn y Testament Newydd
\

megys " y weinidogaeth feunyddiol," "y weinidogaeth i'r saint,"

a " gweinidogaeth y swydd hon." Aeth haelioni y cristionogion

i'r saint oedd mewn anghen mor helaeth, a'r galwad am dano

mor fawr, fel y bu yn rhaid gosod dynion yn benodol ar hyn o

orchwyl; ac am hyny galwyd gwaith y swydd yn weinidogaeth,

a'r rhai a'i cyflawment yn wasanaethwyr neu ddiaconiaid. Ond
y mae gweini yn hynyma yn perthyn i'r hoU bobl dduwiol.

Cariad yn gweinidogaethu ydyAv; ac y mae dyledswyddau a

ffrwythau y weinidogaeth hon yn llíosog, ac yn benaf y mae yn
gweini mewn haeüoni.

Cyf. III. N
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Gallwn nodi am y weinidogaeth hon,

I. Ei bod yti weinidogadh ìieuydd a dyeithr yn y byd. Nis

gallaf sicrhâu a oedd y byd yn gw)'bod dim am haeHoni a thyner-

wch yn ei gj^wT syrthiedig, ac yn ei ystâd baganaidd, ac ar

wahân oddiì\Tth bob dylanwad efengylaidd. Ond yn sicr yngln

â'r efengyl, fe weUr ffrwythau cariad yn eu perffeithnvydd. Trwy

bechod yr oedd cariad, gì\ár gariad, wedi colH o'n byd ni, a'i holl

ddyledswj'ddau wedi myned o ymarferiad. Yr oedd Duw wedi

gwneyd y cwbl i íod mewn cyflwr o gariad. Yr oedd efe yn caru

pawb, ac wedi gwneuthur pawb i'w garu yntau; ac yn eu cyd-

gariad ato ef, )t oedd pawb mewn perffaith gariad at eu gilydd.

Ond pan yr aeth yn ddrwg rhwmg dyn â Duw, aeth yna yn ddrwg

rhwng dynion â'u gilydd, íe, rhwng yr hoU greaduriaid rhesymol

â'u gilydd. Dyna angyHon dan arfau fel niih\yr y Brenin mawr,

ac y mae eu hofn ar ddynion byth. A than feUdith y cwymp, y
mae dynion yn "byw mewn drygioni a chenfigen, yn ddigasog,

yn casâu eu gilydd," a'u drwg-anwj'dau yn tori aUan yn fynych

mewm rhyfeloedd ac ymladdau. Ond y mae cariad Duw yn

Nghrist yn ddigon effeithiol i ddwyn ei greaduriaid i ystâd o

gariad a chydgordiad drachefn. Mae Pen newj'dd wedi ei osod,

a chorff newydd wedi ei grynhoi, yn yr hwn y mae yr holl aelodau

yn gwasanaethu eu gilydd. Yn awT y mae yr angyHon yn gyd-

weision â'r saint o ddjiiohyw, ac yn weision i'r saint ; ac y mae'r

saint yn weision i'w brodyr a'u cydgreaduriaid. Mae cariad

Duw yn nhrefn eu hadferiad fel gwaed brwd yn rhedeg trwy

wythienau yr hoH gorff. laith newydd ar y ddaear oedd cyf-

archiadau fel yx eiddo'r dysgybl anwyl :
" Anwylyd, carwn ein

gilydd, oblegid cariad o Dduw y mae; a phob un a'r sydd yn

cani, o Dduw y ganwyd ef, ac y mae efe yn adnabod Duw.

An\rylyd, os feUy y carodd Duw ni, ninnau hefyd a dylem garu

ein gilydd." Gras efengyl a ddyg gariad newydd i'r byd; ac y

mae'r cariad hwnw yn porthi'r newjTiog, yn diUadu'r noeth, yn

ymweled â'r claf, yn pleidio'r gorthrymedig, yn sychu dagrau, yn

Ueddfu poenau, ac yn diwaUu anghenrheidiau o bob math.

Pan ddaw dylanwad y cariad hwn i lanw'r byd, ni chlyw neb

son am drais yn ei wlad, na dystryw na dinystr yn ei derfynau,

ond pawb mewn cariad brawdol yn garedig i'w güydd, yn

cyfranu i gyfreidiau y saint, ac yn dilyn Uettgarwch, gan fod
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yn llawen gyda'r rhai sydd Uawen, ac wylo gyda'r rhai sydd

yn wylo.

2, Mae yn weinidogaeth werthfawr a chyfaddas lawn i gyflwr

y byd hwn. Cariad a ddaeth â Duw i fod yr oll âg ydyw ef

i greadur annheihvng ac i bechadur euog ; ac y mae cariad yn

sicr o ddw^n dyn i wneyd yr oll a allo er llesâu ei frawd. Yr

oedd y byd yn dyheu am gael dynolryw i'r tueddfryd y mae yr

efengyl yn eu dwyn iddo; yr oedd ei waedd yn uchel am

undeb, cydymdeimlad, a chynnorthwy. Yr oedd y rhai mwyaí

meddylgar a gwybodus ymysg y paganiaid yn hiraethu, yn teimlo

a chydymdeimlo, am weled dynolrj'w yn un gymdeithas heddych-

ol, megys un ddinas a gwlad dan yr un llywydd a'r un gyfraith.

Wele dyma amcan mawr trefn }t efengyl : Duw yn llunio ac yn

gweithio "fel yn ngoruchwyUaeth cyflawnder yr amseroedd y

gallai grynhoi jTighyd )ti Nghrist >t holl bethau sydd yn y

nefoedd, ac ar y ddaear, ynddo ef " A ydyw dyn yn gofyn cyd-

ymdeimlad ? efe a'i caifF gan gariad yr efengyl. A oes arno eisieu

help ? y cariad hwn a ddyry'r cymhorth rhwyddaf a goreu iddo.

Ni wna cariad i'w wTthddrych ond daioni, ac nid oes dim daioni

na wna. Mae serchiadau cnawdol yn dinystrio eu gi^Tthddrych-

au ; mae cariad yr annuwiol, fel ei dosturi, yn greulawn. Cafwyd

cariad Sichem at Dinah, a chariad Amnon at Tamar, yn

wreiddyn drygau a dinystr. Ac nid yw serch naturiol o'r fath

oreu ond hannerog a diffygiol ; anghenrhaid y corff, llesiant

tymmorol, yvf ei nôd. A bydd y gwrthddrych a gynnorthwya

yn fuan yn y bedd, lle na bydd eisieu, ac nas gellir, diwallu ei

anghen mwy. Ond tra na edy cariad yr efengyl yr un cysur

tymmorol galluadwy heb ei weini, hi a geisia ei lesâu yn benaf fel

un â'i wyneb ar fyd arall. Ni orphwys ar wareiddiad, dysg,

masnach, a Uawnder tymmorol, ond hi a ymestyn at iachawd-

wriaeth dragywj'ddol yr enaid.

3. Mae, fel gweinidogaeth cariad, yn sicr o fod yri weinidogaeth

effeithiol. Gellir cyflawni rhai o ddyledswyddau cariad yn awr

ac yn y man, ac heb feddu y cariad ei hun ; ond nis gall cariad

fod heb dori allan yn y dyledswyddau perthynol iddo. " Yr hwn

sydd ganddo ddâ y byd hwn, ac a welo ei frawd mewn eisieu, ac

a gauo ei dosturi oddiwrtho, pa fodd y mae cariad Duw yn aros

ynddo ef?" Paham felly? Am fod cariad yn weithgar pa le
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bynag y mae. Mae cariad yn Nuw yn weithgar. Nid caru ar

air y mae efe, ond mewn g\veithred a gwirionedd. Danfon y
Mab, gahv, cyfiawnhâu, gogoneddu,—felly y carodd Duw.

Carodd Crist nes rhoddi ei Berson yn was, a'i einioes yn aberth.

Os yw'r cariad ynom ninnau, mae yn gweithio yn efifeithiol. Nid
yr cariad ddim am derfynau. Yr oedd cyflwr y Macedoniaid

cristionogol yn dlawd a chystuddiol ; ond dyna'r gras Duw, ac yn

neillduol y gras o gariad, oedd ynddynt, yn peri " mewn mawr
brofiad cystudd, i helaethrwydd eu Uawenydd hwy a'u dwfn dlodi,

ymhelaethu i gyfoeth eu haeHoni hwy," Beth oedd y dylanwad ?

"Cymdeithas gweinidogaeth y saint." Wedi clywed am anghen-

rhaid y saint tlodion yn Jerusalem, dyna hwy yn ol eu gallu,

ac uwchlaw eu gallu, yn ewyllysgar o honynt eu hunain i'w

cynnorthwyo. " A'm hoU gryfder y parotöais i d fy Nuw," ebe

Dafydd frenin. Wel îe, dyna di wedi gwneyd digon, yn aur,

arian, pres, haiam, coed, meini g\verthfawr, a meini marmor.

Na, nis gallaf foddloni heb roddi yn helaeth eto cyn fy marw

:

"Ac eto am fod fy ewyllys tua th fy Nuw, y mae genyf o'm

heiddo íy hun aur ac arian, yr hwn a roddaf tuag at d fy Nuw,

heblaw yr hyn oll a barotoais tua'r t sanctaidd." Os ceir yr

ewyllys a'r serch yn eu lle, ni bydd raid cymhell a pherswadio i

weithgarwch a haehoni.

4. Mae yn weùtidogaeth egniol a phoenus. Peth hyfryd yw car-

iad ynddo ei hun ; ond pan yr ymesyd ar ei holl ddyledswyddau

yn ddyladwy, mae yn cyfarfod â rhwystrau lawer. Digon hawdd

yw proífesu cariad, a dywedyd wrth y noeth a'r newynllyd, "Ewch
mewn heddwch, ymdwymnwch, ac ymddigonwch ;

" ond y mae

gweithio allan gariad mewn rhoddi a chyflawni yn fynych yn

anhawdd. Yn nghyflawniad gweinidogaeth cariad yr aeth Crist

a'i apostohon trwy bob gorthrymder a dyoddefaint; a rhaid i

ninnau yfed o'r un cwpan os ydym am eu dilyn hwy i'r deymas

nefol. " Anerchwch Mair, yr hon a gymerodd lawer o boen

erom ni." Beth bynag a welai hi yn eisieu, beth bynag a allasai

hi wneyd, hi a gymerai boen i'w wneyd yn iawn; dangos

llettgarwch, ymgeleddu mewn cystudd, gwneuthur neu wella

dilledyn, golchi traed, a'r cyífelyb,—hi a ymroddai i'r llafurwaith

haelfrydig. Mae yn rhaid wrth boen i gyflawni y ddyledswydd

yn ol y rheoì, o ran mater, ysbryd, ac egwyddorion. Ac y mae
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Crist wedi codi'r marc mor uchel nes bydd y dyn, ceisied a

geisio, yn debyg i fod yn îs nag ef. Yr wyf fi wedi g\vneyd

digon
;
gyda yr hwn a'm cymhellodd un fiUdir, mi a aethum y

filldir hono. " Dos gydag ef ddwy." Yr wyf wedi dyoddef

digon : goddefais i'r g\\Tthwynebwr fÿ nharo ar fy ngrudd ddehau.

"Tro y llall iddo hefyd." Nid gwiw aros ar ddim a wnaethpwyd

neu a gyrhaedd\v}'d ; rhaid anghofio y pethau sydd o'r tu cefn, ac

ymestyn at y pethau o'r tu blaen. Ond ar gyfer y dyledswyddau

anhawdd a phoenus, gallwn ddywedyd fod cariad yn g^veithio yr

anhawsder i esmwythder, ac yn troi'r boen yn bleser. " Hyn yw

cariad Duw : bod i ni gadw ei orchymynion, a'i orchymynion ef

nid ydynt dryraion."

Wele dyma grefydd bur yn ei hansawdd a'i gweithrediad ; a

pha le bynag y mae gA^'aith y ffydd, a Uafur y cariad, yn gweini

fel hyn, mae yn rhaid fod yr enaid hwnw yn meddu gras

cadwedigol. Ond, medd rhywun, hwjTach na bydd y cyftyw un

yn cadwedig er y cyfan. Gall ei ras wywo, a'i grefydd o'i rhan ei

hun ddarfod, a'i adael i grino eto i'r tân. A pha faint bynag o

lafur a gwaith a wnaeth efe, nid yw ei holl weithredoedd yn

haeddu'r nefoedd o law Duw. A pha le felly y mae un sicrwydd

am iachawdwriaeth yr enaid? Wel, nid yn wir yn yr enaid ei

hun, ond yn ei Dduw. Am bwy bynag sydd yn meddu g\m ras,

mae sicrwydd y dybena hwnw mewn gogoniant; canys y mae
Duw yn ei gyfammod a'i addewidion wedi gwystlo ei hunan i

gynnal a meithrin y gras a ddaeth o hono ef, ac i wobrwyo gras â

gogoniant.

Ond, beth os anghofia efe ? Na, na, medd ein testun, " nid yw
Duw yn anghyfiawn, fel yr anghofia." Efe a gofia yn berftaith a

thrwyadl am gristion, a'i ras, a'i waith. Wedi addaw, mae cyf-

iawnder ei natur yn ei rwymo i gyflawni. Gall yr enaid crediniol

fod yn hyderus gan hyny, ar ol iddo ddechre y gwaith da, y bydd

yn sicr o'i orphen. Gan i Dduw ei alw i'w dragy\vyddol ogoniant

drwy lesu Grist, a gwneyd h)my fel Duw pob gras, efe hefyd a'i

perffeithia, a'i cadarnhâ, a'i cryfhâ, ac a'i sefydla, nes ei osod ger

bron ei ogoniant ef yn ddifeíus mewn gorfoledd. " Ni orphwys

y gT nes gorphen y peth hyn hedd)-w," meddai Naomi am Boaz

wrth Ruth. Beth yw y sicrhâd ? Am er fod wedi myned ar ei

Iw i gymeryd plaid Ruth. " Myfi a wnaf ran cyfathrachwT â thi,
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fel mai byw yr Arglwydd," medd efe ; a chan mai gr da ydyw,

yna wedi iddo ddyweyd fel hyn, ni orphwys efe nes gorphen

yn ol ei air. O ddedwydd enaid sydd yn credu yn Nghrist

!

Buost yn Uoflfa yn ei feusydd, ac yn canlyn ei lancesau, gan fwyta

o'r bara, a gwlychu dy damaid yn finegr ei dylwyth ; ac y mae

efe ei hunan wedi bod yn llefaru wrth fodd dy galon pan nad

oedd ond efe a thithau. Ni orphwys efe ddim nes gorphen

mwyach. Mae wedi tyngu y bydd iddo dy ddwyn ato ei hun,

a'th osod yn ogoneddus iddo ei hun, yn sant heb amat na

brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw. Ac nid yw yn

anghyfiawn fel yr anghofio ei ymrwymiadau ei hun, na dim o'th

gyflawniadau dithau.

Nid anghofia efe wobrwyo y gwaith a'r llafurus gariad a

ddangosir tuag at ei enw ac i'w saint. Meddylier yn neillduol

am gariad yn gweinidogaethu mewn cymwynasgarwch a haeUoni.

Mae'r cymwynasgar yn cael yma dâl yn ei fynwes. " Dedwydd

yw rhoddi yn hytrach na derbyn." Pa bryd y bu Dafydd

ddedwyddach na'r dydd yr ofîrymai y miloedd talentau aur ac

arian tuag at gael Us i'r Arglwydd Dduw? ''Dafydd y brenin

a lawenychodd â Uawenydd mawr; a d)wedodd hefyd wrth yr

holl dyrfa, Bendithiwch, attohvg, yr Arglwydd eich Duw."

Cofiai Mair yn Uawen a diolchus byth am y pryd y torodd hi

flwch 5^: enaint gwerthfawr, ac a'i tywalltodd ar ben y bendigaid

lesu. Mae effeithiau elusen ar eraiU yn dâl i'r elusengar. " Y
mae genym lawer o lawenydd a dyddanwch yn dy gariad di," ebe

Paul wrth Philemon, ** o herwydd bod ymysgaroedd y saint wedi

eu lloni trwot ti, frawd." Mae sirioldeb yr aelwyd a lanwyd â

than\vydd, cynhesrwydd y cefn a ddiUadwyd, boddlondeb y
cylla a ddiwallwyd, yn adweithio yn sirioldeb i wynebpryd, yn

gynhesrwydd i galon, ac yn foddlondeb i enaid y caredigol, fel y

mae efe yn ddedwydd yn ei weithred. Yr oedd Iwynau yr

anghenog yn bendithio Job, am ei wisgo a'i gynhesu gan gnu ei

ddefaid ef ; a melus i'r patríarch yn ei flinfyd oedd tystiolaeth ei

gydwybod iddo gynnorthwyo y weddw a'r amddifad yn ei

hawddfyd. Ond yn y dydd a ddaw, ac yn y byd a ddaw, y
gwobrwya Duw y Uafur cariad yn gyflawn. Wedi cyrhaedd pen

yr yrfa y mae'r rhedegwr yn dysgwyl y gamp ; ac wedi enniU y
frwydr yr anrhydeddir y rhyfelwr; felly hefyd yn y diwedd
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y derbynia cristion lawn wobr, a hyny nid am fod dim

teil}mgdod o'i du ef, ond oblegid yr anfeidrol raslonr\vydd a

haelfrydigr^v}-dd sydd o du Dduw. Fe fyn Duw wobrwyo fel

Duw
; y Brenin mawr a dâl fel Brenin. " Yr hwn sydd yn hau

i'r Ysbryd, o'r Ysbryd a fêd fywyd tragpvyddol." " Am h)ny, fy

mrodyr anwyl, byddwch sicr a diymmod a helaethion yn ngwaith

yr Arglwydd yn wastadol, a chm yn g\vybod nad yw eich llafur

chwi yn ofer yn yr Arglwydd."



PREGETH XII.

YR lAWN AGWEDD DAN GYSTUDDIAU.

Hebreaid xii. 5 :
" A chwi a ollyngasoch dros gof y cynghor, yr h\vn sydd

yn dywedyd wrthych megys wrth blant, Fy mab, na ddirmyga gerydd yr

Arglwydd, ac nac ymollwng pan y'th argyhoedder ganddo."

AMCAN yr Apostol yn y lle hwn yw cryfhâu calonau y
credinwyr i lynu wrth Grist a'i efengyl o dan yr

erlidigaethau oedd arnynt hwy o herwydd eu proffes grefyddol.

I'r dyben hwn, efe a ddengys fod y saint ymhob oes yn blant

cystudd, a bod llawer o honynt yn gorphwys yn awr gyda Duw,

yn dystion i'w holynwyr o allu ffydd yn Nghrist i ddwyn ei

pherchenog drwy hoU brofedìgaethau amser yn ddiogel i nef y
nefoedd. Ac oddiar yr ystyriaeth hon, mae yn eu galw hwynt i

redeg yr yrfa a osodwyd o'u blaen, gan edrych ar lesu, oddiwrth

yr hwn y caent gymhorth, yn gystal âg esiampl, i redeg yr yrfa

yn llwyddiannus i'r pen. Mae yn amlwg oddiyma fod rhai o

leiaf ymysg yr Hebreaid hyn yn tueddu i ymollwng dan eu

dyoddefiadau ; ac y mae'r Apostol yn priodoH hyny i'w hesgeul-

usdra hwy eu hunain. Nid mawredd eu dyoddefiadau oedd yr

achos o'u hymollyngdra. Yr oedd Crist, a llawer o'i saint, wedi

dyoddef hyd farw; ond nid oedd neb o honynt hwy eto wedi

eu raerthyru. Gwyddent beth oedd colU eu parch—"wedi eu

g^yneuthur weithiau yn wawd ;

" a gwyddent pa beth oedd colli

eu meddiannau, gan y " cymerasent eu hyspeiUo o'r pethau oedd

ganddynt yn llawen." Ond nid ydych hyd yn hyn, medd yr

ysgrifenydd sanctaidd, wedi coUi eich bywydau yn achos crefydd.
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"Ni wrthwynebasoch eto hyd at waed." Ac wrth ddefnyddio y
gair eto, mae efe yn awgrymu y gallent hwy gael eu galw i farw

dros Grist a'i grefydd ; ac fel hyn mae efe cystal â'u ceryddu am
ymolhvng dan ddyoddefiadau llai, pryd yr oedd, wrth bob tebyg,

ddyoddefiadau mwy yn eu haros.

Ond paham yr oeddynt yn y modd hwn yn dueddol i

ymoUwng yn eu heneidiau yn wyneb blinder a dyoddefaint ? Y
gwir achos ydoedd—a dyma ydyw yr achos o hyn yn wastad

—

difìfyg talu sylw digonol i ddarpariaeth Duw yn athrawiaeth yr

Ysgrythyrau tuag at eu nerthu yn eu hymdrech grefyddol, a'u

cynnal a'u cysuro dan eu hoU ddyoddefiadau. Yn ei air, y mae'r

Duw mawr yn dangos natur a dyben bUnderau y saint, a pha
fodd i fyned yn ddiogel trwyddynt ; ac nid oes eisieu ond cofio a
chredu hyny gan bobl Dduw tuag at eu dyddanu ymhob gor-

thrymder. Ond yr oedd raid Uefaru wrth yr Hebreaid yma,
"Chwi a ollyngasoch dros gof y cynghor, yr hwn sydd yn
dywedyd wrthych megys wrth blant, Fy mab, na ddirmyga
gerydd }t Arglwydd, ac nac ymollwng pan y'th argyhoedder

ganddo." Mae'r geiriau wedi eu cymeryd o lyfr y Diarebion, yn
ol cyfieithiad y Deg a Thriugain, meddir wrthym, ac felly yr

adnod ganlynol. Mae'r cynghor yn yr Ysgrythyr yn dywedyd, a
Duw ynddo jm dywedyd, a h}Tiy fel eich Tad, er eich cyfarvvyddo

a'ch cysuro mewn cystudd ; a phe buasech chwi yn gwrando yn
fwy astud, ac yn sylwi yn ddyfalach, ar ei gynghor tadol ef,

ymgryfhâu ac nid ymoHwng yn eich eneidiau y buasech. Yn y
modd yma, mae yr Aposlol wrth nodi achos eu Uwfrdra, jm
arwain eu meddyliau at y feddyginiaeth rhagddo. Mae yn
dangos yn adnod y testun, ac yn jt adnodau canlynol, fod llaw

uniongyrchol gan Dduw yn eu cystuddiau, a pha beth bynag
oedd amcan y byd yn eu poeni, mai o gariad yr oedd eu Tad
nefol yn gweithredu, gan olygu eu gwir lesâd, a'r Ues hwnw yn
ddim Uai na bod yn gyfranogion o'i sancteiddrw^dd ef

Mae'r geiriau hyn yn bresennol yn Uefaru wrthym ni. Mae yn
wir nad oes neb yn ein mysg ni yn awr yn dyoddef oddiwrth y
byd mewn íîordd o erHd raegys yr oedd yr Hebreaid cristionogol

yn y dyddiau hyny. Eto y mae yn ein pUth ninnau rywrai yn
barhâus yn cael eu gahv i ddyoddef yn y ffordd hon neu arall

;

naill ai yn eu personau, neu > n eu teuluoedd
;
yn eu meddyliau,
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neu yn eu hamgylchiadau allanol. Y mae Duw eto ja. barnu ac

yn ceryddu ar fynydd Síon, a'i saint o hyd yn syrthio mewn
amry^Y brofedigaethau. Cymhwys gan hyny yw i ni geisio

cyfarw'yddo a chynnorthwyo ein gilydd trwy sefyll ar y cynghor

ger ein bron.

I. YSTYR Y CYNGHOR HWN.

Mewn trefn i'w wneuthur, mae yn rhaid ei ddeall. Mae yma
agweddau annheilwng a beíus dan gystuddiau yn cael eu nodi, a

phlant yr Arglwydd yn cael eu rhybuddio i'w gochelyd. Dyma
hwy : dirmygu cerydd yr Arglwydd ar y naill law, ac ymoUwng
dano ar y Uaw arall. Eithafoedd ydynt, pell oddiwrth eu gilydd,

a thra gwahanol i'w gilydd ; ond y maent yn codi oddiar yr un

gwreiddyn yn y galon, a'r naiU a'r UaU yr un mor bechadurus yn

erbyn Duw, a niweidiol i eneidiau dynion. Mae'r ddau beth

hyn yn cynnwys y cwbl sydd i'w ofhi mewn cystuddiau ; ac heb

weddi, g\vyHadwiaeth, a gras, yr ydym agos yn. sicr o syrthio i'r

naiU a'r UaU.

Y cyntaf y^v, dirmygu cerydd yr Arglwydd. Dywedir fod y
gair yn ar^yyddo cymeryd rhywbeth yn ysgafn, peidio gosod cyfrif

amo yn ol ei werth, ei ddibrisio fel peth dibwys. Am ddirmygu

yn y fílirf noeth o hono, ni a obeithiwn nad oes un o blant yr

Arghyydd yn syrthio i hyny, Eto hwy a allant fyned i agwedd

ag a fyddo mewTi gwirionedd yn ddirmyg ar gerydd yr Arglwydd,

er na bydd hyny yn feddwl a bwriad ganddynt hwy. Beth a aU

hyn ei gynnwys?

I. Diffyg cydnabyddiaeth o law Duw yn ei geryddon. Nid oes

dim dn\'g cystuddiol yn cyffwdd â dynion heb i law yr Arglwydd

ei beri. Ond y mae Uawer na welant pan ddyrchafer ei law.

Mae yr annuwiol yn hoUol feUy. Oes, y mae rhai dynion mor
annuwiol o'u mebyd i fyTiy, fel y maent nid yn unig mewn diffyg

o oleuni ysbr}'dol, ond y meddwl mewn dygn anwybodaeth fel y
fagddu, y gydwybod megys wedi ei serio, a'r hoU galon yn

gnawdol, swrth, a dideimlad, oddiar fod wedi hir fyw mewn
pechod. Mae djTiion o'r fath hyn yn myned trwy eu dyoddef-

iadau fel yr anifail ; mae hwnw 501 cael poen ei glefyd, ac nid

ydynt hwythau yn cael dim araU. " Nid yw Duw yn ei hoU

feddyUau ef." Mae ei ddagrau a'i ocheneidiau yn ddi-Dduw; ac

hyd yn nôd ei ddymuniadau am waredigaeth neu esmwythâd, nid
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oes nemor íwy o Dduw ynddynt nag yn mrefiad yr anifaiL Mae
eraill eto, sydd yn fwy meddylgar na'r rhai hyn, yn aros gydag

ail achosion eu dyoddefiadau, ac felly yn colli yr olwg ar Dduw
fel yr achos cyntaf, uchaf, a phenaf. Weithiau bydd y meddwl
mewn ymrafael â'r ail achos, a phryd arall bydd yn teimlo fel pe

byddai yn dda ganddo ddyfod o hyd i hwnw, gan ei fod felly yn

cael rhyw esgus i orph^yys cyn dyfod at Dduw. Y peth a'r peth

oedd yr achos, medd y meddwl ; ac nid oes dim a wnelo â Duw
yn yr orchwyhaeth, Ond beth yw ail achosion ? mae'r gair fel ei

harferir genym ni yn dangos fod achos arall, achos uwch, yn bod.

Yr ymadrodd genym weithiau yw deddfau natur. Wel, os

deddfau, y mae Deddfroddwr yn bod. Nid yw deddf ond
amlygiad o ewyllys. Rhaid bod ewyllys cyn bod deddf. Mewn
g^yyrth, dyna Dduw yn ddigyfrwng yn gweithio, ac felly ei law yn

îwy amlwg, heb un îs nac ail achos yn cyfryngu. Ond yn

gyffredin y mae'r Duw mawr 501 ymguddio yn nghysgod ail

achosion. Efe yn wir sydd yn gwneyd y cwbl; ond ffydd yn
unig â'i gwêl ef; ac *'nid oes ffydd gan bawb." Yn nghanol

gorchwyliaethau Duw, mae yr annuwiol mor dywyll ac mor
galed fel y dywed, " Gadawodd yr Arglwydd y ddaear. Nid yw
yr Arglwydd yn gweled. Ni wna yr Arglwydd dda, ac ni wna
ddrwg." Os bydd masnach yn llwyddiannus, dynion fydd wedi

anturio yn amserol ac yn synwyrol ; ac os bydd yn dyrysu, dynion

fydd wedi anturio yn ormodol neu yn anamserol. Ond y mae
Duw, yr hwn sydd goruwch oU, a thrwy oll, yn goddef ynfyd-

rwydd dynion, ac yn peri iddynt ddwyn amynt eu hunain

ganlyniadau yr ynfydrwydd hwnw, a hyny yn naturiol yn
rhinwedd y cysylltiad sydd rhwng achosion ac effeithiau. Ni
chredai Pharaoh fod Duw yn ngwyrthiau Moses, oblegid fod y
swynwyr yn gwneyd úìjw gyffelybrwydd i'r gwyrthiau hyny.
" Duw yr Hebreaid a gyfarfu â ni," ebe Moses ac Aaron wrtho

;

" ac fel hyn y dywedodd efe, Gollwng ymaith fy mhobl fel y'm
gwasanaethont." Yr wyt ti, Pharaoh, wedi cael eu gwasanaeth
yn hir ; dyro hwy yn ol i'r neb a'u píau. Dangoswch wyrthiau i

brofi eich comisiwn, medd Pharaoh. O'r goreu, medd Moses

;

yr Hollalluog y^y ein Duw ni, yr hwn a'n hanfonodd atat.

Dyna'r wìalen yn troi yn sarph, dyfroedd yr afon yn troi yn
waed, a'r wlad yn heigio o lyffaint. Ac wele swynwyr yr Aipht
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yn g^\Tieyd dangosiad cyffelyb ; a chan hyny, caledodd calon

Pharaoh, ac efe a aeth i'w d, heb osod y pethau hyny at ei

ei galon. Yn fuan drachefn yr oedd gwíalen Moses yn trechu'r

swynwyr, nes y gorfu iddynt hwy addef, " Bys Duw yw hyn,"

Ond yr oedd calon Pharaoh wedi myned mor galed, fel na wnai

hyn ei thoddi. Heb adwaen Duw yr oedd, ac felly yn dirmygu

ei geryddon. Dirmygu ei gerydd ef yn ein dyddiau ni eto yw
myned trwy drallodion yn ddi-Dduw. Mynych y ceir bychander

y dygwyddiadau, neu eu cyffredinolrwydd yn y byd, neu eu hail

achosion, a phethau eraiU cyffelyb, yn Uuddias i ddynion

gydnabod Duw ynddynt. Ac y mae'r dideimladrwydd sy'n teyrn-

asu ar feddwl yr annuwiol, yn fynych yn Uithro yn ormodol i

ysbryd dyn duwiol, nes y mae yn briodol ei anerch ef, " Fy mab,

na ddirmyga gerydd yr Arglwydd."

Bydded genym gan hyny y grediniaeth effeithiol ac ymarferol

fod Duw yn gweithio yn a thrwy ein holl gystuddiau, ac yn wir,

fod hoU ddygwyddiadau ein bywyd, mawrion a bychain, yn hollol

dan ei lywodraeth ef " Ni ddaw cystudd allan o'r pridd, ac ni

flagura gofid allan o'r ddaear." Nid cynnyrch natur megys

glaswellt yd)^v. " Pwy a ddywed y bydd dim heb i'r Arglwydd

ei orchymyn ? A fydd niwed yn y ddinas heb i'r Arglwydd ei

wneuthur? Myfi yw yr Arglwydd, ac nid arall, yn Uunio goleuni,

ac yn creu tywyllwch
;
yn gwneuthur llwyddiant, ac yn creu

drygfyd; myfi yr Arglwydd sydd yn gwneuthur hyn oll." Bu'r

clefyd yn ein t ni acw yn ddiweddar, ebe rhywun ; ac fe fu farw

dau o'r plant, lë, ond pwy a'i hanfonodd ? Duw yr einioes

oedd yn Uadd, ac yn dwyn i waered i'r bedd ; cydnebydd ef, ac

ymostwng iddo. Y mae'r plant eraiU yn fifodus wedi gwellâu,

meddir, Nid fifawd oedd yna ddim ; ond Duw oedd yn bywhâu

ac yn meddyginiaethu ; dyro'r gogoniant i'w enw. Y peth cyntaf

tuag at ochelyd dirmygu cerydd yr Arghvydd yw cydnabod ei

law. " Myfi a aethum allan yn gyflawn, a'r Arglwydd a'm dyg i

eihvaith yn wag," medd Naomi, Efe sydd uwchlaw a thrw/r

cwbl yn gweithio.

2. Dirmygir ceryddon yr Arghvydd trwy anystyriaeth a diffyg

teimlad o itig Duw ynddyni am ein pechodau i'w erbyn. Mae yn

wir fod cariad Duw wrth wraidd hoU gystuddiau'r saint ; ond os

ydynt yn brofion o gariad at eu personau, maent hefyd yn
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amlygiadau o anfoddlonrwydd eu Tad, am y dnvg a wneir

ganddynt. Felly y dengys ef ei hun :
" Myfi a fyddaf iddo ef yn

dad, ac yntau a fydd i mi yn fab," medd Duw wrth Dafydd am
Solomon. " Os trosedda efe, mi a'i ceryddaf â gw'íalen ddynol,

ac â dyrnodiau meibion dynion ; ond fy nhrugaredd nid ymedy

âg ef." Cyflog pechod oedd gofid ar y cyntaf; ac er fod y

cyfammod gras wedi newid natur cystudd i'r saint, eto y mae

rhyw faint o'r hen flas arno byth ; mae yn cynnwys i ryw fesur

amlygiadau o g Duw am bechod. Mae ambell drallod neill-

duol yn gerydd am fai neiUduol. " Barnafd EU yn dragywydd,

am yr anwiredd a yr eíe," medd Duw wrth Samuel ieuanc.

" Nid ymedy y cleddyf â'th d di byth, o henvydd i ti fy nirmygu

i," medd efe wrth Dafydd frenin. " O hemydd i ti beri i

elynion yr Arglwydd gablu, y plentyn a anwyd i ti a fydd marw

yn ddiau." Mae yn dra thebyg y gaUai Uawer un eto ddarUen ar

wyneb tlodi eu sefyUfa, afiechyd eu cyrff, gwywdra eu hysbryd-

oedd, ac annuwioldeb ac aflwydd eu plant, ysgrifen hen

bechodau eu hieuenctyd, a hyny yn peri iddo ochain, Dyma
ffrwyth yr hen esgeulusdra, yr anghymedroldeb gynt, yr hen

anwiredd y gvvyr Duw a minnau am dano ! Er na ddemnir byth

mo gredinwyr, ac na byddant heb amserau y cânt fwynhâu

profiad o faddeuant a heddwch cydwybod, eto rhaid bwyta

flfrwyth yr hen ffyrdd camweddus, ac yfed Uwch y Uo y buwyd yn

dawnsio o'i flaen. Myn Duw, tra yn arbed, ddial am y dychy-

mygion hefyd. Mae'r gair "cerydd," a arferir yn y testun, yn

wastad yn golygu bai; ac y mae'r orchwyUaeth geryddol yn

cario gyda hi ryw arwydd o g ag sydd yn gahv ar y ceryddedig

1 gofio ei feíau, ystyried ei ffyrdd, ac ymostwng yn edifeiriol ger

bron Duw.

Ond ni a addefwn mai nid bob anàser y mae'r bUnder yn

gerydd am fai penodol; ond beth er hyny? hyd yn nôd

pe byddai gristion yn dyoddef yn hoUol anghyfiawn, yn dyoddef

dros Grist, eto efe a addefai fod ei lygredigaeth ei hun yn galw

am y bUnfyd hwnw. Yr ydym yn cael saint yn eu cystuddiau yn

cwyno am eu pechodau, ac am anfoddlonrwydd eu Duw o'r

herwydd :
" Nid oes iechyd yn fy nghnawd o herwydd dy

ddigUonedd, ac nid oes heddwch i'm hesgyrn oblegid fy

mhechod; iy nghleisiau a bydrasant ac a lygrasant gan i'j
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ynfydrwydd." Fy mhechod i a'th ddigllonedd dithau, O
Arglwydd, sydd wedi difa fy iechyd a'm hoU gysuron. Wele, os

ydyw gAvg y Duw mawT i'w weled fel hyn yn ein cystuddiau, mae
anystyriaeth o'i weithrediad ef ynddynt yn cynnwys dirmyg

arnynt, ac y mae dirmyg ar gyfryw orchwyliaeth yn dangos

rhyfyg a chaledwch dirfawr. Felly y deng}'s Duw ei hunan trwy

ei brophwyd Esaiah :
" Pwy a roddes Jacob yn anrhaith, ac Israel

i'r yspeilwyr ? onid yr Arghvydd, >t hwn y pechasom i'w erbyn ?

canys ni fynent rodio }ti ei ffyrdd, ac nid ufuddhäent i'w gyfraith.

Am hyny y t>^^alltodd efe arno lidiogrwydd ei ddigter a chrj'fder

rhyfel; efe a'i hennynodd oddiamgylch, ond ni wybu efe;

llosgodd ef hefyd, ond nid ystyriodd." Dyna ddynion mewn
cj'flwT truenus, ac mewn ansawdd meddwl mwy truenus na hjoiy

:

Duw wedi dwjTi arnynt, nid rhyfel yn unig, ond cryfdtr rhyfel;

hwnw yn yspeilio, yn anrheithio, ac yn llosgi eu meddiannau a'u

gwlad o amgylch, a'r cyfan yn efîaith llidiogrwydd digter Duw
am eu pechodau, Pa fodd yr oedd teimlad y meddwl yn wyneb

hyn oU ? " Ni wybu efe—nid ystyriodd ! " Mae'r fath ansawdd

yn myned yn farn ar ysbryd dyn, yr hyn a elwir yn "feddwl

anghymeradwy," ac yn "ysbryd trymg^vsg." Os na bydd

cnofeydd cydwybodau a phoenau cjTÍf dynion fel hyn yn eu g)TU

i gablu Duw'r nefoedd, hwy a ânt drwy bob peth gan jTnffrostio

yn eu dideimladrwydd. " Ti a fyddi fel un yn cysgu yn nghanol

y môr, ac fel yn cysgu yn mhen yr hwylbren. Curent íi, meddi,

ac ni chlafychais ; duUent fì, ac nis gwj'bûm
;
pan ddeífröwyf, mi a

âf rhagof, mi a'i ceisiaf drachefn." O ddirmyg ma^^T ar gerydd

yr Hollalluog ! Mae natur ddifywyd yn teimlo wrth ei geryddon

ef " Efe a geryddodd y Môr Coch fel y sychodd efe. Y mae
colofnau'r nefoedd yn crynu ac yn synu wrth ei gerydd ef. Y
mynyddoedd a'th welsant ac a grj'nasant." O bechadur, a ydyw

dy galon di yn gadarnach na'r mynyddoedd, a'th ysbryd yn fwy

ei rym na'r cefnfor? Mae hwnw yn gwneyd twrf, megys yn

nadu dan gerydd Duw, ac, yn iaith yr Ysgrythyr, yn "cyfodi ei

ddwylaw yn uchel," megys yn appelio am arbediad. Ai djoi

pechadurus yn unig a fydd >ti ddigryn a dideimlad ? Ond daw
yr amser iddo yntau arswydo. Yn nydd mawT ei ddigter Ef, sef

yr Oen wedi Uidio, ni ddichon yr euog sefyll, ac efe a fynai i fyn-

yddoedd a chreigiau sjTthio arno, a'i guddio o ydd ei Famwr.
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Pen y ffordd i gael lles trwy gystudd y^v teimlo llaw geryddol

Duw ynddo. Daw yr enaid teimladol i gofio ei anwiredd, i

chwilio ei ffyrdd, i ddychwelyd at yr Hwn sydd yn ei daro, a

chyda gi^^lder a pharchedig ofn i ymofyn am faddeuant oddi-

wrth orseddfainc y gras, ac yn lle grwgnach, i ymostA^ng am
gosbedigaeth ei bechod.

3. Yr ydym yn dirmygu cerydd yr Arghvydd os byddwn yn
ajiystyriol a dibris anican a neges eî geryddon. Pan fyddo dyn

heb ddysgu dim, na meddwl fod dim i'w ddysgu yn yr orchwyl-

iaeth gystuddiol, nid yw yn gwneyd dim llai na dirmygu'r

cerydd. Ond os cenadon Duw yw'r cystuddiau, mae yn rhaid

fod ganddynt eu cenadwri. Os ei weision ef ydynt, y maent yn

dyfod ar neges eu Meistr. Felly y mae'r gair cer^-dd yn cael ei

ddarllen raewn manau eraill yn athrawiaeth, neu ddysgyblaeth,

gan mai ceryddu er mwyn addysgu y mae Duw. " Gwyn ei fyd

y gr a geryddi di, O Arglwydd, ac a ddysgi yn dy gyfraith.

Ffordd i fyw>'d yw ceryddon addysg." Mae'r tyner ei galon yn

wastad yn cael addysg yn cydfyned â'r cerydd. Mae Duw fel

Tad wrth geryddu ei blentyn yn dyweyd tnvy ei air sydd yn ei

dd\vylaw, a thrwy ei Ysbryd yn ei gydwybod, paham y raae yn ei

geryddu, a pha beth a fynai i'r ceryddedig ei wneuthur rhagUaw.

Ond y mae poen a ^g yn y cystudd, raeddir. Oes, ond nid

poen fel poen yr anifail, ac nid gg dialeddol fel yn uffern isod,

eithr y mae addysg Uesol ynddo. " Yn amser adfyd ystyria."

"Gwrandewch y wialen." Ac y mae'n ddiau fod myned trwy'r

cwbl heb ddysgu a gwellâu yn brawf o galedwch calon, ac yn

ddirmyg mawr ar Dduw. Ac eto y mae'n bosibl, nid i annuw-

iolion yn unig, ond i dduwiolion fÿned ymhell i'r agwedd hon, fel

y dysgyblion pan y bu raid i'w Harglwydd ddywedyd wTthjTit,

" Onid ydych chwi eto yn ystyried nac yn deall ? ydy^v eich

calon eto genych wedi caledu ? pa fodd nad ydych yn deall ?

"

Yr iawn agwedd dan y cerydd yw gofyn yn ostjoîgedig,

"Arglwydd, beth a fyni di i mi ei wneuthur?" Gweddus

fyddai i ni dyngu pob gorchwyliaeth oddiwrth Dduw fel Eli yn

tyngu Samuel, " Beth yw y gair a lefarodd yr Arghvydd ? na

chela, attohvg, oddiwrthyf," a deisyfu gyda Job, " Mynwn ^\ybod

â pha eiriau y'm hatebai, a deall pa beth a ddywedai efe

wrthyf."
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4. Dirmyg pellach eto ar gerydd yr Arglwydd ydyw, fod y neb

sydd dano, ar ol deall meddwl Duw yn yr orchwyliaeth, yn

arhâii yn a?iufudd, ac felly y?i lluddio iddi ateb ei ha??ican. Nid

yn anfynych, yn wir, y mae'r fath wrthnysigrwydd a hyny yn

bod : Duw trwy'r ceryddon allanol yn argyhoeddi y gydwybod

oddimewn ; efe yn edUw i'r pechadur ei ffyrdd drygionus, yn

barnu a chondemnio ei agweddau cyfeiliornus, ac yn ei alw i

ddychwelyd a diwygio, ond y dyn er y cwbl yn ymgyndynu ac

anufuddhâu. "Am anwiredd ei gybydd-dod eí y digiais, ac y

tarewais ef; ymguddiais a digiais, ac efe a aeth rhagddo yn

gildynus ar hyd ffordd ei galon." " Gwae y fudr a'r halogedig, y

ddinas orthrymus ! ni wrandawodd ar y Uef, ni dderbyniodd

gerydd." Onid fel hyna y bu am lawer un yn Nghymru? Yr

oedd Duw yn ei gystuddio, ac yn ymddadleu âg ef trwy hyny.

Yr oedd efe yn dyAveyd yn uchel wrth ei gydwybod am ddrwg ei

ffyrdd, yn galw i'w gof fel y bu iddo gam wario ei arian, a cham

dreuHo ei amser—yn dadlenu i'w feddwl ei serchiadau bydol, ei

dymher ddigofus, ei dafod celwyddog ac enlUbus a'i hoU

eiriau chwerwon, ei ymddygiadau anonest a thwyUodrus, ei

esgeulusdra o ordinhadau yr efengyl, ei grefydd ddifywyd, a'i

wrthodiad o Grist—a'r cyfan yn gahv, " Tro dithau at dy Dduw
j

dos ac na phecha mwyach." Dyna'r pechadur, ond odid, yn

addaw yn dda, ond yn oedi dychwelyd; ac wedi i'r ystorm o

gystudd ac argyhoeddiad fyned drosodd, y mae efe yn ymsefydlu

yn dawel yn ei hen fifyrdd a'i agweddau cyfeiUomus. Beth yw

hyn onid dirmyg anfad ar Dduw hoUaUuog ? Gwybydd, O ddyn,

y bydd yn bwysig pa fodd y dybena yr ymdrin rhwng Duw a

thithau. " Os hwy a rwymir â gefynau, ac a ddeUr â rhaffau

gorthrymder, yna efe a ddengys iddynt hwy eu gwaith, a'u

hanwireddau, amlhâu o honynt, ac a egyr eu clustiau hwy i

dderbyn cerydd, ac a ddywed am droi o honynt oddiwrth anwir-

edd." Beth fydd y canlyniad? "Os gwrandawant hwy, a'i

wasanaethu ef, h\vy a dreuUant eu dyddiau mewn daioni, a'u

blynyddoedd mewn hyfrydwch. Ac oni wrandawant, dyfethir

hwy gan y cleddyf, a h^yy a drengant heb wybodaeth." FeUy yr

oedd Duw gyda'r Israel :
" Yn ei hoU gystudd hwynt efe a

gystuddiwyd." Yr oedd efe gyda hwy yn eu dysgu a'u bargy-

hoeddi; efe a'u dygodd hwynt, ac a'u harweiniodd yr hoU
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ddyddiau gynt." Ond yn ynfyd a dn^^g y talasant iddo

:

"Hwythau oeddynt wrthr}^felgar, ac a ofìdiasant ei Ysbryd

sanctaidd ef ; am hyny y trôdd efe yn elyn iddynt, ac yr ymladd-

odd yn eu herbyn." Ceir g\veled yn y diwedd mai dinystriol

i ddyn wedi bod dan geryddon Duw yw pellhâu oddiwrtho, yn

Ue nesâu ato. " G\\t a gerj^dder yn fynych, ac a galeda ei wàr, a

ddryllir yn ddisymwth fel na byddo meddyginiaeth."

Ond, yn ail, y mae yma bydew ar y llaw arall i'w ochelyd

:

dyn yn myned yn llwfr a digalon, ac yn crwydro hyd gyfíìniau

anobaith yn ei gystudd. "Ac nac ymollwng pan y'th argy-

hoedder ganddo."

Am y rhai y gellir hyderu am danynt hwy nad ydynt dan

gystuddiau wedi myned mor galed âg ì ddirraygu cerydd yr

Arglwydd, ond sydd yn barod i gydnabod fel Job, " Duw a fedd-

alhäodd fy nghalon, a'r Hollalluog ^'m cythr}'blodd," eu perygl

hwynt sydd yma ar y Uaw arall : ymoUwng dan argyhoeddion

cystudd. "Nac )nnollwng," sef, Gwylia gael dy lyncu gan

dristwch i gyflwT o synedigaeth pruddglwyfus a meddyliau llwfr a

diobaith; tymher sydd yn gwneyd dyn yn ddigj'sur, ac yn

ddify^yyd a bylchog yn nyledswyddau crefydd. Mae yr ym-

oUyngar yn esbonio y cyfan yn ei erbyn ei hun, yn meithrin

syniadau celyd am Dduw ac am amcan ei orchwyliaeth, heb

allu dysgwyl am ddaioni mwyach. Dyma iaith y cyfryw

:

" Cuddiwyd fy ffordd oddiwrth yr Arglwydd, a'm barn a aeth

heibio i'm Duw. Yr Arglwydd a'm gwrthododd, a'm Har-

glwydd a'm hanghofiodd." Ni waeth i mi heb ddarllen y Bibl,

gweddio, nac ymarfer âg ordinhadau'r gair. " Y drwg hyn

sydd oddiwrth yr Arglw}'ddj paham 'y dysgwyliaf wrth yr

Arglwydd mwy ?
"

Dyma'r Apostol yn annog a rhybuddio yn erbyn y gogwydd
niweidiol hwnw eto :

" Nac ymollwng pan y'th argyhoedder

ganddo." Mae efe yma yn awgrymu fod y neb a gyferchir

ganddo mewn perj'gl dyblyg: cystudd yn curo yn allanol, a

hwnw i'r meddwl yn gerydd arg}'hoeddiadol
;
yr enaid }-n profi

trwy'r cystudd fod Duw wedi digio, ac yn deall am ba beth.

Mae rhywbeth yn yr orchwyliaeth gystuddiol yn cyrhaedd

^nnhellach na'r corff a'r amg}'lchiadau tymraorol—yn "cyrhaedd

trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r c}mraalau a'r mêr,

Cyf. III. o
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ac yn barnu meddyliau a bwriadau y galon," ac yn gwneyd i'r

dyn deimlo fod Duw oddiuchod yn anfoddlawn i'w hen ag-

weddau a'i ffyrdd cyfeiliornus. Nid yn unig y mae'r blinder a'r

dyoddefaint yno, ond y mae Duw yn hyny yn cofifâu yr

anwiredd, yn dial am y dychymygion, ac yn mesur hen

ddrwg-weithredoedd dyn i'w fynwes. Mae yn gorfod darllen

ar gystudd ei gorfif, ac aflwydd ei amgylchiadau, ac, fe allai,

ar annuwioldeb ei blant, g Duw "am yr anwiredd a yr
efe," ac am ei ddififrwythdra gj'da chrefydd. Nid anhawdd

yw canu mewn cystudd pan fyddo Duw yn gwenu, a'r gyd-

wybod yn dawel, heb fod yn condemnio am unrhyw bechod

neillduol; ond y mae yn gwbl i'r gwrthA^yneb pan fyddo

saethau'r cystudd wedi eu trochi mewn anfoddlonrwydd oddi-

wrth y Goruchaf; mae'r gwenwyn hwnw yn yfed nerth a

hyder a chysur ysbryd dyn. Dyna ddyn yn awr nid yn

unig yn gystuddiol, ond mewn ing. Ond pan fyddo yr am-

gylchiad felly, y cynghor ydy^y, " Nac ymollwng."

Cawn dduwiolion weithiau yn y cyflwr bUn hwn, ac eto

heb ymollwng, ond yn esiamplau o iawn deimlad ac ymddyg-

iad dan y cystudd a'r argyhoeddiad—yn ymddarostwng i

Dduw, yn ymarfer fifydd ac amynedd, yn rhoi eu hunain i

fyny i ewyllys yr Arghvydd, gan barhâu i lynu yn ddyfal wrth

hoU ddyledswyddau crefydd. Dacw Dduw yn dwyn drwg

ar d EU, hil ac eppil, a hyny am anwiredd gwybyddus;

bam fyddai oesoedd yn Uosgi nes difa gwreiddyn a changen

o'r ddaear, heb iawn i'w wneyd am anedd t Eli âg

aberth nac â bwydofifrwm byth. Yr oedd y rhaghysbysiad

D^yyfol am hyn yn ddigon i dori calon undyn. Eto y mae
Eli yn ymostwng, ac nid yn ymoHwng. Wedi i Samuel

ieuanc fynegu hoU eiriau'r bygythiad, heb gelu dim oddi-

wrth Eli oedranus, holl ateb yr hen offeiriad ydosdd, "Yr

Arglwydd yw efe; gwnaed a fyddo da yn ei olwg." Dacw
Dafydd, am ei bechod, yn cael ei blentyn yn glaf iawn. Tra y
bu'r bachgen yn fyw, wele efe yn ymbil â Duw drosto, a hyny

nid mewn ymoUyngdra, ond i edrych a oedd gobaith. "Pwy
a yr," ebe efe, "a drugarhâ yr Argh^^dd wrthyf, fel y byddo

byw'r plentyn?" Ond o'r diwedd daeth y ne^^ydd i'w glustiau

fod y plentyn wedi raarw. Wel, ai nid yw efe yn ymoUwng
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yn awr? Nac ydyw, eithr y mae efe yn cyfodi oddiar y ddaear,

yn ymolchi, ac yn newid ei ddiUad; a pha beth a allasai fod yn

well i dd)Ti wedi bod mewn hir ympryd, yn ymdreiglo ar y

ddaear, a'i wyneb }ti fudr gan wylo, nag ymysgwyd, ymolchi, ac

ymwisgo mewn dillad glân, yr hyn oedd yn adfywio'r corff,

ac yn achlysuro adfywiad i deimladau crefyddol y meddwl?

Wedi hyny mae efe yn myned i d'r Arglwydd, ac yn addoli;

cystal a dyweyd, Nid yw o un dyben i mi ymoUwng; ond fy

enaid a ln wrthyt, Arglwydd. Yna y mae yn dychwelyd

i'w d ei hun, ac yno yn dyweyd, Dowch â thamaid o fwyd i

mi; ni wna imi ymollwng mewn digalondid un lles i'm plentyn

ymadaw'edig, nac i minnau ; ac nid oes achos am hyny ychwaith,

gan i Dduw fynegu fod fy mhechod, er mor fawr, wedi ei

faddeu. Yr oedd Dafydd yma yn ymdd^yyn yn gall. Ac nid

yn anghyffelyb yr jTnddygodd Duw ei hun tuag at Elías ar ol

hyn. Pan yr oedd efe wedi ymollwng, ac yn deisyfu marw, dyna

Dduw yn g\vneuthur âg ef ran Meddj'g yn gystal â Dyddanydd.

Mae Angel yr Arghvydd yn ei roddi i gysgu dan y pren, yn

crasu iddo deisen fwytadwy, ac yn rhoddi phîolaid o ddwfr yn

gyfleus iddo, ac wedi iddo fwyta ac yfed, yn ei roddi i gysgu

drachefn, yna yn ei alw i fwyta eilwaith, ac yn erchi iddo gy-

merj'd exercise. " Mae i ti lawer o ffordd." Y INIeistr nefol oedd

yn codi eí hen was fifyddlawn o'r ymollyngdra, tn^y arfer y modd-

ion rhagoraf i sirioli ei feddwL Dacw Jonah yn y dymhestl ar y
môr. Yr oedd yn ddigon adfydus ar bawb oedd yno gydag ef,

ond yr oedd yn waeth arno ef nag ar neb. Dyna'r coelbren wedi

syrthio arno, a'i gydwybod yn gorfod tystiolaethu, "G^vn mai

o'm hachos i y mae'r dymhestl fa\vr hon." A phan yr oedd y
pysgodyn wedi llyncu ei gorff, bu agos, yn wir, i anobaith lyncu

ei enaid, nes ei fod yn ei weled ei hun ar suddo o ydd Duw i

fol uffem. Ond dyma ei ffydd yn cael ei hanadl eto, ac yn ei

gadw rhag ymoUwng yn anobeithiol: "Pan le^vygodd fy enaid

ynof, cofiais yr Arglwydd," a'i benderfyniad oedd, " Er hyny mi a

edrychaí eto tua'th deml sanctaidd." Ac wele'r cwbl yn diweddu

mewn dwyn yr hen greadur anhydyn i aberthu mewn llais clod-

foredd, i dalu ei addunedau, ac i gydnabod yn ddiolchgar fod

iachawdwriaeth yn eiddo yr Arghvydd. Ceir Habacuc mewn
dychryn a chryndod drwyddo ; mae yn gwelcd y barnau trymion

2



S12 Yr -iawn A^cedd dan Gystuddìan,

yn dyfod, ac yn ymsynio y dygent nid yn unig ddinystr ar y

wlad, ond cerydd i'w gydwybod yntau. " A pha beth a atebai

pan y'm cerydder?" medd efe. Wel, fe balla dy ysbryd yn

Uwyr, Habacuc. Na, yr wyf yn dysgwyl gorphwys yn nydd

trallod; y mae genyf eto ffydd yn Nuw, a'r " cyfiawn a fydd byw

trwy ei ffydd. Er i'r fììgysbren na flodeuo, ac na byddo ffrwyth

ar y gwnwydd : gwaith yr olewydd a balla, a'r meusydd ni rodd-

ant fwyd; torir ymaith y praidd o'r gorlan, ac ni bydd eidion yn

eu beudai; eto mi a lawenychaf yn yr Arglwydd, byddaf hyfryd

yn Nuw fy iachawdwriaeth."

II. GWRANDAWN AR Y RHESYMAU I UFUDDHAU I ANNOG"

AETH Y TESTUN, sef, iawn ymagweddu ger bron Duw mewn
cystuddiau, heb ymgaledu ar y naill law, na digaloni ar y llaw

arall, ond ymostwng dan law Duw, gobeithio ynddo, ac ufudd

hâu iddo.

I. Y mae ewyllys a gweithrediad Diiw yn yr holl hethau a

ddyoddefir. " Cerydd yr Arglwydd," meddir yma, yw y cyfan.

Yn y golwg, nid oedd dim ond gelynion yr Hebreaid cristionogol

yn eu hyspeilio, a'u gwneuthur yn wawd ; eithr nid oedd dyn ond

yr offeryn ; Duw oedd y gweithredydd mawr. Felly eto : mae'r

cristion yn y byd hwn yn cael ei droi a'i drosi gan fyrdd o

bethau. Mae Satan yn ymosod arno, pechod yn ^Tngynddeiriogi

ynddo, y byd yn gwgu, afiechyd yn gwasgu, ac angeu ei hun yn

dynesu. Ond tra mae blinderau o amrywiol fath yn dygyfor

oddiamgylch y cristion, y mae yr Ysbryd mawr tragywyddol

goruwch oll, a thrwy oll, yn dysgyblu ac yn ymgeleddu ei

enaid. Maent yn fynych yn ymddangos i ni fel damweiniau

deiUion; ond y mae bwriad, mae llygad, mae trefn ac amcan

yn y cwbl. Ydyw, y mae Duw yn yr holl bethau cystuddioL

Efe sydd yn rhoddi ac yn cyraeryd ymaith, yn Uadd ac yn

bywhâu. Ei weision ef y\v pob peth. Pa gystudd bynag a

all ahv gyda thi, fy nghyfaill, cofia ei fod yn dyfod yn enw ac

ar neges yr Arglwydd o'r nef. Na ddirmyga'r cerydd; y
mae Duw ynddo, ac, hwyrach, gyda gg yn ei wêdd, a'r

wîalen yn ei law, yn galw am ymostyngiad, edifeirwch, a di-

wygiad. Nac ymollwng ychwaith : raae Duw yn ei anfeidrol

ddoethineb a'i ras yn dylanwadu ar bobpeth dy gystudd, ac

yn goleuo yr holi dywyllwch.
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2. Y mae cysfuddiau^r saint yn geryddon cariad; ac y mae iawn

agwedd meddwl danynt yn sicrhàu iddynt hwy eu hunain mai felly

y maent. Yr adnod ar ol y testun a ddywed, " Canys y ueb y

mae yr Arglwydd yn ei garu y mae yn ei geryddu, ac yn

fflangellu pob mab a dderbynio." A chawn lesu Grist ei hun yn

dywedyd, " Yr wyf fi yn argyhoeddi ac yn ceryddu y sawl yr wyf

yn eu caru," Cariad yw yr achos o holl adfydau y cristion, Fel

hyn y maent yn dyfod o'r un fifynnon ag y mae ei iachawdwriaeth

yn tarddu o honi. Y cariad tragywyddol a roddodd yr unig-

anedig Fab—y cariad a barodd i'r Mab roddi ei fy^vyd i lawr yn

dy le—y cariad a'th wnaeth di, gristion, yn blentyn i Dduw—

y

cariad sydd wedi estyn i ti yr hoU faddeuant, yr hoU ddaioni,

yr hoU gysur a'r cynnaUaeth a dderbyniaist hyd yn hyn, ac yn

yr hwn y byddi yn ymhyfrydu yn oes oesoedd,—y cariad hwn

yw yr achos o'r holl geryddon sy'n cael eu g\veinyddu arnat

yn hyn o fyd. Mae yr Arghvydd yn caru cyn ceryddu, ac

yn ceryddu am ei fod yn caru, lë, nid er ei fod yn caru,

ond am ei fod yn caru. Pe na buasai yn dy garu, fy enaid,

ti a gawsit lonydd ganddo. Ond y mae yn dy garu yn rliy

fawr i'th adael i ti dy hun—yn caru dy sancteiddrwydd yn

fçvy na dy bleser; yn caru dy lesâd dros byth yn fwy na'th

esmwythyd dros amser. Ac, yn wir, y rhai mae Duw yn eu

caru fwyaf sydd yn gyffredin yn cael eu ceryddu drymaf; ac

o dan y cyfryw geryddon y cânt yr amlygiadau cryfaf o gariad

eu Tad. Pa bryd y maent yn gorfoleddu fwyaf.-* Mewn gor-

thrymderau. Pa bryd y maent yn sôn fwyaf am y gogoniant

a ddadguddir iddynt? Pan dan ddyoddefiadau yr amser pres-

ennol hwn. Pa bryd y maent yn gallu gofyn yn fwyaf hyderus,

"Pwy a'n gwahana ni oddiwrth gariad Crist?" Pan mewn
gorthrymder, neu ing, neu ymUd, neu newyn, neu noethni,

neu enbydrwydd, neu gleddyf? Llawer cristion a ali roddi

yn hanes am dano ei him tra yr oedd pob peth yn esmwyth

gydag ef, nad oedd efe yn derbyn nemawr o amlygiadau cysurol

ei fod yn blentyn i Dduwj ond pan ddaeth cystudd i'w

gyrchu adref i'w orphwysfa, clywodd lais peraidd ei Dad
drachefn yn ei gyfarch, " Fy mab !

" Na ddurmyga yr hyn a

wna cariad, ac nac ymoUwng dan law cariad. Cariad sydd

wrth wraidd yr hoU orchwyÜaethau 3 a deui dithau ryw ddydd i
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ardystio, " Gwn, Arglwydd, mai cyfiawn yw dy farnedigaethau, ac

mai mewn íîfyddlondeb y'm cystuddiaist."

Pan ddelo'r meddwl i'r teimlad priodol dan gerydd, yna gellir

dysgwyl y daw i brofi mai ffrwyth cariad mabwysiadol yw ei holl

gystuddiau. Wel íe, medd rhywun, yr wyf fi yn dduwiol;

o herwydd dyma fi yn cael llawer o gystuddiau. Nage, bech-

adur; nid yw y fad dy fod yn cael dy gystuddio yn ddigon

i brofi duwioldeb. Ni yr dyn na chariad na châs oddiwrth

hyny ynddo ei hun. Mae yr annuwiol, fel y duwiol, yn cyfarfod

â chystuddiau. Y pwnc ydyw, Pa un ai arwydd o lid, ynte

o gariad, ydyw'r cystudd ? Pa un ai cosb Barnwr ai cerydd Tad

ydyw? Wele, pa fodd y gallaf wybod hyny? Wrth dy ysbryd

a'th ymddygiad dan y cystudd. " Os goddefwch gerydd," medd

adnod ddilynol i'r testun, "y mae Duw yn ^Tnddwyn tuag

atoch megys tuag at feibion." Nid y goddef cerydd sydd yn

peri iddo ymddwyn felly, ond hyny sydd yn amlygu ei fod

felly yn ymddwyn. Beth sydd yn haws na gweled fod Aaron

yn blentyn i Dduw? O dan orchwyHaeth lèm iawn o eiddo

Duw, "tewi a wnaeth Aaron." Y plentyn oedd yna yn tewi

dan law ei Dad. Dacw Dafydd yn euog o feíau ysgeler iawn

;

a dacw ei Dad nefol yn ei geryddu, nes y mae ei esgyrn yn

ddrylHog, a'i gydwybod yn gythryblus ; ond yna wele efe yn

amlygu holl deimladau plentyn at ei Dad. Ysbryd plentyn

sy'n peri iddo gyfaddef, "Yn dy erbyn di, dydi dy hunan y
pechais, ac y gwnaethum y drwg hwn yn dy olwg," ac yn ei

gynhyrfu i ofyn, " Glanhâ fi âg isop, a mi a lanheir
; golch fi,

a byddaf wynach na'r eira." lë, plentyn Duw yn unig a all

waeddi o'i galon, "Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron, ac

na chymer dy Ysbryd sanctaidd oddiwrthyf. Dyro drachefn

1 mi orfoledd dy iachawdwriaeth, ac â'th hael Ysbryd cynnal

fi. Arglwydd, agor fy ngwefusau, a'm genau a fynega dy

foliant." Da yn wir gan lawer un yn bresennol a fyddai gwybod

ei fod yn blentyn i Dduw ; a gwell a fyddai cael gwybod hyny

mewn cystudd nag mewn un amser. Clyw, fy enaid, dyma'r

ffordd i ti ddyfod i ddeall hyn : pa fodd yr wyt ti yn ymdeimlo

ac yn ymagweddu yn dy gystudd? Os cei mai chwerwi ac

ymgyndynu, neu mai tuchan a Uwfrhâu y byddi, cymer hyny yn

awgrym i ti ofni nad ydwyt yn y berthynas fabaidd â'r Tad o'r
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nef. Dyfalbarhâ raewn gweddi am dy wneyd yn blentyn, ac

am gael cymaint o dymher plentyn ag a dyno nôd y basdardd

oddiamat, ac a ddangoso mai plentyn i Dduw mewn gwirionedd

ydwyt. "Os goddefwch gerydd," ei oddef yn yr ysbryd ym-

ostyngol, amyneddgar, crediniol, a diolchgar, "mae Duw yn

ymddwyn tuag atoch" fel Tad tuag at ei feibion. Diau, ond

cael y galon i'r iawn dymher, y ceir Duw, yntau, yn barod i

dywallt ei gariad yn y galon hono, gan dderbyn yr enaid i

gyfeillach neiUduol âg ef ei hun.

3. Mae dyben ac effeithiolrwyddy cerydd cystuddiol yn annogaeth

fw ddyoddef yn yr agwedd deilwng. Dangosir hyny hefyd yn yr

adnodau ar ol y testun. Mae tadau daearol yn fynych yn

ceryddu eu plant oddiar fympwy a theimlad digofus. " Hwynt-

h^^'y," sef ''tadau ein cnawd," fel eu gehvir, "yn wir dros ychydig

ddyddiau a'n cer^^ddent fel y gwelent hwy yn dda." Ond nid

felly am y Tad nefol. " Eithr hwn er llesâd i ni." Mae'r

cystudd dan fendith yn peri ffrwyth da. Mae'r Llafurwr Dwyfol,

trwy orchwyHaethau anhyfryd i natur, yn glanhâu canghenau

ffrwythlawn ei winwydden, fel y dygont fwy o ffrwyth.

Beth yw y ffrwyth ? Sancteiddrwydd. " Fel y byddem gyfran-

ogion o'i sancteiddrwydd ef " Mae Duw am wneyd credadyn fel

efe ei hun, ac wrth ei fôdd ei hun. Effaith pechod yw cyjjgidd
;

ond wedi newid ei natur yn nhrefn yr efengyl, y mae i'r cristion

yn gwrthweithio pechod. Mae y dyfroedd sydd yn rhedeg dros

y meteloedd yn mherfedd y mynyddoedd yn troi yn feddygin-

iaethol ; felly y mae profedigaethau'r saint. Rhedeg y maent i

ddechre o berfedd mynyddoedd tragyw)^ddol y cyfammod gras,

ar hyd sianel gwaed ei groes Ef; ac erbyn y deuant at enau'r

credadyn, y maent yn iachusol yn wir. " Trwy hyn y glanheir

anwiredd Jacob ; a dyma yr holl ffrwyth, tynu ymaith ei

bechod;" tynu'r chwerwder o'r dymher, a'r bydolrwydd o'r

galon, gan ddwyn yr enaid trwy ffydd a chariad i lynu wrth

Dduw yn Nghrist.

Beth yw y ffrwyth? Heddwch. ''Ni welir yr un cerydd

dros yr amser presennol yn hyfryd, eithr yn anhyfryd." Yn
ystod y cystudd, mae'r teimlad o hono yn flinderus; nis gall

natur yn y credadyn, mwy nag yn yr anghredadyn, ymhyfrydu

mewn dysgyblaeth geryddol. "Ond gwedi hyny y raae yn
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rhoi heddychol ffrwyth cyüawnder i'r rhai sydd wedi eu cyn-

nefino âg ef," neu, "i'r rhai sydd trwyddo yn ymarfer eu hunain."

Exercise ás. i ras yw cystudd; lle i ddangos ffydd ac amynedd

ac ufudd-dod i Dduw. Ac i'r rhai sydd yn dyfod yn llwyddiannus

drwy'r fath ymarferiad, rhoddir heddychol ffrwyth cyfiawnder;

canys "gwaith cyfiawnder fydd heddwch; îe, gweithred cyfiawn-

der fydd llonyddwch a diogelwch hyd. byth." Dyna bechadur

yn cael "ei geryddu trwy ofid ar ei wely, a Ih'aws ei esgyrn ef

â gofid caled, fel y fíìeiddio ei fywyd ef fara, a'i enaid fwyd

blasus;" yn awr y mae 'daear, da, a dyn,' yn myned yn

ddigymhorth iddo ac yn ddiwerth ganddo, nes nad oes ganddo

ond troi ei wyneb tua'r nefoedd; ac yna, yn y cyfyngder

mawr, mae yr Angel-Ladmerydd, yr Arglwydd ein cyfiawnder,

yn dangos anfeidrol haeddiant ei iawn yn ddigonol eto o'i

blaid; a dyna efe yn awr yn teimlo heddwch fel yr afon. Mae'r

euogrwydd wedi ei symud, ofnau yr enaid wedi peidio â'u

cyffro, a'r chwantau cythryblus wedi eu darostwng
;
yr heddychol

ffrwyth cyfiawnder sydd wedi dyfod iddo yn sypiau mawrion

addfed.

Beth yw y ffrwyth? Bywyd. " Ni a gawsom dadau ein cnawd

i'n ceryddu, ac a'u parchasom hwy; onid mwy o lawer y byddwn

ddarostyngedig i Dad yr ysbrydoedd, a byw ? " Y darostyngiad

hwn i Dduw fel Tad yr ysbrydoedd yw goddef y cerydd yn

addfwyn a gostyngedig, yn edifeiriol a chrediniol : y goddef heb

ddirmygu ac heb ymoUwng; a'r effaith o hyny a fydd "byw."

Annhraethol well ydyw fflangell gyda bywyd na llonyddwch gyda

chrogbren. " Pan y'n bernir, y'n ceryddir gan yr Arglwydd, fel

na'n damnier gyda'r byd." Mae trefn cyfammod hedd yn

gwneuthur y cystudd presennol yn barotöad odiaeth i'r bywyd

tragywyddol. "Canys ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn odidog

ragorol yn gweithredu tragywyddol bwys gogoniant i ni." Pa

fodd y bydd arnom yn y diwedd ? dyna'r cwestiwn pwysig i ni

oU. Pwy yw hwnyma? Gr goludog a wisgir â phorphor a

Uian main, ac sydd yn cymeryd byd da yn helaethwych beunydd.

A phwy yw hwnacw? Dim ond cardotyn, a fwrir wrth borth y

goludog yn gornwydlyd. Dyma'r naill yn derbyn ei wynfyd yn

ei fywyd, a'r llall ei adfyd. Mae gân .y naiU a'r Uall Moses a'r

prophwydi; ac y mae'r tlawd cornwydlyd yn gwrando arnynt,
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ond gAVr y cyfoeth a'r porphor heb gredu. Wel, dyna'r ddau

yn raarw r}^vbryd; ac O yr olwg wahanol a geir arnynt yr ochr

draw i farw ! Y tlawd cystuddiedig ond crediniol,—dacw

efe yn mynwes Abraham, yn mwynhâu y tragywyddol bw}'s

gogoniant a weithred\vyd iddo trwy gystudd; ond y cyfoethog

digred a geir yn uffem, yn suddo dan y tragywyddol b^^^s

digofaint yr oedd efe yn nghanol y byd da yn ymgymhwyso

fwyfwy iddo.

Mynwn ni oU ddangos ein bod yn blant i Dduw trwy wrando

gydag ufudd-dod mabaidd ar gynghor y testun. Ac os dywed y

gydwybod wrth rywun yma nad ydyw efe yn blentyn i Dduw,

dychryned y cyfryw, ac nac oeded dderbyn Crist fel y mae

yn cael ei gynnyg yn yr efengyl; canys "cynifer ag â'i derbyn-

iasant ef, efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef

i'r sawl a gredant yn ei enw ef
"



PREGETH XIII.

YR EFENGYL YN DYSGU SOBRWYDD.

TlTUS ii. II, 12 : " Canys ymddangosodd gi-as Duw, yr hwn sydd yn dwyn
iachawdwriaeth i bob dyn, gan ein dysgu ni i wadu annuwioldeb a

chwantau bydol, a byw yn sobr, ac yn gyfìa\ra, ac yn dduwiol, yn y byd
' sydd yr a-wr hon.

"

Y"
GRAS Duw " hwn yw efengyl ei ras ef, yr hon sydd yn

amlygu a chyhoeddi trefn gras i gadw pechaduriaid.

Gras ydyw wedi "ymddangos"—fel yr haul yn codi yn ei

rym, ac "yn dw^^n iachawdwriaeth i bob dyn," i ddynion yn

gyffredinol, ymhob gradd a sefyllfa. A chyda fod efengyl

gras yn iachâu neu yn achub yr enaid rhag digofaint yn y
byd a ddaw, y mae hefyd yn "dysgu" yn effeithiol i iawn

ymagweddu yn y byd sydd yr awr hon. Y mae yn dysgu i

ddechre trwy ddad-ddysgu yr hyn sydd ddrwg,—dysgu "i

wadu annuwioldeb a chwantau bydol," ac yna yn dysgu i

wneuthur yr hyn sydd dda : i " íyw yn sobr " tuag atom ein

hunain, " ac yn gyfiawn " tuag at bawb eraill, " ac yn dduwiol

"

tuag at Dduw,

Cawn yma aros yn unig ar yr efengyl yn ein dysgu i fyw

yn sobr.

Mae'r gair sobrwydd yn cael ei gymhwyso weithiau at yr

ysbryd, ac yn arwyddo pwyll ac iawn fantoHad meddwl, mewn
cyferbyniad i orphwylldra a dychymygion gwylltion a chyfeil-

iornus. Weithiau fe'i cymhwysir at y corff, ac felly yn golygu

iawn lywodraethiad blysiau iselaf ein natur, mewn cyferbyniad i

bob gormodedd ac anghymedroldeb. Ond fynychaf mae'r
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sobrwydd i'w gymeryd fel y mae yn cyrhaedd a threfnu yr hoU

ddyn—y corfif, y meddwl, a'r ymddygiadau.

Gallwn nodi fod yr efengyl yn dysgu sobrwydd,

1. Mewn cyferbyniad i falchder a Imnan-dyb. " Yr wyf yn

dywedyd, trwy y gras a roddwyd i mi," medd Paul wrth y

Rhufeiniaid, "na byddo i neb uchel synied yn amgen nag y
dyUd synied, eithr synied i sobrwydd." Dyn yn synied i

sobrwydd ydyw un yn barnu ei hunan wrth faint ei íîydd, ac yn

barnu ei fifydd wrth ei weithredoedd, a'i gallu i gynnyrchu sanct-

eiddrwydd ac ufudd-dod, ac nid barnu yn ol maint dysg, g\vybod-

aeth, a doniau mwy cyffredin.

2. Mewn cyferbyniad i orphwylldra meddwl a barn. Mae yn

wir fod.yr efengj'l ei hun yn cael ei chyhuddo o wallgofrwydd, o

ran ei hathrawiaeth a'i hysbryd, gan blant y byd hwn. Ac y mae

hithau weithiau megys yn derbyn y cyhuddiad, ac yn troi allan

dan yr enw y mae'r byd yn ei roddi arni, er mwyn gallu ei

gyfnewid a'i achub. "Yr ydym ni yn pregethu Crist wedi

ei groeshoeUo, i'r Groegwyr yn ffoUneb." Ond os ffolineb,

ffohneb Duw ydyw ; ac " y mae ífolineb Duw yn ddoethach na

dynion, a gwendid Duw yn gryfach na dynion." Os "an-

mhwyUo yr ydym " yn ein zel i bregethu yr efengyl, bydded feUy
j

"i Dduw yr ydym yn anmhwyUo; cariad Crist sydd yn ein

cymheU ni." Ond bryd araU y mae'r cyfryw gj'huddiad yn cael

ei wadu yn hoUol. "Nid wyf fi yn ynfydu, O ardderchocaf

Ffestus; eithr geiriau gwirionedd a sobrwydd yr wyf fi yn

eu hadrodd." Nis gaU athrawiaeth fod yn waUgofrwj'dd, pa mor

hynod bynag y byddo, os ceir hi yn wirionedd, ac jti enwedig yn

wirionedd pwysig. Ac nid yw ysbryd dyn yn waUgofus, gan nad

pa faint yw ei zel a grym ei deimladau, os bydd yr hyn y
teimla yn ei gylch yn sylweddol a phwysfawr. Ond y mae

yn bosibl i'r golygfeydd am y dyfodol, a agorir gan yr efengyl

ger bron y meddwl, achlysuro dychymygion disaü, a rhywbeth

tebyg i wallgofrwydd. Gallem ni dybied fod Uawer o ddiffyg

pwyU yn syniadau rhai dynion, a'r rhai hyny yn ddjTiion da,

o barth i ddychweliad yr luddewon, y mU blynyddoedd, ac

ystâd y saint mewn gogoniant. Pe meddyliem am brydyddion

Cyraru yn canu ar faterion neu adroddiadau'r Bibl,—y wisg ac

nid enaid y pwnc—yr hyn sydd yn gweithio ar y dychymygj
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ac nid yr liyn s}'dd yn cydio yn }• gydwybod, a ddewisir fyn-

ychaf. Ond y mae tuedd yn ngorchw^liaethau Ysbryd Duw
trwy yr efengyl i \vneyd dyn yn sobr mewn meddwl a bam. Y
mae efe yn gweithio, nid ar y dychymyg, ond ar y gyd\vybod

a'r teimladau moesol,—yn dwyn dynion i wregysu Iwynau eu

meddwl a bod yn sobr >ti eu gobeithion, eu hofnau, a'u holl

ddirnadaeth.

3. Me\sTi cyferbyniad i afreoleidd-dra nwydau digofus ein natur.

Nid anfynych y gwelwyd llygredigaeth yn gweithio i'r digofaint

nad yw yn cyflawni cyfiawnder Duw, ond yn tori allan yn

deimlad digUawn yn yr ysbryd, yn lliw digUawn ar y wyneb,

yn Uais digllawn yn y gwddf, ac yu iaith ddigUawn ar y tafod, îe,

yn cynnyrchu gweithredoedd mor waedlyd nes y geUid dyweyd

yn debyg i'r hen Jacob, " MeUdigedig oedd eu dig, canys tost

oedd, a'u Uid, canys creulawn fu." Ond y mae'r eíengyl yn

dysgu dyn i lywodraethu ei ysbryd ei hun, i fod yn gymhesur ac yn

dymherus, gan dynu ymaith oddiwrtho bob chwerwedd, a Uid, a

dig, a Uefain, a chabledd, gyda phob drygioni; a thrwy dynu'r

chwerwedd o'r ysbryd, tynir ef o'r geiriau a'r Uais. Wrth

ddyweyd y rhaid i esgob fod yn sobr, yr oedd yr Apostol yn

dysgu, nid yn unig nad oedd efe i fod yn wingar, .ond

hefyd nid yn ddigUawn, nid yn dara^yydd, eithr yn dirion ac yn

amymladdgar, ac feUy ymddwyn ar bob pryd mewn pwyU a

doethineb.

4. Mewn cyferbyniad i orawydd am gyfoeth a mawredd bydol.

Mae dysgu byw yn sobr, ni a welwn, yn cydgerdded â dysgu i

wadu annuwioldeb a chwantau bydol. Mae dysgeidiaeth gras

yr efengyl yn gwaredu oddiwrth ariangarwch, ji hwn, yn y rhai

y mae yn dal Uyw^odraeth arnynt, sydd yn wreiddyn pob drwg.

Y chwantau bydol sydd yn peri i ddynion nid yn unig gyfeiÜomi

oddiwrth y ffydd, ond hefyd oddiwTth foesau da cyfiawnder a

gwirionedd, a chymeryd fií>Tdd drwg i geisio'r byd, ac i'w íwyn-

hâu, a syrthio i dristwch drw^g ac angeuol wrth ei goUi. Mae y
rhai h}Ti }T1 syrthio i brofedigaethau a maglau, yn eu gwanu

eu hunain â Uawer o ofidiau, ac yn y diwedd yn boddi i ddinystr

a choUedigaeth. Ond y mae'r sobrwydd a ddysgir gan yr efengyl

yn ein cadw rhag rhoi ein meddwl ar uchel-bethau, eithr i

fod â'n hymarweddiad yn ddiariangar, gan fod yn foddlawn i'r
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hyn sydd genym. Os bydd genym ond ymborth a dillad, hi

a'n dysg i ymfoddloni ar hyny.

5. Mewn cj'ferbyniad i ysgafnder a cJioegddigrifwch. Nid yw

yr efengyl yn gwahardd sirioldeb a mwyniant diniwed. Yr ydym

i wasanaethu yr Arglwydd ein Duw *' mewn llawenydd, ac mewn
hyfrydwch calon, am amldra pob dim." Ond y mae yn gosod

yr "ymadrodd ffol a'r coegddigrifwch" yn yr un rhestr â god-

ineb a phob aflendid, cybydd-dra, a serthedd, "pethau nid

ydynt weddus." Mae sobrwydd yn trigo yn wastad gyda gwir

ddifrifwch.

6. Mewn cyferbyniad i goegwychder mewn gwisgiad. " Yr wyf

yn ewyllysio," ebe Paul, " bod i'r gwragedd eu trefnu eu hunain

mewn dillad gweddus, gyda gwylder a sobrwydd; nid â gwallt

plethedig, neu aur, neu èmau, neu ddillad gwerthfawr." Ac
medd Pedr, "Trwsiad y rhai bydded nid yr un oddiallan, o

blethiad gwallt, ac amgylch-osodiad aur, neu -nasgiad dillad;"

nid am y d}Ti oddiallan yr ^^-yf fi yn meddwl; nid am hwnw

y dylai fod eu gofal mawr h\^7thau; "eithr bydded cuddiedig

ddyn y galon mewTi anllygredigaeth ysbr^'d addfwyn a llonydd."

Dyna yr iawn reol tuag at wisgo. Gofaled y menywod am
burdeb a mw}Tider yn ngi^-isgoedd y d}m cddimewn, ac fe ddysg

hyny gjmiedroldeb gweddus gyda gwisgoedd y dyn oddiallan.

7. Mewn cyferbyniad i ormodedd gyddr blysiau anifeilaidd.

B^'w yn sobr yw byw nid yn Iwth, yn feddw, yn drythyll, yn cyfrif

moethau beunydd yn hyfrydwch, ond arfer pob cyraedroldeb a

dirwest.

Bellach ni a ymofynwn,

I. Pa bryd y mae dynion yn myned gyda blysiau y

CNAWD DROS DERFYNAU SOBR\\"iTDD YR EFENGYL?

II. Pa FODD Y MAE YR EFENGYL YN DYSGU Y S0BRW\^DD

ANGHENRHEIDIOL?

I. Yr YDYM I YMOFYN PA BRYD Y MAE BLYSIAU CORFFOROL

EIN NATUR YN DWYN DYNION DROS DERFYNAU Y SOBRWYDD A

gyjMHEllir arnom yn yr efengyl ; neu, Pa bryd y mae'r

chwantau naturiol yn myned yn chwantau drwg a phechadurus?

Mae rhai o nwydau dynoHaeth nad ydynt braidd byth yn ym-

ddangos yn amgen nag yn eu g\vedd afreolaidd a llygredig, nes

ag yr ydym bron wedi myned i'w hystyried yn 'ddrwg ynddynt
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eu hunain—yn llygredigaeth, nid yn unig o ran eu hansawdd,

ond o ran eu hanfod. Anhawdd yw tynu y lUnell rhwng natur a

Uygredigaeth; rhwng unrhyw nwyd fel ei gwnaed gan Dduw,

a'r nwyd hono fel y mae Satan a phechod wedi ei gwneuthur.

Eto nid yw gwyniau mwyaf gwarthus y natur ddynol, o ran

eu gwreiddyn a'u hanfod, ond gaUuoedd a roes y Creawdwr yn

ein natur i ddybenion daionus. Taflu'r hoU beiriant i anhwyldeb

a ddarfu'r cwymp : nid rhoi dim teimladau neu aUuoedd i mewn
yn ein natur, ond Uygru y rhai oedd yno eisoes, pa rai ynddynt

eu hunain sydd yn amlygiad o ddoethineb a daioni y Lluniwr

Dwyfol, ac yn anhebgorol i ddyn yn ei gyflwr daearol er ateb

dyben ei greadigaeth. Ond yr ydym yn dyfod i ateb y cwestiwn,

Pa bryd y mae'r chwantau hyn yn cario dynion dros derfynau

y sobrwydd a ddysgir gan yr efengyl?

I. Mae blysiau neu wynîau natur yn sicr o fod mewn ansawdd

afreolaidd aîi y maent yfi galw am eu boddhàu ymhellach nag

y mae yn anghenrheidiol er gwasanaethu ?iatur ei hun. Pan

y byddo unrhyw nwyd wedi ei gosod yn ein natur i wasan-

aethu rhyw amcan neülduol, y mae hi yn rhwym o fod o'i Ue

os bydd yn myned dros ben ei hamcan ei hun. Mae'r amcan

i reoleiddio'r moddion, y dyben sydd i'r blys neu'r teimlad, >ai

dysgu i ba raddau y dyUd ei foddhâu. Mae hoU dueddiadau y
natur, yn eu hansawdd ddiniwed, yn tueddu at ei hesmwythâd,

ei chyfnerthiad, a'i hiechyd, wrth eu cyflawni; ond pan fyddont

yn gwarthruddo y cymeriad, yn Uethu natur, yn dinystrio ei

hiechyd a chryfder y corff, ac yn ei lenwi â phoen a chlefydau,

maent yn dinystrio eu hamcan eu hunain, ac yn sicr o fod yn

chwantau drwg a phechadurus.

Er enghraiíft, y mae naturiaeth, oddiar ei gwylder a'i hanwyd,

yn galw am ddiUad i'w chynhesu a'i haddurno. Mor eglur yw ei

haddysg yn y pwnc hwn, fel y cawn ein rhieni cyntaf heb

orchymyn, nac esiampl, nac un cyfar\vyddyd araU, yn g^ynîo dail

y fíìgysbren, ac yn gwneuthur iddynt eu hunain arffedogau. Ond
os gweUr neb yn ymwisgo ymheUach nag y mae yn anghen-

rheidiol er clydwch a harddwch y corfí", yn ol eu sefyUfa, dyna'r

peth yn cael ei gario ymheUach na'i amcan, ac yn brawf o ynfyd-

rwydd yn y meddwl, ac yn dangos fod yr awyddfryd am ymwisgo

feUy yn afreolaidd a drwg. Yn gyffelyb, y mac digofaint yn



Yr EfcHpyl yn dysgu Sohtwydd. 223

deimlad cynhenid yn y ddynoliaeth, ac yn anghenrheidiol i'w

hamddiftyn; ie, ond i'w hamddiffyn yn unig mewn mater bwys,

ac ar y fynyd nad oes nawdd arall iV gael. Dychymyger am
lofhidd yn ymosod ar deithiwr ar gefn mynydd ganol nos ; nid

oes yno yr un gyfraith i'w chael, yr un heddgeidwad i'w alw

—

dim dylanwad oddiwrth bresennoldeb a chondemniad y cyfifredin,

i wahardd cynddaredd ac i amddiffyn y diniwed. Eithr y mae'r

Creawdwr wedi arfogi natur â gallu i'w hamddiffyn ei hun. Nid

yn unig y mae yr ofn sydd ynddi, ond ei digofaint hi, yn ym-

gynhyrfu yn ngolwg amcan gwaedlyd y llofrudd ; ac o dan y
cynhyrfiad hwnw, mae'r dyn yr ymosodir arno yn alluog i

wneuthur mwy mewn hunan-amddiffyniad nag y buasai mewn
tymher wahanol. Ond os bydd y cynhyrfiad yn para yn hy
na'r achlysur, a'r dyn â llid yn gorphwys yn ei fynwes yn

wastadol, yn digio heb ystyr, neu yn dal digofaint yn ddiddiwedd,

ac yn lle llochesu dan gysgod cymdeithas a'i sefydliadau, yn

dial ei gam â'i law «ei hun, yn gAvbl er mwyn boddhâu ei nwydau

digofus a Uidiog, mae hwnyna wrth ddigio yn pechu, a'r nwydau

digofus yn ddireol a chythreulig. Y wraig sydd yn ei chartref yn

anynad yn wastad, a'r creadur digUawn a dialgar mewn cymydog-

aeth,—maent hwy yn eu beichio eu hunain â'u hoffer amddi-

ffynol yn ddiachos; ac y mae eu haraddiffyn yn troi yn niweidiol,

os nid yn angeuol, iddynt hwy eu hunain.

Yr un modd am chwant bwyd a diod : mae y rhai hyn wedi eu

gosod yn y natur dd)mol mewn trefn i'w chynnal a'i maethu.

Beth yw y teimladau anesmwyth o newyn a syched ond natur yn

galw am ei hanghenrheidiau? Ac felly y maent yn cael eu gosod

gyda'u gilydd gan lesu Grist: "Beth a wnaeth Dafydd pan oedd

anghen a chwant bwyd amo?" Yr oedd y corff mewn gwir

angìun am ymborth, a'r chwani yn adrodd yr anghen, ac yn galw

am yr hyn a'i diwallai. Ac yn hyn, ni a allwn weled mor effeithiol

y mae'r Arglwydd wedi darpar at gadwraeth y corflf. Gallasai'r

meddwl anghofio'r corff, a'i gadw i ymprydio i farwolaeth, heb

ystyried ei anghenrhaid, oni byddai fod yn y corff ei hunan deiml-

adau yn galw am ei gynnaliaeth, ac yn gwneyd y meddwl o'i

fewn yn awyddus am ei feithrin. Ond pan elo'r blysiau hyn i

alw am fwy, ac i alw yn amlach, nag a fyddo yn anghenrheidiol

er cynnal natur, ac i yru'r dyn i ymroi i foethau a danteithion,
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maent yna yo. sicr o fod yn chwantau drwg a phechadurus.

Wele'r d}Ti erbjm hjm yn bwyta ac yn yfed, nid er cryfder, ond

er glythineb a meddwdod, ac yn dyfetha ei gnawd, yn lle ei

feithrin, Fel moddion cyfíredin dan fendith yr Arglwydd

i ochelyd y galanastra hwn, ymgadwTi hyd y byddo modd at

anghenrheidiau natur—at yr hyn a'i cynnal heb wneuthur ei

blysiau yn afreolaidd.

Ar yr egi;\7ddor hon yr ydym yn awyddus i ennill ieuenctyd

y wlad yn ddirwestol. Nid oes yn y dwfr glân na magl na

siomedigaeth; mae yn myned i waered )ti fehis tra y mae'r corff

yn sychedig ; ond wedi y torer ei syched, mae'r blys yn darfod,

amcan yfed wedi ei gyrhaedd, y natur wedi ei diwallu, a dim

yn y dwfr }ti temtio i yfed gormod. Ond am y diodydd cryfion,

y maent yn demtasiwn i bob math ar ddyn; mae eu lUw yn y
cwpan, eu harogl i'r ffi-oenau, eu blas i'r archwaeth, a'u heffeithiau

symbyliadol ar y corfif i ddechre, oll yn demtasiwn. Wrth eu hir

ymarfer, mae'r chwant atynt yn cael ei genedlu a'i gryíhâu; ac

unwaith y delo'r chwant hwnw i deymasu ar natur, ni ddywed

byth, Digon; ac y mae'r dyn wrth ei gyflawni }ti anhw}'luso,

yn nychu, ac yn lladd ei hunan.

2. Mae'r blysiau naturiol }ti afreolaidd, ac yn myned dros

derfÿnau'r sobrwydd y mae }t efengyl yn ei ddysgu, pan y maetit

yn rhy angerddol yn eu gweithrediadau, a'r boddhâd o honynt wedî

myned yn brif hyfrydwch y ineddwl. Mae'r Bibl weithiau yn

darlunio dynion megys yn wallgof ar eu chwantau. " Calon

meibion dynion sydd yn llawn drygioni, ac ynfydrwydd sydd yn

eu calon tra fyddant fyw." Yn hytrach, meddir, "gwallgof-

rwydd sydd yn eu calon tra fyddant fyw;" ac felly y cawn

y darlleniad Seisonig, ^'^ Madness is in their heart;'' a darllena

rhai, *' Gwallgofrw}'dd sydd yn meddiannu eu calon." Mae
dr}'gioni yn naturiol yn nghalon dyn pechadurus ; ac y mae

hwnw trwy'r chwant hwn, neu chwant arall, o dan ddylanwad

temtasiwn, yn myned }ai wallgofrwydd }Tiddo ; a chan nerth ei

chwant mae'r d}Ti yn cael ei yru tnA-y hoU gwter^^dd br}Tition

dychymygion ffol a gweithredoedd camweddus.

Mae yn fod y blysiau yn eu hystâd ddiniwed yn gr}iìon

pryd y byddo'r corff mewTi cyfyngder ac anghen am wrthddrych-

au'r blysiau hyny. Ac o bosibl nad oes yr un teimlad corfforol
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yn fwy angerddol na syched pan fyddo'r natur wedi sychu i fyny
gan wrês a Uafur. " O pwy a rydd i mi ddiod ddwfr o bydew
Bethlehem?" meddai Dafydd pan yn gauedig yn ogof Adulam.
"Y sychedig a freuddwydia, ac wele efe yn yfed ; a phan
ddeflfrô, wele ef yn ddiffygiol, a'i enaid yn chwennych diod."

Teimlad felly oedd yn Samson pan ddywedir, " Efe a sychedodd
yn dost, ac a lefodd ar yr Arglwydd." A chyffelyb ydoedd
g)'dag Ismael ieuanc pan y gadawodd ei fam ef dan y twmpath,
am ei bod hi yn methu edrych ar ei bachgen yn manv o syched.

Pwy a all draethu yr hyn a deimlai lesu Grist pan lefodd, "Y
mae syched arnaf?" Ond yn y cyfryw amgylchiadau, pa mor
gryf bynag ydoedd y chwant, a dymuniad y meddwl am ei

ddiwallu, yr oedd y cyfan yn naturiol a diniwed. Felly mae y
Duw mawr, yn lle beio, yn tosturio, ac yn addaw gwaredigaeth i

ddynion yn y fath anghenoctid :
" Pan geisio y trueiniaid a'r

tlodion ddwfr, pan ballo eu tafod o syched, myfi yr Arglwydd a'u

gwrandawaf hwynt ; myfì Duw Israel nis gadawaf hwynt. Agoraf
afonydd ar leoedd uchel, a ffynnonau yn nghanol y dyfîrynoedd

;

gwnaf y diflfeithwch yn llyn dwfr, a'r crasdir yn flfrydiau dyfr-

oedd." Efe a ddanfonodd angel i ddangos y pydew i Agar mam
Ismael, ac a dynodd ddwfr trwy gilddant yr asyn i ddadebru
Samson ; ac ymysg g^yyrthiau eraiU yr aniahvch i blant Israel, efe

a ddg ddwfr o'r graig i'w disychedu, yn gystal a rhoddi iddynt

fara o'r nef rhag newynu.

Ond mewn amgylchiadau eraiU, yr ydym yn cael fod jt

Arglwydd yn condemnio y chwantau hyn, ac ya gahv ar ddynion
i'w croeshoeho a'u marwhâu. " Pan eisteddych i fwyta gyda
thy\\7sog, ystyria yn ddyfal beth sydd ger dy fron ; a gosod
gyllell ar dy geg os byddi ddyn blysig. Na ddeisyf ei ddant-

eithion ef, canys bwyd twyllodrus ydyw. Nac edrych ar y gwin
pan fyddo coch, pan ddangoso ei Uw yn y cwpan, pan ym-
gynhyrfo yn iawn." A phan fîysiodd Israel yn ddirfawr yn y
diffeithwch, os na ommeddodd Duw eu dymuniad iddynt, efe a
barodd i'r cyfîawniad o hono fod yn farn ar eu cyrflf a'u

heneidiau. Ond yr un yn wreiddiol yw y chwantau hyn yn y
ddau aragylchiad; ac wele h\v)'nt yn gryíìon yn y ddau fel

eu gilydd. Pa fodd, ynte, yr oedd y chwant yn ddiniwed )ti y
naiU arag)-lchiad, ac yn feius yn y llall ? Yr ateb yw, ei fod yn y

Cyf. III. P
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naiU yn chwant yn codi oddiar anghen y corff am y peth a

ddymunid, ond yn y llall yn chwant heb anghenrhaid corfforol,

eithr yn cynhyrfu ac yn gweithio yn gryf at ei wTthddrych yn

unig er mwyn y pleser o'i fwynhâu. Mae chwant cryf am yr hyn

nad oes ar y pryd anghen am dano, yn sicr o fod yn chwant

afreolaidd a drwg ; ac am hyny yn Ue ei borthi, gelwir arnom i'w

farweiddio, fel y gwelsom. Dyro gyllell marweiddiad ar geg y

chwant, os byddi ddyn blysig. Nac edrych ar y g\vîn. Yn yr

amgylchiadau hyna, golygir fod y chwant wedi meddiannu y

meddwl yn ormodol
; y meddwl gwag wedi coUi ei wir wrth-

ddrych, a'r gallu i ymhyfrydu ynddo, ac yn anghenus yn gwaeddi,

Pwy a ddengys i mi ddaioni ? ac yn ngwaU daioni uwch, dyna'r

cnawd yn gwneyd ei ffordd i'r meddwl, yn gAvisgo ei wrthddrych-

au yn goegwych yn y dychymyg, ac yn addaw mwynhâd i'r serch-

iadau ; a dyna'r galon yn myned yn waUgof ar ei chwant.

Mae'r chwant wedi myned â Ue Duw yn y galon ; ei dduw yw

ei fol ; mae yn caru meluschwant yn fwy nag yn caru Duw.

"Deuwch, meddant, cyrchaí wîn, ac ymlanwn o ddiod gref; a

bydd yfory megys heddyw, a mwy o lawer iawn." Mae'r dyn yn

cael pleser wrth gyflawni ei chwant, wrth gofio yn ôl am yr hyn a

gafodd, ac wrth edrych ymlaen at yr hyn a fwriada. Mae yn

myned mor waUgof ar ei chwant, nes y cyffelybir ef i'r march

porthiannus yn gynddeiriog ar ei nwyd a'i fwyth (Jer. ii. 24, 25).

*' Cadw dy geg rhag syched. Tithau a ddywedaist, Nid oes

obaith, nac oes ; canys cerais ddyeithriaid, ac ar eu hol hwynt yr

âf fi." Y diodydd cryfion, dyna'r dyeithriaid hudoHaethus yn ein

gwlad ni; ac ar eu hol hwynt yr âf fi, medd y dyn dan eu

hudoHaeth—ar eu hol o ddydd i ddydd, ac o dafarn i dafarn. A
oedd gan air Duw ryw ddylanwad unwaith ar ddyn fel hyn?

Mae'r gwirionedd yn ddieffaith arno yn awr. A oedd gan ofn

angeu a barn uffern radd o feistrolaeth arno gynt ? Ni arswydir

mo hyny beUach. A oedd gan geryddon tymmorol, anhwyldeb

corff, a chystudd teuluaidd, ryw effaith i'w arafu amser yn ol?

Mae pob peth yn methu gwncyd argraff ddaionus arno mwyach.
" Ti a fyddi fel un yn cysgu yn nghanol y môr, ac fel yn cysgu

yn mhen yr hwylbren. Curent fi, meddi, ac ni chlafychais

;

duUent fi, ac nis gwybûm
;
pan ddeffröwyf, mi a âf rhagof, mi a'i

ceisiaf drachefn." Pa Leth bynag yw gwraig, a phlant, ac enw da.
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ac iechyd corfforol, ac amgylchiadau Uwyddiannus, yn ngolwg a

theimlad eraill, y raae'r blysig hwn jti eu haberthu hwynt oll i'w

drachwant cnawdol. A pha beth bynag yw Duw, a Christ, a

phethau'r nefoedd, gan y cristion, wele'r dyn anifeilaidd yma yn

eu bwnv oll ymaith oddiwrtho, ac yn cymeryd ei chwant yn eu

lle. Mae yn ei groesawu er a chyda'i hoU ganlyniadau ; doed a

ddelo, efe a'i mn.
Gyda golwg ar hyn, mae yn sicr am yr hwn sydd yn teimlo

chwaeth neiUduol at y ddiod feddwol—rhywbeth ynddo sy'n

dysgwyl am dani yn gyson, ac yn ei mwynhâu yn fawr pan

ei ceiff, serch ei fod yn ei olwg ei hun, ac yn ngolwg eraill,

yn gymedrol wrth ei harfer—mae yn sicr am hwn, meddaf, ei fod

yn bwydo neidr a'i piga yn farwol, ac yn porthi clefyd a'i Uadd.

Os nad yw'r chwant ond megys gwas iddo eto, mae efe wedi

ei ddwyn i fyny yn foethus o'i febyd, ac am hyny yn y diwedd

efe a fydd megys mab iddo, ac yn arglwydd ar ei g^vbl, ac yn fab

afradlawn yn dinystrio Uawer o ddaioni. Yr oedd mam synwyr-

gall Lemuel frenin yn gweled y chwant, wedi cael ei rwysg, yn

dyfetha breninoedd ; ac felly y mae hi yn gwasgu >ti serchog ac

yn ddifrifol ar ei mab, mab ei haddunedau, " Na ddyro dy ffyrdd

i'r hyn a ddyfetha fre^ninoedd. Nid gweddaidd i freninoedd, O
Lemuel, nid g^veddaidd i freninoedd yfed g^vîn, nac i benadur-

iaid ddiod gadarn."

3. Mae'r blysiau hyn yn myned ar grwydr oddiwrth sobrwydd

yr efeng)'l, pan yn gyric dyn i'w cyflawni inewn ffyrdd echadurtcs,

a chyda gwríhddrychau gtvaharddedig ac atighyfreiihlawn. Mae
Creawdwr ein teimladau wedi eu gosod dan ddeddf, ac wedi

darparu i bob un ei wrthddrych priodoL " O .bydd genym ym-

borth a diUad, ymfoddlonwn ar hyny. Rhag godineb, bydded i

bob g\vr ei wraig ei hun. Yf ddwfr o'th bydew dy hun, a ffrydiau

allan o'th ffynnon dy hun." O fewn y terfynau a osodwyd gan

Dduw, mae pob nwyd yn ddiniwed, yn anrhydeddus, yn ddiogel,

ac yn ateb dybenion ei gosodiad. Ond pan êl y chwant i ddechre

sibr\vd yn y galon, " Dyfroedd lladrad sydd felus, a bara cudd

sydd beraidd," ac i gario y naill oddiwrth ei wraig at y butain, a'r

llall oddiwrth anghenrheidiau natur i gyfrif moethau beunydd yn

hyfrydwch, y mae sobrwydd wedi ei Iwyr golli, a'r chwant wedi

myned yn anghymedrol a drwg. Oni wyddoch chwi beth a

p 2
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wnaeth Dafydd pan ddaeth y chwant heibio iddo fel ymdeithydd ?

Drwg oedd yna, yn profi fod y chwant yn afreolaidd. Ond
Dafydd frenin a arbedodd gymeryd o'i ddefaid ei hun, ac o'i

wartheg ei hun, i arhvyo i'r ymdeithydd chwantus, eithr efe a

gymerth oenig y g\vr tlawd. Nid felly Mab Dafydd. Er fod

newyn arno, a hyny nid yn nghyrhaedd digonedd, ond mewTi

anialwch, ni fynai efe droi i un íifordd anghyfreithlawn i'w dori.

Chwi a ellwch fod yn sicr, ynte, nad ydych sobr yn eich blysiau

pan yn anfoddlawn yn nghanol digonedd, yn ddiflas o'ch cysuron

cyfreithlawn eich hunain, ac yn dyheu ar ol yr hyn sydd wa-

harddedig.

Yma ni a garem syhvi fod yr archwaeth at ddiod wedi myned

i fesur mawr yn y wlad hon dros derfynau y sobrwydd ag y mae
yr efengyl yn ei ddysgu, fel y mae lle i ofni, pan y mae cyra-

deithas mor gyfîredin wedi gadael heibio yr ymarferiad â dwfr, a

throi at y diodydd cryfion. Os nad yw'r tlodion yn eu harfer yn

gyson, eto y maent yn eu harfer pryd na bydd syched nac

anghen am danynt, ac yn aml i ormodedd ; a pha beth sydd yn

peri hyny ond chwant drwg ? Ac am eraill, y mae'r ffaith eu bod

wedi myned i ymarfer â'r diodydd hyny mor hollol nes y mae
diod natur wedi myned mor ddiflas ganddynt, yn brawf o ar-

chwaeth wedi hwyr lygru. A chaniatâu fod " mynych wendid"

yn gahv am "ychydig win," a bod dyn yn greadur cymdeithasgar,

ac i fod yn Uawen gyda'i gyfeiUion, a bod yn deg iddo ar

achlysuron cyfeiUgar " fwyta'r breision ac yfed y melusion," eto

08 ydynt wedi rayned yn unig ddiodydd dyn, neu yn cael eu

defnyddio ar bob rhyw achlysur, y mae hyny yn ddigon i brofi

fod y blys ara danynt wedi myned yn rhy gryf, pe na byddai dyn

byth yn syrthio i'r cyflwr a ehvir yn feddwi.

4. Mae yr egwyddorion yn sicr o fod wedi myned dros der-

fynau cymedroldeb a sobrwydd pan, yn lle bod yn gynhyrfiad

mynydol, y byddant 7i.icdi greddfu yn y meddwl fcl tueddiadau

sefydlog neu harhàus.

Pan fyddo unrhyw nwyd yn ei Ue, mae hono yn bôd ac yn dar-

fod megys ar unwaith. Mae'r blys am y peth a'r peth yn codi, ac

yn cael ei foddhâu, a dyna'r cwbl drosodd, a'r meddwl yn rhydd i

ddilyn amcanion uwch. Os sychedai Ruth, a gwlychu ei thamaid

yn y finegr, dyna hi yn cael ei digoni, ac yna yn cyfodi i lofía.
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Wedi rhwbio ychydig o'r tywys, yr oedd newyn y dysgyblion wedi

ei leddfu, a hwythau yn gymhwys i ddilyn eu Hathraw, i wrandc

ei eiriau, ac i fyned ar ei negeseuau. Ac y mae'r chwaut hwn, fy

nghyfeillion, yn gwneyd cystal a'ch rhybuddio i'w gadw ef fel hyn

yn ei le priodol \ oblegid y mae pleser yngln â'i gyflawni tra

na byddo ond impulse y foment ; eithr y mae'r pleser hwnw yn

troi yn boen pan yr elo i ysu yn y meddwl yn barhâus.

Mae rhyw serchiadau yn perthyn i ni ag y gallem ymwerthu yn

hoUol iddynt, neu eu meithrin fel ansaw^dd sefydlog ein meddwl

;

ac y mae natur yn eu marcio hwy allan trwy eu gwneyd yn wastad

yn hyfryd. " Sychedig y^' fy enaid am Dduw, am y Duw byw.

Fy enaid a hiraetha, íe, ac a flysia am gynteddau yr Arghvydd

;

fy nghalon a'm cnawd a waeddant am y Duw by.v." Yma ni

sychedwn byth yn rhy gryf, ac nid yfwn yma byth yn rhy

helaeth. Po ddyfnaf ein hiraeth am, a pho helaethaf ein

mw)'nhâd o Dduw, mwyaf a all fod ein dedwyddwch. Ond
nid felly y mae gyda chwantau'r cnawd. Mae y rhai hyn yn

myned yn boenus wrth ymoUwTig iddynt yn ormodol, a'u gadael

i olosgi yn y meddwl yn wastadol. Felly y mae'r trythyll, ac

felly y mae'r meddw, i'w cael yn aml yn greaduriaid cwbl

druenus. Mae'r chwant yn ysu, ysu yn y meddwl yn ddi-

ddiwedd; ac er i'r dyn ymwerthu, ni ddywed ef byth, Digon,

ac ni newidia efe byth mo'i enw; chwant ydy^v o hyd. Mae
efé yn poeni'r meddwl, er ac ar ol yr ymroddiad i'w gyflawni;

mae efe yno wedi i'r corff fyned yn analluog i'w gyflaw^ni

;

mae yno yn galw am ei wasanaethu, er nad yw y c)^awniad

yn dwyn dim boddhâd. Mae'r dyn wTth arolygu ei gyflawn-

iadau cnawdol, yn barod i ddyweyd am y cwbl, fel Solomon,

"Gwagedd a gorthrymder ysbryd." Ac wedi goroesi y pleser,

a darostwng corff ac enaid i drueni, mae'r chwant eto yn

gwaeddi, " Mi a âf rhagof ; mi a'i ceisiaf drachefn." O mor

resynus yw meddwl fod llawer o fechgyn Cymru yn ôurfio'r

chwant gormesol hwn yn eu mynwesau \vrih. ymarfer â'r diodydd

meddwol ! Wrth eu hyfed bob dydd at yr un amser, mae'r dyn

yn ddiarwybod iddo ei hun yn myned i'w caru. Ar ol myned yn

hoff o honynt, efe a syrth i feddwdod yn achlysurol ; ac y mae'r

achlysuron hyny yn llíosogi nes y mae'r dyn o'r diwedd yn

feddwyn cyson. Dyma godi yn fore i ddilyn diod gadarn, ac
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aros hyd yr hwjT

—

byu' i chwantau dynion

—

rhodio mewn trythyll-

wch, trachwantau, meddwdod, cyfeddach, diotta. Ymdeithydd

oedd y chwant i ddechre, ond cymerid ef yn fuan yn gyfaiU, ac

erbjTi h)Ti y mae yn feistr gorthrymus. Dyna fjTied dros der-

fynau y sobm^dd a argymheUir ac a feithrinir gan yr efengyl.

Mae yn bryd i ni ymofyn,

II. PA FODD Y MAE YR EFENGYL YN DYSGU I FYW YN SOBR ?

I. jMae yr efeng)'l yn dysgu hyn yn athrawiaethol. Mae hi

yn dangos fod sobrwydd yn ei le ei hun mor hanfodol i wir

grefydd ag ydyw ffydd yn ngwaed Crist. Ac nid ydy^^^r ífydd

nad yw yn codi dyu i lywodraethu ar ei flysiau anifeilaidd yn

werth dim.

Mae sobrwydd yr efengyl yn cyrhaedd dros yr hoU ddjTi, ei

deimladau a'i an\v)'dau. Nid yw yn caniatâu i ddyn fyned yn

anghymedrol gydag ewyUysiau y cnawd—myned yn drythyU,

glwth, a meddw—rhag iddo fyned )-n îs na'r anifail a dd)'íethir.

Ac nid yw yn caniatáu iddo ymoUwng i ewyUysiau'r meddyUau

—

myned yn falch a maleisus—rhag iddo fyned yn debyg i ddiafol.

Mae hi yn gahv arnom i
*' ymlanhâu oddiwrth bob halogrwydd

cnawd ac ysbryd, gan berffeithio sancteiddrv^7dd yn ofn Duw."

Ac megys y mae yn cyrhaedd )t hoU ddyn, feUy y mae yn cael ei

ddysgu i bob dosbarth. " Rhaid i esgob fod yn sobr, nid yn

wingar;" ac nid yw diaconiaid i fod "yn ymroi i win lawer."

Rhaid "bod o'r h)T)afgwyr yn sobr." "Y gwr ieuainc yr un

ífunud cynghora i fod yn sobr." Mae pob rhyw ac oedran a

gradd yn cael eu galw i hynyma, gan nad yw oed na swydd na Ue

yn ddiogelwch rhag anghymedroldeb.

Onid oes Ue i ofni mai prin yw'r ddysgeidiaeth hon yn ein

heglwysi? Mae sirioldeb dros deríynau sobrwydd yn myned yn

ysgafnder, gwisgo dros derf)-nau sobrv>-ydd yn myned yn falchder,

ac )ied dros derfynau sobrwydd yn myned yn ddiotta, os nad yn

feddwdod. Pe deuai Crist lesu i farnu ei eglwys, geUid ofni y

byddai efe yn cael Uawer â'u calonau wedi trymhâu tnvy lythineb

a meddwdod a gofalon y bywyd hwn. Cofier fod " rhaid " yn

cael ei arddodi yngln â sobrwydd. " Rhaid bod yn sobr,"

fel ammod defnyddioldeb ; rhaid fel arwydd o grefydd. Os yw

dyn yn anghymedrol, dyn yw hwnw heb Grist ; o hen\'ydd " y

rhai sydd yn eiddo Crist a groeshoeliasant y cnawd, a'i wniau a'i



Vr Efengyl yn dysgu Sobriuydd. 231

chwantau"—dyn yw hwnw heb yr Ysbryd, canys " ffrwyth yr

Ysbryd yw dirwest"—dyn yw hwnw heb fod ar y ffordd i'r

nefoedd, oblegid " ni chaiff meddwon etifeddu teyrnas Dduw."

2. Mae }T efengyl yn dysgu sobrwydd yn effeithiol. Nid

athra^\àaethu y gwirionedd am hyn, a gadael rhwng natur ddi-

gymhorth â'i gyflawni, ond y mae yn codi pawb a'i credo i fyAvyd

o dduwioldeb a sobrwydd.

(i.) Mae yn dysgu i fyw yn sobr trwy ddwyn iachawdwriaeth

i'r enaid, ac adneítyddu yr hoîl natur. Mae arghvyddiaeth

chwantau'r cnawd yn codi oddiar gyflwr colledig. Yn gosb am
bechod y mae Duw yn rhoi pechaduriaid i fyny i'w pechodau.

O herwydd eu gelyniaeth ato, mae efe yn eu rhoddi i fyny yn

nhrachwantau eu calonau i feddwl anghymeradwy ac i wniau
gwarthus. Yna y maent wedi eu Uenwi â drygioni, yn anmharchu

eu cyrff, yn dilyn anian ddrwg nes iddynt fyned yn erbyn anian.

Felly tra y mae dynion yn blant digofaint, y maent hefyd yn

blant anufudd-dod. Ond y mae yr efeng}'! trwy waed Crist yn

dwyn maddeuant a chyfiawnder i bechadur. A'r hwn sydd wedi

marw i bechod yn y cyfiawnhâd, marw iddo yn ei gosb, ni bydd

efe eto yn byw ynddo. Cyfodwyd ymaith y condemniad oddiar

y person i dori yr hen iau orthrymus oddiar y natur. Ac os

codir y person i heddwch Duw, a'r natur i'w ddehv, dyna osod

hen beiriant dynoHaeth eto yn ei le. Mae'r chwantau drwg yn

codi oddiar ansawdd lygredig y galon. " Oddi mewn, allan o

galonau dynion, y daw drwg-feddyHau, tor-priodasau, puteindra,

llofruddiaeth, lladradau, cybydd-dod, drygioni, twyll, anlladrwj'dd,

drwg-lygad, cabledd, balchder, ynfydrwydd
;
yr holl ddrwg bethau

hyn sydd yn dyfod oddi mewn, ac yn halogi dyn," Y galon,

sydd mor ëang a chref ei dymuniadau, wedi dyeithro oddiwrth

fyw)'d Duw, a ymröa i drythyllwch, i wneuthur pob aflendid yn un

chwant. Ond y mae gras yr efengyl yn dysgu dynion i roi heibio

yr holl bethau hyn, trwy eu hadnewyddu yn ysbryd eu meddwl, a

chodi yr enaid yn ei hoU dueddiadau tuag at Dduw. "Eithr

chwychwi, nid felly y dysgasoch Grist ; os bu i chwi ei glywed ef,

ac os dysgwyd chwi ynddo megys y mae'r gìvirionedd yn yr lesu,

dodi o honoch heibio, o ran yr ymarweddiad cyntaf, yr hen ddyn-

yr hwTi sydd lygredig yn ol y chwantau twyllodrus, ac ymad,

newyddu yn ysbryd eich meddwl." Yn ddiau nid sotyn meddw,
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ac nid gwamal-ddyn trythyll, yw yr hwn ag y mae yn ei feddwl

oleuni Duw ar wrthddrychau y Bibl, awdurdod Duw yn ei orchy-

mynion yn arghvyddiaethu ar ei gydwybod, a'i ddaioni yn ei

addewidion yn llanw ei brofiad, a'r gobaith g\vynfydedig oddiyma

i dragywyddoldeb a roddir ganddo yn ymagor ger bron dirnad-

aeth yr enaid. Na, y mae ynddo ef feddwl a serch wedi eu

cyfodi o dan draed y blysiau anifeilaidd, i deyrnasu arnynt a'u

cadw yn eu lle. Mae yna newyn a syched eto ; ond newyn a

syched am gyfiawnder ydyw mwyach. Mae yna lawenydd ; ond

Uawenydd yn yr Arglwydd ydyw; calon yn gorfoleddu dan

obaith gogoniant Duw. Dengys Paul mai pethau'r nos, pethau'r

tywyUwch, ydyw y chwantau anghymedrol a dnvg, a bod y saint

o'r dydd, yn blant y goleuni, a phlant y dydd, ac am hyny y

rhwymir ac y dysgwyUr hwy i wyUo a bod yn sobr (i Thess. v.

5—8). FeUy, bechadur, os wyt heb gymeryd dy ddysgu gan yr

efengyl i fyw yn sobr, dyn o'r nos ydwyt, oblegid y mae diUad

y nos am danat ; dyn yn y cnawd, ac feUy dan feUdith y ddeddf,

o herwydd mae dy weithredoedd yn amhvg yn weithredoedd y

cnawd ; dyn heb yr Ysbryd, canys ffrwyth yr Ysbryd yw dirwest

;

dyn heb Grist, oblegid " y rhai sydd yn eiddo Crist, a groeshoel-

iasant y cnawd, a'i wniau a'i chwantau."

(2.) Mae yr efengyl yn dysgu ei deiUaid i fyw yn sobr trwy eu

galw a'u nerthu i farweiddio pechod dros eu byivyd. Er i ddyn

gael ei aüeni, bydd pechod o'i fewn yn ymdrech ac yn ad^midrech

am ddinystrio gras, ac enniU yn ol y Uywodraeth ar y galon ; a

thra byddo yr hen ddyn yn gwrthryfela, mae'r cristion i ymdrech

yn ei erbyn nes ei ddyfetha. Ymladd dau fywyd ydyw yma;

niae'r pechod yn ceisio am dy f^wyd di, gredadyn ; cais dithau

gan hyny am ei fywyd yntau. " Os cydgyfodasoch gyda Christ,

rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd

ar y ddaear. Marwhewch gan hyny eich aelodau y rhai sydd ar

y ddaear
;
godineb, aflendid, gwn, drygchwant, a chybydd-dod,

yr hon sydd eilunaddoUaeth." Er mwyn marweiddio pechod,

*'na roddwch le i ddiafol." " Na fydd ymysg y rhai sydd yn

meddwi ar win. Nac edrych ar y gwin pan fyddo coch, pan

ddangoso ei Uw yn y cwpan, pan ymgynhyrfo yn iawn. Cadw dy

ffordd ymheU oddiwrthi hi," yr un ddyeithr sydd yn temtio, " ac

na nesâ at ddrws ei th hi." lë, "ymgedwch rhag pob rhith
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drygioni." Nid digon ymgadw rhag rhywbeth tebyg i ddrwg yn

yr ymddygiad, ond ei wrthwynebu yn ei ymweithiad i'r serchiadau

tnvy gyfrwng y dychymyg a'r myfyrdod. Os y wraig ddyeithr a

ddaw i'r dychymyg, na chwennych ei phryd hi yn dy galon. Nac

aros yn dy feddwl gyda chamymddygiad dy gymydog tuag atat,

rhag, wrth i ti fyfyrio ar hyny, i'r tân dr\vg gynneu, ac y tr allan

yn fflam yn llosgi. Rhaid ciUo oddiwrth gwmni y pechaduriaid

sydd yn denu, gochel presennoldeb y gi^Tthddrychau sydd yn

temtio, a chasâu y drychfeddyUau fyddo yn ennyn y chwant.

" Cadw dy galon yn dra diesgeulus." Nid ydyw purdeb ym-

ddygiad yn ddigon ; mae yn rhaid wrth galon bur. Ac feUy

dyUd troi y galon oddiwrth y pethau sydd yn ei Uygru at y
pethau sydd yn ei phuro, trwy wyUadwriaeth fanwl, myfyrdodau

duwiol, a gweddiau dyfal.

Mae'r marweiddiad pechod yn ddyledswydd i'w hymarfer gan

bob oedran a math o broffeswyr, gan nad oes neb heb fod

yn agored i syrthio i ormodedd gyda chwantau'r cnawd. Mae
eisieu gwyUo rhagddynt yn hen fel yn ieuanc, yn ferched fel

yn feibion, yn swyddogion fel yn aelodau, a hyny yn yr amgylch-

iadau mwyaf difrifol ar gristion. Pan fyddo nos ei fy^vyd wedi

cerdded ymheU, a'i Arglwydd ar ddyfod, gaU mynyd o anwyUad-

wriaeth, hyd yn nôd y pryd hwnw, ddifwyno ei hoU harddwch, a

difrodi ei nerth a'i gysur. Mae yn rhy sicr, ysywaeth, fod

diffyg sobrwydd mawr mewn proffeswyr Uaws yn y dyddiau

hyn. Oni weUr yn rhy fynych sirioldeb yn myned dros der-

fynau sobrwydd i ysgafnder, gwisgo yn myned dros derfynau

sobrw}dd i falchder ac ynfydrwydd, ac ymyfed yn myned dros

derfynau sobnvydd i ddiotta a meddwdod? Pe deuai Crisí

yn ng^veinidogaeth angeu, oni byddai efe yn debyg o gael

Uaweroedd â'u calonau wedi trymhâu gan ofalon a chwantau

bydol, ac mewn agweddau sydd yn amddifadu yr enaid o

nerth a heddwch erbyn marw ? GAvrandawer, ynte, yn astud yr

awr hon ar ddysgeidiaeth yr efengyl :
" Y nos a gerddodd

ymheU, a'r dydd a nesäoddj am hyny bwriwn oddiwrthym

weithredoedd y tywyUwch, a gwisgwn arfau y goleuni. Rhodiwn
yn weddus, megys wrth Uw dydd; nid mewn cyfeddach a

meddwdod, nid mewn cydorwedd ac anUadrwydd, nid mewn
cyuhen a çhenfigen, Eithr gwisgwch am danoch yr Arj^hvydd
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lesu Grist ; ac na wnewch ragddarbod dros y cnawd, er mwyn
cyflawni ei chwantau ef."

(3.) Mae yr efengyl yn d}'Sgu dynion i fyw yn sobr trtt.iy wasgu

y ddyledswydd at eu meddyliau oddiar yr egivyddorion uchaf,

a'r ysiyriaethau inwyaf difrifol. Mae daioni corff ac enaid, y llês

am amser a thros byth, yn cael eu defnyddio i'r amcan hwn.

Mae'r Bibl yn egluro ac yn sicrhâu fod chwantau cnawdol yn

difa nerth, iechyd, cyfoeth, anrhydedd, a bywyd corff ac enaid, ac

yn enw'r cyfan yn g^^aeddi, " Na feddwer chwi gan win." Mae
gofal a thynerwch Mab Duw, yn yr awyddfryd daionus a chariad-

lawn a roes efe yn ei eglwys a'i swyddogion, ac yn mynwesau

rhieni duwiol, yn tori allan yn yr iaith fwyaf cynhyrfus, a'r duU

mwyaf serchog, wrth gyfarch y dyn ieuanc :
" Fy mab, na olh^Tig

fy nghyfraith dros gof, ond cadwed dy galon fy ngorchymynion

;

canys hir ddyddiau, a blynyddoedd bywyd, a heddwch, a chwan-

egant hwy i ti. Cadw fy ngorchymynion a bydd fyw, a'm cyfraith

fel canwyll dy lygad." Cadw di hwy, a hwy a'th gadwant di rhag

y fenyw â'r ymadrodd gwenieithus, a rhag y ddiod gadarn sydd

yn y diwedd yn brathu fel sarph ac yn pigo fel neidr. " GwTando

addysg dy dad, ac nac ymado â chyfraith dy fam ; " hen addysg

dy dad am ofn yr Arglwydd, yr hen brophwydoHaeth a ddysgodd

dy fam i ti am gyfraith Crist ; nac ymâd â hwynt, rhag yn y

diwedd y bydd gwin wedi dw^n dy galon, g^\Tagedd wedi dwyn

dy nerth, ac estroniaid Avedi ymlenwi á'th gyfoeth ; dim wedi ei

adael i ti ond corff afiach a chyd\vybod euog, a thithau yno yn

ochain, " Pa fodd y casëais i addysg ? pa fodd y dirmygodd

fy nghalon gerydd, ac na wrandewais ar lais fy athrawon, ac na

ostyngaìs fy nghlust i'm dysgawdwyr? Bum o fewn ychydig

i bob drwg," a hyny yn benuchel, "yn nghanol y gynnulleidfa

a'r dyrfa."

Mae dysgeidiaeth yr efengyl, yn ei gochehadau a'i chymhell-

iadau, yn ei gwaeau a'i gwynfydau, yn cau pawb a phob math, ac

yn enwedig pobl ieuainc, i'w sobrwydd hi. Ac O na fedrem

anfon adref ei haddysg ar hyn i fynwes y m\\yaf anystyriol a

rhyfygus ! A ddywed rh^wun nad ä efe byth i'r eithafoedd a

nodwyd, sef, o fewn ychydig i bob dn\'g ? Ah ! twyll i gyd yw y

cyfryw syniad. Myned ymlaen y mae pechadur o ddrwg i ddrwg.

Gellir dyweyd am y ddiod gref, fel am y fenj-w hudolus, " Llawer
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a gwympodd hi yn archolledig ; íe, gwr grymus lawer a laddodd

hi." Neu, a ydyw'r llall yn gwenieithio iddo ei hun, er ei fod

yn awr ar y ffordd ddrwg, y caiff efe eto amser a chyfle i

ddychwelyd? Wrth fyned ymlaen ar y fath ffordd, ni bydd

ganddo un galon i droi yn ol. " Godineb, a gwin, a gwin

newydd, a ddwg y galon ymaith." A "phwy bynag a elo i

mewn ati hi," y fen)rvv estronaidd, " ni ddychwelant, ac nid ym-

afaelant yn llwybrau'r bywyd." Mae chwantau'r cnawd yn

swyno'r dyn ymlaen y naill ddydd ar ol y llall yn ddifeddwl tua

dystryw. " Rhag i ti ystyrio ffordd bywyd y symud ei chamrau

hi heb w>^bod i ti." Gan rodio a rhodio y ffordd nid yw dda,

dyna'r pechadur o'r diwedd wedi colli ei hun yn yr anialwch, nes

bod dychweliad at Dduw mewn edifeirwch yn beth annhebygol,

os nid anmhosibl. Neu, a wyt ti, bechadur, yn meddwl dilyn

pleserau anghymedroldeb ar hyn o bryd, ac, er hyny, yn tybied y

bydd i ti ochel y canlyniadau ? O na ! rhaid i ti fedi yr hyn

a hauaist. " Y meddw a'r glwth a ddaw i dlodi." I bwy yn

benodol y mae gwae ? " I'r neb sydd yn aros wrth y gAvin ; i'r

neb sydd yn myned i ymofyn am wîn cymysgedig." " Pechodau

rhyw ddynion sydd amlwg o'r blaen, yn rhagflaenu i farn ; eithr

rhai sydd yn eu canlyn hefyd." Oes, y mae pechodau i ryw

ddynion megys yn dyfod ar eu holau i fam ; nis gwyddoch pa

fodd y try yn yr achos hyd nes y byddo'r irial drosodd; ond am

y meddwyn, a'r trythyll, a phawb anfucheddol, mae eu pechodau

yn amlwg o'r blaen, fel banerau yn cael eu cario o flaen eu

hwyneb ; maent megys y troseddau eglur y mae pawb yn gallu

penderfynu y ddedfryd ymlaen llaw cyn iddi gael ei chyhoeddi o

enau y barnwr ; ac nid anaml y mae barnau tymmorol yngln

â hwy, yn rhagflaenu y farn dragywyddol. Na thwyller chwi

ynghylch canlyniadau'r chwantau pechadurus. Mae pleser

pechod yn rhwym o ddarfod, tra y mae ei drueni yn anochel-

adwy. O ddynion ieuainc sydd yn dewis mwyniant pechod o

flaen yr eiddo gwir grefydd, ystyriwch y diwedd ! Mae'r ffordd

yr ydych ami yn arwain i ystafelloedd angeu ; îe, ffordd i uffem,

ac i ddyfnder uffern ydyw. Ond nid yw y ffordd a gymeraf

fì, medd hwnacw, yn ddim i neb arall ? Pa beth ! gofyn i'th dad

a'th genedlodd, ac i'th fam a'th ymddg. Onid ydynt hwy yn

barod i ddywedyd, *'Fy mab, os dy galon di fydd doeth, fy
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nghalon innau a lawenycha; ie, fy arenau a grychneidiant pan

draetho dy wefusau di gyfiawnder?" Ac, o'r ochr arall, os

gwelir di yn gogwyddo i ffordd y cnawd, nid rhyfedd os bydd

dy fam yn ochain mewn ing, " Pa beth, fy mab ? pa beth,

mab fy nghroth ? íe, pa beth, mab fy addunedau ? " Wedi i ti

ebargofi y ddeddf, i ba beth y chwennychwn fy einioes ?

A beth pe dywedem am gariad Duw yn Nghrist, am waed y

groes, ac am obaith bywyd trag}nvyddol ? Maent oll yn eu

natur a'u heffeithiau yn dy osod, enaid gwerthfawr, dan y

rhwymau tyneraf i sobrwydd a rhinwedd. " O herwydd paham,

gan ^yregysu Iwynau eich meddwl, a bod yn sobr, gobeithiwch yn

berffaith am y gras a ddygir i chwi yn nadguddiad lesu Grist ; fel

plant ufudd-dod, heb gydymagweddu â'r trachwantau o'r blaen

yn eich anwybodaeth, eithr megys y mae y neb a'ch galwodd

chwi yn sanctaidd, byddwch chwithau hefyd sanctaidd ymhob

ymarweddiad." Pan y byddo pethau mawrion gobaith yr

efengyl yn preswyHo yn helaeth yn y galon, ni bydd yn fuan

gymaint o eisieu eu nerth hwy fel cymheUiad i \\Tthsefyll

chwantau dr^vg. Hwy a'i purant, ac a'i gwnânt yn nefol, gan

ei chario o ran ei hansawdd ymhell o wlad y pethau gwa-

harddedig, nes y byddo yr enaid yn gwybod tnvy brofiad, i

fesur, pa fodd bynag, beth yw bod wedi marw i bechod, a

pheth yw byw i gyfiawnder, ac y byddo yn dangos i bawb ei

fod wedi ei ddysgu yn dda " i fyw yn sobr, ac yu gyfiawn,

ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon."
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PREGETH XIV.

Y PERYGL O ADFEILIAD ODniWRTH GRIST A'r EFENGYL.

Hebreaid iv. 12, 13: " Canys bywiol yw Gair Duw, a nerthol, a llymach

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

bwriadau y galon. Ac nid oes greadur anamlwg yn ei olwg ef, eithr

pob peth yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef am jt hwn yr ydym yn
son."

YN lle " Am yr hwn yr ydym yn son," gellir darllen, "A'r

hwn y mae a wnelom," neu, " I'r hwn y rhaid i ni roddi

cyfrif." Ac ni a welwn mai yr hwn yma yw Gair Duw; hwnw
sydd **yn barnu meddyHau a bwriadau y galon," a phob peth

"yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef." Oddiwrth yr hj-n a

ddy^vedir, y mae rhai esbonwyr a duwinyddion da yn golygu mai

Mab Duw, efe am yr hwn y lleferir, " Yn y dechreuad yr oedd y
Gair, a'r Gair oedd g>'da Duw, a Duw oedd y Gair," Gair tra-

gywyddol a hanfodol Duw, a feddylir yn y testun wrth Air Duw.

Ac felly tueddir ninnau i feddwl mai am Grist, yr hwn y "gelwir

ei enw ef, Gair Duw," y mae'r apostol yn llefaru yn y testun,

gan ei osod o flaen yr Hebreaid yn nhreiddgarwch a manyl-

rwydd ei sylw, a'i hoUwybodaeth ef

Y dyben o'i osod fel hyn o'u blaen hwy oedd eu llenwi âg

eiddigedd duwiol, a gwyUadwriaeth sanctaidd, rhag hoU achosion

adfeiliad oddiwrtho ef a'r efengyl. Cawn yr apostol yn dwyn ger

bron esiampl eu tadau er rhybudd iddynt, yn eu braint, eu

pechod, a'u cosb ; ac y mae yn dangos fod yr Hebreaid cristion-

ogol }Ti awr yn meddu cyfifelyb fraint, ac mewn perygl o S}Tthio
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i'r unrhyw fai, a chael eu goddiweddyd gan yr unrhyw gosbedig-

aeth. Braint eu tadau oedd cael " addewid i fyned i mewn i'w

orphwysfa ef" Yn awr, medd yr ysgrifenydd sanctaidd, *'y mae

gan hyny orphwysfa eto yn ol i bobl Dduw," ac y mae addewid

yn yr efengyl am fyned i mewn i'r orphwysfa. Bai eu hynafiaid

yn yr anialwch oedd anghrediniaeth o addewid Duw, trwy yr hyn

y darfu iddynt demtio yr Arghvydd, a'i ddigio, nes " y tyngodd

efe na chaent hwy fyned i mewn i'w orphwysfa ef." Felly

rhoddir annogaeth i'r Hebreaid yn bresennol i ochel yr un bai a

chosb arswydol. " Edrychwch, frodyr, na byddo un amser yn

neb o honoch galon ddrwg anghrediniaeth, yn ymado oddiwrth

Dduw byw. Byddwn ddyfal gan hyny i fyned i mewn i'r

orphwysfa hono, fel na syrthio neb yn ol yr un siampl o anghred-

iniaeth." Ac i'r dyben o beri i'r annogaethau hyn nerthol

weithio yn eu cydwybodau, mae efe yn troi eu meddyliau at

Fab Duw, yn yr holl briodoliaethau goruchel a gj'frifir iddo yn y

testun. Ofnwch rhag bod yn debyg i fod yn ol—edrychwch na

byddo yn neb o honoch galon ddrwg anghrediniaeth—cynghor-

wch eich gilydd bob dydd, fel na chaleder neb o honoch

trwy dwyll pechod—byddwn ddyfal i fyned i mewn i'r orphwysfa.

Paham am yr hoU rybuddion hyn ? " Canys bywiol yw Gair

Duw, &c." Gan ei fod ef y fath un, efe a ganfydda'r bai pa

le bynag y byddo, ac a weinydda'r gosb am dano.

Mae proffeswyr yn barod i ymwenieithio na ddaw eu diffygion

hwy mewn crefydd ddim i'r gohvg. Ymgadwant rhag pethau

beíus amlwg, rhag pethau a barai i ddynion, a'u cydwybodau

hwy eu hunam, eu condemnio ; ond am adfeiHad yn y serch-

iadau, a difìyg manylrwydd ac ysbrydolrwydd yn y dyled-

swyddau, hwy a obeithiant na ddaw hyny i'r golwg. Ond y
mae'r apostol yn dangos fod y Barnwr, sydd i benderfynu

achos proffeswyr yn orphenol, yn un sydd yn chwilio a bamu
dirgeloedd y galon, yn canfod cyfeiHornad ac adfeiHad yr

enaid a'r ysbryd, meddyHau a bwTÌadau'r galon. Os bydd yr

anwiredd yno, efe a'i caiff aHan ; ac os caiff, efe a'i cosba. Am
hyny y mae yr Apostol am iddynt gadw y fath ddirnadaeth o

Grist a'u g^ynelai yn eiddigus dros ddirgeloedd eu calon, ac

actau dyfnion eu meddyHau, gan eu bod oU yn agored i sylw

Gair Duw, ac i roddi cyfrif iddo mewn barn.
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Oddiwrth y geiriau yn amcan eu llefariad, ni a sylwn yn

I. FOD DECHREUAD ADFEILIAD ODDIWRTH GRIST a'r EFENGYL

YN DDWFN A CHUDDIEDIG lAWN—YN NOETH AC YN AGORED YN

UNIG I LYGAD TREIDDGAR MaB DuW.

Y mae yr adfeiliad ysbrydol fel hyn,

I. Afn ei fod yn dechre ac yn cynnyddu me7L>n graddau bychatn

cu ansicr. Mae dechreuad pob peth yn anweledig. Pwy a fedr

ganfod pa bryd y mae yr eginyn yn dechre deffro yn y ddaear ?

Pwy a ddichon dd}^veyd pa bryd y mae clefyd yn dechre

gweithio yn y corff? A phwy a all gael allan ddechreuad gras

yn y galon? Mae'r pethau mwyaf amlwg yn fwy adnabyddus

yn eu hachosion a'u heffeithiau nag y maent ynddynt eu hunain

yn eu dechreuad. Mae yn wir fod rhai jm cael eu hyrddio

i wrthgiliad megys ar unwaith; temtasiwn yn rhuthro arnynt,

nes y maent yn tori allan i wadu eu Harghvydd ymron ar yr un

gwynt ag y gwaeddant, Xi wadaf mo honot byth ; Satan yn

myned i mewn iddynt mor ebrwydd ac mor nerthol, nes y brad-

ychant Grist newydd wneyd cof am ei angeu. Mae rhai yn

syrthio i bechod erchyll, dan euogrwydd }t: hwn y maent yn

myned allan o ydd yr Arglwydd, fel Cain, heb droi yn ol byth.

Am y rhai hyn, mae dechreuad a chynnydd eu nychdod a'u

methiant gyda chrefydd yn eglur. Ond y mae adfeiHad rhai,

dan ystod o broffesu, yn raddol a dirgel iawn.

MeddyUwch am gristion yn dyfod allan o law Duw yn y

greadigaeth newydd. Da iawn yd>nv yn nechreuad ei hyder;

mae ei gariad, ei ffydd, ei ffyrdd a'i weithredoedd cyntaf, yn bryd-

ferth a chanmoladwy ; efe, mewn serchiadau ysbrydol, a chyson-

deb ei ddyledswyddau, yn berffaith g>'da Duw. Dyna efe fel

hyna yn troi allan i'r byd a'i demtasiynau, ac mewn ugain

mlynedd o grefydda yn adfeiHo, adfeiHo, megys o fod fel helyg

wrth yr afon i fod fel grug yn y diffeithwch, na wêl pan ddêl

daioni, neu o fod fel llo pasgedig i fod fel gwartheg cuHon

Pharaoh. Mae Mab Duw yn dywedyd wrth y cyfryw broffeswr,

"Y mae genyf beth yn dy erbyn am i ti ymadael â'th gariad

cyntaf j ni chefais dy weithredoedd yn gyflawn ger bron Duw,"

ac yntau yn gwneyd dim ond cwyno, " na bawn i fel yn y mis-

oedd o'r blaen ! O na wyddwn pa le y cawn Ef !

" Ond pa

íodd yr aeth efe i"r cyflwr adfeiHedig hwn? Mae hoU gamrau
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calon ddm^g anghrediniaeth yngln â'r ymadawiad oddiwrth y
Duw b}^v yn anolrheinadu^. Yr oedd hi yn symud ei chamrau

yn ffyrdd adfeiiiad heb yn wybod i'r dyn ei hun. O yr oedd

wedi dechre ^-n isel ac yn ddwfn, ymhell cyn tori allan yn

esgeuluso'r cydgynnuUiad, ac yn fylchu yr addoliad teuluaidd,

ac yn enciliad o'r ystafell ddirgel ! Yr oedd yn wTeiddyn

chwer^vedd yn y serchiadau cyn tyfu i fyny i beri blinder i'r

crefyddwr ei hun ; megys yn afiechyd greddfol yn y galon cyn

y gwelid yr wyneb yn curio, na'r dyn yn cwjmo o'i herwydd.

Nid oes neb a fedr ganfod yr adfeiliad yn ei ddechreuad ond

yr Hwn a all olrhain meddyliau a bwriadau y galon, a gAvahanu

yr enaid a'r ysbryd, y cymmalau a'r mêr. Rhyw sibrwd o

eiddo'r diafol, fe allai, a ddechreuodd halogi'r serch. Dyna'r

dyn yn ymwrando am foraent ar y brofedigaeth, ac wele efe

yn derbyn argraff oddiwTth y demtasiwn. Hwyrach mai tremio

am fynydyn ar wrthddrych rhyw chwant, neu air sarug oddiwrth

gyfaill, neu hanner awr mewn cwmni llawen, neu wên neu

ynte g y byd, a roes i'r enaid bigiad mor wenwynig nes y trôdd

yn mortificatio?i. Ychydig anw}'d a drôdd yn ddarfodedigaeth

marwol. Y gramen fach a ymledodd nes i'r enaid fyned yn

wahanglwyfus dr^^yddo, a hyny pan nad oedd oílfeiriad yn

meddwl fod dim niwed arno.

Ac fel y mae dechreuad yr adfeiliad yn raddol, felly y mae ei

gynnydd yn raddol, INIae yr enaid yn adfeilio mewTi crefydd

fel y mae'r corff yn llygru gan henaint, heb yn wybod i'r dyn.

" Ymdaenodd penwyni ar hyd-ddo, ac nis gwj'bu efe." Nid

oedd yr hen r yn ei deimlo ei hun yn gwanychu ar y pryd

;

ond gyr na fedr ef ddim gwneyd y peth a wnelai ddeng

ddeng mlynedd yn ol. A fedri di, fy enaid, gyda chrefydd,

wneyd y gweithredoedd a wnaethit gynt ? Ai nid oedd Duw
wedi cilio oddiwrthyt pan yr oeddit ti, fel Samson, heb wybod

hyny? Lletta temtasiynau yn y dychymyg oedd y cych^-^n,

a'r enaid yn tori allan m.ewn tuedd flysig atynt ; bryd y
meddwl ar fedr cilio oddiwTth Dduw, yn Ue nesu ato, a'r

bwriad yn rhyw yro ychydig ar yr ymarferiad, a'r cwbl yn

araf iawn. Dechreuwyd blino ar ysbrydolrwydd crefydd
; y

cnawd jn gwaeddi, " Pa fîinder yw ! " y son a'r gwrando am
Dduw, a Christ. a'i groes, heb beri un effaith ar y galon

;
ym-
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arfer â gweddío heb fyned i mewn i'r cysegr. Yna ar ryw

amgylchiad, mewn rhyw demt.asiwn, dechreuwyd rhoddi i fyny

y gweddío ei hunan. Arferwyd llawer dadl i lonyddu'r gyd-

wybod, a chynnefinwyd â'r esgeulusdra. Bellach yr oeddid yn

awr ac yn yman yn colh o'r moddion cyhoeddus, a chynnefinwyd

â hyny nes coUi arswyd o'r herwydd. Fel hyn yr oedd y naiU

gam yn palmantu'r ffordd i gam arall, a'r naill ddrwg yn

cynnyddu i ddrwg arall. Y galon, wedi ei gwneyd yn ddrwg

gan anghrediniaeth, oedd yn myned rhagddi yn yr ymadawiad

oddiwrth Dduw byw. Yr oedd hi yn syrnud ei chamrau mor
raddol, a'r meddwl yn pellhâu oddiwrth fawrion bethau crefydd

o gam i gam, nes nad oedd y d>Ti yn dychymygu mai

gwrthgilio yr ydoedd.

O broffeswyr crefydd, pa le yr ydych chwi? Pe delai Crist

i'ch barnu heddyw, oni ddywedai efe fod rhai o honoch yn cilio

yn eich ôl âg encil tragywyddol ? Pa sawl proffeswr pwdr sydd

wedi ildio ei grefydd i'w chwantau? Yr oedd y naill argy-

hoeddiad ar ol y llall yn colli o'i gydwybod, iachus bwnc ar ol

pwnc yn cael eu bwrw ymaith c'i farn, a dyledswydd ar ol

dyledswydd yn ymoUwng o'r ymarferiad, nes y mae yr hwn a

wehvyd yn agos i deyrnas Dduw wedi tynu yn ol i goUedigaeth,

gan gynnyddu i fwy o annuwioldeb. Ac onid oes aml gristion

a all gwynfan, " CyfeiUornais fel dafad wedi colli?" fel dafad

501 myned wysg ei phen, dan bori, hyd gloddiau'r cnawd,

wrth ddilyn defaid crwydredig eraill. Nid oes i'r cyfryw un

ond gwaeddi am ei fywyd, " Cais dy was." Ni ddaw'r ddafad

ffol adref nes i'r Bugail da ei cheisio, a'i chael, a'i dodi ar ei

ysgwyddau ei hun.

2. Mae yr adfeiliadyn cael ei ddtvyn ymlaen yn y galon trwy

resymaii teg a thwyllodrus. A'r hyn a ddygir ymlaen trwy

dwyll, mae yn sicr o fod yn ddirgel a chuddiedig, oblegid cuddio

yw dyben tu^llo. Yn yr adfeiHad ysbrydol rhoddir IHw ar

beth drwg i'w ddangos yn wahanol i'r hyn ydyw, rhag i'r meddwl
ei adnabod. Prif achosion gwrthgiHad yw y byd, y cnawd, a'r

diafol ; a phrif amcan y rhai hyn yw gwneyd ysgariaeth rhwng

profîeswyr â Duw; a'r prif hvybr i gjThaedd eu hamcan yw
tw^U. Pa fodd y bu yr ymadawiad oddiwrth Dduw yn Eden ?

" Y wraig, wedi ei thwyUo, oedd yn y camwedd." Beth am yr

Cyf. IIL q
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ymadawiad mawr oddiwrth wir Gristionogaeth ? Dirgelwch yr

anwiredd oedd yn gweithio—yr anwir hwnw oedd â'i ddyfodiad

yn ol gweithrediad Satan, gyda rhyfeddodau gau, a phob dichell

anghyfiawnder. Mae pechod yn y galon yn ei gwneuthur yn

fwy ei thwyll na dim
; y mae o liyd trwy dwyll yn ei chaledu yn

erbyn Duw. Amcan Satan yn ei sibrwd sarphaidd yw twyllo yr

hoU fyd, a thwyllo, pe byddai bosibl, yr etholedigion. " Mae

arnaf ofn," medd Paul wrth y Corinthiaid, " rhag mewn modd
yn y byd, megys y twyllodd y sarph Efa trwy ei chyfrwysdra,

felly bod eich meddyliau chwi wedi eti llygru oddiwrth y syml-

rwydd sydd yn Nghrist." Yr oedd eu perygl yn fawr, canys yr

oedd "Satan yn ymrithio yn angel goleuni," a chanddo " ei

weinidogion yn ymrithio fel gweinidogion cyfiawnder—gweithwyr

twyllodrus, wedi ymrithio yn apostolion i Grist." " Drwg-

ddynion a thwyllwyr a ânt rhagddynt waeth-waeth, gan dwyllo a

chael eu twyllo." Mae'r byd yn tagu'r gair gan hòni cyd-dyfu

yn ddymunol. Ac y mae dyfnderoedd tri gelyn yr enaid mewn
undeb i hudo yr enaid oddiwrth Dduw. A phan y mae gelynion

mor gyfrwys yn cymysgu eu holl ddichell i geisio eu hamcan

trwy dwyll, mae yn rhaid fod y gwaith yn ddwfn a chuddiedig

iawn.

Cymerwcli brofíeswyr yr oes hon a christion y Bibl ar gyfer

eu gilydd ; ac onid yw yn amlwg fod adfeihad mawr mewn
cysylltiad â chrefydd ysbrydol yn y dyddiau hyn? Dacw grist-

ion yr hen efengyl, newydd gael teitl o'r nef trwy gyfiawnder

Crist, yn cael ei osod mewn ymdrechfa galed nes cymeryd

gafael yn y bywyd tragywyddol. Y mae efe yn aros yn ofn yr

Arglwydd, yn ymgadw yn nghariad Duw, yn perffeilhio sanct-

eiddrwydd yn ofn Duw, zel t Dduw yn ei ysu, afonydd o

ddagrau yn rhedeg o'i lygaid am na chadwant gyfraith Duw, y
gyfraith hono yn gu iawn ganddo, diwrnod yn nghynteddau

Duw yn well na mil ganddo, y Sabboth yn hyfrydwch iddo, efe

yn gorfoleddu raewn gorthrymderau, yn maddeu o'i galon i'w

frawd ei gamwedd, yn marweiddio pechod a chroeshoelio'r cnawd,

îe, yn rhodio yn nghwbl o ewyllys Duw. Mae efe, nid yn unig

yn cyflawni dyledswyddau, ond hefyd yn nghyflawniad pob un

yn Uafurio am ryngu bodd Duw. IMae am gyflawni'r cwbl y mae

Duw yn orchymyn, a hyny fcl y mae yn gorchymyn ; mae am
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gael pob dyledswydd wedi ei bywhâu â ffydd Crist, ei gwresogi

â chariad Duw, ac yn cyfeirio yn uniongyrch at ei ogoniant.

Yn hyn y mae yn llafurio gan ymdrechu, yn gwisgo hoU arfog-

aeth Duw, ac yn ymladd fel un yn ystyried fod perygl colh'r

dydd. Ydyw, y mae yn rhedeg yr yrfa fel un yn teimlo fod

perygl colU'r gamp, yn yradrechu am fyned trwy'r porth cyfyng

fel un yn cofio fod Uawer yn ceisio myned i mewn ac nas gallant,

yn edrych arno ei hun rhag iddo goHi y peth a wnaeth, yn ofni

rhag bod yn debyg i fod yn ol, yn ddyfal i fyned i mewn i'r

orphwysfa, yn rhoi cwbl ddiwydrwydd i chwanegu gras at ras, fel

un yn credu mai o'r braidd y bydd y cyfiawn yn gadwedig. Yn
awr, ai dyma yr agwedd sydd ar grefyddwyr ein hoes ni?

Onid oes üíaws o broffeswyr na welwyd mo honynt erioed yn

yr agwedd dda a ddesgrifiwyd? ai onid oes llawer a gyfodwyd

gan argyhoeddiadau i ymdrechiadau wedi bHno a difiíygio? A
wyt ti, broffeswr, yn rhedeg fel y caft'bt afael ? a ydyw teyrnas

nefoedd yn cael ei threisio ar dy law di? ai nid yw dy agwedd

yn debycach i un yn cysgu nag i un yn llafurio— i un fyddai wedi

ildio meddwl am y nef nag i un mewn ymdrechfa galed am
dani—neu i un fyddai yn meddwl fod ei elynion wedi meirw,

ei frwydrau drosodd, ei lafur wedi darfod, a'i rwystrau wedi eu

symud, nag i un mewn egni ymroddgar a dysgwyHad gwresog

yn gweithio allan ei iachawdwriaeth ? Ac eto fe weHr rhai fel

hyn heb ynddynt nemawr ofn am y canlyniad; maent yn rhyw

obeithio am y nefoedd dan chwareu, ac yn meddwl myned drwy'r

porth cyfyng heb ymdrech.

Pa fodd y mae hyn yn bod ? O y mae oiates cryfion yn cael

eu gweinyddu i'r galon ! Mae holl ddicheUion dyfnion y gelyn-

ion ar waith yn Uygad-dynu yr enaid. Mae hûg yn cael ei fwrw

dros wynebau y barnwyr yn y fynwes, a'r ymadawiad â Duw yn

cael ei guddio yn y meddwl âg esgusodron teg. O y fath sibrwd

gwenwynig sydd yn nghilfachau'r galon ! Fe ddygir trefn gras,

gwaed Crist, esiampl proffeswyr, addunedau am weUa rywbryd,

yn ddadleuon i dynu'r meddwl i ymadael â Duw. Ha, medd y
dyn, os nad yw pob peth yn y modd goreu gyda mi, mae yn dda

genyf feddwl am gadernid y drefn. Mae rhywbeth rhyngwyf â'r

Gr er ys Uawer blwyddyn. Pa niwed i mi lacio gronyn yn yr

ymdrech ? Mae yr etholedigaeth yn ddiammodol, doniau Duw
Q 2
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yn ddiedifarus, yr undeb â Christ yn anwahanol, ac ni ddwg neb

yr eiddo ef o'i law. Paham y rhaid wrth yr hoU fanylrwydd, yr

holl wylio, a'r hoU alaru am bechod ? Os oes beîau yngln â mi,

nid ydynt ond bychain ; ni ddygais i erioed warth cyhoeddus ar

achos Duw. Mae yn wir y bydd gwendid fy nhymher yn ym-

ddangos weithiau ; ond caf ladd pob drwgdymher rywbryd.

Byd yr anmhertfeithrwydd yw hwn ; ac onid yw Crist wedi ei

ddyrchafu i roddi edifeirwch a niaddeuant pechodau ? lë, medd

y sibrwd gwenieithus, ond cwbl beryglus, yn nghuddfëydd y

galon, Ymryddhâ ychydig oddiwrth fanylrwydd dy ufudd-dod er

mwyn boddio dy gyfeilUon. Cydymffurfia â'r cwmni respeäable,

yn lle tynu cawodydd o ddirmyg a gwawd ar dy ben. Gelli

wneyd hyny heb beryglu dy iachawdwriaeth. Dal dy ffydd, ond

paid bod mor opiniyngar gyda dy broffes. Glyned dy feddwl

wrth Dduw Israel, Naaman, ond cerdd gyda'r brenin i d Rim-

mon, er mwyn cadw dy le. Rhaid edrych ar ol yr amgylchiadau

bydol. Mae eisieu gogoneddu Duw trwy'r diwydrwydd daearol

yn gystal a thrwy ddyledswyddau crefyddol. A chei wneyd iawn

am esgeuluso dyledswyddau dirgel trwy gyflawniadau cyhoeddus.

Edrych ar dy frodyr, y rhai oedd yn Nghrist o'th flaen di, y
rhai a berchir fel pobl dduwiol? Nid mor fanwl y maent hwy

gyda'r Sabboth ; a thi a'u gweli yn awchus am y byd, ac yn

mwynhâu cwmni sydd heb fod yn grefyddol iawn. Paid tithau

gan hyny a bod yn rhy exact. Fe ddaw yn haws i ti fyw yn

dduwiol rywdro ymlaen, pan na byddo yr amgylchiadau mor
drafîerthus, na galwadau business yn dal mor bwysig.

Dyna hwy, y twyllresymiadau, yn cyfrwys ddenu yr enaid oddi-

wrth Dduw. Y fan y byddo'r meddwl yn edrych ar bechod, mae
yno lu o ddadleuon o'i blaid ; a'r fan y byddo yn edrych ar ddyl-

edswydd, mae yno fyrdd o bethau dros ei rhoddi heibio. Beth

pe dattodid yr enaid o'i holl dorchau, a'i godi allan gan Dduw
gwybodaeth o'r cilfachau dyfnion y mae yn ymguddio ynddynt ?

Beth pe chwelid y swynion sydd yn ei syfrdanu, ac i oleuni Duw
ddangos y dirgeloedd fel y maent ? Fe ganfyddai Ilawer o bro-

ffeswyr eu bod ar ddibyn coUedigaeth dragywyddol, a dychrynent

wrth gael allan nad yw yr hoU sibrwd teg, y rhesymau dengar, a'r

esgusodion trwsiadus, namyn gwaith calon ddrwg anghrediniaeth

yn ymado oddiwrth Dduw byw.
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3. Mae yr adfeiliad yn fynych yn guddiedig odaiar y tiiedd sydd

ìnewn dyn i obeithio y goreu, hyd y galio, am dano ei hiin. Os yw

efe yn dueddol i ddrwgdybio eraill, ni fyn gynnwys drwgdybiaeth

am dano ei hun. Cyffelyb yw hyn i ddyn yn adfeilio yn ei am-

gylchiadau bydol, neu yn ei iechyd corfforol : ceir hwnw, hyd y
byddo bosibl, yn gobeithio'r goreu am dano ei hun. Mae eraill

yn gweled am hwnw mewn masnach, nad etyb hi ddim iddo, ac

na thâl ef byth mo'r íîordd ynddi ; eto glynu y raae efe ynddi,

gan ddysg^yyl i'r flwyddyn nesaf fod yn well na'r flwyddyn hon.

Mae pawb, ond efe ei hun, yn gweled y claf yn dihoeni mewn
darfodedigaeth, heb ddim gobaith am ei wellhád. O mae efe

yn Uawer g^vell, meddai ; mae'r meddyg wedi dechre dyfod i'w

ddeall erbyn hyn ; nid oes arno eisieu dim ond Uonydd gan y

peswch tuag at ddyfod mor gryf ag erioed. Aahawdd gan un

roi ei hunan, neu rywun anwyl ganddo, i farw. O pa faint sydd

fel hyn gyda chrefydd ! ^Mae eraill yn methu peidio gweled fod

yna ddnvg yn ysbryd y proffeswr ; ac fe adnabyddai yntau'r drwg

pe byddai yn ysbryd rhywun arall. Byddai efe yn barod i gon-

demnio yno y pethau y mae yn eu cyfiawnhâu ynddo ei hun.

ganfyddid yn ysgelerder yno yr hyn a gyfrifir yn ddiniwed yma.

Pa sawl gwaith y dangosodd y pregethwr yr afiechyd }n ysbryd

ei frawd oedd jti greddfu yn Uawer dyfnach yn ei galon ef ei

hun? " Diesgus wyt ti, O ddyn, pwy bynag wyt yn barnu; canys

yn yr hyn yr w>'t yn barnu arall, yr wyt yn dy gondemnio dy hun;

canys ti yr hwn wyt yn barnu, wyt yn gwneuthur yr un pethau.

Eithr ni a wyddom fod barn Duw yn ol gwirionedd yn erbyn y

rhai a wnânt gyfryw bethau."

Mae hunangariad yn cadw dyn mewn anwybodaeth o hono

ei hun, ac yn ei luddio i'w iawn farnu ei hun. Dyma sydd yn

peri iddo gymeryd yn ganiatäol fod pob peth yn dda, ac yn ei

nvystro rhag meithrin ammheuaeth ara dano ei hun. Mae yn

gì^'neyd càn Ueied ag a fedro o bob peth sydd yn ei erbyn, a

chymaint ag a fedro o'r cwbl sydd o'i blaid. lë, y mae yr hunan-

bleidgarwch yn peri nas edrycha efe ddim ond ar yr ochr ffafriol

iddo ei hun. Efe a ddarllena nodau cristion arno ei hun, casgla

y rhai hyn ynghyd, ac erys amynt yn ei fyfyrdodau. Ond nid

yw yn edrych ar bethau a osodant ammheuaeth ar hyny, os na

plirofaut, heíyd, y cwbl yn gau ; neu os edrycha efe ar gyfr) w
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bethau, edrych arnynt y n~ae i'w bychanu, i'w hesgusodi, ac i'w

cyfiawnhâu, a hyny nid i eraiU, ond iddo ei hun. Oes, mae yma

ddifaterwch am weddío yn y dirgel ; ond afiechyd ydyw y gwna

amser ei wella. Do, mi a gyflawnais y bai fel a'r fel ; ond oddiar

demtasiwn y cyflawnwyd ef. Yr Arglwydd a faddeuo i mi yn

hyn ; ac mi a rodiaf yn well gyda Duw rhagllaw. Y fantais a

rydd y cyfryw enaid i'r gelyn cyfrwys i'w dwyllo ! Mae'r galon

yn eithaf twyllodrus, mae dyfnderau yn nichelUon Satan, ac y

mae mewn golud hudoHaeth ; ac amcan y cyfan yw dwyn yr

enaid oddiwrth Dduw. Mor hir ac mor enbyd y gall y callaf gael

ei dwyllo mewn un na bu efe erioed yn ei ammheu, un a gyfrifa

fel un o'i gyfeiUion mwyaf ! os clyw efe ryw ddiygair yn ei gylch,

nis gall ond gobeithio'r goreu am dano. Felly y mae dyn yn

dueddol i fod gyda ei grefydd.

Ac y mae'r pleidgarwch hwn, nid yn unig yn cuddio yr enaid

rhagddo ei hun, ond hefyd yn tueddu i aneffeithioli pob moddion

i'w ddadguddio iddo ei hun. Mae yn cadarnhâu'r galon yn

erbyn argyhoeddiad, ac yn attal y dyn i gymhwyso pob rhybudd

a bygythiad ato ei hun. Tra y mae'r galon yn troi oddiwrth yr

Arglwydd, a'i gwreiddyn yn dwyn gAA'enwyn a wermod, y mae efe

yn "ymfendithio yn ei galon ei hun, gan ddywedyd, Heddwch

fydd i mi, er i mi rodio yn nghyndynrwydd fy nghalon, i

chwanegu meddwdod at syched.'' Tynwch i'r byw bictiwr y

proffeswr adfeiUedig, portreiadwch ei ysbryd o'i flaen, dangoswch

ddaearoldeb ei serchiadau, a fíurfioldeb ei ddyledswyddau, ac fe

wêl pawb y portrëad ond efe ei hun. Mae efe ) n gwrando dros

eraill, yn gweled eraill, yn cydnabod gwirionedd a pherygl y dar-

luniad, ond nid yn ei berthynas âg ef ei hun. Boed y breuddwyd

i'r gwrthgiUwr, a'i ddeongliad i'r rhagrithiwr, ond heddwch fydd i

mL Y cyflwr echryslonaf yw hwn : dyn yn mynwesu chwant,

yn ildio i galon ddrwg, yn ceUwair â bai arswydus, ac eto yn

cyhoeddi heddwch iddo ei hun. Yr oedd Nathan y prophwyd

yn tynu darlun Dafydd yn gywir, ac yntau ei hun yn edrych arno

mor intent, nes yr oedd ei hoU deimladau yn cynhyrfu, a'i ddigof-

aint yn ennynu, eithr efe heb ei weled ei hun. " Euog o farwol-

aeth yw y gr a wnaeth hyn." lë, ond "ti yw y gr." Ysbryd

Duw a ddywedo hyny yn bersonol wrth lawer a ddarlunir gan y

gwirionedd yn ein hoedfäon. Yr oedd eglwys Laodicea yn
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hollol ddyeithr i'w gwir garacter pryd yr oedd hi ar h^^r ymadael

â Christ a Christ â hithaii, a hyn oddiar anystyriaeth, balchder, a

phleidgarwch. Yr oedd yn ymfalchîo mewn cywirdeb athraw-

iaeth, rhagoriaeth trefn egl\\7"sig, ac ymddangosiad o wychder,

pan yr oedd bywyd ac ysbrydolrwydd crefydd ar goll. Yr wyt

"yn dywedyd, Goludog wyf, ac mi a gyfoethogais, ac nid oes

arnaf eisieu dim ; ac ni wyddost dy fod yn druan, ac yn resynol,

ac yn dlawd, ac yn ddall, ac yn noeth." Fy mrodyr, meiddiwn

gynnwys aramheuaeth am danom ein hunain. Mae Uawer o rag-

rithwyr i'w cael; gwyHwn rhag i ni ein hunain fod felly. Na
chymerwn yn ganiatäol fod ynom gariad at Dduw, a chasineb at

bechod, heb chwilio, a mynu gweled eu gweithrediadau. Nid

ydynt ynom wrth natur, a gelUr cael pethau tebyg iddynt heb eu

bod yn wir bethau. Profwn ein hunain, holwn ein hunain, a

gweddîwn ar y Duw byw, " ChwiHa fi, O Dduw, a gwybydd fy

nghalon
;
prawf fi, a gwybydd fy meddyUau ; a gwêl a oes ffordd

annuwiol genyf, a thywys fi yn y ftbrdd dragywyddol."

4. Meddyher am y arodrwydd sydd viewn dyn i giiadio y
gwaethaf rhagddo ei hun. Fel y mae efe yn barod, megys y
nodwyd, i obeithio'r goreu, felly hefyd y mae yn barod i

guddio'r gwaethaf am dano ei hun, nid yn unig rhag eraill,

ond rhagddo ei hun. Mae efe nid yn unig yn agored i gael

ei dwyllo, ond yn ei dwyllo ei hun. Mae gwir ansawdd ei galon

yn ddiarwybod iddo o'i wirfodd. Calon siomedig sydd yn ei

wyrdroi, nes y mae yn ymborthi ar ludw byd a chnawd. O pe

byddai dyn yn onest ato ei hun, nis gallai'r fall ei dwyllo byth

!

Er maint yw aiwybodaeth a hunanhyder dyn, ac er holl esgusod-

ion teg y galon, mae yn fynych dan y cwbl ammheuaeth nad

ydyw pob peth yn iawn, a rhyw ddirgel ymwybyddiaeth fod drwg

yn nirgeloedd y galon ; ond yn Ue sefyU uwch ben y mater

mwyaf mewn myfyrdodau difrifol, mae yr enaid, pan y coUo

ffyddlondeb i Grist, yn troi yn anÖyddlawn hefyd iddo ei hun.

Pan yr oedd Laban yn cyhuddo Jacob o ladrata ei ddelwau, yr

oedd Jacob yn onest yn gaUu gwadu hyny yn benderfynol; ond

yr oedd Rahel euog yn ymesgusodi, gan ddyweyd nad oedd

bosibl iddi hi gyfodi ger bron ei thad. Gwelwyd 'Uawer, ar ol

methu yn eu hamgylchiadau daearol, yn ymddangos yn synu

fod pethau cynddrwg. Nis gwyddwn i, medd y dyn, fy mod
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gymaint mewn dyled, a chenyf gàn lleied ar ei chyíer. Beth oedd

yn lluddias iddo wybod? Onid y wybodaeth gyffredinol oedd

ganddo fod ei amgylchiadau yn ddrwg oedd yn rhwystro iddo

chwiUo i fanylrwydd, er mwyn cuddio'r gwaethaf rhagddo ei hun?

Ai íelly yr wyt ti, fy enaid? ai ofni yr wyt fod yn fanwl yn

chwiUo'th galon rhag y try hi yn bydredd? Holl gysur rhyw

bobl yw medru ymgadw yn ddigon pell oddiwrthynt eu hunain.

11. Mae crediniaeth wirioneddül a gwastadol o'r hyn

YDYW Crist, yr hwn y mae a wnelom ag ef fel proffeswyr

CREFYDD, YN EFFEITHIOL I ATTAL ADFEILIAD AC I GADW YR

ENAID GYDA DUW.

Cael dirnadaeth gywir o hyn a wasgara burdeb drwy yr hoU

galon.

I. Cojiwn nad ywr Jíwîî y mae a timeloni ni fel crefyddwyr

âg efneb llai na'r Diiw byw. " Bywiol yw gair Duw, a nerthol
;

"

ac nis gall efe fod ond felly, canys "y Duw byw" ydyw.

Ymado oddiwrth Grist yw " ymado oddiwrth Dduw byw." Mae

efe yn cael ei ddangos fel hyn er rhybudd ac er cysur, er annog-

aeth i lynu wrtho, ac i beri arswyd rhag ymadael âg ef. Wrth

gredu ynddo, yr ydym yn "gobeithio yn y Duw byw ;
" ac wrth

gyflawni ymarferiadau yr efengyl, yr ydym yn "gwasanaethu

y bywiol a'r gwir Dduw." Ganddo ef y mae " bywyd ynddo ei

hun." Nis gall efe beidio byw, na byth golli ei fywyd. Efe yw

bywyd yr holl greadigaeth. Gydag ef y mae " ffynnon y

bywyd ;
" ffynnon bywyd didranc iddo ei hun, ac o'r hon y

mae ffrydiau pob bywyd yn tarddu, o'r angel hyd yr abwydyn.

Mae efe " yn bywhâu pob peth
;

" Duw ein heinioes ydyw. Y
bywyd tyfol, y bywyd anifeilaidd, y bywyd rhesymol, a'r bywyd

ysbrydol,—oddiwrtho ef y deuant oU. Dyma yr hwn a saif ac a

lefara yn y dydd diweddaf uwch ben y ddaear, fel hen fynwent

fawr yr oesoedd ;
" a chaiff pawb a'r sydd yn y beddau glywed ei

leferydd ef, a hwy a ddeuant allan." " Megys yn iYdda y mae

pawb yn meirw, felly hefyd yn Nghrist y bywheir pawb." Ac fel

y mae efe yn fywiol a nerthol ynddo ei hun, mae wedi ei

wneuthur yn Offeiriad i ni "yn ol nerth bywyd annherfynol."

Wedi myned i lawr i'r bedd, efe a adgyfododd " fel yr arglwydd-

iaethai ar y meirw a'r byw hefyd." Gall efe y fynyd hon

"fywhâu y neb y myno." Medr ddyweyd wrthyt ti, gristion, yn
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nghanol gelynion a pheryglon o bob math, "Nac ofna; myfi yw y

Cyntaf a'r Diweddaf, a'r hwn wyf fyw, ac a fum farw, ac wele,

byw ydwyf yn oes oesoedd; ac y mae genyf agoriadau uíîern a

marwolaeth." "Byw wyf fi," medd efe wrth ei hoU bobl, "a

byw fyddwch chwithau hefyd." lë, medd y credadyn, " By

w

ydwyf, eto nid myfi, ond Crist sydd yn byw ynof fi ; a'r hyn yr

ydwyf yx awrhon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy

fíydd I\Iab Duw." Efe yw bywyd yr holl eglwys, bywyd y gair

a'r ordinhadau, byyd ein hoU ddyledswyddau, a bywyd tragy-

wyddol nef y nefoedd. IMae yn fyw i nerthu'r duwiol ar ei daith

trwy'r byd hwn, ac i'w wobrwyo yn y diwedd. Ac os "rhoddir

ni, y rhai ydym yn fyw, i farwolaeth er mwyn lesu," hyny a fydd

" fel yr eglurer hefyd (ywyá lesu yn ein marwol gnawd ni." Os

gwneir i blentyn Duw "weled aml a bUn gystuddiau," ei

Waredydd " a'i bywhâ drachefn, ac a'i cyfyd drachefn o orddyfn-

der y ddaear." Dyma oedd yn rhoi grym i Abraham yn erbyn

gcbaith i gredu dan obaith. " Credodd efe iddo, sef Duw, yr

hwn sydd yn bywhàu'r meirw, ac yn galw y pethau nid ydynt fel

pe byddent." Wedi i'r bwystfil ladd y ddau dyst oedd yn

prophwydo dros Dduw, " Ysbryd y bywyd oddiwrth Dduw a

aeth i mewn iddynt hwy, a hwy a safasant ar eu traed."

Mae hyn gan hyny yn peri fod ciho oddiwrtho ef yn rhywbeth

arswydus. Wrth ymadael á'r Duw byw, y mae dyn yn myned yn

hunanleiddiad. Fe welwyd gwraig wedi ymadael à'i phriod, neu

blentyn â'i dad, yn byw rywfodd ar ol hyny ; ond coríî wedi cael

ei ysgar oddiwrth yr enaid, marw yw, ac i'r bedd i bydru yr

anfonir ef A dyna pa fath yw enaid wedi ymadael â Duw.

Wedi troi oddiwrth eilunod, y pethau gweigion hyny, bydd

pob peth yn dda o'u rhan hwy; nid oes ganddynt hwy lygaid

i weled, na braich i daro, y rhai a'u gadawant ; ond am ein Duw
ni, gweddus, fel y dywedai Darius, "i bawb ofni a chrynu

rhagddo, o herwydd efe sydd Dduw byw, ac yn parhâu byth."

Ganddo ef y mae awdurdod i achub, ac awdurdod i ddamnio.

Yn ei law ef y mae ein hamserau ; ac y mae yn mesur a chyfranu

amser wrth y momentau, er mwyn i bechadur anystyriol, ac

i brofifeswr cysglyd, edifarhâu. Mae yn edrych arnom gyda'r

fíìam dân yn ei lygaid, ac agoriad byd arall yn ei law; a

pheth peryglus yn wir yw bod mewn ordinhadau, ac o dau
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argyhoeddiadau, yn oedi ac yn ymesgusodi, gan nas gyr yr

enaid pa fynyd y bydd Arglwydd bywyd ac angeu yn rhoi tro â'r

allwedd, i'w oUwng i'r byd raawr tragywyddol. Beth fydd y

canlyniad o ymadael âg ef? " Peth ofnadwy yw syrthio yn

nwylaw y Duw byw." Dywed efe uwch ben ei holl ddirmygwyr,

" Mi a fyddaf íyw byth." Bu Jeroboam, v,'edi iddo ddyrchafu

ei law yn erbyn y brenin Solomon, yn ffoadur yn yr Aipht hyd

farwolaeth Solomon ; ac wedi hyny efe a ddychwelodd i dir

Israel. A Christ yn fab bychan, pan yr oedd Herod yn ei geisio

i'w ddyfetha, a gymerwyd i'r Aipht, ac a fu yno hyd farwolaeth

Herod; ac yna daeth y newydd i Joseph, " Cyfod, a chymer

y mab bychan a'i fam, a dos i dir Israel." Ond am bechadur

wedi myned dan ddigofaint " y Brenin tragywyddol, anfarwol," ni

bydd marwolaeth a'i rhyddhâ ef ; ceir ef yn angeu, a thu hwnt i

angeu, yn ngafael ei Farnwr mawr. Felly pan y mae lesu Grist

yn annog ei bobl i gywirdeb a manyh-wydd ar Iwybr ufudd-dod,

dyma yr ohvg a rydd efe ar Dduw :
" Ofnwch yr Hwn, wedi y

darfifo iddo ladd, sydd âg awdurdod ganddo i fwrw i uffern ; îe,

meddaf i chwi, hwnw a ofnwch."

Gwybydd, ynte, a chrêd, ti wrthgiHwr, fod dy wrthgiUad yn

ymadawiad â'r Duw byw. Mae llawer yn rhyw wâg feddwl

fod pethau yn dda rhyngddynt â Duw, er eu bod hwy yn

gallu byw mewn esgeulusdra o ordinhadau yr efengyl. Ond os

nad wyt o ddifrif yn ceisio heddwch Duw yn nhrefn yr efengyl,

os nad wyt yn ymostwng i'w awdurdod ef yn ei gorchymynion, ac

os nad wyt yn ei wasanaethu yn yr ymarferiad a'i hordinhadau,

yr wyt yn wir wedi ymadael âg ef. Dyna di mewn gwrthryfel yn

ei erbyn, ac hebddo ef yn y byd. Mae yr oU y mae Duw yn ei

addaw i ddyn, ac yn ei ymofyn oddiwrth ddyn, i'w cael yn

yr efengyl ; a chefnu arni hi sydd yn gefnu ar Dduw.

2. Ystyrhi'u fod Aíab Diiw yn gwybod yn berffaith am, ac

yn sylwi i fanylrwydd ar, däirgeloedd y galon bob ínynyd. Gall

fod llawer sydd yn byw o'th amgylch, fy nghyfaill, heb wybod

nemawr am danat, nac yn gofalu dim yn dy gylch ; ond y

mae holl histori dy galon yn wybyddus i Arghvydd pawb oU.

Megys pan yn nyddiau ei gnawd, " nad oedd raid iddo dystiol-

aethu o neb iddo am ddyn, o herydd yr oedd efe yn gwybod

beth oedd mewn dyn," felly y niae efe eto "yn chwiUo yr arenau
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a'r calonau." Hyn a roddir yn rheswm am yr annogaeth i

gadw'r galon rhag llygru trwy demtasiwn :
" Canys fíyrdd dyn

sydd yn ngolwg yr Arglwydd, ac y mae efe yn dal ar ei holl

gamrau ef." Mae efe yn dal gydag eiddigedd ar gamrau yr

enaid, a mynai iddo ymgadw megys morwyn bur iddo ef,

rhag iddo ymhalogi yn anffyddlawn iddo.

Nid anaml y mae dyn yn wyhadwrus ar ei ymddygiad am
fod Uygad y byd a'i frodyr - arno. Y fath ofal a gymer am
ymddwyn yn iawn ger bron llygad y cyffredin ! Mae yn gwneyd

y peth hwn am ei fod yn beth a gymeradwyir, ac yn peidio

gwneyd y peth arall am ei fod yn beth a gondemnir, yn y
llysoedd ymha rai ei profir yn barhàus. lë, y mae ei gydwybod

ei hun yn beirniadu yn fwy manwi ar ei ffyrdd o herwydd y
cymundeb sydd rhyngddi hi â chydwybodau rhai eraiU. Pe na

buasai ond hi ei hun, buasai lawer tro wedi cymer^-d ei breibio

a'i swyno i gysgu. Ond y mae'r ymwybyddiaeth sydd mewn
dyn ei fod yn actio ger bron brawdle cydwybodau eraiU a rydd

farn onest ar ei fater, yn cadw ei gydwybod ei hun ar ddihûn.

Mae'r cyfryw ystyriaeth yn peri llawer o fanylrwydd yn ymddyg-

iadau dyn. " Dywedais, Cadwaf fy ffyrdd rhag pechu â'm tafod

;

cadwaf ífruyn yn fy ngenau tra fyddo yr annuwiol yn fy ngolwg.

Gwrando fi rhag Uawenychu o honynt i'm herbyn
;
pan hthrai fy

nhroed, ymfay/rygent i'm herbyn." Gyda dywedyd, " Ein gor-

foledd ni yw hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod," dy^'edai Paul,

" Yr ydwyf yn gobeithio ddarfod ein gwneuthur yn hysbys yn

eich cydwybodau chwithau hefyd." lë, y mae yst)rriaeth ein bod

ar chwareufwrdd y byd yn ngwyddfod m}T:dd myrddiwn o fodau

anweledig sydd yn syllu arnom, yn ein galw i fod yn dra gwyhad-

wrus ar ein fifyrdd a'n hymddygiad. Yr oedd Paul yn gor-

chymyn i Timotheus " ger bron yr etholedig angyhon," ar gadw

o hono ei gyfarwyddiadau mewn pethau egh\ysig. Ac yr oedd

benywod cristionogol Corinth i ddyfod allan o'u hystafell drwsio

i'r addohad yn weddus eu hymddangosiad, " o herwydd yr angyl-

ion." Ac yr ydym oll i iawn redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaen

ni, " gan fod cymaint cwmwl o dystion wedi ei osod o'n ham-

gylch." Wele, O ddyn, os yw Uygad dy gydwybod, llygad y byd,

llygaid dy frodyr, a Uygaid yr angyUon arnat, yn peri i ti edrych

beth a wnei, oni ddylai yr ystyriaeth fod yr Hwn sydd uwch na'i'
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uchaf yn gAvylied beri i ti gadw dy ffyrdd, a chadw dy galon yn

dra diesgeulus? Nis gall dyn namyn "edrych ar y golygiad, ond

yr Arglwydd a edrych ar y galon." Pe byddit yn cael cam neu

ynte ffafriaeth annhêg oddiar law creaduriaid, fe fydd eto farn

Duw, y farn uchaf, a'r íarn olaf. yn berffaith gywir ar dy achos.

Nac anghofier geiriau'r testun :
" Nid oes greadur anamlwg yn ei

olwg ef," o uchder nef y nefoedd i lawr hyd yn uffern isod; "eithr

pob peth sydd yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef." Mae hoU

weithredoedd y tywyllwch yn oleu iddo ef ; mae dyfnion weith-

rediadau'r galon ar y wyneb o'i flaen ef ; mae tu mewn yr aberth

yn agored i lygad yr Offeiriad mawr. IMae ei wybodaeth a'i syhv

treiddgar ef, "yn Uymach nag un cleddyf daufiniog, ac yn

cyrhaeddyd trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd ;
" yr eiiaid

yn golygu, fe dybygid, yr ewyllys a'r serchiadau, a'r ysbryd y
meddwl neu'r deall sydd yn eu llywyddu ;

" a'r cymmalau a'r

mêr :

" cymhariaeth oddiwrth y corff yn cael ei chymhwyso at yr

enaid
;
yr enaid yn ei ddymuniadau, ei fwriadau, a'i ddychymyg-

ion dirgelaf, megys yr ychwanegir, "ac yn barnu meddyhau a

bwriadau y galon." Os oes yna goleddu'r chwantau yn y fynwes,

efe a chwiha hyny allan. Nid oes un meddwl, o'r lluoedd sydd

yn troellu trwy'r dychymyg, heb fod o flaen ei welediad ef. Y
meddwl bydol, neu hunangar, neu ddialgar, neu drythyll, efe a'i

gwêl; a'r mynydau o gellwair a choegddigrifwch, efe a'i barn,

Esgusodir weithiau afiechyd yr ysbryd trwy ei briodoh i afiechyd

corôbrol ; ond fe fedr Gair Duw wahaniaethu rhyngddynt. Saif

uwch ben pob eglwys, ac a ddywed, " Mi a adwaen dy weithred-

oedd." Mae yn eu hadwaen yn y ffynnon y maent yn tarddu o

honi, yn yr amgylchiadau y maent yngln â hwynt, ac yn y

diwedd y maent yn tueddu iddo. Y pethau na fynai'r dyn

i'w gymydogion, ei frodyT, na'i wraig, eu gwybod, mae Mab Duw
yn eu gwybod yn drwyadl. O mi ddymunwn waeddi wrth fy

nghalon fy hun, a chalon pob un yn y gynnuUeidfa, " Bydd
ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw !

" Dyna a

wasgarai ffyddlondeb drwy y dyn oddimewn, ac a wnai i ni

wneuthur pob peth "megys o burdeb, megys o Dduw, yn

ngwydd Duw."

3. Mae Mab Dinu yn barnür cu'bl yn ol gwirionedd, ac y
tnae amser yn dyfod pan y bydd efe yn barnu airgeloedd y gaion
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yn y galon ei hun, ac yn gwìieuthur hyny hefyd ger bron y
bydoedd, sef nefoedd, daear, ac uffcrn. Nid sylwi fel un difater

am yr hyn a welir ganddo y mae efe ; ond y mae, ar ol craffu a

sylwi, yn rhoi ei farn a'i ddedfryd ar yr hyn a ddaw o flaen

ei lygaid. Pan yn ein gweled mewn dyledswydd, neu mewn

temtasiwn, y mae efe ar ei orsedd yn barnu. Nid oes nwyd

yn troi ynom, na gair yn dyferu o'n genau, nad yw efe yn

cymeradwyo neu yn condemio. A'r farn sydd yn pasio ganddo

ef ar y ddyledswydd, ar yr agwedd, ar y cyflwr yn awr, a

gyhoeddir ganddo yn y dydd olaf

Ac wrth farnu crefyddwyr, nid wrth yr honiadau, yr ymddan-

gosiad a'r broffes, y mae yn gweithredu ; eithr y mae yn treiddio

i'r dirgeloedd. " Nid wrth olwg ei lygaid y barn efe, nac wrth

glywed ei glustiau y cerydda efe." Efe a wêl yn awr lawer

rhagrithiwr pwdr yn cael ei ganmawl a'i anrhydeddu, ac a glyw y
truan tlawd, dall, hunanol, yn dywedyd, " Goludog wyf, ac mi a

gyfoethogais, ac nid oes arnaf eisieu dim;" ond nid wrth y

gweled a'r clywed yna y barn efe. Llawer a ddywedant wrtho yn

y dydd hwnw, " Arglwydd, oni phrophwydasom yn dy enw di ?

ac oni fwriasom allan gythreuliaid yn dy enw di ? ac oni wnaeth-

om wyrthiau lawer yn dy enw di ? " A glywi di hwy, lesu mawr ?

Clywaf, clywaf ; ond nid wrth a gl}nvaf yr w^f fi yn barnu, eithr

wrth feddyliau a bwriadau'r galon. Yr oeddwn i o'r un meddwl

ara danynt hwy yn wastad, ac felly yr addefaf heddyw, " Nis

adnabûm chwi erioed ; ewch ymaith oddiwrthyf, chwi weithred-

wyr anwiredd." Broffeswr, a foddloni di ar weddi ffurfiol pan y

raae'r weddi a thithau yn noeth ac yn agored i lygad dy Farnwr?

Dyna'r ystyriaeth oedd yn unioni Paul ymhob meddylfryd ac

ymddygiad, "Duw yw yr hwn sydd yn fy marnu." Gan raai ary

dirgeloedd y raae efe yn sylwi fanylaf, felly am fod yn bur iddo

ef yno y mae y gwir gristion yn gofalu mwyaf

Mae gan Air Duw, neu Fab Duw, amser pryd y bydd yn

barnu'r galon yn y galon ei hun. Megys y mae efe yn hysbys

o'r galon, efe a'i gwna hi yn hysbys hefyd iddi ei hun. Fel y

mae efe yn barnu ac yn cyhoeddi y farn hono yn ngair y gwirion-

edd, y mae efe yn medru rhoi ei fywyd a'i nerth yn nedfryd y

gair, gan chwilio celloedd y bol, a disstctio, a gwahanu yr enaid

a'r ysbryd; codi dyfnion agweddau'r galon i olwg y meddwl, a
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g.vaeuthur barn arnynt yn nghydwybod y dyn ei hun. Mor

hawdd yw i Grist wneyd y gydwybod yn gnoféydd i'r pechadur !

Yn wir, y mae barn dynion wedi bod yn foddion lawer pryd i

wneyd barn ar yr euog yn ei gydwybod ei hun. Dacw'r dyn yn

eithaf tawel yn ei- bechod ; ond y foment y cafwyd ef allan, ac y

syrthiodd efe dan gondemniad dynion, dyna ei gydwybod ef ei

hun yn deffro i'w gondemnio ei hun, ac yn gjTu hoeHon eu ded-

fryd hwy i mewn i'w enaid a'i ysbryd. O fy enaid, os na fedri

di ddyoddef crybwyll dy fai gan dy gydgreadur heb i'th gyd-

wybod gnoi o'th fewn, beth a wnei pan yr ä Mab Duw mewn

cystuddiau, ac yn angeu, i agor Uyfr ei hoUwybodaeth o flaen

Uygad y gydwybod, i ddarllen yn uchel ddirgeloedd y galon ? A
beth am y dydd mawr pan y cymer efe'r farn i'w ddwylaw ei hun

ger bron y bydoedd, ac y geihv efe'r nefoedd oddiuchod a'r

ddaear oddi isod, yn dystion ar dy achos ? Pa faint a dâl medru

dyweyd yno, Barn fi, Arglwydd, ac nid ofnaf; ti a wyddost nad

ydwyf annuwiol ; ti a wyddost fy mod yn dy garu di ; bum hefyd

yn berffaith gyda thi, ac ymgedwais rhag fy anwiredd ! Wele,

ynte, yn ein dydd hwn cychyrfed y pethau hyn nyni i wneyd ein

goreu ar ein cael ganddo ef mewn tangnefedd, yn ddiírycheulyd

ac yn ddiargyhoedd.



PREGETH XV,

YR EFENGYL YN GALW I UFaDD-DOD FPYDD.

Rhufeiniaid i. 5: "Trwy yr h\rn y cIerb}Tiiasom ras ac aposloliaeth, i

ufiidd-dod fifj'dd ymhlith yr holl genedloedd, er mwyn ei enw ef."

PAN fyddo dyn yn amcanu gwneuthur gwaith mawr, ei

ddoethineb yw sylfaenu yn dda. Yr oedd Paul, fel y mae

yn amlwg, yn bwriadu dysgu y Rhufeiniaid cristionogol yn

nirgelwch yr efengyl, a chadarnhâu eu heneidiau yn ei hathraw-

iaeth a'i haddohad. Ac i'r dyben o hvyddo yn well, mae yn

ymdrechu i symud pob rhagfarn yr oedd yn tybio a allasai godi

yn eu meddyUau ar eu gwaith yn derbyn llythyr oddiwrtho ef.

Gallasai rhai o honynt fod yn barod i ddywedyd, Paham y mae'r

gr hwn yn ymyraeth â ni o gwbl ? Nid drwyddo ef y dychwel-

wyd ni i'r ffydd. Os yw efe yn Apostol i eraill, nid ydyw felly i

ni, ond yn ymestyn at bethau hwnt i'w fesur wrth ysgrifenu atom.

Yn ateb i hyna, efe a ddywed nad oedd yn gwneuthur dim ond

talu i eneidiau dynion y ddyled dan ba un yr oedd Crist wedi ei

osod wrth ei wneyd yn apostol :
" Dyledwr ydwyf i'r Groegiaid

ac i'r barbariaid hefyd; i'r doethion ac i'r annoethion hefyd.

Felly, hyd y mae ynof íì, parod wyf i bregethu yr efengyl i

chwithau hefyd y rhai ydych yn Rhufain." Y commisiwn oddi-

wrth Grist ydoedd, " Ewch i'r hoU fyd, a phregethwch yr efengyl

i bob creadur
;

" pob creadur ymysg yr holl genedloedd. " Ewch

a dysgwch yr holl genedloedd." Gallasent ddyvv'edyd hefyd,

Wel, os yw ein hachos ni ar ei galon, pa fodd na buasai wedi

dyfod i ymweled à ni cyn hyn? Yn ateb i hyny, mae efe



2^6 Yr Eferigyl yn gahv i Ufudd-dod Ffydd.

yn myned ar ei Iw i sicrhâu ei awyddfryd i ddyfod atynt : "Tyst

i mi yw Duw, yr hwn yr ydwyf yn ei wasanaethu yn fy ysbryd

yn efengyl ei Fab ef, fy mod i yn ddibaid yn gwneuthur coffa o

honoch bob amser yn fy ngweddíau, gan ddeisyf a gawn rywfodd

ryw amser bellach rwydd hynt gydag ewyllys Duw i ddyfod atoch

chwi ; canys yr wyf yn hiraethu am eich gweled, fel y gallwyf

gyfranu i chwi ryw ddawn ysbrydol fel eich cadarnhaer." lë, yr

oedd efe, meddai, heblaw deisyfu, wedi arfaethu yn fynych

ddyfod atynt, ond ei Feistr mawr wedi ei luddio hyd yn hyn. O
bosibl y mynai rhai o honynt feddwl, Os yw Paui yn bregethwr,

nid ydyw efe yn apostol, na'i lythyr ddim amgen na Uythyr

cyfaill cyffredin at ei gyfeiUion. Ond wele efe yn hysbysu yn

benderfynol am dano ei hun, " Paul, gwasanaethwr lesu Grist,

wedi ei ahv i fod yn apostol, ac wedi ei neiUduo i efengyl Duw."

Yr wyf yn gwasanaethu lesu Grist, nid yn ei ragluniaeth, ond yn

yr efengyl, ac heb fod yn îs fy awdurdod ynddi hi nag apostol,

ac feUy yn dysgu meddwl Duw yn yr efengyl gyda sicrwydd

anffaeledig.

Wedi nodi yr efengyl, mae efe yn syrthio yn ddiatreg ar ei

Gwrthddrych hi. Efengyl ydyw "am ei Fab ef;" ac wedi ei

enwi ef, mae ganddo líaws o bethau gogoneddus i'w dywedyd am
dano : ei Berson, ei gnawdoUaeth, ei swydd, a'i awdurdod. " Ei

Fab ef" o ran ei Berson—" lesu Grist," y Gwaredwr eneiniedig

wrth ei swydd—" ein Harglwydd ni " yn ei awdurdod—" yr hwn

a wnaed o had Dafydd o ran y cnawd ;

" ond er ei wneyd feUy,

nid yw efe neb Uai na Mab Duw ; ac y mae ei hawl i'r teitlau

goruchel hyn wedi ei phrofi tu hwnt i ammheuaeth :
" Ac a

eglurwyd yn Fab Duw mewn gaUu yn ol Ysbryd sancteiddiad,

trwy yr adgyfodiad oddiwrth y meirw." Yna daw adnod y
testun :

" Trwy yr hwn y derbyniasom ras ac apostoUaeth," y
swydd, a'r doniau i gyflawni'r swydd, "

i ufudd-dod ffydd ; " i alw

am yr ufudd-dod hwnw, ac i gymheU iddo. Yr ydym yn

cael amryw bethau er ein haddysg dda yn y rhanau hyn a

grybwyUwyd.

Yr ydym yn cael yma nôd wrth ba un y gaUwn adnabod

efengyl Duw : efengyl " am ei Fab ef " ydyw. Mae yn bod
" efengyl araU, yr hon nid yw araU,'- sef nid yn efcngyl o gwbl

;

ac y mae yn gymaint â gwerth ein heneidiau i ni fedru adnabod y
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naill oddiwrth y llall. Efengyl am ddyn, yn rhyw ffordd neu

gilydd, yd}T\' efengyl dyn. "Yr hwn sydd o'r ddaear, sydd

o'r ddaear, ac am y ddaear y mae yn llefaru. Y mae yr

hwn sydd yn llefaru o hono ei hun, yn ceisio ei ogoniant ei hun."

Felly y mae Eglw>'s Rhufain, a rh^^w blaid yn Eglwys Loegr, yn

sôn yn ddibaid ara eu heglwysi ; ac nid oes ddiogelwch i enaid

ganddynt hwy, fe dybygid, ond o fewn y naiU neu'r llall.

Efengyl am y sacramentau yw eu hefengyl hwy; derbyn y rhai

hyn yn eu ffordd hwy sydd yn iachawdwriaeth ; caiff dyn ei

aileni yn y naiU, a'i wneyd yn gyanog o Grist yn y Uall. Yma

y mae yr eglwys a'i hordinhadau, a'r neb sydd yn eu gweinyddu,

yn cael mwy o arbenigrwydd na Christ. Mae'r Eglwys Babaidd

wedi myned yn hoUol i le Duw, gan hòni fod iachawdwriaeth y

byd yn ei llaw. Ond hynodrwydd efengyl Duw, fel y g^vehvn,

yw ei bod yn efengyl "am ei Fab ef," ac nid am ddyn, na

philosophi, na moesau dynol. Person, cyfryngdod, aberth, a

swyddau y Gwaredwr, yw ei thestun. " Yr ymadrodd am y

groes" ydyw. Nis gyr hi ddim "ond lesu Grist, a hwnw wedi

ei groeshoelío."

Yr ydym yma yn gweled fod y doniau i gymhwyso dyn i

bregethu yr efengyl yn ffrwyth cyfryngdod Mab Duw. " Trwy yr

hwn," ebe Paul, "y derbyniasom ras ac apostoliaeth
;

" gras yn

gyffredinol, ac apostoHaeth jti neiUduol; gras yn sylfaen, ac

apostoliaeth yn oruwchadeiladaeth
;

gras i ddyfod at Grist, ac

apostohaeth i gynnrychioU Crist. Yn ol barn rhyw bobl, geUid

meddwl mai'r cwbl sydd anghenrheidiol i wneyd dyn yn weinidog

yr efengyl yw ordeiniad gan ddyn araU, a fyddo yn awdurdod-

edig i weinyddu hyny. Os caiff efe yr ordeiiiiad hwnw, dyna

efe yn weinidog pa fath bynag a fyddo. Ni a addefwn fod

ordeiniad yn ofynol cyn y byddo dyn yn weinidog rheolaidd;

ond nis gaU ordeiniad o un math wneyd dyn yn wir weinidog

heb ei fod wedi cael gras gan a thrwy Grist i'w gymhwyso i'r

gwaith. Nid oedd hyd yn nôd ordeiniad Crist ar yr apostoHon

yn ddigonol heb eu gwisgo â nerth o'r uchelder. Efe a'u

rhoddes hwy yn apostolion trwy iddo roddi ei Ysbryd arnynt,

pan yr oedd efe wedi eu gosod yn y swydd o'r blaen. Yr

oedd y goleuni, y nerth, yr ymadrodd i adeiladu, yn dyfod

iddynt trwy Ysbryd Crist.

Cyf. IIL R
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Dangosir i ni yma hefyd ddyben gweinidogaeth yr efengyl

:

" i ufudd-dod ffydd," neu, fel y cawn yn niwedd yr epistol hwn,

"er mwyn ufudd-dod íifydd." Nid er difyru dynion y mae

gweinidogaeth y gair wedi ei rhoddi—nid i borthi y deall yn

unig, ond er eu cael i ufuddhâu ; eu dwyn tr^yy wrando i

wneuthur. Gofynai cyfeiUion yn Llundain i Charles o'r Bala

beth oedd hynodrwydd Rowlands o Langeitho fel pregethwr ; ac

atebai Mr. Charles, " Yr ydym ni yn pregethu edifeirwch a fifydd

i'r bobl ; ond yr oedd Mr. Rowlands yn pregethu nes y byddai'r

bobl yn edifarhâu ac yn credu." Dyna oedd pregethu yr efengyl

yn effeithiol / ufudd-dod ffydd.

Y mae ufudd-dod ffydd yn golygu naiU ai yr ufudd-dod y mae

athrawiaeth y ffydd yn ei ofyn, neu yr ufudd-dod y mae yr

egwyddor o ffydd yn ei beri. Ac ni a gymerwn y ddau olygiad.

Mae athrawiaeth y fifydd yn gorchymyn ufudd-dod; a phan

y byddo pechadur yn ei chredu, mae efe yn teimlo ei

hawdurdod a'i chymhelliadau ar ei galon, fel y mae efe o'i

fodd yn ufuddhâu.

Bellach ni a geisiwn ddangos ymha bethau y mae'r efengyl yn

galw i ufudd-dod ffydd, neu, pa beth y mae'r ffydd, fel deddf neu

athrawiaeth, yn ei ofyn oddiwrthym.

I. Y peth cyntaf y mae deddf ffydd yn ei ofyn oddiwrth

bechadur ydyw, derbyiiaa o Grist fel Gwaredwr; rhoddi i íyny

yr holl enaid i ddwylaw trugaredd Duw yn iawn Crist; syrthio

i mewn â threfn gras yn cadw'r colledig.

Pan y caffo hyn ei wneyd, mae pob peth arall sydd yn eisieu

yn sicr o ddilyn; ond cyn i hyn gael ei wneuthur, mae pob

peth a wnelo dyn yn anghymeradwy gan Dduw. Mae yn wir

fod yn ddyledswydd ar bob dyn wneyd pob peth y mae yr

efengyl yn ei ofyn : marweiddio pechod, perffeithio sancteidd-

rwydd, cofìo angeu Crist, gweddío, gwasanaethu Duw ymhob
peth. Ond yr ydym i wneuthur gwaith Duw yn ffordd Duw ; ac

y mae sail y cyfan yn cael ei roi i lawr yn ngwaith pechadur

yn ei gyfiwyno ei hunan i Dduw yn Nghrist. Beth yw yr ufudd-

dod ond dwyn ffrw^th i Dduw ? A pha fodd y deuwn i ddwyn

y ffrwyth hwnw ? " Chwithau, íy mrodyr, ydych wedi meirw

i'r ddeddf trwy gorff Crist, fel y byddech eiddo un arall, sef

eiddo yr hwn a gyfodwyd o feirw, fel y dygem ffrwyth i Dduw."
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Beth yw yr ufudd-dod onid byw i Dduw ? Ac y mae hyny trwy

ffydd yn Nghrist. Felly y cyflawnai Paul ei hoU ddyled-

swyddau :
" Mi a groeshoeliwyd gyda Christ, eithr byw ydwyf;

eto nid myfi, ond Crist sydd yn byw ynof fi ; a'r hyn yr ydwyf yr

awrhon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy fíydd Mab
Duw, yr hwn a'm carodd, ac a'i dodes ei hun drosof fi."

Er mwyn i ni weled mai derbyn Crist yw y peth cyntaf a

ofynir oddiwrth bechadur, meddyliwn am }t ystâd y mae ynddi

wrth naturiaeth. Yr oedd dyn yn ei greadigaeth yn berffaith

sanctaidd; ac fe wnaeth Duw gyfammod âg ef, lle yr addawai

iddo fywyd tragy^yyddol ar yr ammod iddo roddi ufudd-dod per-

fifaith i'w ddeddf Ac yn ol y cyttundeb hwnw, os pechai dyn,

nid oedd dim i'w wneyd âg ef ond ei osod i farw y farwolaeth

fyg}'thiedig. Pechu a ddarfu dyn, a dyna bob peth, o ran

cymdeithas a mwynhâd, wedi darfod rhyngddo â Duw. Mae
dyn wedi coUi nid yn unig ei duedd a'i fedr i ufuddhâu, ond y
cymhelliad hefyd oedd ganddo i wneyd hyny, a hyny ydoedd

bywyd. Ac wele Dduw yntau wedi darfod gofyn am wasanaeth

dyn mewn trefn i wobnvyo â bywyd. Beth? a yd}^v dyn

syrthiedig wedi myned bellach i'r un cyfìwr âg angel syrthiedig ?

Wedi i angyUon bechu, ni cheisiodd Duw byth wasanaeth

ganddynt hwy ; ac ni chais efe wasanaeth ganddynt yn dra-

gywydd. Beth bynag am eu dyledswydd i edifarhâu a chredu,

ni cheisiodd ac ni cheisia Duw mo hyny oddi\\Tthynt. Ni

threfnodd efe yr un Bibl na Sabboth iddynt, nac un ordinhâd

grefyddol iddynt ymarfer â hi; ac ni ddenfyn efe genadwri

heddwch iddynt byth. Ac ai felly y mae gyda dyn—pob peth

wedi darfod rhwng Duw âg ef ? lë, o ran y dyn ei hun. Ond
yr oedd yn Nuw fwriadau tuag at ddyn heblaw yr hyn yr oedd

gosodiadau Eden wedi ei ddadguddio. Fy mherfedd a ruant am
y dyn syrthiedig, medd efe

;
gan gofio y cofiaf ef eto

; gan

drugarhâu y trugarhâf wrtho ef A chan hyny, wele Grist yn

cael ei ddangos \xwy addewidion a chysgodau yr hen destament.

Yn ol yr arfaeth dragy\vyddol yn nghyíîawnder yr amser, daeth

Mab Duw i'r byd; ac mewn undeb â natur dyn, rhoes yn

ei fywyd a'i angeu iawn i Dduw. Bellach y mae gweinidogaeth

y C}Tnmod wedi ei sefydlu ; a dyma ei hystyr :
" Sef, bod Duw

yn Nghrist yn c^mamodi y byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddynt

R 2
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eu pechodau. Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r g\vr anwir ei

feddyliau, a dychweled at yr Arglwydd, ac efe a gynner drugaredd

arno, ac at ein Duw ni, o herwydd efe a arbed yn helaeth.

Crêd yn yr Arglwydd lesu Grist, a chadwedig fyddi."

Yn awr y mae cydfod rhwng Duw a dyn yn gorphwys ar hyn :

derbyn Crist. Nid oedd dim trafnidiaeth i fod rhwng Uywod-

raethwr yr Aipht â phlant Israel ond ar yr ammod iddynt ddwyn

Benjamin eu brawd i'r Aipht gyda hwy. Ofer oedd i Abel

Beth-maachah ddadleu ei bod yn ddinas a mam yn Israel,

ac yn etifeddiaeth yr Arglwydd ; nid oedd dim heddwch i fod

iddi heb i ben Seba mab Bichri, y gwrthryfelwr yn erbyn

breniniaeth Dafydd, gael ei daflu dros y mur. Os bydd unrhyw

barth o'r deyinas mewn gwrthryfel, a'r llywodraeth, cyn ymosod

ac anrheithio, yn cynnyg ammodau heddwch, mae yn amlwg mai

y peth cyntaf sydd gan y bobl a wrthryfelasant i'w wneuthur

ydyw ymostwng i'r ammodau. Dyna y ífordd y caifî eu bywyd

ei arbed, eu rhagorfreintiau fel deiliaid eu hadferu, a'u hactau

newydd o ffyddlondeb i'w brenin eu derbyn yn foddlongar,

Ond os gwrthodant yr ammodau heddwch, dyna bob peth ond

brwydr a dinystr yn darfod rhyngddynt â'u penaeth. Felly

os yw ein byd ni yn fyd o wrthryfel yn erbyn Duw y nefoedd, ac

yntau wedi amlygu trefn yn yr hon y derbyn efe y gelyn i'w

ffafr, ac os y drefn hono ydyw aberth ac iawn Crist, mae yn

eglur mai y peth cyntaf, a'r peth anhebgorol, i'w wneyd ydyw

derbyn Crist. Wedi i Dduw osod ei Fab yn Frenin ar Síon

ei fynydd sanctaidd, y cyhoeddiad oddiwrtho, hyd yn nôd ar

freninoedd a barnwyr y ddaear, yw, " Cusenwch y Mab, rhag

iddo ddigio a'ch dyfetha chwi o'r íìordd." Yr arwydd cyntaf

o ymostyngiad a ddysgwyUa Duw yw hyn :
" Hwy a barchant

fy Mab i." Y peth cyntaf i'w ofyn i ti, bechadur, ydyw, "A
wyt ti yn credu yn Mab Duw ? " Yr wyf yn onest, yn eirwir, yn

hael, meddi. Ond a wyt ti yn credu ? Heb hyny, bydd pob

moesau a dyledswyddau oddiwrthyt yn ofer. " Hyn yw gwaith

Duw: credu o honoch yn yr hwn a anfonodd efe." Dyna'r

gwaith cyntaf y mae Duw yn ei ofyn oddiwrth bechadur, y
gwaith sydd yn ei anrhydeddu a'i foddloni fwyaf o ddim, o'r

hwn y tardd pob peth arall sydd yn gymeradwy ganddo, ac heb

yr hwn na bydd dim arall yn dderbyniol. Dacw yr luddewon
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â chanddynt zel Duw, ac yn dilyn deddf cyfiawnder; ond y

mae'r cwbl yn ofer. Paham ? Nid ymostyngasant i gyfiawnder

Duw, canys hwy a dramgwyddasant WTth y maen tramgwydd.

Yr oedd yr holl ufudd-dod i Dduw, neu waith Duw i Adda, wedi

ei grynhoi i'r pwynt ynghylch ffrwyth y pren. Yr oedd gwaith

Duw i'r Israel i'w gael o fewn cyfammod Sinai. Ond ein pwynt

mawr ni yn bresennol yw derbyn yr efengyl, credu o honom

yn Mab Duw.

Ac megys nad oes dim da a wna pechadur yn gymeradwy heb

iddo gredu yn Nghrist, felly nid oes dim drwg a wnaeth efe

a luddias iddo iachawdwriaeth os crêd. " Os geUi di gredu, pob

peth a all fod i'r neb a gredo." Y mae mantais fawr raewn

bod Duw wedi gwneyd credu yn ddyledswydd. Pe byddai hyn

yn cael ei wasgu atom yn unig fel braint, gallem ofni ein bod ni

yn rhy annheilwng. Ond nis gallwn beidio gweled fod yn

deilwng i Dduw gael ufudd-dod oddiwrthym. Am a wn i,

pe buasai Duw yn anfon atom ni, droseddwyr, i beri i ni

ymbarotoi i fyned i uffern ymhen ychydig oriau, na buasai

hyny felly yn ddyledswydd amom. Ond nis anfonodd efe

erioed, ac nid enfyn efe byth, y cyfryw siars ofnadwy arnom.

Beth a gais efe genym, ynte? Ceisio y mae efe genym yr act

hono â'n cysyllta wrth iachawdwriaeth dragywyddol. " Hwn
yw ei orchymyn ef: gredu o honom yn enw ei Fab ef lesu

Grist" Dyna'r peth cyntaf a gais efe genym, y peth a'i boddia

ef fwyaf, y peth a ddwg iddo fwyaf o ogoniant, a mwy nag

a fedr neb ond pechadur ei roddi iddo, a'r hyn hefyd a dn
ymaith oddiwrth hwnw enw a thynged pechadur.

O bobl, dyma yn unig a'ch ceidw, ac fe'ch ceidw hyn chwi

yn anrhydeddus : ufudd-dod ffydd. Tra y byddoch chwi yn

anghredu yr efengyl, yr ydych yn byw yn y pechod mwyaf,

ac yn dangos eich bod yn anedifeiriol am eich holl bechodau

eraill ; o herwydd i setílo â Duw ynghylch eich beîau, i'ch

heddychu âg ef yn ngAvaed Crist, y mae yr efengyl yn eich galw.

Wele alwad drugarog yr Arglwydd Dduw :
" Deuwch yr awr

hon, ac ymresymwn, medd yr Arglwydd
;
pe byddai eich pech-

odau fel ysgarlad, ânt càn wyned â'r eira; pe cochent fel

porphor, byddent íel gwlân." A'ch anufudd-dod a etybj Na

ddeuwn byth. Beth yw hyn ond gwrthryfela yn erbyn y daioni
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mwyaf? gwrihryfcla yn erbyn cariad, cnawdoliad, a gwaed

Crist ! Wedi dechre ymladd â Duw yn ei ddeddf, dyma'r

pechadur yn dal y frwydr yn yr efengyl, Ond y mae yn rhwyra

o golU'r dydd. Ar dir yr anghrediniaeth a'r anufudd-dod, nid

oes ond rhyw ddysgwyl ofnadwy am farnedigaeth ac angerdd

tân, yr hw^n a ddifa y gwrthwynebwyr. " Yr hwn nid yw yn'

credu, a ddamniwyd eisoes, o herwydd na chredodd yn enw

uniganedig Fab Duw."

II. Y mae yn yr ufudd-dod fifydd ytmmo â thetilu y ffydd

i wasanaethu Duw yn efengyl ei Fab.

Nid wyf wrth hyn yn dywedyd mai dyledswydd uniongyrchol

pob dyn yw ymgynnyg am aelodaeth yn nh Dduw, Mae yn

rhaid gwneuthur gwaith yr Arglwydd yn fFordd yr Arglwydd.

Ffordd Duw yn hynyma yw i ddyn roddi ei hunan yn gyntaf i'r

Arglwydd, ac yna i'w bobl yn ol ewyllys Duw. Pa fath bobl a

chwanegwyd at yr eglwys yn Jerusalem ar ddydd y Pentecost, a'r

dyddiau canlynol ? Rhai yn gofyn o ddifrif, " Ha wr frodyr,

beth a wnawn ni?" rhai yn edifarhâu ac yn dychwelyd, ac

yn derbyn gair Duw yn ew^llysgar. Dyma y rhai oedd yno

yn gwneuthur proffes trwy fedydd, yn cael eu chwanegu at yr

eglwys, ac oeddynt gadwedig. Y rhai anwyl gan Dduw, a

sancteiddiwyd yn Nghrist, saint a ffyddloniaid yn Nghrist lesu, a

ddangosir i ni yn ddefnyddiau yr eglwys apostolaidd ; a'r eglwys

sydd yn derbyn dynion gsvrthwyneb i hyny, nis gellir ei chyfrif,

o leiaf yn y peth hwn, yn meddu y sêl a'r argrafif apostolaidd.

Nid wyf fi, gan hyny, yn dyweyd y dylai dyn amlwg annuwiol

ymofyn am aelodaeth eglwysig yn yr ansawdd hono, Ac nid

ydwyf chwaith yn dyweyd y dylai dyn wybod ei fod yn dduwiol

cyn troi i eglwys Dduw, Y mae rhyw dir canol rhwng i ddyn

fod yn galed annuwiol ac iddo wybod ei fod yn dduwiol; ac

o hwnw y mae dynion yn dyfod i eglwys y Duw byw. Dyled-

swydd y rhai sydd ar y cyfryw dir yw rhoi eu hunain i fyny i

Grist a'i achos. Yr enaid ymofyngar, teimladol, yr hwn y mae

ofn angeu a barn yn ei ddal, bygythion y gair yn peri iddo

arswydo, a'r gobaith y mae'r efengyl yn ei osod o'i íiaen yn

ei gysuro ac yn ei gymhell,—mae deddf ffydd yn gwasgu amo ef

i fwrw ei goelbren ymysg y ífyddloniaid. Nid peth y mae sect o

bobl yn ei ofyn yw hyn ; ond y mae'r ffydd yn ei ofyn. Mae yn
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anmhosibl i wrandäwyr yr efengyl beidio_gwneuthur hyn heb fod

yn ddiystyr o Awdwr y ffydd yn ei drefn, yn anufudd i alwad y
ífydd yn y gair, ac yn wrthwynebus i effeithiau y ffydd yn ei

gydwybod a'i galon ei hun.

Mae Duw wedi trefnu i'w bobl fod yn eglwys. Pa le y cafodd

neb y dyb am fyned i'r nefoedd ar eu penau eu hunain ? Pan yr

oedd pobl Dduw ymysg un genedl, gwnaeth Duw hwy yn un

teulu. Yr oedd un archoffeiriad yn gweinyddu drostynt tuag at

Dduw, a chanddynt un addold cysegredig lle yr ymgynnullent.

Nis gall pethau fod felly dan yr efengyl. Mae achos Crist i

fyned i bUth yr holl genedloedd. Mae pobl yr Arglwydd ar

y ddaear yn cael eu gwahanu gan ieithoedd a moroedd. Ond y
mae yr Hwn a wnaeth ei bobl yn egiwys gynt, yn eu gwneuthur

yn eglwysi eto. Sonir yn fynych yn y Testament Newydd am yr

eglwysi. I ddangos pa fath rai oedd ynddynt, gelwir hwy yn
" eglwysi y saint

;

" i ddangos pa le yr oeddynt, gelwir hwy

yn eglwys Corinth, eglwys Ephesus, eglwysi Galatia, eglwysi

Asia, &c. ; ac i ddangos pwy oedd yn eu perchenogi a'u

harddelwi, gelwir hwy yn "eglwysi Duw" ac "eglwysi Crist."

Mae yn perthyn i'r eghvys hon ei hordinhadau
;
yr ordinhadau

o addohad sydd wedi eu sefydlu dan yr efengyl ; ac nis gelUr

dangos yr ufudd-dod ffydd heb ymarfer yn deilwng a chyson â'r

ordinhadau hyny. Derbyn yr efengyl, a Christ yn yr efengyl,

yw'r weithred gyntaf o ymostyngiad ffyddiog i Dduw ; a'i addoU

ef yn ordinhadau yr efengyl, yw'r brif ffordd i ddangos yr

ymostyngiad hwnw. Yn y naiU, y mae yr enaid yn gwneuthur

cyfammod âg ef, ac yn ei gymeryd i fod yn Dduw iddo ; ac yn y
UaU, y mae yn ei anrhydeddu ef megys Duw. Mae yn wir nad

yw deddf natur fel y cyfryw yn sôn dim am ordinhadau ; eto

pan y gwnelo Duw gyíammod â dyn, a chysyUtu wTtho ryw

sacramentau, mae deddf ei natur yn gahv arno i wasanaethu

Duw yn yr ymarferiad â'r rhai hyny ; ac y mae eu hesgeuluso yn

drosedd o honi. Wedi i Dduw sefydlu y ddau bren yn

sacraraentau yn nghyfammod Adda, yr oedd iddo droseddu yn

hjniy yn drosedd o hoU ddeddf ei natur. Ac wedi sefydlu

addoUad dan gyfammod Sinai, yr oedd esgeuluso yr addoUad

hwnw yn wrthryfel yn erbyn hoU awdurdod cyfammod Duw.

Yn awr, y mae'r Duw oedd yn galw am gyfryw wasanaeth gyntj
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yn galw am ei wasanaethu yn ordinhadau y cyfammod newydd.

Gan adael Eden a Sinai, yr ydym bellach i orphwys ar fynydd

Sîon ; aros gyda Christ, ac ymarfer âg ordinhadau ei efengyl.

Yn y Síon efengylaidd, y mae dinas y Duw byw, cartref yr

addoliad; yma y mae gorseddfainc y gras, ymha le y mae

Barnwr pawb yn ei amlygu ei hun fel gwrthddrych yr addoHad,

ac yn derbyn y gwasanaeth ; ac yma y mae cymanfa a chynnull-

eidfa y rhai cyntafanedig, lle y mae yr addohvyr o'r ddaear i'r

nefoedd yn cydgyfarfod yn yr addoHad. " Mi a edrychais ac

a glywais lais angylion lawer ynghylch yr orseddfainc, a'r anifeil-

iaid, a'r henuriaid ; a'u rhifedi hwynt oedd fyrddiynau o fyrdd-

iynau, a miloedd o filoedd, yn dywedyd â llef uchel, Teilwng yw

yr Oen, yr hwn a laddwyd, i dderbyn gallu, a chyfoeth, a

doethineb, a chadernid, ac anrhydedd, a gogoniant, a bendith.

A phob creadur a'r sydd yn y nef, ac ar y ddaear, a than y

ddaear, a'r pethau sydd yn y môr, ac oU a'r sydd ynddynt, a

glywais i yn dywedyd, I'r Hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd-

fainc, ac i'r Oen, y byddo y fendith, a'r anrhydedd, a'r

gogoniant, a'r gallu, yn oes oesoedd."

Os na bydd yr ufudd-dod fîydd yn cael ei roddi yn addoHad

yr efengyl, dengys hyny anufudd-dod rhyfyg. Mae byw heb

addoli Duw yn Sîon yr efengyl yn fyw heb Dduw yn y byd
;

ac y mae troi oddiwrth yr addoHad hwn yn ymadael â'r

Duw byw.

III. Mae yr ufudd-dod ffydd yn cynnwys cadw holl orchy-

mynion Duw oddiar yr egwyddorion ac í'r dybenion y mae yr

efengyl yn eu cvnihell.

Dadguddiad o Dduw i'r creadur yw gwreiddyn neu sail ei

ufudd-dod i Dduw; ac y mae pob dadguddiad o hono yn

cynnwys cymheUiadau i'r ufudd-dod iddo. Lhvfr a fydd dyn heb

rywbeth i'w gymhell at ei waith. Yr oedd ufudd-dod Adda i

Dduw yn cyfodi oddiar y dadguddiad o Dduw iddo yn ngwaith

y greadigaeth, a'r cyfammod a wnaethai Duw âg ef Y dad-

guddiad hwnw oedd sylfaen a chynhyrfydd ei hoU grefydd. Yr
oedd yr amlygiad o ogoniant Duw yn hyny yn ei rwynio i

ufuddhâu, ac ewyllys Duw yn ddadguddiedig felly yn rheol

ei ufudd-dod. Yn nghalon Adda cyn syrthio, yr oedd deddf yn

peri iddo ddywedyd, "Teilwng wyt, O Arghyydd, i dderbjn
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gogoniant, ac anrhydedd, a gallu ; canys ti a grëaist bob peth, ac

o herwydd dy ewyllys di y maent, ac y crëwyd hwynt." Ac íel

yr oedd Adda yn cael ei gyrahell i ufuddhâu o herwydd daioni

Duw fel Crëawdwr, yr oedd plant Israel yn cael eu cymhell

i ufuddhâu o herwydd ei ddaioni neillduol iddynt hwy fel

cenedl :
" Myfi yw yr Arglwydd dy Dduw, yr hwn a'th ddg di

allan o wlad yr Aipht, o d y caethiwed." Ond y mae pob

amlygiad o Dduw yn diflanu ger bron yr amlygiad o hono

yn wyneb lesu Grist ; ac ar yr amlygiad hwn y mae yr holl

gymhelliadau i'r ufudd-dod fifydd yn sylfaenedig. Mae ar

bechadur eisieu cymhelliadau arbenig iddo ei hun ; ac y mae

y rhai hyny i'w cael yn yr efengyl. Os gelwir fi i ddychwelyd at

Dduw, ei garu, a dysgwyl wrtho, mae yn ngair y ffydd y
cymheUiadau cryfaf i orchymyn fy ufudd-dod. Cred a chadw-

edig fyddi ; ni chollir pwy bynag a gredo ; cyfododd Duw Grist

oddiwTth y raeirw, ac a roes iddo ogoniant, fel y byddai ein ôydd

ni a'n gobaith yn Nuw.

Yn athrawiaeth y fifydd y mae'r cymhelliadau i ufudd-dod yn

cael eu cyflwyno ; a phan y mae yr efengyl yn cael ei derbyn

drwy ffydd, mae'r cymhelliadau hyn yn cael eu dwyn i nerthol

weithio ar y galon, ac ar holl egwyddcrion uniongjTchol ufudd-

dod, nes ysgogi yr hoU enaid i ufuddhâu. Wele yr efengyl yn

dangos Duw yn raawredd ei gariad a'i ras yn Nghrist ; ac y mae
ffydd yn credu y cariad hwnw nes y mae hyny yn cynnyrchu

cariad at Dduw yn ol, a'r cariad hwn yn peri iddo gadw ei

orchymynion. Ar yr amlygiad hwn o Dduw yr oedd Paul yn

sylfaenu ei gymhelliadau pan y mynai gynhyrfu credinwyr i

ufudd-dod :
" Yr wyf yn attolwg i chwi, frodyr, er trugareddau

Duw," tosturiaethau ei natur yn rhedeg yn nghyfryngdod ac

aberth Crist, "roddi o honoch eich cyrff yn aberth byw, sanct-

aidd, cymeradwy gan Dduw. Er gwerth y prynwyd chwi; gan

hyny gogcneddwch Dduw yn eich corfî, ac yn eich ysbryd, y
rhai sydd eiddo Duw." Beth yw yr annogaeth fa\\T i sancteidd-

rwydd? "Megys y mae y neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd,

byddwch chwithau hefyd yn sanctaidd ymhob ymarweddiad;

gan wybod nad â phethau llygredig, megys arian neu aur,

y'ch prynwyd oddiwrth eich ofer ymar\veddiad, yr hon a gawsoch

trwy draddodiad y tadau, eithr â gwerthfawr waed Crist" Beth
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YJ'x cymhelliad cryfaf i amynedd dan ddyoddefiadau ? " Oblegid

Crist yntau a ddyoddefodd drosom ni, gan adael i ni esiampl,

fel y canlynech ei ôl ef
;
yr hwn pan ddifenwyd, ni ddifenwodd

drachefn ;
pan ddyoddefodd, ni fygythiodd, eithr rhoddodd ar y

neb sydd yn barnu yn gyfiawn; yr hwn ei hun a ddg ein

pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i

bechodau, y byddem byw i gyfiawnder." Beth yw yr ystyriaeth

â'n gweithia oreu i frawdgarwch a maddeugarwch ? " Yn hyn y

mae cariad : nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni,

ac anfon ei Fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Anwylyd, os

íelly y carodd Duw ni, ninnau hefyd a ddylem garu ein gilydd.

Byddwch gymwynasgar i'ch gilydd, yn dosturiol, yn maddeu i'ch

gilydd, megys y maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwithau."

A pha beth yw yr annogaeth effeithiol i haelioni ? " Edrychwch

ar fod o honoch yn y gras hwn hefyd yn ehelaeth ; canys chwi a

adwaenoch ras ein Harglwydd lesu Grist, iddo ef, ac yntau yn

gyfoethog, fyned er eich mwyn chwi yn dlawd, fel y cyfoethogid

chwi trwy ei dlodi ef." Mae Crist wedi ein dwyn dan ddyled

hoUol iddo ei hun. " Am hyny, frodyr, dyledwyr ydym, nid i'r

cnawd, i fyw yn ol y cnawd." Nid ofn uffern yn gymaint sydd

yn peri i gristion gadw ei enau rhag traethu twyll, cadw ei law

rhag gwneuthur dim drwg, a symud ei droed oddiwrth ddrygioni

;

ond oddiwrth groes Crist y mae efe yn cael tuedd a grym i

groeshoeUo y cnawd, a'i wyniau a'i chwantau.

Mae yr ufudd-dod y mae ffydd yn ei ofyn ac yn ei gynnyrchu

yn ufudd-dod oddiar egwyddor ddiragrith. Telerau yr ufudd-

dod yn y cyfammod gweithredoedd oedd perffeithrwydd di-

bechod. Ond trwy Grist, maddeuir yr holl anmherffeithrwydd

;

eto y mae cyfraith Crist yn gofyn diragrithrwydd a'i dengys ei

hun mewn parch i holl orchymynion Duw. Maddeuir yma

fyrdd o wallau, a derbynir yr enaid cywir er maint ei ddiffygion ;

ond " ni ddaw rhagrithiwr yn ei ydd ef " Nis gall hyd yn nôd

haeddiant Crist beri derbyn sarph yn Ue pysgodyn. Na, fy

enaid, ni osodwyd mo gyfryngdod Crist i fyny i fod yn fantais

i ti ragrithio i Dduw â'th enau, a dywedyd celwydd wrtho â'th

dafod; ei anrhydeddu ef â'th wefusau, ond dy galon yn bell

oddiwrtho. IsraeÜad yn wir, yn yr hwn nad oes dwyll, yw yr

hwn a gydnabyddir yn gymeradwy gan Grist. Rhaid i'r enaid
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fod yn yr ufudd-dod, a rhaid i'r ufudd-dod fod raor ëang â

gorchymyn Duw. Nid cadw hynyma, a thori hynacw ; nid

cadw heddyw, a thori yfory; ond rhaid sefyll yn gyflawn yn

nghwbl o ewyllys Duw, heb ymgrymu i un Rimmon, na phlygu i

un Baal, nac attal dim o werth y tir, na bo dim brefiad defaid,

neu feichiad gwartheg, yn brawf na chyflawnwyd gair yr Ar-

glw}'dd. Mae deddf íîydd yn gofyn i ni gyflawni pob dyled-

swydd, a hyny ymhob peth fel y mae Duw yn peri. Nid digon

peidio g\vneuthur drwg, ond rhaid i ni hefyd wneuthur da i

bawb; nid peidio gorthrymu yn unig, ond dangos trugaredd

hefyd j nid caru cyfeiUion yn unig, ond caru gelynion hefyd. O
fy enaid, a elli di ddyweyd wrth yr Hwn sydd yn gorchymyn,

"Rhodia ger fy mron i, a bydd berffaith," fel y dywedodd y
Salmydd, "Rhodiais yn i'j raherffeithrwydd ? " A oes genyt

lygad dê yn dy rwystro heb ei dynu ymaith? Beth yw yr ond

sydd gan dy gymydogion am danat? Ai nid yw dy deulu yn

gweled dy feîau ? Ac onid yw dy gydw)'bod yn dy gondemnio ?

Ond nac anobeithia eto. Dos yn ymostyngar, yn ol trefn y
ffydd, am faddeuant gan Dduw iachawdwriaeth, ac am nerth

rhagUaw i roddi yr ufudd-dod ffydd a ofynir oddiwrthyt.

Mae yn rhaid hefyd, yn yr ufudd-dod ffydd, ufuddhâu ymhob
peth i'r dyben penodol y mae'r ffydd yn ei osod o'n blaen, a hyny

yw, cyrchu at ogoniant gras Duw. Hunan-gyfiawnder a hunan-

glod, Y^ hoU amcan dynion di-ffydd yn eu hufudd-dod. Ac yn
wir, pan yr oedd dyn i gael ei gyfiawnhâu trwy ei weithredoedd

ei hun, yr oedd ganddo ryw fymryn o le i ymogoneddu ynddo ei

hun. Ond y mae deddf ôydd wedi cau allan yr holl ogoniant

oddiwrth ddyn, ac y mae ei hoU drefn hi wedi ei bwriadu i

ddychwelyd y clod yn gwbl i ras y nefoedd. Ein rhagluniaethu,

ein prynu, ein creu yn Nghrist lesu i weithredoedd da, a'r cyfan,

sydd "er mawl gogoniant ei ras ef." Wedi i Dduw wneyd y
cwbl o ras i bechadur, bydd y pechadur bellach ara wneyd

y cwbl i ddyrchafu gras. Gwaith un arall, nid ei waith ei hun,

yw'r cyfiawnder sydd yn dieuogi'r pechadur, ac sydd yn dyfod yn

ddawn trwy ras iddo. Ac y raae yn cael dawn bywyd tragy-

wyddol trwy Grist cyn dechre gwneuthur dim da ei hun. Felly

efe a weithia oddiar fywyd ; a'i arwyddair fydd, I'r Arglwydd yr

ydwyf yn byw, Yr hyn a lefara ei Arglwydd a greda
\
yr hyn a
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esyd ei Arglwydd arno, a wna ; a'r hyn a gais oddiwrtho, a rydd

;

a'r cyfan oddiar gariad ato, ac er gogoniant iddo. Ei awyddfryd

a'i hyfrydwch a fydd niynegu rhinweddau yr Hwn a'i galwodd

allan o dywyUwch i'w ryfeddol oleuni ef.

Cofìwn mai dyraa ydyw hoU grefydd pechadur : ufudd-dod

fifydd. Act o ffydd yw dechre yr ufudd-dod, a thrwy ffydd yr

ufuddheir hyd y diwedd. Mae yn anmhosibl i ddyn wneuthur

dim i ryngu bodd Duw tra byddo ei berson dan ddigofaint Duw,

a'i galon dan lywodraeth gelyniaeth ato ; ac am bob un sydd heb

gredu i'r Mab, "y mae digofaint Duw yn aros arno ef" Pan yr

oedd Israel ddirywiedig yn offrymu y dall, y clofî, a'r clwyfus, yn

aberth i'r Arglwydd, dywedai Malachi, "Cynnyg ef yr awrhon

i'th dywysog, a fydd efe boddlawn i ti?" Gallwn ninnau ofyn,

Pa dywysog a fyddai boddlawn i ryw wasanaeth rhagrithiol a

wnai gwrthryfelwr oddiar orfodaeth, tra y gwyddai fod ei galon

yn Uawn gelyniaeth ato ef a'i lywodraeth, a thra y byddai ei

fywyd yn ofynol gan ddedfryd y gyfraith ? Na, nid gwasanaeth

y rebel a ofynir, ond ei fywyd ef Rhaid ei adferu i íîafr ei frenin

cyn y gelUr derbyn ei wasanaeth. Felly tra byddo'r pechadur

dan felldith deddf Duw, ei fywyd yw yr hyn a ofynir. Rhaid

i waed Crist buro ei gydwybod oddiwrth weithredoedd raein^'on

cyn y caiff, nac y gall, wasanaethu y Duw byw. Y peth cyntaf

gan hyny a ofynir oddiwrth bechadur tuag at ei dderbyn yn

gymeradwy yw credu yn Nghrist. Heb hyn, bydd yr oU a wnêl

yn wrthodedig; ond wedi cael hyn, bydd yn dilyn wasanaeth

derbyniol gan yr Arglwydd. Dyna bellach y beîau yn cael

eu maddeu, y person yn cael ei godi i ffafr Duw, a'r galon

yn cael ei hadnewyddu i garu Duw, a'i hoU weithredoedd

yn ganlynol yn cael eu gwneuthur mewn cariad, ac yn rhyngu

bodd i'r Arglwydd yn dda. Mae ffydd yn cyd-daro â Duw am y

lle i osod yr ufudd-dod. Mae yr ufudd-dod deddfol, yr ufudd-

dod am fywyd, yn wrthryfel yn erbyn trefn yr efengyl ; ond iaith

credinwyr ydyw, " Ninnau a gredasom yn Nghrist lesu, fel ein

cyfiawnhäer trwy ffydd Crist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf."

" lesu ei hunan

011 o flaen y fainc i mi,"

medd yr enaid sy'n credu; ä'i ddaioni ef fel Gwaredwr sydd

ganddo yn gymhelliad mawr i'w ddilyn a'i wasanaethu.
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Mae hyn yn galondid o'r mwyaf i ffydd pechadur, ac i'w waith

yn byw trw'y ffydd : ufudd-dod ydyw. Duw sydd yn peri i

ni gredu; ac anufudd-dod yw anghrediniaeth. Dyma ddyben

bygythion, rhybuddion, galwadau, a chymhelHadau Duw yn ei

air: **Y pethau hyn a ysgrifenwyd fel y credoch chwi mai

yr lesu yw y Crist, Mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd

yn ei enw ef." Os bydd neb neu rywbeth am dy attal di,

bechadur, i gredu yn Mab Duw, dywed mai Duw ei hunan

a barodd i ti wneyd hyny. Yr wyt ti yn annheilwng. Ydwyf,

ond y mae Duw yn gorchymyn i mi ddyfod ato trwy Grist.

Nid oes genyt ti ddim hawl na haeddiant am iachawdwriaeth.

Nac oes, ond y mae gorchymyn Duw yn rhoi hawl i mi droi ato

ef am danl Pe byddai fy nghydwybod yn g^yneuthur i mi

feddiannu fy hoU bechodau, a lleng o gythreuliaid uffern yn

ceisio fy rhwystro ymlaen, er hyny mi âf at Dduw yn Nghrist, am
ei fod ef yn fy ngalw. lë, pe byddai Duw ei hun yn ymddangos

fel un arn wrthod fy enaid, etò ni thrown yn ol, ond mi a

waeddwn, Wele fi, canys gelwaist aniaf Nage, O Arglwydd

Dduw, nis geUi fy ngwrthod yn nhrefn yr efengyl. " Cofia y
gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio."
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Y GWEINIDOG I WYLIO ARNO EI HUN.

Cynghor a draddodwyd yn y Cyfarfod Ordeinio yn Nghy.mdeithasfa

V Bala, Aíehefin ii, 1834.*

FY MRODYR ANWYL,—Yr ydwyf wedi llafurio cryn lawer er

pan y nodwyd fi i hyn o orchwyl, am air i'w ddyweyd a

fyddai buddiol. Bum yn ceisio chwilio y Bibl, fy hunan, a

chwithau. Mae fy meddwl wedi bod yn edrych arnoch yn eich

Uyfrgelloedd, yn eich teuluoedd, yn mhrofedigaethau a llafur eich

bywyd gweinidogaethol, yn gorphen eich gyrfa yn angeu, ac yn

rhoddi cyfrif i Dduw yn y farn dragywyddol. Ac wrth sylwi

arnoch yn yr amgylchiadau arswydlawn hyn, rhedai geiriau hygof

Paul, yn ei g}'nghor i Timotheus, i fy meddyhau, oddiwrth y rhai

y ceisiaf eich cyfarch y fynyd hon :

1 TlMOTHEUS iv. 16 : "Gwylia arnat dy hun."

2 TiMOTHEUS iv. 5 : "Gwylia di ymhob peth."

Ymha olygiad bynag yr edrychwn ar y geiriau, y maent yn

haeddu pob derbyniad. jMaent yn eiriau hen gristion, a hen

weinidog, ac apostol lesu Grist, ac yn eiriau diweddaf ganddo

• Sylwedd y Cynghor hwn a draddodwyd ar neillduad y brod}Tr parchedig,

David Jones, Caemarfon—Ellis Phillips, Wrexham—John Davies, Nerquis—
a John Edwards, Llangollen.
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hefyd. Wedi gwasanaethu yr Arglwydd gyda phob gostyngeidd-

rwydd, a Uawer o ddagrau a phrofedigaethau, nes gorphen ei yrfa

a chadw'r fifydd, mae efe yn awr yn hynafgwr, a charcharor lesu

Grist, ar gael ei aberthu trosto, a'i ogoneddu g}'dag ef byth. Ac
wedi cael dwfn brofiad o bwys y gwaith, a llawn olwg ar fawredd

ei wobr, mae yn rhoi bloedd ar bob un a ymaflai ynddo, " GwyHa
di ymhob peth !

"

Fy mrod}~ yn wyliedyddion y gwnaethpwyd chwi. Yr ydych

i edrych ar yr holl braidd, i wylio dros eneidiau, ac i wyUo ar yr

athrawiaeth ; ond goddefwch i mi yn awr eich galw yn nês adref,

i edrych a gwylio arnoch eich hunain.

I. GwyHwch arnoch eich hunain gyda gohvg ar y fagl a all

fod i chiüi yn eich cyfansoddiad a\h tyinherau tiaturiol.

Mae gTí'eision Duw wedi eu neiUduo i waith y weinidogaeth

cyn eu llunio yn y groth, ac yn cael eu cymhwyso iddo wrth eu

llunio ynddi. Yno y gosodir y sylfaen ar ba un y bydd yr

Ysbryd yn adeiladu—y rhoddir y defnyddiau y bydd iddo ef eu

cysegru, a'r llestri a addurna i ddal y trysor, a dwyn enw Crist

ger bron y cenedloedd. Ond dylem gofio y gall hyd yn nôd

y pethau hyny, yn eu cyfansoddiad a'u t}'mher naturiol, ag sydd

fanteisiol i ras a doniau yr Ysbryd weithredu, fod felly hefyd

i lygredigaeth eu natur dori aHan i fod yn fagl, rhwystr, ac

anharddwch arnynt yn y gwaith.

GwyHwch arnoch eich hunain os oes yna rywbeth manteisiol i

zel dduwiol Phineas ennynu, gan y gaU hwnw eich bradychu i

waeddi am dàn o'r nef fel y dysgybHon, ac i yru yn ynfyd

fel Jehu. Trwy eich C)-mhwysderau naturiol i lywodraethu yn

dda, gellwch, heb wybod i chwi eich hunain, gael eich bradychu

i dra-arglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw. Trwy yr hyn, yn eich-

tymher naturiol, sydd yn tueddu i'ch gwneyd yn ddiog i lefaru,

geUwch, heb wyHadwriaeth, goHi bod yn athrawaidd. A gaH yr

hyn, o'i amaethu gan ras, a'ch gwna yn eofn a gwrol yn fibrdd

eich dyledswydd, a'ch dal }n gryf yn erbyn pob gwrthwynebiad,

beri i chwi anghofio fod pawb yn nheyrnas Crist i fod yn

ostyngedig i'w gilydd, ac nad yw esgob i fod yn gyndyn.

Rhaid oedd i'r ofìfeiriad íod yn ddianaf; a " rhaid i esgob fod

yn ddiargyhoedd." Ond, fel yr oedd anaf y naiH, feUy y gaH y
peth sy'n achl) suro Hawcr o L,oiiiadau y iiall, dd) fud gydag ef o'r



y Guieiniiio^ i Wylio arno ei hun. 2^5

bru. Am hyny, fy mrodyr anwyl, mynwch wybod o ba ysbryd a

thymher yr ydych. Darllenwch y Uythyrau at Timotheus a

Titus ; ac edrychwch i ba rai o'r rhinweddau, y cymheUir chwi

yno, y mae anaiharodrwydd yn codi oddiar dymher eich natur,

ac arferion eicìi bywyd ; ac ymdrechwch i ymarfer eich hunain i

dduwioldeb yn y pethau hyny, nes y caffoch y fuddugoUaeth

arno. Edrychwch i ba rai o'r beîau a nodir yno y mae eich

cyfansoddiad naturiol yn fanteisiol i lygredigaeth eich natur

dueddu ; a oes yna Jonah gyndyn, neu Demas fydol, neu

Diotrephes yn chwennych y blaen, neu Dafydd fyrbwyU. A
dyblwch eich diwydrwydd i roi heibio y pechod sydd barod i'ch

amgylchu. Mynwch adnabod eich perffeithrwydd gyda Duw

trwy ymgadw rhag eich anwiredd (Psal. xviii. 23). A chofiwch

mai ordinhâd arbenig er marweiddio y pechod y byddo magwr-

aeth iddo yn ein cyfansoddiad naturiol ydyw cosbi y corff,

a'i ddwyn yn gaeth, trwy wyUadwriaeth, cymedroldeb, ymprydiau,

a gweddíau dirgel. Ond y mae Ue i ofni ein bod yn dirfawr

esgeuluso hyn.

Bydd eich tymherau naturiol gyda chwi yn yr hoU waith, bob

amser, ymhob amgylchiad, a'r drwg yn barod i dori aUan

drwyddynt ar bob achlysur. Am hyny, gwyUwch amoch eich

hunain wrth drin yr athrawiaeth, y ddysgyblaeth, a'r sacramentau

sanctaidd, yn enwedig os byddwch yn eu trin mewn ffordd o

ddadl \ oblegid y mae'r gelyn sydd i chwi yn eich tymher natur-

iol yn barod. fe aUai, " i gymysgu eich gwaed " drwg " ynghyd

â'ch aberthau." Yr ydych yn dwyn tân yn eich mynwes a rydd,

os cynneua, sawyr uffern ar bethau'r nef Ac heb wyUadwriaeth,

gaU eich afiechyd greddfol dori aUan fel gwahanghvyf Uzzíah

wrth arogldarthu i'r Arglwj-dd yn ei deml.

II. GwyUwch arnoch eich hunain gyda golw^ ar demfasiynau

eich lle a'ch swydd.

Mae yr Arglwydd yn rhoddi y doniau gweinidogaethol er

magwraeth gras ; ond yn aml y mae pechod yn eu troi yn faeth i

lygredigaeth, ac yn enwedig i falchder. Mae yn wir y gaU y

meddwl gostngeiddiaf awyddu am enniU cymeradwyaeth rhai

eraiU ; ac arn na feiddia gymeradwyo dim ynddo ei hun, nis gaU

lai na synu a Uoni pan yr enniUo ganmoUaeth ei frodyr, er ei fod

yn gAvrido wrth ei dderb}n. A phe y cedwid ni yn wastad yn
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ngolwg ein gwaeledd, a phwys y gwaith, byddai rhyw awgrym

doeth o foddlonrwydd ein cyfeiUion yn anghenrheidiol ymron i'n

cadw rhag digaloni ynddo. Eto y mae hunan ar ei wyUadwr-

iaeth, ac, fel gweision Benhadad, yn dysgwyl yn ddyfal a ddaw

dim oddiwrthynt hwy iddo gipio yr amnaid lleiaf i'w droi at

wasanaeth oferedd.

Gallem ryfeddu fod y gwaith a wasgai feddwl apostol i waeddi,

" Pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ? " yn goddef i feddyliau

rhai mor wael a diaddurn â ni falchío ynddo. Ond eto mae'r

gair, a sylw, a phrofiad, yn cyd-dystio fod ynddo rywbeth a

all fod yn demtasiwn i gyfryw ynfydrwydd. Pan fyddo y g\vein-

idog ieuanc, fel ei Feistr, â llygad pawb yn y synagog yn crafifu

arno, a sôa yn myned am dano trwy jt holl wlad oddiamgylch,

a'r rhai ffolaf o'i gyfeilHon yn dechre ei syfrdanu â'u canmoliaeth

bron cyn diwedd ei bregeth, fel y wraig a waeddai, " Gwyn fyd y

groth â'th ddg di, a'r bronau a sugnaist," nerthoî yw y gras â'i

ceidw ar y pryd, fel yntau, yn addfwyn a gostyngedig o galon.

O y mae eu lle a'u doniau gweinidogaethol fel gwenwyn i lawer !

y maent yn chwyddo. Ac odid na bydd Uawer yn yr amrywiol

siroedd yn edrych arnoch chwithau, anwyl frodyr, fel y barbariaid

ar Paul—"gan ddysgwyl iddo ef chwyddo"—ac yn ofni i'ch

codiad fod yn godiad i'ch gwaradwyddo, ac i syrthio i fagl, îe, i

ddamnedigaeth diafol. Ond gobeithiwn y byddant, fel y rhai

hyny, " wedi hir ddysgwyl, a gweled nad oedd dim niwed yn

dygwydd," gyda gorfoledd yn " newid eu meddwl," gan dystio,

Dyn Duw yw efe !

Cofiwch nad oes dim yn fwy dinystriol i feddylfryd ysbrydol

' na balchder calon. Beth yw meddylfryd ysbrydol ond arosiad yr

enaid ar bethau Duw yn ei hoU fyfyrdodau, a'i ymlyniad wrthynt

yn ei hoU serchiadau gyda blâs a hyfrydwch? Beth }^v dyn

ysbrydol ond dyn â'i serch ar bethau sydd uchod—holl fryd,

bwriad, meddylfryd ei galon yn ddaionus bob amser? Iddo ef y

mae'r Ysgrythyrau, nid yn unig yn weithd, Ue y mae yn gwneyd

ei orchwyl fel gweinidog, ond yn feusydd hyfryd lle y mae yn

ymrodio pan heb ddim araU i'w wneyd. Wele nefol agwedd ! ac

hebddi i ryw fesur, diffrwyth a fyddem tuag at wneyd pethau

Duw yn orchwyl ein b) wyd. Ond beth sydd yn fwy dinystriol i'r

agwedd hon na hunan, os na b\dd dan gyson farweiddiad? Mae
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yn troi hoU allu myfyrgar yr enaid i'w wasanaeth, ac yn

gwneuthur dyn yn ganolbwynt iddo ei hun. Mae yn ei yru i

grwydro mewn dychymygion ofer a g\vag am fawrhydi. Nid

yw ei fyfyrdodau ond math o ddydd-freuddwydion, lle y mae yn

gweled ei hun y peth nid yw, yn gwneyd yr hyn nis gwna, ac yn

mwynhâu )Tr hyn na fêdd. Ac ni bydd >t hyn a gaffo yn y

gwaith, hyd yn nôd gan Dduw, ond porthiant i oferedd ei

feddwl, a maeth i un o'r chwantau gwaethaf a halogodd y

natur ddynol erioed. "Dringaf!" yw iaith y galon o hyd

;

" mi a ddringaf i'r nefoedd, oddiar ser Duw y dyrchafaf fy

ngorseddfa; dringaf yn uwch na'r cymylau;" îe, os hunan fydd

ar >T orsedd, nid oes derfyn, ond, " tebyg fyddaf i'r Goruchaf !

"

Yn gyffredin iawn, chwi a gewch y gorlHí gi^'ag, sydd yn halogi

eich meddwl yn y gwaith, yn byrlymu o'r ffynnon hon : hunan.

O iachaer ffrydiau ein syniadau trwy fwrw halen i ffynnonell

y dyfroedd; ac yna ni bydd oddiyno far^rolaeth mwyach na

diffrwythdra ; canys " syniad )t Ysbrj'd, b}-wyd a thangnefedd

yw ;
" ac y mae yr hwn " sydd â'i ewyllys yn nghyfraith yr

Arghvydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos, fel pren

wedi ei blanu ar làn afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth

yn ei bryd."

Gwyhwch yn neillduol rhag balchder ; canys nid oes dim a all

fod yn fwy niweidiol i'r ysbryd hwnw ag sydd yn anghenrheidiol

i'ch gwneyd yn gydweithwyr Duw â'ch brodyr—ysbryd ag y mae

ein duU ni o lafurio yn galw yn arbenig am ei faethu. Y mae

gweinidogion eraill yn llafurio bob un yn ei winllan ei hun,

i'r hon nad oes i'w brodyr ddyfodfa, oddigerth yn achlysurol.

Ond yr ydym ni o hyd ymhUth ein gilydd; ac yr ydym nid

yn unig yn llafurio yn yr un maes, ond fel ychain â'n gwddf yn

yT un iau. Ac nid oes dim â'n ceidw i gyd-dynu ond yr ysbryd

a'n dysg i gyd-ddwyn, i faddeu, ac i lawenhâu yn hwyddiant

ein gilydd fel yr eiddom ein hunain. Ond beth sydd yn fwy

dinystriol i'r ysbryd hwn na balchder? Mae y rhai sydd â'u

serch arnynt eu hunain yn ddiserch i'r rhai da. Mae cynhen Ue

byddo gwag ogoniant—ymrysonau lle byddo ymchwyddo ac

ymhoU pwy fydd fwyaf. Ac nid oes i'w ddysgwyl ond cenfigen

chwerw, ac ymryson, a therfysg, pan fyddo brodyr yn feistriaid

lawer. Ni wna cael, mwy na methu cael, y parch a fynai iddo ei
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hiu), byth mur baich yn anwyl o'i frodyr. Os caiíf efe y parch,

niae yn chwyddo i ddiystyrwch a thra-arglwyddiaeth arnynt

;

ac os cyferfydd â siomedigaeth, mae yn syrthio i genfigen,

rhagfarn, a chwerwedd atynt. Gras, a doniau, a llwyddiant

ei frodyr, a fyddant iddo ef yn elynion calon ; a'u cwympiadau,

eu hanaf, a'u haflwydd, a fyddant iddo yn elfen ac ymborth.

Wedi anobeithio am yr anrhydedd a fynai iddo ei hun, efe

a edrych yn genfigenus ar bob seren ddysgleirach na'u gilydd

yn ôurfafen yr eglwys, ac a ddirgel ddymuna hvyddiant i gynffon

y ddraig i'w tynu i'r ddaear.

Pell oddiwrthyf yw meddwl raai felly yr ydych chwi, fy anw^l

frodyr, er fy mod yn dywedyd fel hyn. Eto, megys nad ydych

chwi, mwy na minnau, yn hòni bod yn lân oddiwrth falchder, nid

ydych ychwaith goruwch teimlo ei gynhyrfiadau mewn Uwybrau

mor gythreulig a r rhai hyn. A dylai y cynhyfiad lleiaf ein defifro

i gofio ymha beth y dybenai pe cai ei ffbrdd ei hun. Byddai

pob meddwl uchelgais yn myned â ni, ar ol ein hen dad, i

ymgais am orsedd Duw, a phob meddwl cenfigenus â ni, ar

ol Cain, i ladd ein brodyr. Gwyhwch yn neiUduol rhag i'w

gynhyrfiadau oeri eich cariad, yn enwedig at eich cydradd a'ch

cyffelyb ; oblegid at eich brodyr fyddo is na chwi, neu at eich

tadau, y rhai yr ydych wedi hen arfer edrych arnynt ymhob

golygiad o'ch blaen chwi, nid oes, ar y cyfrif hwn, gymaint i oeri

brawdgarwch, am nad oes gymaint i gynhyrfu eiddigedd, ac

i ddeífroi cenfigen. Ond i un weled ei gyfifelyb yn ei adael,

ac yn enwedig gweled yr hwn oedd ar ei ol yn myned o'i

flaen, sydd annyoddefol i hunan a balchder. O brofteswyr, na

chwythwch y tân drwg yn mynwes pregethwyr ieuainc, trwy

siarad am danynt megys rhai yn cydredeg am ragoriaeth

!

Dysgwn ninnau, fy anwyl frodyr, lawenychu yn ewyllysgar yn

ngoleuni canwyllau a fyddo yn llosgi yn fwy tanbaid na ni

ein hunain. Bydded gweithrediadau balchder yn ein gwneyd

jyn ostyngedig; a thra y cynhyrfo hunan, dysgwn ein ftìeiddio

ein hunain.

III. Gwyhwch arnoch ein hunain gyda golwg ar beryglon a

themtasíynau eich oes dch tymmor.

Pa beth bynag mewn gorchwyUaethau gì^'ladol, arferion y byd,

ynghyd a bywyd cyfíredin crefyddwyr yn ein tymmor, a all
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fod yn achlysur i'r diafol a llygredigafth ein calon i'n tynu

o gymdeithas â Duw, ac oddiwrth Iwybrau ufudd-dod,—y mae
hyny i ni yn demtasiynau ein tymmor. Megys y mae i bob dyn,

a phob gT^'lad, felly hefyd y mae i bob oes, ei themtasiynau

neiUduol. Ac anwybodaeth ac esgeulusdra proffeswyr o demtas-

iynau neillduol eu hoes, sydd wedi bod yn brif achosion a

moddion adfeiliad yr eglwys yn yr ararywiol oesoedd. Felly

y llwyddodd coelgrefydd yn y naiU oes, Uygredigaeth yn y llall,

a chyfeiliornadau yn y drydedd. Fel y mae temtasiynau yr

egl\s7s yn wahanol jti yr amrywiol oesoedd, felly hefyd y mae'r

pethau ymha rai y mae yn adfeilio ac yn ymlygru. Ac O pwy

sydd yn adnabod—pwy sydd yn gwyUo—a phwy sydd yn dianc

rhag niweidiau temtasiynau neillduol eu hamser? Mae proffes-

wyr y naill oes yn barod i ddychrynu wrtli feddwl am
lygredigaeth profîeswyr mewn oes arall, tra y gallant fod gymaint

yn ngafael Uygredigaeth eu hoes eu hunain â hwythau. Mae
Uawer yn deall y pethau, a'r prif demtasiynau i'r pethau hyny,

trwy ba rai y llygrwyd yr eglwys íìl o flynyddoedd yn ol; " ond

yr amser hwn, pa fodd nad ydych yn ei ddeall ? " Os edrychwn

ar weinidogion yr eghyysi ryw bryd a basiodd wedi eu trybaeddu

yn llygredigaeth neiUduol eu hamseroedd a'u gwledydd, yr ydym
yn barod i ofyn mewn syndod, A ydyw yn bosibl fod y dynion

hyn yn dduwiol? Ond y mae lle i ofni fod llawer o honom
ninnau wedi ein gwisgo gymant â diUad budron ein hamser,

fel pe ein dangosid i rywrai oesoedd a ddaw, y byddent yn barod

i ofyn yr un cwestiwn. Byddai yn chwith genym ni yn yr oes

hon feddwl am bregethwr yn r i chwaneg nag un wraig;

ond fe allai na byddai meddwl am dano yn wingar, yn dar-

awydd, neu yn fydol, ddim yn gwbl mor annyoddefol i'n

teimladau, o herwydd nad yw hyny yn gwbl mor anghyffredin

yn ein hoes.

Dichon nas g\\7r Uawer o honom i ba raddau yr ydym eisoes

wedi cael ein Uygru gan demtasiynau ein dydd. Maent fel yr

jhaul yn newid lüw ein crwyn heb yn wybod i ni. W'rth hir fyw

gyda phechodau, mae proffeswyr yn colU teimlad bywiog o'u

dnvg, eu heuogrwydd, a'u cyì^'ilydd, a'r naiU ar ol y UaU yn

lUthro iddynt, nes coUi bod yn berffaith gyda Duw yn eu hoes.

Weithiau y mae temtasiynau yr eglwys mewn oes yn nerthol
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a chynddeiriog iawn ;
erlidigaethau, cyfeiliornadau, a llygredig-

aethau, fel pläau dinystriol, neu fel afonydd cryfìon o safn

y ddraig, nes gwneyd yr amseroedd yn enbyd. O mor efifro

y rhybuddiai lesu Grist ei ddysgybHon yn y fath amser

!

" Cyfyd gau gristiau, ac a dwyllant lawer. Edrychwch rhag

i neb eich twyllo chwi. Amlhâ anwiredd, ac fe oera cariad

llawer. Gwyliwch rhag i'ch calonau un amser drymhâu." Ac
felly y rhybuddiai Paul :

" Mae yr Ysbryd yn eglur ddywedyd yr

ymedy rhai yn yr amseroedd diweddaf oddiwrth y ffydd. Oddi-

wrth y gwirionedd y tröant ymaith eu clustiau, ac at chwedlau y

tröant. Eithr gwyUa di ymhob peth ; aros yn y pethau a

ddysgaist ; bydded genyt ffurf yr ymadroddion iachus, yn y ffydd

a'r cariad sydd yn Nghrist lesu. O Timotheus, cadw yr hyn a

roddwyd i'w gadw atat." Ac os yw ariangarwch yn peri i eraiU

gyfeiüorni oddiwrth y ffydd, "tydi, gr Duw, gochel y pethau

hyn."

O fy mrodyr, os ydych wedi eich galw i wyüo ar yr athraw-

iaeth mewn oes ag sydd eisoes wedi adfeilio mewn cariad ati, ac

os daw yr amser pryd na ddyoddefant hi, a Satan yn derbyn

awdurdod i dwyllo a gorchfygu, proffeswyr yn troi ymaith eu

clustiau oddiwrth y gwirionedd, ac yn merwino am rywbeth yn ei

ie, a Duw yn anfon iddynt amryfusedd cadarn fel y credont

geiwydd—gau-athrawon yn cael eu pentyru, heresiau dinystriol

yn cael eu dwyn i mew^n, llawer yn canlyn eu dystryw hwynt, a

ffordd y gwirionedd a phawb a safant ynddi yn cael eu cablu a'u

difrîo,—pa beth, fy mrodyr, a barai i chwi aros yn yr athraw-

iaeth ar y fath amser á hwn, ac i fod yn foddlawn i ymadael

âg enw, cysur, a chyfeillion, a myned trwy warth ac erlid, dirgel

a chyhoeddus, er ei mwyn ? Mewn gwirionedd, nid opiniwn

marwaidd mai hi yw y wir athrawiaeth, na'r ystyriaeth mai hi

yw athrawiaeth y blaid y perthynwch iddi, na pharch i rai a fu

yn ei phregetliu, na medr i ddadleu drosti, a wnai hyny, Nid

. oes dim, fy mrodyr, a barai hyny ond goleuni ysbrydol i weled

gogoniant y gwirionedd—profiad, mewn canlyniad, o nerth a

rhinwedd y gwirionedd yn trosglwyddo gras Duw i'ch eneidiau,

ac yn eich newid i'w ddelw—dysgu y gwirionedd fel y mae yn

yr lesu, a thrwy y ddysgeidiaeth profi fod yr Arglwydd yn

dirion, a'r effeithiau yn peri dodi heibio, o ran yr ymarwcddiad
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cyntaf, yr hen ddyn yr hwn sydd lygredig, ac ymadnewyddu yn

ysbryd y meddwl, a gwisgo y dyn newydd,—o hyn y tardd cariad

at y gwirionedd, cadernid ynddo, zel drosto, ac ymdrech o'i blaid.

Y galon fyddo wedi ei chryfhâu â gras y wir athrawiaeth, nis

arweinir oddiamgylch âg athrawiaethau amryw a dyeithr.

Fy mrodyr, os ydych yn byw mewn oes ag y mae anwiredd

yn amlhâu, proffeswyr yn byw mewn pechodau, yn ariangar, yn

ymfifrostwyr, yn feilchicn, &c., gwybyddwch fod yr amseroedd yn

enbyd. Ac nid heb wyUo arnoch eich hunain y cedwch eich

dillad yn lán, a'ch gwefusau yn bur, â chwithau yn trigo ymysg

pobl halogedig. O mor anhawdd yw cadw yn effro mewn amser

cysglyd ! Mae yr eghvys mewn amser nosog fel tref yn y nos.

Ewch trwyddi yn lled gynnar ar y nos, mae goleu yn y naill d
pryd y mae'r llall yn dywyll

; y naiU deulu i fyny pan y mae teulu-

oedd eraill yn gorwedd. Ond fel y mae'r nos yn cerdded, mae'r

teuluoedd effro yn myned yn anamlach, ffenestr ar ol ffenestr yn

tywyllu, drws ar ol drws yn cau, a'r naiU heol ar ol y Uall yn

disgyn i dywyUwch a dystawrwydd, nes o'r diwedd y mae yr hoU

ddinas yn cysgu, a phrin y ceir y gwyhvyr yn effro. FeUy nid ar

unwaith y mae hoU eglwys Dduw yn syrthio i gwsg. GaU y naiU

blaid fod yn effro ar ol y blaid araU, a'r naiU gynnuUeidfa ar ol y
gynnuUeidfa araU, ac ambeU i gristion, neu weinidog, fel un

anesmwyth mewn gAvely yn rhwystro eraill i gysgu, nes y maent

yn chwerwi wrtho. Ond yn raddol fel y mae y rhai mwyaf effro

yn myned i gwsg y bedd, ac eraiU i wrthgiliad, dyna yr hoU

eglwys yn cysgu. Ac yn y fath amser, odid nas gallai lesu Grist

ofyn i'r mwyaf ysbrydol, " Simon, ai cysgu yr wyt ti ? " O íy

mrodyr, os ydych wedi eich gosod ar furiau Síon yn y fath

amser, "ymogelwch, gwyliwch, a gweddiwch, rhag iddo ddyfod

yn ddisymwth, a'ch cael chwi yn cysgu. Gwyn ei fyd y gwas

hwnw yr hwn y caiff ei Arglwydd ef, pan ddêl, yn effro." Wrth

edrych ar agwedd y byd a'r eglwys yn y dyddiau hyn, mae mwy
o le i ofni drwg, fe aUai, nag i obeithio am ddaioni. Pa fodd

bynag, mae hyn yn briodol :
" Byddwch sobr, gwyliwch." Nid

ar ol gwybod yn sicr fod rhywbeth i fod, a pha beth a fydd,

a pha bryd y bydd, y mae dechre gwylio, ond yn wyneb yr

arwyddion Ueiaf fod perygl yn agosâu. Ac os na ddygwydd

yn ein hoes ddim mwy nag a welsom, eto os bydd i'n hofnau ein
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deffro, a'n gweithio yn nês at Dduw,—pob peth yn dda;

o herwydd yna ni a fyddem yn barod i wynebu pethau sydd

yn sicr, a phethau sydd i ni yn Uawer mw-y eu pwys na dira

a all ein cyfarfod yn y byd hwn, sef, myned o honom i'r byd

tragywyddol, ynghyd a'r hoU ganlyniadau.

IV. Gwyhwch arnoch eich hunain fel rhai sydd wedi eu gosod i

fod yn arddangosiad Grist a'i athrawiaeth i'r eglwys.

Megys na ddaeth y Pen-cenadwr mawr i roddi hysbysiad

Ìathrawiaethol yn unig o'r Duw anweledig, ond i fod yn ddelw

lac arddangosiad o hono yn ei Berson a'i waith ei hunan, felly y

jmae yr îs-genadon, nid yn unig i ddyweyd am rinweddau Crist, a

[sancteiddrwydd ei athrawiaeth, ond i fod yn eu personau, eu

ítymher, eu hysbryd, a'u bywyd, yn arddangosiad o honynt i'r

i eglwysi. Yr ydych wedi eich gosod yn genadau dros, yn Ue

Crist. Mae ar ei galon ef gael pechaduriaid i gymmod â Duw

;

ac y mae efe wedi eich gosod chwi i erfyn aruynt yn ei le.

O am fod i ryw fesur fel Crist—yn lle Crist

!

Edrychwxh am ei gynnrychioU ef yn ei swyddau, a thebygoU

iddo yn ei rasau. Fel y gosododd y Tad ef yn Frenin ar Síon,

raae yntau wedi eich gosod chwithau i weinyddu ei lywodraeth ef

ynddi. Ymdrechwch i weinyddu ei ddeddfau, a dim ond ei

ddeddfau ef—yn ei Ysbryd ef, a dim ond ei Ysbryd ef, fel y

profo yr eghvysi ei fod ef yn cyfateb i'w enw fel eu Brenin—yn

Uariaidd, addfwyn, a gostyngedig o galon, a'i awdurdod ymhob

peth yn tueddu i adeiladaetti, ac md i ddinystr. Dysgwch ei

athrawiaeth ef yn ei Ysbryd ef, nes trwoch chwi yr adnabyddo y

praidd lais y Bugail, ac y protant y gras sydd ar ei wefusau fel

eu Prophwyd mawr. Ac fel y mae eíe yn byw bob amser i

eiriol drostynt, felly yr ydych chwithau i ymdrechu yn wastadol

drostynt mewn gweddíau, a liyny yn ol eu hamrywiol oedran,

temtasiynau, amgylchiadau, profiadau, a'r amseroedd a fyddo

i yn myned drostynt hwy. O fy mrodyr, gwaith sydd yn cael ei

jroddi i chwi yma heddyw, ac yn waith y profwch chwi ef os

meddyUwch am roi cyfrif am dano yn Uawen ac nid yn drist.

'O yr addfwynder, y gostyngeiddrwydd, y zel dros Dduw, y

jparodrwydd i'r groes, y marweidd-dra i'r byd, a'r amynedd a'r

'tynerwch at ddynion, sydd yn eisieu i'w arddangos ef a'i athraw-

liaeth iddynt

!
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Mae dynion yn barod i feddwl nad oes i'r efengyl yr un effaith

ond a ddangosir yn mywydau ei gweinidogion. Os beilchion,

bydol, dialgar, ac anfucheddol a fyddant hwy, mae'r anwybodus

yn barod i ystyried y pethau hyny yn ffrwythau yr athrawiaeth a

ddysgir ganddynt. Felly gahvai Paul ar Titus, nid yn unig i

"ddangos mewn athrawiaeth," sef wTth bregethu, " anllygredig-

aeth, gweddeidd-dra, purdeb," ond hefyd i " ddangos ei hun

ymhob peth yn esiampl i weithredoedd da," er mwyn profi

effeithiau yr athrawiaeth hono. Byddwch ddyfal, O fy mrodyr,

/i-ddangos yn y pulpud athrawiaeth bur, ac i ddangos ar lawr

fywyd sanctaidd. Cyhoeddwch yr athrawiaeth sydd yn ol

duwioldeb, a bydded eich bywyd yn brawf o'i rhinwedd, i ddysgu

dynion i wadu annuwioldeb, ac i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn

dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon. " Heb roddi dim achos

tramgwydd mewn dim, fel na fe'ier ar y weinidogaeth, eithr

gan ein dangos ein hunain ymhob peth fel gweinidogion Duw."

Pa fodd? Darllenwch 2 Corinthiaid vi. 4— 11 ; "a'r neb a

ddarlleno, ystyried." Y mae lesu Grist yn gwneyd ei genadon

i fesur yn debyg iddo ei hun. Fel y mae efe yn dysgwyl i

drugarhâu wrth bechaduriaid, y maent hwythau mewn addfwyn-

der i'w dysgu, i edrych a roddo Duw iddynt ryw amser edifeir-

wch. Megys nad oedd efe yn ei foddhau ei hun, felly nid ydynt

hwythau i geisio eu lleshád eu hunain ond lleshâd llaweroedd.

"Mi a iawenychaf ynddynt," medd Crist, "gan wneuthur Ues

iddynt, â'm holl galon ac â'm hoU enaid." Ac medd yr hwn

sydd genad dros Grist, " Myfi yn ewyllysgar iawn a dreuhaf ac a

ymdreuhaf dros eich eneidiau chwi." lë, medd y gwdr genadon,

" Ni a welsom yn dda gyfi-anu â chwi, nid yn unig efengyl Duw,

ond ein heneidiau ein hunain hefyd, am eich bod yn anwyl

genym." " Fel un y dyddana ei fam ef, felly y dyddanaf fi

chwi," medd Efe. " Ni a fuom addfwyn yn eich mysg, megys

mammaeth yn maethu ei phlant," meddynt hwythau. O fy

mrodyr, mor amddifad ydym o ysbryd y rhai hyn ! a pha ryfedd

ein bod yn amddifad o'u Uwyddiant? Ymdrechwch i ym-

debygoU iddynt mewn anwyldeb a chariad at yr eghvysi. O
gariad y mae'r iachawdwriaeth wedi tarddu, ac mewn cariad y

dylai ei hoU ordinhadau gael eu gweinyddu. Rhaid dysgu,

annog, rhybuddio, cysuro, a cheryddu mewn cariad. Bydded
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eich ysbryd a'ch dull pan fyddo raid i chwi geryddu, yn gadael

dirgel dystiolaeth yn y gydwybod, O gariad at fy enaid y mae

efe yn gwneyd.

V. Gwyliwch arnoch eich hunain fei rhai sydd i fod yn

esiamlau tr praidd.

Un o ddybenion Duw yn anfon ei Fab i drigo yn ein pUth ni

oedd, rhoddi esiarapl i ni yn ein natur ein hunain o'r sancteidd-

rwydd a'r ufudd-dod y mae efe yn ei ofyn oddiwrthym. Ac un

o'i ddybenion ef yn rhoi dynion o'r un natur, amgylchiadau,

gwendidau, a themtasiynau yn weinidogion i ni ydoedd, fel y
caem fudd o'u hesiampl yn gystal a'u gweinidogaeth. Yn
gyffredin y mae esiamplau y llwybr mwyaf efîeithiol i ddysgu

dynion. Ond, yn chwanegol at y rhinwedd sydd ynddynt yn

naturiol i effeithio ar ein meddyliau, pan yr ystyriom eu bod yn

cael eu rhoddi gan rai mor anwyl gan yr eglwysi âg y-w eu tadau

a'u hathrawon, a'u bod hefyd wedi eu hordeinio gan Dduw yn

foddion i'w hadeiladu, mae eu grym a'u heffeithioldeb yn fwy.

Bydded, gan hyny, i'r ystyriaeth fod eich rhodiad sanctaidd yn

ordinhâd trwy ba un y mae Duw yn bendithio }t: eglwysi,

beri i chwi wyUo ymhob peth, GwyUwch rhag i'ch esiamplau

fod yn gyfryw ag a ddygo ar yr eghvysi feUdith ac nid

bendith. GwyUwch am ragori mewn pob rhinwedd, fel y bydd-

och ynddynt "yn esiampl i'r fifyddloniaid, mewn gair, mewn
ymarweddiad, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn fîydd, mewn

{
purdeb." Wrth gymheU yr eglwysi i fod â'u geiriau yn wastad

Ìyn rasol, byddwch ymhob cyfeiUach yn esiampl iddynt mewn
gair. Wrth eu cymheU i fod â'u hymarweddiad yn ddi-

ariangar, yn sanctaidd, yn ddiwair, yn onest, ac yn dda,

íbyddwch abl i ddyweyd, " Megys yr ydym ni yn esiampl i

'chwi, canys ein hymarweddiad ni sydd yn y nefoedd." Byddwch

yn esiampl mewn cariad, trwy garu yn helaethach, ac yn

esiampl mewn ysbryd addfwyn, gostyngedig, dyoddefgar, a

maddeugar, trwy rodio yn yr ysbryd hwnw. Bydded eich

ífydd y fath yn ei gweithrediadau a'i ífrwythau hyd nes y
byddoch yn esiampl i bawb sydd yn credu, Wrth ahv eraiU at

eu dyledswyddau, dangoswch eich hunain yn esiampl i weithred-

oedd da. Ac wrth annog eich brodyr i ba bethau bynag

Bydd wir, onest, cyíiawn, pur, hawddgar, a chanmoladwy,
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bydded i chwi allu dy\\'edyd, "Y rhai a welsoch ynof fi, y

pethau hyn gwnewch."

Gwyliwch arnoch eich hunain ymhob amgylchiad neiUduol ar

eich byw}'d, pa un bynag ai o hawddfyd a chysuron neu ynte o

adfyd a helbulon ; canys y mae yr Arglwydd yn aml yn dwyn ei

weision i'r cyfrpv amgylchiadau er mwyn dangos gallu a rhin-

wedd ei ras, ac fel y byddont yn esiampl a chefnogaeth i'w holl

frodyr. O y fath rym a chysur i gristion yn ei brofedigaethau a

jfydd gweled gras Duw yn eich g^vneyd chwi yn fwy na choncwer-

jwyr ynddynt oU ! Ac O y fath annogaeth i bechaduriaid teim-

ladol i nesu am ymgeledd yr efengyl a fydd gweled ei ôl arnoch

ichwi sydd yn cyhoeddi yr efengyl iddynt !
" O achos hyn y

lcefais drugaredd— er esiampl i'r rhai a gredent rhagUaw ynddo

ef i fywyd tragywyddol." A pha fodd na bydd y diog, ag sydd

yn barod i feddwl fod dyledswyddau a rhinweddau yr efengyl yn

anmhosibl i'w harfer, yn teimlo argyhoeddiad pan y gwelo chwi

yn eu cyflawni ? " Y pethau hyn gwnewch ;

" nid ydynt yn

anmhosibl, canys y maent yn " rhai a welsoch ynof fì."

Wele ynte, fy mrodyr, byddwch, oddiyma i angeu, yn abl i

appeho at yr eglwysi, a dywedyd, " Chwi a wydioch eich hunain

pa fodd y dylech ein dilyn ni ; oblegid ni buom afreolus yn eich

plith chwi. Tystion ydych chwi, a Duw hefyd, mor sanctaidd, ac

mor gyfiawn, a diargyhoedd, yr ymddygasom yn eich mysg chwi

y rhai ydych yn credu." Ac ar ol eich claddu, bydded galw ar

yr eglwysi i feddwl am danoch, i ddilyn eich ffydd, ac i ystyried

diwedd eich ymarweddiad. Y mae bywydau halogedig Uawer o

weinidogion yn debyg o adael eu coffadwriaeth dan warth tragy-

w}'ddol, a bywydau diles rhai eraill yn debyg o'u harwain i anghof

tragy\vyddol. Diwedd eu hanes a fydd, " Mi a welais gladdu y

rhai annuwiol, y rhai a ddaethent ac a aethent o le y Sanctaidd

;

a hwy a ebargofiwyd yn y ddinas lle y gwnaethent felly."

VI. Gwyliwch arnoch eich hunain, rhag, wrth ashidio y
gwirionedd gyda golwg ar eraill, i chwi golli llafur a?n brofiad

hono yn eich eneidiau eich hunain.

" Yr ydwyf yn meddwl," medd un awdwr, " nas gall un dyn

jbregethu y bregeth hono yn dda i eraill ag nad yw wedi ei

'phregethu yn gyntaf i'w galon ei hun. Yr hwn nad yw yn

ìymborthi ar, ac yn cynnyddu trwy, yr hyn y mae yn ei barotoi
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i'w wrandäwyr, a all roi gwenwyn iddynt o ran dim a'r a yr efe.

Os nad yw yn profi effaith ei bregeth yn ei galon ei hun, nid oes

ganddo un sail i obeithio y bydd yn eífeithiol yn nghalonau

Írhai eraill. Mae yn haws dwyn ein penau, na dwyn ein calonau,

i bregethu. Tuag at ddwyn ein penau i bregethu, nid rhaid ond

Uenwi ein meddyliau a'n côf â notions o'r gwirionedd, yr eiddom

ein hunain neu yr eiddo eraill, a'u traddodi er boddio ein hunain

a'n gwrandäwyr. Mae hyn yn dra hawdd. Ond dwyn ein

calonau i bregethu ydyw profi nerth y gwirioneddau hyny yn

adnewyddu ein calonau a'n meddyUau, fel y caffom leshâd cyn

ac wrth eu traddodi, a bod dan ddylaíiwad zel dros Dduw, a

thosturi at eneidiau dynion. Gall dyn bregethu bob dydd o'r

wythnos â'i galon heb ei dwyn i'r gwaith unwaith."

O íy mrodyr, astudiwch wirioneddau yr efengyl yn gyntaf

varnoch eich hunain. Yrnddyddenwch â'ch calon yn eu cylch,

ja gofynwch, Fy enaid, a wyt ti yn credu y tystiolaethau hyn?

A brofaist ti awdurdod Duw yn y gorchymynion hyn? Pa fodd

y gwyddost fod y pethau hyn yn addas i bechadur ? a ydynt hwy

yn cyfateb i'th anghen di? Paham y dysg\vyU iddynt fod yn

fendithiol i eraill? a fuant hwy felly i ti? Paham, fy enaid,

yr ydwyt mor zelog dros yr athrawiaeth hon neu arall ? a welaist

ti ry^y ogoniant ynddi? a brofaist ti yrageledd drwyddi? a gefaist

;ti dy f}Avyd ynddi? Pregethwch, fy mrodyr, yr hyn a wnaeth

Duw i chwi, a'r hyn a wnaethoch chwithau iddo yntau. " M)m-

egaf," medd Dafydd, "yr hyn a wnaeth efe i'm henaid." Ac
medd efe hefyd, " Dywedyd yr ydwyf y pethau a wnaethum

i'r Brenin." Mater ei bregeth oedd "yr hyn a wnaeth Duw," a'r

"pethau a wnaethum i." Nid anmhosibl ydyw i ni bregethu yr

hyn a wnaeth Duw i eraill, ac a wnaeth eraiU iddo yntau ; ond y

pethau a wnaeth Efe i ni, ac a wnaethom ninnau iddo yntau,

sydd debycaf o fod yn effeithiol. Mor wahanol yr ymddengys yr

un gwirioneddau pan eu traddodir gan rai a fyddo wedi profi eu

hymgeledd, nes y maent yn bethau " a wnaeth efe i'w henaid," a

chan rai a fyddo hefyd wedi eu deall, canfod eu gogoniant,

ac ymasio â hwy yn eu meddwl a'u serchiadau, nes y maent yn

" bethau a wnaethant hwy i'r Brenin," ragor pan eu traddoder yn

unig allan o'r côf ! Nid ydynt yn unig trwy gymhortli y côf ond

tybiau diffrwyth yn meddwl y naill, tra y maent wedi eu himpio i
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Ífeddwl y Uall, ac wedi gwreiddio yn ei ddirnadaeth a'i farn. I'r

naill y maent yn bethau benthyg, ond i'r llall ei bethau ei hur.'

Gan y naill chwi a'u cewch yn anmrwd, ond gan y llall yn fwyd

blasus o'r fath ag y mae archwaeth ysbrydol yn ei garu. O
pa bryd y daw yr amser ag y bydd genym rywbeth wedi ei

wneuthur i'r Brenin erbyn pob Sabbath, pob cyfarfod eglwysig,

pob bedydd, a phob cymun? Gwnewch bethau yr awdwyr a

ddarllenwch yn bethau i chwi eich hunain, fy mrodyr, trwy

eu deall, a'u berwi yn eich myfyrdodau. Bwytewch yr hyn a

gaffoch, nes, fel gyda'r fammaeth, y byddo yr un gwirioneddau

yn troi yn gynnaliaeth i chwi, ac yn faeth i'r eglwysi. Ymhob

'pregeth, ymdrechwch am ddwyn doniau a grasau yr Ysbryd i

weithrediad : ei ddoniau, fel y traddodoch y g^virionedd er

ymgeledd ac adeiladaeth rhai eraill, a'i rasau, fel y profoch

,

ymgeledd a Ueshâd i chwi eich hunain.

VII. Gwyhwch arnoch eich hunain yn yr holl waith aìn eimill

canmoliieth Dim^ cydwybodau eich gwrandäwyr. a'r eiddoch eich

hunain.

Nid oes dim yn fwy efifeithio! i farweiddio y meddwl i bob

canmohaeth arall na'i fod yn awyddus am y ganmoliaeth hon.

Mynwch, fy mrodyr, fod yn fawr yn ngolwg Duw, ac yn nghyd-

wybodau eich gwrandäwyr. Alae llawer o bregethwyr nad enniU-

asant ganmoUaeth erioed, íe, a gondemnir byth, yn y Uysoedd

hyn. Fe aUai fod ganddynt rywbeth sy'n boddio clustiau,

archwaethau, a theimladau eu gwrandäwyr pan yn iach eu cyrff

a'u calon. Ond yr awr sobr y Uefaro cydwybod, ni bydd yno yr

un dystiolaeth o'u plaid. Ac yn nghanol hoU ddigrifwch gwag y

meddwl yn ei gyflawmiadau ei hun, pe tröai y pregethwr i'w

fynwes, byddai ei galon yn ei gondemnio. A phan y codir

ei achos i'r Uys uchaf a eistedd arno, " Nis adnabum chwi erioed

—ewch ymaith oddiwrthyf," a fydd y ddedfryd yno. O am fod

yn gymeradwy ganddo Ef pa fodd bynag y byddom yn ngolwg

jdynion !
" Megys ein cyfrifwyd ni gan Dduw yn addas i

ymddiried i ni am yr efengyl," medd Paul, " feUy yr ydym

yn Uefaru ; nid meg)'s yn rhyngu bodd i ddynion, ond i Dduw,

yr hwn sydd yn profi ein calonau ni." Ai feUy y mae yma

heddyw? Ai o herwydd eich cyfrif gan Dduw yn addas i

ymddiried i chwi am yr efengyl yr ydych yn cael eich neillduo i'r
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holl waith yn awr ? A ydyw y Duw sydd yn p^^yso yr ysbryd-

ion, ac yn barnu meddyliau a bwriadau y galon, ar ol edrych

dros eich cyflyrau, eich ysbryd, eich egwyddorion, a'ch dybenion,

yn dywedyd v\Tth y gynnulleidfa hon, gyda golwg ar bob un

o honoch, " Cyfod, eneinia ef; canys dyraa efe?" Felly hefyd

y byddoch chwi }ti Uefaru, fy mrodyr, "nid megys yn rhyngu

bodd i ddynion. ond i Dduw."

Byddwch ddyfal, yn yr holl waith, i osod eich hunain yn

jbrofedig gan Dduw. Er i chwi fod yn eich egwyddorion a'ch

dybenion wrth fodd Duw yma heddyw, eto fe all llawer o'ch

dyledswyddau ar ol hyn fod yn anghymeradwy am na byddo )T

egwyddorion hyny mewn gweithrediad yn y cyflawTiiad o honynt.

Nid digon fod ffydd genych chwi i wneyd eich gweddîau yn

gymeradwy, ond mae yn rhaid i'r fifydd hono fod mewn g\s'eith-

rediad ymhob un o honjnit. Na foddlonwch ar fod gogoneddu

Duw yn rhyw amcan cyffredin i'r cwbl o'ch dyledsw^ddau, ond

bydded yn y meddwl ymdrech bywiog at ei ogoniant ef yn

nghyflawniad pob un. Mor isel y IHthra ein dybenion yn ein

dyledswyddau heb wyliadwriaeth neiUduol ! Arferiad, boddloni

cydwybod, ceisio moliant gan ddynion, ac weithiau y meddwl
mor farwaidd nas gwyddom pa beth a fydd yn ein cymhell

i'w cyflawni oddieithr y rhw^mau i gadw'r cyhoeddiad a Uenwi

ein cylch,—O ai hyn yw cyflawni y weinidogaeth a dderbyniasom

gan yr Arglwj'dd? Ai hyn yw llafurio gan ymdrechu yn ol ei

weithrediad Ef, yr hwn sydd yn gweithio ynom ni yn nerthol?

Byddwch, fy mrodyr, yn ddyfal i osod eich hunain yn brofedig

gan Dduw, yr hyn a bair i cliwi edrych ar y fath gyflawniadau

â'r rhai hyn yn bechodau, a ffoi am faddeuant a glanhâd

trwy waed Crist.

IMynwch yn yr holl waith dystiolaeth eich cydwybodau eich

hunain hefyd. Os yn amddiffyn yr athrawiaeth y byddwch,

gwnewch hyny o gj'dwybod bur. Gochelwch yn wastad

wneuthur yr athrawiaeth yn gochl malais a chenfigen, a cheisio

boddio y naiU, a chnoi y llall, dan rith o zel drosti. Os yn

proff"esu zel yn erbyn pechod, a thosturi at bechaduriaid, bydded

eich cydwybod yn cyd-dystiolaethu â chwi yn yr Ysbryd Glân

fod i chwi dristyd mawr a gofid dibaid i'ch calon. Nid an-

mhosibl ydj'w ymddangos yn wasgedig iawn yn achos dynion, a

I
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zelog iawn dros Dduw a'i wirionedd, pan y mae'r gydwybod
yn barod i dystio nad oes ond ychydig, os dim, o honynt
lyn y fynwes. Eich gorfoledd chwi, fy mrodyr, a fyddo tystiol-

jaeth eich cydwybod.

Ymdrechwch hefyd yn eich gweinidogaeth am ganmoliaeth
cydwybodau eich gwrandäwyr. Na ofehvch gymaint am gan-

mohaeth eu tafodau, ond canmolwch eich hunain wrth eu cyd-

wybodau. "Trwy eglurhâd y gwirionedd yr ydym yn ein can-

mawl ein hunain wrth bob cydwybod dynion yn ngolwg Duw."
Gwelwch y pethau oedd o flaen llygaid yr apostolion yn eu
gweinidogaeth : gwirionedd, cydwybod, a_ Duw

; y pregethwr
yn sefyll yn ngolwg Duw fel ei dyst a'i Famwr, yn eglurhâu

y g^YÌrionedd mwyaf ei bwys a thragywyddol ei ganlyniadau, a

hyny gyda golwg ar ddeíîroi ac argyhoeddi y gydwybod. Mae
pwys a sobrwydd yn sicr o fod yn y fath weinidogaeth â

hon. Os byddwch yn wastad yn ngolwg Duw, ac yn amcanu
at y gydwybod, chwi a fyddwch, fy mrodyr, yn sobr yn y dewis-

iad o'r pethau a bregethir genych. Os at y g>^dwybod y bydd-
wch yn anelu, chwi a gesghvch y saethau tebycaf o lynu ynddi,
a'r pethau mwyaf priodol i'w hargyhoeddi a'u dal ; a chwi a
drinwch y pethau hyny nid mewn ffordd o ddeffro dychymyg,
boddloni cywreingarwch, a chynhyrfu y teimladau, ond gan
eu heglurhâu yn y modd mwyaf tebyg i gyrhaedd ac ymaflyd
yn y g}'dwybod. Ni foddlonwch ar roddi rhyw ddesgrifiad

hedegog o fawredd a gallu Duw, ond chwi a ddygwch hefyd
ger bron berthynas dyn âg ef; oblegid oddiyma y cewch
saethu at y gydwybod : dangos awdurdod Duw ar y dyn, a
rhwymau a chyfrifoldeb dyn i Dduwj ei ddwyn ef i wyneb y
ddeddf a droseddodd, ac felly ei argyhoeddi o bechod, a dangos
iddo ei golledigaeth, nes y byddo yn ff"oi at Grist am iach-

awd\\TÌaeth. Os mynech roddi desgrifiad prydyddol a mawr-
,eddig o ragbarotöadau y farn, nid anghofiwch ddyweyd wrth
yr euog y bydd yr holl ddarpariaeth arswydlawn yn cael ei

dwyn ymlaen er penderfynu ei achos ef dros byth. Ac ni

foddlonwch ar ddarlunio yr elfenau yn ymg}Tnysgu, nes deffro'r

dychymyg a chodi y teimladau ; ond ch\vi a sefwch ar yr hyn
sydd fwy sobr, a mwy priodol i argyhoeddi'r gydwybod ; hen
droseddwr yn myned i settlo â Duw.

CyF. III. T
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Pair Uafar am dystiolaeth eich cydwybod yn ngolwg DuW
i chwi fod yn wyliadwTus ar eich egwyddor, eich dyben, a'ch

ymddygiad, bob amser, ac yn yr hoU waith. " Yr ydwyf fi fy

hun yn ymarfer i gael cydwybod ddinrystr tuag at Dduw a

dynion yn wastadol." "Ni waradwydda fy nghalon fi tra fydd-

wyf byw." Y fath orphwysfa a deimla eich ysbrj'doedd WTth

edrych dros eich holl waith. os bydd y gydwybod, gyda golwg

ar gywirdeb eich dyben, a" diragrithrwydd eich calon, yn tystio,

Wele da yw ! Mor hyfion fyddwch i alw ara gynnorthwy eich

brod>T, " Gweddiwch drosom ni," pan alloch ddywedyd, " Canys

yr ydym yn credu fod genym gydwybod dda ; " îe, bydd genych

hyder ar Dduw ! T^Ior dawel y dyoddefwch ddrygair eich gel-

ynion, pan y galloch edrych i mewn a d}-wedyd, " Ein gorfoledd

ni yw hyn, sef tystiolaeth ein cydwybod," ac edrych i fyny a

dywedyd, " I Dduw ein gwnaed yn hysbys," îe, a throi at y
rhai sy'n drygUwio eich egwyddorion, eich dybenion, a'ch enw,

a dywedyd, " Yr ydym yn gobeithio ddarfod ein gwneuthur

yn hysbys yn eich cydwybodau chwithau hefyd."

VIII. Mae eich gweinidogaeth yn cael ei galw yn weinidog-

aeth yr Ysbryd; gwyhwch gan hyny rhag ei ddiffodd ef di

dristâu.

Meddu ei ddoniau gAveinidogaethol, ni a obeithiwn, yw yr

lachos o'ch gosodiad ynddi >t awr hon. Heb y rhai hyn, nid

loes i chwi ran na chyfran yn y gwaith. Trwy eu rhoddi y
mae Crist jti anfon i'r weinidogaeth. Nid gwybodaeth, nid

dysgeidiaeth, ac nid gras, a wna ddynion yn gymhwys iddi

hebddynt hwy. Yr oedd Aaron yn dduwiol ; ond yr oedd jti

rhaid ei wisgo i'r ofîeiriadaeth. Yr oedd Bezaleel yn dduwiol;

ond yr oedd yn rhaid ei lenwi âg ysbryd doethineb i gywrein-

waith y tabernacl. " Yr hwn a'n cymmododd ni âg ef ei hun;"

am hyny jt ydym yn gyfeillion, " Ac a roddodd i ni weinid-

ogaeth y cymmod ; am hyny yr ydym ni yn genadau." " Mi
a gefais drugaredd ,; " a gwnaeth hyny Paul yn dduwiol ; ond,

"i mi y rhoddwyd y gras hwn i efengj'lu." Mae Crist yn

galw ei weision i roddi ei ddâ atynt cyn eu hanfon i farchnata

Gwnawn fel a'r fel, ebe Paul, " gan fod i ni amryw ddoniau."

Cadw y rhai hjoi mewn gweithrediad, fy mrodyr, a fydd eich

hoU ragoriaeth yn y gwaith.
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Gwelwyd llawer yn meddu pob addurniadau dynol, ac eto

pan ymaflent yn y weinidogaeth, byddai rhywbeth yn ymddangos
yn eisieu. Ac fe welwyd ambell un, tra yn amddifad o'r addurn-
iadau hyny, eto yn meddu rhywbeth yn y gwaith nas gall y
byd mo'i greu na'i ddirnad. Yr oedd yno drysor oddi mewn,
a medrusnyydd i'w ddwyn allan i gyfoethogi llawer; yr oedd
yn Uawn llygaid i ganfod pethau Duw, ac yn llawn geiriau i'w

traddodi gyda goleu a nerth i adeiladaeth rhai eraill; ei galon
yn ymehangu mewn amgyffred, a'i enau yn agor rnewn hyfder,

a'i eiriau yn dyfod allan fel saethau llymion a bwledau poeth-
ion, nes >t oedd y caletaf yn gì\'aeddi, "Y mae Duw yn wir

.ynoch." O fy mrodyr, os bydd dynion, wrth eich gwrando yn
pregethu, yn deall mai ^r annysgedig ydych, mynwch yr

eneiniad a baro iddynt ryfeddu, a gofyn, "Pa fodd y medr
hwn ddysgeidiaeth âg yntau heb ddysgu ? " Os gofynant,

"Pwy a roddes i ti yr awdurdod hwn?" mynwch gymaint o'r

doethineb, y nerth, a'r hyfder hwnw ag a ddelo â hwy i ì^ybod
"eich bod chwi gyda'r lesu."

Ond cofiwch, fy mrodyr, fel y mae gweinidogaeth yr Ysbryd
yn weinidogaeth ragorol, felly ei bod hefyd yn un lafurus ac
anhawdd. Ni phery y tân sanctaidd i ennyn heb ymdrech a

^

gofal. Mae yn rhaid i'ch gwîalen fod yn nghadw o flaen

arch y dystiolaeth i ddal ei blodau a'i halmonau. Ni phery

y doniau ysbrydol i flaguro ond mewn calon rasol ; ac os adfeilia

gras, gw>"\va y doniau, ac fe ä gweinidogaeth yr Ysbryd yn faich

a blinder. Onid ydych yn cofio yr oedfa hono yn yr hw)T, ar

ol treulio y diwTnod yn segur a daearol y myfyrdodau ? Mor
anhw}'lus a marwaidd oedd y meddwl, a'r ymdrech lleiaf at

ysbrydolrwydd yn peri iddo waeddi, "Wele, pa flinder yw!"
Wel, dyna'r peth, trwy beidio ei farweiddio, sydd wedi diftbdd

y doniau ysbrydol o feddyliau llaweroedd. Gwelwyd rhai, ar

ol eu colli, yn ceisio ymysgwyd a gwneuthur fel c}Tit. A
gwelwyd rhai wedi tro i'w herhd. Wedi colli y tân oddiar
eu hallorau eu hunain, maent, fel Cain, yn llawn cenfigen pan

y gwelant ef yn syrthio ar allor eu brod>T. A gT\'elwyd eraill

wedi boddloni ar redeg dros eu ffurfiau yn gostymol hebddo;
wedi blino ar weinidogaeth boenus yr Ysbr>'d, yn gosod i fyny
un arall, haws ei chyflawni na dim y gall dyn ymaflyd ynddo.

T 2
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iDechreuad gwrthgiliad pob eglwys, medd un gr, yw blino ar

[wasanaethu Duw trwy help a chymhorth ei Ysbryd. O fy

mrodyr, chwd a deimhvch weinidogaeth yr efengyl naiU ai fel y

Uwybr mwyaf poenus i'r nef, neu y mwyaf esmwyth i ufîern.

Amaethwch galon ddrylUog, gostyngeiddrwydd, myf}Tdod ar

bethau y gair, ac ymddibyniad ar yr Ysbryd Glân. Dyna'r

tir y blagura'r doniau gweinidogaethol. G^vyHwch y duedd i

ddyfod i fyny gyda Duw heb Grist, ac i geisio myned ymlaen

gyda'i waith heb yr Ysbryd. Cofiwch eiriau nodedig yr Apostol,

"Na ddiystyred neb di." Nid yw yn dyweyd wrth eraill am

beidio diystyru Titus, ond wrtho ef ei hun. Os bydd eraill

yn gallu ein diystyru, mae Ue i ofni mai arnom ni y bydd y

bai. Chwi a ellwch gael eich casâu a'ch erUd ; ond os byddwch

yn ddynion Duw, nis gaU neb yn ei ddirgel feddwl eich diystyru.

A'r pethau y mae Paul yn eu cymheU er ein codi uwchlaw

diystyrwch yw Uefaru gyda phob awdurdod, a bod yn ein

bywyd yn esiampl i'r ffyddloniaid. Nid hawdd i neb ddiystyru

y rhai sydd wedi eu gwisgo â nerth Duw yn y g^vaith, ac â

dehv Duw yn eu hysbryd a'u bywyd. Fe aUodd Herod ddal,

carcharu, a marwolaethu loan ; ond yr oedd ei sancteiddrwydd,

a nerth ei weinidogaeth, yn ei godi uwchlaw iddo ef fedru ei

ddiystyru. lë, yr oedd Herod yn ei ofni ac yn ei barchu,

gan wybod ei fod yn r cyfiawn a sanctaidd. Ond os heb

nerth o'r uchelder, buan y daw dynion a chythreuUaid i ofyn,

"Pwy ydych chwi?" Ac os pregethir y gair, a byw yn groes

iddo, buan y dywedant mewn diystyrwch, "Tydi, yr hwn wyt

yn addysgu araU, oni'th ddysgi dy hun? yr hwn wyt yn preg-

ethu, Na ladrater, a ladreti di?" Mewn gair, os na fynech

j

i neb eich diystyru, byddwch wr ymhob amgylchiad, mewn

gwybodaeth, synwyr, a barn. Gochehvch bob peth isel, gwrach-

îaidd, ac anfoneddigaidd, a'ch dangoso yn Uai na dynion. A
byddwch hefyd gristionogion, neu ddynion duwiol, gan eich

dangos eich hunain ymhob peth perthynol i'ch swydd fel gwein-

idogion Duw.

IX. Yn olaf, fy mrodyr, gwyUwch rhag wedi i chwi bregethu

i eraill, fod eich himain yn anghymeradwy.

Dyma chv/i heddyw wedi eich cymeradwyo i bregethu i eraiU

;

ond pa fodd y bydd H'cdi pregethu i eraiU? Yr ydwyf yn fy
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nheimlo íy hun yn gweddîo na byddo yr un o honom fel

Balaam, yn cyhoeddi dialedd Duw ar ei elynion, ac yn marw

dan y dialedd yn eu pUth, nac fel Judas, yn gydstad â'r

apostolion o ran swydd, ac â'r diafol o ran cyflwr. Mae diwedd

hanes llawer pregethwr yn debyg i'r eiddo yntau :
" Efe a gyf-

rifwyd gyda ni, ac a gawsai ran o'r weinidogaeth hon, o'r hon

y cyfeiUornodd, i fyned i'w le ei hun." Mae Uawer wedi esgyn

i'r pulpud yn gyffelyb i'r drwgweithredwr i'r dienyddle
;

yn

rhoi gair o gjmghor i'r edrychwyr, a'i wddf ei hun ýn y cortyn,

ac yna dyna efe yn nghrôg. " Llawer a ddywedant yn y dydd

hwnw, Arghyydd, Arglwydd, oni phrophwydasom yn dy enw

di? ac oni fwriasom allan gythreuUaid yn dy enw di? ac oni

wnaethom wyrthiau lawer yn dy enw di ? " Do, do ! nid oes

neb yn gwadu hyny, ond, " Nis adnabum chwi erioed !

"

O fy mrodyr, bydded i chwi beunydd, fel yr ofíeiriaid hyny,

offrymu yn gyntaf dros eich pechodau eich hun cyn nesu at

achos y bobl. " Gwna gymmod drosot dy hun, a thros y

bobl," medd Moses wrth Aaron. " Dilëa fy anwireddau, golch

fi yn Hwyr-ddwys—yna dysgaf dy ffyrdd i rai anwir," medd

Dafydd. Fel hyn, fy mrodyr, pan y byddoch wedi darfod

teithio y gwledydd, i erfyn ar eraiU, " Cymmoder chwi â Duw,"

i bydd hyny genych chwi eich hunain, " Yr hwn â'n cymmododd

ni âg ef ei hun." Wedi eich hoU athrawiaethu a'ch geirio

am y cyfammod, eich geiriau diweddaf a fyddont, " Cyfammod

tragywyddol a wnaeth efe â mi." Ac feUy wedi darfod am

byth â'r gAvaith o ddangos Crist i eraUl ar y ddaear, chwi a

drowch yn siriol tua'r nef, dan waeddi, "Yr hwn a gâf fi i mi

fy hun ei weled ; a'm Uygaid a'i gwelant, ac nid araU."

Byddwch wych, fy mrodyr. Mynych, mynych y caffoch olwg

ar fawredd y gwaith nes gofyn, " Pwy sydd ddigonol i'r pethau

hyn ? " ac mor íynych y profoch, " Ein digonedd ni sydd o

\Dduw."
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ANERCHIAD AT BREGETHWYR lEUAINC CYMRU.

ANWYL Frodyr,—Chwi a wyddoch fod y pulpud yn cario

dylanwad cryf ac iachusol ar ein cenedl ni er ys llawer o

ílynyddau bellach. Os yw cenedloedd eraill yn ddyledwyr i'r

argraffwasg, i'r pulpud yn benaf, ac yn wir i'r pulpud ymneillduol

hefyd, mae y werin yn Nghymru, gan mwyaf, yn rhwymedig.

Efe sydd wedi goleuo eu tywyllwch, a dyrchafu eu moesau—codi

ynddynt syched am wybodaeth gyffredino], yn gystal a rhoddi

iddynt wybodaeth o'r Ysgrythyr Lân, ac felly darpar eu medd-

\hau i dderbyn addysg ac amaethiad pellach drwy y fifyrdd

amrywiol ag sydd yn llîosogi yn eu mysg yn y dyddiau hyn. Y
modd yma mae y pulpud Cymreig, er pob anfanteision, ac yn

wyneb llawer o wawd a dirmyg hefyd, wedi enniU llywodraeth

gref ar deimladau llîaws o'n cydgenedl, ac yn sefyll yn uchel

a dyladwy yn eu serchiadau. Ac mae yr ystyriaeth o'r perygl

iddo golH neu gamddefnyddio y dylanwad hwn, trwy anfedrus-

rwydd, ysgafnder, ac anghrefydd y rhai a safant ynddo, yn

cyfifroi ein meddyhau ni i anturio i'ch anerch ar hyn o bryd. Yr

ydym yn llwyr argyhoeddiadol na chedwir mo'r pulpud Cymreig

yn hir eto yn ei fri a'i ddefnyddioldeb heb i Dduw a'i eglwys

ddyfod allan i'w gynnorthwyo, ac heb i'r rhai sydd dano, yn

gystal a'r rhai sydd o'i fewn, gydymdrechu yn nghyflawniad

eu gwahanol ddyledswyddau, a hyny yn Uawer mwy egniol nag

* Traddodwyd sylwedd yr anerchiad hwn mewn ffurf o gynghor yn
îsghyfaríod Ordeinio Cymdeithasfa'r Bala, Mohefin ii, 1845, ar yr achlysur

o neiUduad y Parchn. John Parry, D.D., Athrofa y Bala, a Daniel Jones,
Cilcen, a anfonwyd allan fel cenadwr i Fryriiau Cassia, India. Parotöwyd ef

yn anerchiad, fel y ceir yma, i'w gyhoeddi yn y Traethodydd (Ebrill, 1S47).
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yr ydys yn gwneuthur yn bresennol. Rhaid i chwi yn anad neb,

frodyr ieuainc, ymddyosg at eich gwaith. Cyflog, neu beidio,

mae yn ddyledswydd arnoch chwi roddi pob moment a alloch

hebgor, i amaethu eich meddyliau eich hunain, ac i ddarpar at

adeiladaeth rhai eraiU. Mae eich gwrandäwyr yn cynnyddu

mewn gwybodaeth, ac ni chymerant genych eiriau yn lle mater,

na mater heb ysbryd ; ac os mynech wneyd argraff dda ar eich

cydoes^v)T, ac nid dwyn eich hunaiu a'r weinidogaeth i ddi-

ystyrwch a gwarth, mae yn rhaid i chwi lafurio ; ie, llafurio sydd

raid i chwi. Goddefwch, gan hyny, air oddi'wrthym y tro hwn.

Nid ydym yn bwriadu cyfyngu ein hunain at unrhyw fater

neiUduol. na chymeryd un gair fel testun ; ond nyni a wnawn

ychydig o sylwadau rhydd ac amryfath, sylwedd pa rai a gasgl-

wyd allan o lythyrau Paul at Timotheus. Ystyrir yr epistolau

hyn, ynghyd a'r un at Titus, yn feusydd toreithiog iawn o

addysgiadau eglwysig, ac yn cynnwys y darluniad mwyaf eglur

o'r ysbryd a ddylai hynodi deiliaid teyrnas Crist, a pha ryw fath

ddynion a ddylech chwithau fod, gweinidogion y deyrnas hcno,

mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb. Am nas gallwn ni

yn bresennol ond codi tywysen yma ac acw ar hyd wyneb y maes

hwn, ni a'ch annogwn yn gyntaf dim i fyned i mewn iddo

eich hunain. Bron na thyngedem chwi yn awr i wneuthur fel y

gorchymynid i freninoedd Israel i wneuthur gynt gyda'r gyfraith,

sef, ysgrifenu copi o'r llythyrau hyn, a darllen amo hoU ddyddiau

eich einioes, " fel y gwybyddoch pa fodd y mae yn rhaid i chwi

ymddwyn yn nh Dduw, yr hwn yw eglwys y Duw byw, colofn a

sylfaen y gwirionedd."

O fewn y tri llythyr yma, chwi ganfyddwch fod serchogrwydd

ac anwyldeb anghymharol yn hanfodi rhwng yr hen weinidog a'r

gweinidogion ieuainc, yr hyn sydd yn esiampl i'r ddau ddosbarth

hyn yn y weinidogaeth hyd ddiw^edd y byd. Nid oedd yma

ddim drwgdybiaeth yn yr hen am yr ieuanc, na dim drwg-

deimlad na diystyrwch yn yr ieuanc at yr hen. Yr oedd

eiddigedd, pellder, a meistrolaeth ar y naill law, a'r caethiwed a'r

ofn hyny ag sydd yn cynnyrchu yn y meddwl ddirgel-gasineb ar

y llaw arall, wedi eu bwrw allan yn hollol gan berffaith gariad^

cydgordiad, a thynerwch. Yr ydoedd Paul, fel tad tirion i'w

blentyn, yn cyfarwyddo ac yn dysgu Timotheus ymhob dira.
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Gofalai am Iwyddîant ei enaid, ac am iechyd ei gorff. Ac wrth

gofio am ei dduwioldeb a'i garedigrwydd, yr oedd ei Iwynau yn

ei fendithio beunydd, fel ag yr ydym yn ei gael ef yn diolch

i Dduw, wrth feddwl mor ddibaid yr oedd ganddo goffa am dano

yn ei weddíau nos a dydd. Yn ei lythyrau ato, nid oes un

ymadrodd mw\' serchog na'i gilydd mewn iaith nad yáyfr yn

ei ddefnyddio. " Fy mab—fy mab anwyl—fy mab naturiol yn y
ff\'dd. Yr ydwyf yn mawr ewyllysio dy weled, gan gofio dy

ddagrau, fel y'm Uanwer o lawenydd." Ac yn ei lythyrau at yr

eglwysi yr un modd, mae y coffâd am Timotheus yn wastad

yn hoff ac anrhydeddus. Yn 11 e sibrwd pethau niweidiol i'w

gymeradwyaeth (ffrwyth cenfigen ac anghariad), mae Paul i'r

gwrthwyneb yn llawn awyddfryd i'w ddyrchafu ; ac felly mae )t:

holl ddylanwad a'r cymeraduyaeth a feddai ef ei hunan gyda

yr eglv\7si yn cael eu defnyddio i sefydlu ei frawd ieuanc yn

eu serchiadau. " Fy nghydweithiwr a'm cydfilwr," medd efe.

" Edrychwch ar ei fod yn ddiofn gyda chwi." Fel pe dywedasai,

Ni fedmxh chwi ddim meddwl mor garedig y cymeraf fi oddiar

eich dwylaw i chwi beidio bod yn un achos pryder a gofid i

Timothy bach. " Canys gwaith yr Arglwydd y mae yn ei

weithio fel finnau. Am hyny, na ddiyst}Ted neb eí"

Tra yr oedd Paul fel hyn yn mawrygu Timotheus, jt oedd

yntau o'r ochr arall mor hynod mewn gostyngeiddrwydd ac

ufudd-dod. Yr oedd wrth draed yr henafgwr hybarch, yn gwas-

anaethu gydag ef yn yr efengyl fel plentyn gyda thad, yn cysuro

ei feddwl ef yn ei drallod, ac yn gweini iddo yn ei deithiau

;

yn myned ac yn dyfod o le i le wrth ei orchymyn, gan ofalu am
ei lyfrau a dwyn ei fantell. Yr ydym yn bur sicr, pe buasai

Troas fiUdiroedd o'i ffordd, y buasai Timotheus yn eu teithio hwy

yn ewyllysgar i ymofyn am y cochl a'r memrwn i Paul. Nid

oedd dim yn ormod ganddo wneuthur i'w hen athraw tirion, ond

yn unig ymadael âg ef; parai hyny iddo wylo y fath ffrwd o

ddagrau hiraethlawn fel ag yr oedd yr apostol ci hunan yn

ea cofio byth.

Dyma gynllun godidog i hen ac ieuanc i ymdebygoli iddo. Y
fath ddiogelwch, y fath harddwch, a'r fath ddefnyddioldeb, a

ganfyddid yn fuan ar yr eglwysi yn ng^ylad ein genedigaeth,

pe byddent wedi eu llenwi o'r ysbryd hwn ; pob gweinidog
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ieuanc yu Timotheus mewn tymher ostyngedig, a phob hen

weinidog yn gyfryw un â Paul mewn ymysgaroedd tadol

!

Cyfeiliornad mawr yn yr hen ydyw llywodraethu yn sarug. Ac

o'r ochr arall, nid oes olwg mwy anrasol yn bod na gweled

dynion ieuainc yn ddibris o'r rhai sydd yn hynach na hwy yn y

gwaith. Edrychwch na byddoch yn euog o hyn, rhag y bydd yn

ochenaid i chwi ar ol hyny, ac y byddwch eto yn cofio eich

ymddygiad g)'da galar wrth heneiddio eich hunain, pan y bydd y

rhai a ddiystyrasoch yn y bedd, ac eraill wedi codi i'ch diystyru

chwithau.

Ond i ddychwelyd yn fwy at ein hamcan. Ni a welwn yn

addysgiadau Paul i Timotheus,

—

I. FOD GWR DUW, . NEU WEINIDOG YR EFENGYL, I FOD YN

UN RHAGOROL MEWN DUWIOLDEB.

Un felly oedd Timotheus, a hyny a fu yn achos i Paul ei

neiUduo ef i waith y weinidogaeth. Brodor ydoedd o Lystra yn

Asia Leiaf; ei fam yn luddewes grefyddol, a'i dad yn Roegwr.

Wedi marw hwnw, ni a dybiem i'w nain Löis a'i fam Eunice,

ddyfod i drigo ynghyd, ac iddynt, ar ol cael eu dychwelyd

eu hunain i ffydd Crist, ymroddi ill dwyoedd i ddwyn y dyn

ieuanc hwn i fjmy yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd.

A thnvy fendith Duw ar eu llafur hwy, yn gystal a thr\^y weinid-

ogaeth yr apostol Paul, fe gafodd ei genedlu yn Nghrist drwy

yr efengyl yn more ei ddyddiau. Felly dywedir iddo gael ei

"fagu yn ngeiriau y ffydd," a'i fod yn "g^'ybod yr Ysgrythyr

Lân er yn fachgen, yr hon oedd abl i'w wneuthur ef yn ddoeth i

iachawdwriaeth, drwy y ffydd sydd yn Nghrist lesu." Erbyn i

Paul ddyfod i Lystra yr ail waith, yr ydoedd wedi cynnyddu yn

amlwg yn nghrefydd yr Arglwydd lesu, a dyfod i gymeriad mawr

gyda phobl dduwiol. Yr oedd gair da iddo gan y brodyr, y rhai

oedd yn Lystra, ac yn Iconium, a'r trefydd o gwmpas. Ac ni

wnaeth blynyddau o brawf o hono ddim ond dwyn ei egwyddor-

ion ef yn fwy amlwg, a sefydlu ei gymeriad fel cristion hwnt

i bob ammheuaeth, nes yn y canlyniad yr aeth ei glod ef íel dyn

duwiol drwy yr holl eglwysi. lë, y cyfryw ydoedd caredigrwydd

a duwioldeb Timotheus, fel ag yr oedd eu cofio yn peri i

Paul hiraethu am un olwg yn ychwaneg arno c>ti marw, gan

wybod y buasai ychydig o'i gymdeithas ddyddanus yn llenwi ei
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feddwl ef â Uawenydd ar ei ymadawiad o'r byd. " Yr wyf yn

mawr ewyllysio dy weled di," medd efe, "gan alw i'm cof y íîydd

ddiffuant sydd ynot ti, yr hon a drigodd yn gyntaf yn dy nain

Löis, ac yn dy fam Eunice \ a diammeu genyf ei bod ynot

tithau hefyd." Yr oedd ei grefydd ef, chwi a welwch, hwnt

i'w hammheu. Dyma y pam yr oedd Paul yn ei alw ef yn

fab naturiol iddo ei hunan; yr ydoedd yn debyg iddo mewn
duwioldeb ; o'r un egwyddorion ac ysbryd ag yntau. " Nid oes

genyf neb," medd efe, " o gyffelyb feddwl, yr hwn a wir ofala am

y pethau a berthyn i chwi." Meddwl rhyfedd, ni a wyddom,

ydoedd meddwl Paul. Yr oedd ei ffyrdd ef yn Nghrist fel ffordd

eryr yn yr awyr, ymhell uwchlaw cyrhaeddiad cristionogion

yn gyffredinol. Ac eto }t: oedd enaid y g\Vr ieuanc hwn yn

gyffelyb i'r enaid eryraidd yma, o ran ei ffydd a'i gariad tuag at y

Gwaredwr mawr, ei awyddfryd a'i zel yn ei wasanaeth, a hyny

hefyd mewn tymmor o adfeiliad cyffredinol, pan oedd pawb wedi

myned i geisio yr eiddynt eu hunain, ac nid yr eiddo Crist lesu.

Dyma y gr a osodai yc apostol yn ngwaith y weinidogaeth.

'*Paul,"medd yr hanes, "afynai i hwn fyned allan gydag ef"

Hum, sylwch : y dyn ag oedd er yn fachgen yn gwybod yr

Ysgrythyr Lân, wedi ei fagu yn ngeiriau y ffydd, ac yn dilyn

athrawiaeth dda o'i febyd

—

Hwi, ag yr oedd gair da iddo gan ei

hoU frodyr; athrawiaeth yr efengyl ganddo, nid mewn hanes

yn unig, ond yn y ffydd a'r cariad sydd yn Nghrist lesu ; dyn ag

oedd wedi ei alw drwyddi i fy^vyd tragywyddol, ac yn abl ar y

dydd yr ordeiniwyd ef i'w phregethu ac i ymdrech o'i phlaid, i

" broffesu proffes dda o honi ger bron llawer o dystion." I hwn
yr ymddiriedai Crist eglwysi y saint i'w trefnu, a gwirioneddau yr

efengyl i'w cadw, gan eneinio ei ysbryd ef â'r doniau dwyfol

hyny ag oeddynt yn ei gymhwyso i'r gwaith, i gyflawni pa un yr

ydoedd yn ymgysegru ar ddiwrnod ei neillduad.

Frodyr, dyma y dyn eto, a'r unig ddyn, i'w ddanfon allan

i bregethu yr efengyl. Alae yn anrahosibl i chwithau yn yr oes

yma fod yn weinidogion da i lesu Grist, na milwTÌo milwriaeth

dda yn nghyflawniad eich llafur gAveinidogaethol, heb fod yn

gyntaf yn ddynion da eich hunain. Mae ein perygl ni yn fawr ar

y pen hwn ; cauys y mae balchder talent yn dueddol i ddynion

wedi troi i ddiwyllio eu meddyliau. Ac mewn gwlad fel Cymru,
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lle mae cynifer yn ymgais am wybodaeth grefyddol, a'r pulpud

bron yr unig gyfleusdra ag sydd o fewn eu cyrhaedd i ymddangos

yn gyhoeddus, ac i'w droi^yn ch\vareufwrdd_i ymarfer eu doniau.

mae yn ddigon enbyd fod llawer eisoes o ddynion beilchion ac

annuwiol wedi ymlusgo i'r weinidogaeth. Cofiwch nad ydym ni

yn collfarnu neb personau ; ond y mae y mater yn dra phwysig.

Pregethwyr annuwiol ! os gwehvch chwi genedl, neu eghvys,

â gwasanaeth y cysegr o'i mewn, ei defosiynau a'i g^veinidogaeth,

wedi disgyn i ddwylaw y cyfryw, chwi a eUwch fod yn ddigon

sicr fod y genedl neu yr eglwys hono yn nesu at ei hamseroedd

diweddaf. Mae Duw yn canfod yn ysbryd dynion felly, ond

odid, ymadawiad âg ef yn mhethau yr efengyl, ac yn ei farn yn

goddef i'r diafol godi arweinwyr i'w dwyn rhagddynt yn eu

gwrthgiHad, ac am hyny yn dyweyd am y coegddyn balch a

chyfeiUomus, " Efe a gaiíf fod yn brophwyd i'r bobl yma." Ond

pa beth a fydd trueni y dyn hwnw ei hunan, dybygwch chwi?

y dyn, nad oedd ddim yn ddigon ganddo lygru a dyfetha

eneidiau dynion, eu harwain i yniadael â Christ, ac ar gyíeiUorn

oddiwrth wirionedd yr efengyl, heb gael gwneuthur hyny yn enw

Duw ei hunan, a than rith o'i wasanaethu ef

!

!

Llafuriwch, attohvg, am dduwioldeb yn benaf dim. Mae preg-

ethwr annuwiol yn gyffelyb i Judas gynt, yn gydstâd a'r apostol-

ion o ran swydd, ac a r diafol o ran cyflwr ac egwyddor. Mae
yn esgyn y pulpud fel y drwgweithredwr i'r pren dyoddef; yn

rhoi gair o rybudd i eraiU cyn ei goUi ei hun ! Gochehvch arfer

canmawl pethau yr efengyl heb eu caru, na Uadd ar bechod

heb gymaint a dymuno ei gasâu, ac feUy myned yn ddigon caled

o'r diwedd i argyhoeddi eraiU am fyw mewn pechodau, pan y

gwyddoch chwi eich bod wrth wneuthur hyny yn condemnio eich

hunain. " Tydi yr hwn a ddywedi, Na ladrata, a ladreti di?"

A wrthodi di Grist ? a esgeulusi di yr iachawdwriaeth ? "Ac
a wyt ti yn tybied hyn, O ddyn, yr hwn wyt yn barnu y rhai

sydd yn giíneuthur y cyfryw bethau, a thithau yn gwneuthur yr

un pethau, y diengi di rhag barn Duw?" Na, y mae rhagrith y
cyfryw ddynion yn íìfìaidd yn ngolwg yr Arglwydd ; ac fe fydd eu

diwedd fel yr eiddo Balaam annuwiol, yr hwn, ar ol cyhoeddi

dialedd Duw ar ei elynion, a fu farw dano yn eu pUth. Mae
llawer o bethau yn fanteisiol, ond y mae duwioldcb yn hanfodol



jOO Paul a Thimotheus,

í iawn g} fldwniad y weinidogaeth. A ydych chwi yn meddwl yr

ymddirieda Duw am y gorchwyl i'r anffyddloniaid, ac y rhydd

efe ei braidd i ofal bugeiliaid annuwiol, a gwirioneddau yr

efengyl i'w cadw at y dyn anianol, nad yw yn eu gwybod nac yn

eu derbyn? Dynion o'r un egwyddor, plant o'r un tad ag ef,

sydd yn dattroi efengyl Crist, yn dwyn i mewn heresiau dinystr-

iol, ac yn anrheithio yr eglwys trwy erlidigaethau. Pa fodd,

gan hyny, y dichon y cyfryw wir ofalu am y pethau a berthyn i

eglwys Dduw ? A ddysgwyhwch iddo ef, yr hwn sydd yn elyn i

Dduw ei hunan, fod yn galonog a ffyddlawn yn ei ymdrechiadau

i ddwyn eraill i gymmod âg ef ? A all ef dreulio ac ymdreuHo

dros eneidiau dynion, a Uafurio, gan ymdrechu i'w cyflwyno hwy

yn berffaith yn Nghrist lesu, ac oddiar wir wewyr ysbryd yn eu

hachos, eu hesgor drachefn, hyd oni ffurfier Crist ynddynt hwy,

tra ar yr un pryd y mae drwy gydol yr amser yn gwbl ddiofal am
ei enaid ei hun, yn wrthodwr Crist, ac yn esgeulus\vr iachawdwr-

iaeth ? Mae yn anmhosibl ; nis gall y cyfryw beth fod.

Nis gwyddom yn amgen nas dichon rhyw fath o gywirdeb fod

yn ymdrechiadau dynion fel hyn dros dro, mewn ufudd-dod i

argyhoeddiadau eu cydwybod ; ond pan wisgo y rhai hyny

ymaith, ac i'w llygredigaeth gael ei rwysg yn eu calonau, erhd-

wyr, cyfeiliornwyr, neu o leiaf, os na bydd eu tymher a'u ham-

canion hunanol yn eu cymhell i ffyrdd felly, segurwyr ffurfiol a

diofal, a fyddant yn ngwinllan Crist dros eu hoes. Gwaith y
diafol ryw ffordd neu gilydd maent yn ei gyflawni. Huda rai o

honynt i warthruddo y weinidogaeth drwy fuchedd aflan, a gesyd

y lleill i ymlusgo drwy gyflawniadau yr efengyl yn ddefodol, neu

hwyrach i sych-gecru dros rai o'i gwirioneddau, o bwrpas i beri i

ddynion eraill ddiflasu arnynt a'u casâu, tra y cynhyrfa y tryd-

ydd, perchen ymadferthoedd a dawn, i lygru eu meddyUau

'Oddiwrthynt, ac i ddwyn i mewn heresiau dinystriol. O frodyr

ieuainc, a ydych chwi wedi eich aileni, a'ch symud o farwolaeth

i fywyd ? Yr oedd hyn o bwys i chwi bob amser ; mae ef o bwys

i eraill bellach. Mae ef o bwys i eneidiau anfarwol, i bob peth

gwerthfawr a fôdd eglwys Duw, i'r oes hon, ac hwyrach i'r

oesoedd a ddaw, gan i chwi ymgymeryd â gweinidogaeth yr

efengyî. A ydych chwi wedi eich gwneyd yn dduwiol? Mae

(
gan Dduw a dynion hawl i fnu gwybod genych.

4
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II. Mae gwr Duw, neu weinidog yr efengyl, yn ddyn

A DONIAU DWYEOL YN EI YSBRYD i'r GWAITH.

" Yr ydwyf yn dy goffàu," medd Paul, " i ail ennyn dawn Duw
yr hwn sydd ynot trwy arddodiad fy nwylaw i." Maent yn cael

eu galw yn ddoniau, am eu bod yn rhoddion rhad Duw i ddyn.

ion, ac yn ddoniau ysbrydol, o herwydd mai cynnyrchion yr

Ysbryd ydynt yn eu meddyhau, ac mai yn y gwaith ysbrydol o

adeiladu yr eghvys y maent i'w hymarfer. Barna rhai nad oes dim

doniau yn anghenrheidiol i'r weinidogaeth yn amgen na bendith

yr Arglwydd ar dalentau naturiol a chyrhaeddiadau amaethedig

y meddwl, na dim gahvad iddi ond yr un eghvysig ac allanol.

Ond ein hamcan ni yn bresennol ydyw, argraffu ar feddyhau ein

cyfeiUion ieuainc, fod cymhwysderau o weithrediad uniongyrchol

Ysbryd yr Arghvydd yn cael eu rhoddi yn meddyUau dynion i

bregethu yr efengyl, ac mai y rhoddiad hwnw o honynt ydyw yr

alwad yn sylweddol ir gwaith, heb yr hon mae pob trefn allanol

o osod d}n yn y weinidogaeth yn hollol seithig ac ofer.

A gadael aUan y doniau gwyrthiol, mae gweinidogion yr

efengyl yn awr yn gyfranogion yn ol eu mesur o'r un ysbrydol

ddoniau ag oedd ar Timotheus ei hunan, ac eraiU o swyddogion

aughyí&edinol yr eghvys ; mae y gwahaniaeth yn unig yn y

graddau. Dyma y rheswm paham y mae yr efengyl yn cael ei

galw yn " weinidogaeth yr Ysbryd :" nid yn unig o herwydd fod

pechaduriaid yn derbyn yr Ysbryd wrth ei gwrando, ond hefyd

o herwydd bod ei hordinhadau i'w gweinyddu, a hoU ddyled-

swyddau ei gwasanaeth i gael eu dwyn ymlaen, yn ngrym y don-

iau neu y gaUu dwyfol y mae Ysbryd yr Arghvydd yn ei gyn-

njTchu yn eneidiau ei gweinidogion. Yr ydym ni gan hyny yn

hoUol ymwrthod à'r cyfryw ddygiad i fyny i'r weinidogaeth ag a'i

gosoda hi yn gydwastad âg unrhy^v ahvedigaeth fydol, ac a fyddo

yn saü i ddyn wedi ei ddwyn drwy gwrs o ddysgeidiaeth i ddys-

gwyl yn ddifîael am gael ei osod ynddi, yn unig o herwydd ei fod

wedi ei feithrin feUy. A'r un modd, nid ydym yn credu fod

unrhyw gynhyrfiad yn hanfodi yn meddwl dyn duwiol ei hunan

yn ei ddirgymheU ef at y weinidogaeth, nac un math o ordeiniad

cyhoeddus i'r gwaith gan neb dynion pa bynag yn cyfansoddi

gahvad reolaidd i'r weinidogaeth yn absennoldeb y cymhwys-

derau ysbrydol yr ydym yn son am danynt, Yr oedd yr apoS'
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tolion, mae yn wir, wedi eu hordeinio i'r swydd cyn eu donio

j
iddi yn gyflawn. Ond yr oedd hyny gan Grist ei hunan ; ac fe

' ddylid syhvi, er eu hapwyntiad iddi felly, nad oeddynt i ymosod

at ei gwaith a'i dyledswyddau hi hyd oni wisgid hwy â nerth o'r

uchelder. Nid oeddynt wedi eu perffeithio yn eu swydd cyn eu

gwneuthur yn gyfranogion o''r Ysbryd a'i ddoniau ar esgyniad yr

Arghyydd lesu i'r nefoedd ; ac am hyny, dywedir iddo ef y pryd

hwnw " roddi rhai yn apostoHon, a rhai yn brophwydi," &c. Ac
os nad y meddiant ymlaen llaw o'r cymhwysderau gofynol oedd y
rheswm am ahv yr efengyhvyr i'w swydd, yr oedd hyny yn tarddu

oddiar fod y cyfryw, ac hwyrach rai o weinidogion cyíîredin yr

eghvys yn yr amseroedd hyny hefyd, yn cael eu nodi allan i'w

gwaith mewn modd anffaeledig drwy ysbryd prophwydoHaeth.

Yr oedd hyn yn warant i'w hordeinio ; ac am y doniau yshrydol,

yr oeddynt yn cael eu gwneuthur yn gyfranogion o honynt,

tybygid, drwy arddodiad dwylaw yr henuriaeth, ar y dydd y
byddent yn cael eu neillduo. Ond yn awr, gan nad y^v y person

yn cael ei nodi allan i'w swydd trwy ddadguddiad dwyfol, nac un

ffurf o urddiad eglwysig i'r gwaith, nac arddodiad dwylaw neb

dynion pa bynag yn foddion mwyach i drosglw}^ddo un ddav\^n

achubol na g^veinidogaethol i'w ysbryd, fe ddylai yr eglwys edrych

am arwyddion fod enaid yr ymgeisydd yn gyfranog o'r pethau

hyn cyn eu neillduo. Dyma ddylai fod y rheswm am eu neiU-

duad ; oblegid eu meddu sydd yn cyfansoddi galwad i'r wein-

idogaeth. Y mae hanfodiad yr eglwys, o ran ei threfn allanoi,

a'r holl weinyddiad o'i hordinhadau i ogoniant Crist ac adeilad-

aeth eneidiau pechaduriaid, yn ymddibynu yn hollol ar fod Ys-

bryd Duw yn parhâu i gynnyrchu y doniau hyn yn eneidiau

gweinidogion y gair.

Yr ydych wedi eich neillduo i efengyl Duw, frod}T, os neiU-

duwyd chwi yn rheolaidd, nid yn unig am eich bod o gynneddf-

au naturiol da, nid am fod genych ddawn ymadrodd hwylus,

ac nid am eich bod, rai o honoch o bosibl, wedi eich taenellu âg

ychydig ddysgeidiaeth. Nage, ond gosodwyd chwi yn y wein-

idogaeth am fod marworyn oddiar allor y neí wedi cyffwrdd â'ch

gwefusau, tân Duw cyn yma wedi disgyn ar wasanaeth eich

dyledswyddau crefyddol, ac am fpd yr eneiniad genych oddi-

wrth y Sanctaidd hwnw, yr hwn sydd wedi rhoddi i chwi ddoeth-
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ineb, gwybodaeth, ac yniadrodd yn mhethau Duw. laith eich

esgyniad i'r pulpud yn wastadol ydyw, " Ysbryd yr Arglwydd

Dduw sydd arnaf; o herwydd yr Arglwydd a'm heneiniodd i

efengylu i'r rhai llariaidd ; efe a'm hanfonodd i rwymo rhai ysig

eu calon, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carchar i'r

rhai sy'n rhwym. Yr Arglwydd Dduw a roddes i mi dafod y
dysgedig, i fedru mewn pryd lefaru gair wrth y diffygiol." Mae

y broffes yn uchel ac arswydol ; ond nis gall hi fod ddim yoi

amgen. Os gwybodaeth ddynol yw yr hoil gymhwysder i'r

weinidogaeth—os dysgeidiaeth—paham na allai pawb sydd yn

meddu y pethau hyn fod yn weinidogion ? Os gras, gcsodwch ar

y fainc neu yn y pulpud y gwaelaf yn yr eglwys. Na, yr oedd

Aaron yn ddu\\áol, ond yr oedd yn rhaid ei gysegru a'i wisgo i'r

offeiriadaeth. Yr oedd Bezaleel, dybygid, yn dduwiol, ond yr

oedd yn rhaid ei lenwi âg Ysbryd Duw, mewn doethineb, mewn
deall, ac mewn gwybodaeth, i gywreinwaith y tabernacl. Yr

oedd Paul yn pregethu, nid am ei fod wedi cael trugaredd iddo

ei hunan, ac yn hyny ei wneyd yn un o'r saint, ond am ei fod

ef, yr hwn oedd felly, wedi " derbyn y gras hwn," sef y doniau

gweinidogaethol ; am hyny yr ydoedd efe yn " efengj'lu ymysg

y cenedloedd anchwiliadwy olud Crist." Yr oedd derbyn y
cymmod yn un peth, ond yr oedd derbyn y weinidogaeth hono

yn beth arall. Ac o henvydd yr olaf yr oedd yr apostolion joi

pregethu. "Efe a'n cymmododd ni, ac a roddodd i ni weinidog-

aeth y cymmod. Am hyny yr ydym ni yn genadau dros Grist,

megys pe byddai Duw yn deisyf amoch trwom ni : yr ydym yn

erfyn dros Grist, Cymmoder chwi â Duw. Efe a roddes rai yn

apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yn

fugeiliaid ac yn athrawon." Ond pa fodd? "I bob un o

honom," medd Paul, "y rhoddwyd gras, yn ol mesur dawn
Crist." Mae y gras yma yn golygu yr un peth â'r doniau neu y
rhoddion a roddes efe i ddynion, fel y mae'r adnod ganlynol yn

dangos. A thrwy eu gwneuthur hwy yn gyfranogion o'r rhai hyn,

ni a welwn, yr oedd Crist yn eu cymhwyso hwy at y gorchwyl o

berffeithio y saint, ac i waith y weinidogaeth, i adeilad corff

CrisL Mae y gras achubol yn gwneyd dyTiion yn ddeiliaid o

deyrnas Crist, ond y gras neu y doniau yma sydd yn eu gwneyd
hwy yn swyddwyr yno, ie, ac yn eu cymhwyso oll i'w gwahanol



o4 Panl a Thimotheus.

swyddau, gan gyfleu pob un i'w le priodol, a gwneyd y naiU yii

llaw a'r llall yn Uygad yn y corff, yn ol y gw^ahanol ddoniau â pha

rai y mae y Pen mawr yn eu cynnysgaethu. Nid yw yr Ar-

fglwydd lesu byth fel Pharaoh, yn gofyn am briddfeini heb roi

gwellt; lle bynag y cais ef waith eghvysig, mae yn rhoddi gallu

íysbrydol i'w gyflawni. Ac felly, ni a'i cawn ef, cyn danfon ei

weision allan i farchnata, yn eu gahv hwy yn gyntaf ato ei hun,

ac yn rhoddi ei ddâ atynt ; ac â'r talentau raae efe yn ymddiried

i'w gofal y maent i farchnata, yn yr ymarferiad â gwaith ei

deyrnas, hyd nes y delo efe drachefn i wneyd cyfrif â hwynt.

Dyma y rheswm, gan hyny, sydd yn cymhell y saint i ymaflyd

yn eu gwahanol ddyledswyddau er adeiladaeth yr eghvys. "A
chan fod i ni amryw ddoniau yn ol y gras a roddwyd i ni, pa un

bynag ai prophwydoHaeth, prophwydwn yn ol cysondeb y ffydd

;

ai gweinidogaeth, byddwn ddyfal yn y weinidogaeth." Y sail, ni

a welwn, i ymaflyd yn y gwaith o gAvbl, ydyw meddu doniau i'w

gyflawni. Gwnawn hyn neu hyny gan fod i ni ddoniau. A'r sail

i ymaflyd yn y naiU ran o hono yn hytrach na'r llall ydyw meddu
doniau i'r peth hwnw. Yr oedd pob un, nid yn unig i weithredu

am fod ganddo ddoniau, ond i weithredu hefyd yn ol y doniau

oedd ganddo, gan benderfynu natur a maint ei weithrediadau yn

yr eghvys wrth natur a gradd y talentau yr ydoedd yn gyfranog o

honynt. Ac felly, mae yr apostol Paul yn annog y saint yn

Rhufain i ochelyd ymgyrhaedd at bethau uwchlaw eu doniau,

oddiar fympwy hunanol am eu rhagoriaeth, eithr " synied i sobr-

wydd" am danynt eu hunain, a chyflawni dyledswyddau eu

cylch priodol, " fel y rhanodd Duw," medd efe, " i bob un fesur

ffydd." Pan y gweloch chwi y rheol hon wedi ei lhvyr anghofio

yn Nghymru, a dynion yn rhuthro i'r weinidogaeth heb gymhwys-

derau i'w chyflawni, ac yn ysu am fwy o le ac awdurdod yn yr

eglwys nag y mae eu dawn a'u defnyddioldeb yn ei ennill iddynt,

chwi a welwch drefn ac adeiladaeth yr eglwys wedi diflanu, ac

ordinhadau Duw yn gwbl ddieffaith i eneidiau dynion, bugeiliaid

wedi myned yn ddirmygus yn ngolwg eu pobl, a swyddau

eglwysig yn destun cynhen ac anghydfod rhwng dynion a'u

igilydd, hyd nes y byddo tai addoliad ein gwlad naiU ai wedi

îeu troi yn Uett i goelgrefydd, neu ynte wedi eu gadael yn

iddigon anghyfannedd ac unig i'r dylluan nythu yn eu pyrth.



Paul a Thiiìiothais. j-Oj

O nad allem argrafifu ar eich meddyliau bwysfawrogrwydd a

gogoniant gweinidogaeth trwy rinwedd doniau ycbrydol ! Yn
hyn yr oedd gwahaniaeth mawr y ddwy oruchwyHaeth yn gyn-

nwysedig. Fe fu gu'einidogaeth angeu yn ogoneddus, medd
Paul ; ond edrychwch ar ogoniant gweinidogaeth yr Ysbryd, neu,

raeddyUwch am bregethwT tlawd, yn cyhoeddi cyfiawnder Crist i

bechaduriaid, ac yn gi^-einyddu ordinhadau yr efengj'l yn ngoleu-

ni a nerth )t Ysbryd Glân ; ac y mae hoU ogoniant Sinai a'r

deml yn diflanu yn ymyl y gogoniant tra-rhagorol hwnw. Dyma
wreiddyn hoU ragoriaeth gweinidog yr efengyl—y peth sydd yn

gwneuthur dyn yn Uef yr Arglwydd ar bechaduriaid. Tra mae yr

eíüin-bugail â'i fraich wedi gwywo, a'i lygad dehau wedi tywyllu,

heb na goleu na nerth yn ei weinidogaeth, mae yr Ysbryd a'i

ddoniau fel y Shecinah tanllyd yn pelydru ar gyflawniadau hwn,

ac wedi ei droi ef, ag oedd o'r blaen, fe ddichon, fel y dysg}'bl-

ion c}Ti tywalltiad yr Ysbryd, yn Uwfr ac anwybodus ddigon, yn

eryr mewn treiddgarwch, ac yn dân i oddeithio llygredigaeth y
byd. O y fath ddirnadaeth dreiddgar i gynghor Duw—y fath

fedrusrwydd i iawn gyfranu gair y gAvirionedd—y fath ddoethineb

i adnabod ansawdd meddyliau dynion, gwaith pechod a gras yn

eu heneidiau, ac i gymhwyso cyfferiau yT efengyl atynt yn ol

yr amgylchiad—y fath ffrydhf o hyawdledd nefol y mae Ysbrj-d

Duw ar brydiau yn ei gynnyrchu yn enei^jaü gweinidogion y
gair ! Mae'r deaíl yn fywiog, a'r galon ya ei hoU serchiadau

yn ymëangu, nes mae y genau "yn agoryd yn hyf i hysbysu

dirgelwch yr efengyl," a geiriau y dyn íel taranau cryfion, yn

ysgwyd pechaduriaid o'u marweidd-dra. Mae pawb yn teimlo

rhywbeth oddiwTth bresennoldeb Ysbryd yr Arglwydd mewn dyn

fel h^m. Mae y Uîaws yn rhyfeddu, ac yn gofyn, Beth a all hyn

fod ? tra mae yr argyhoeddedig, >t hwn y mae dirgelion ei galon

yn codi i'w gondemnio yn Uys ei gydwybod, naill ai yn cynddeir-

iogi o dan y ffrewyllau, neu yn sjTthio ar ei wyneb i addoli Duw,

gan dd)Tvedyd, Mae Duw yn wir yroch. Pan weloch chwi

bregethwr wedi ei wisgo fel hyn, chwi ellwch ddyweyd, Dyma
arwydd o ras Duw^, nid yn unig i'r dyn ei hunan, ond i'w bobl

hefyd. Mae cynnyrchion yr Ysbryd a ffrwyth angeu Crist yn

Ysbryd y dyn yma. I ennill y weinidogaeth, a'r doniau nerthol'

hyn i'w gweinyddu, yr aeth Mab Duw i barthau isaf y ddaear \ a

ÇYf. liL U



^o6 Panl a Thimotheus,

dyma ydoedd y fendith â pha un yr anrhegodd efe ei eglwys pan

^. esgynodd goruwch yr hoU nefoedd.

^^ Fe ddichon eich bod yn barod bellach i adgofio i ni fod gradd-

au yn y doniau hyn. Oes, ond cofiwch chwithau nad oes yr

un pregethwr o anfoniad Duw nad yw yn meddu rhyw raddau o

honynt. Hyd y medrwn ni ddeall, fe ellid dosbarthu athrawon

crefyddol yr oesoedd i dri math : mae ambell un, fel y darlun-

iwyd, yn amlwg o Dduw, a'r Ueill mor amlwg o'r diafol, tra

mae eraiU ag raae yn anhawdd penderfynu fod Duw na diafol

wedi eu danfon. Fe ddewisir y weinidogaeth ganddynt fel

pe dewisid rhyw alwedigaeth arall, pryd nad yw yn ymddangos

fod un ysbrydiaeth goruwchdynol arnynt i dda na drwg. Ar yr

un pryd, er nad yw yr offeryn ei hunan, fe allai, yn ymwybodol

o un drwgfwriad wrth ymgymeryd â'r gwaith, eto mae yn

ammhëus na bo drwgfwriad yn rhywle o'r tu ol i'r llen yn

gysylltiedig â mynediad yr anghymhwys a'r aneffeithiol i waith

y weinidogaeth, yn gystal ag yngln â chodiad yr ysbrydion

mwyaf cyfeiliornus.

III. IMae annogaethau Paul i Timotheus yn dangos i bregeth-

1
wyr, NID YN UNIG YR ANGHENRHEIDRWYDD AM FEDDU GRAS

' A DONIAU YR YsBRYD, OND AM GYNNYDDU YNDDYNT, a'u

MEITHRIN YN WASTADOL YN EIN CALONAU, i'R DYBEN O IAWN

j
GYFLAWNI GWAITH Y WELNTDOGAETH,

" Arfer dy hun i dduwioldeb," medd efe ;
" nac esgeulusa y

ddawn sydd ynot." A thrachefn, ysgrifenai ato i'w goffâu am
• " ail ennyn dawn Duw ynddo ei hunan," yr hyn sydd yn dangos

fod y tân sanctaidd hwn yn dueddol i ddifíbddi ac adfeiHo yn

ysbryd dyn. Yr oedd Uusernau y deml, chwi a wyddoch, âg

eisieu eu trwsio, a gofal mawr i'w g}^raeryd i gadw y tân sanctaidd

i gynneu ar yr allor nos a dydd bob amser. Frodyr, yr ydych

chwi raor agored i syrthio i adfeiliad â neb dynion yn yr eglwys

;

ie, hwyrach fod eich enbydrwydd yn fwy. Gall ýmdaenu ar hyd-

ddoch yn fwy dirgel, a throi allan yn fwy ystyfnig, o herwydd

cynnefindra eich meddwl â phethau Duw, a'ch mynych ymarfer-

iad â dyledswyddau crefyddol. A'r fan y dechreuo y galon

adfeilio mewn gras, mae y doniau ysbrydol yn gwywo ; ac yna

dyna yr holl ragoriaeth oedd arnoch fel pregethwyr yn coUi. Yn

ofer yr ymwenieithiwch i chwi eich hunain yr ewch aUan fel cynt

I
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ac yr ymysgydwch ; mae Duw wedi cilio, a Samson wedi colli ei

nerth a gwanychu, a myned fel gr arall.

Ac os bydd y tân nefol wedi diffoddi ar yr allor, rhaid offrymu

â rhyw dân arall. Y fan yr elo y serchiadau yn llygredig, a ,

gweinidogaeth trwy rinwedd doniau'r Ysbryd yn faich i'r meddwl,
j

y canlyniad a fydd, ceisio gosod i fyny ryw ffug o honi yn ei lle,

yr hon a eUir g)flawni yn ngrym y doniau naturiol, ac ymhob
ansawdd ar y galon. Beth yw holl wasanaeth Eglwys Rhufain,

'

er esiampl, gyda'i gwisgoedd, ei music, ei phiciures, a holl

funudiau rhodresgar ei hofîeiriaid ? dim ond ymdrech dynion,

wedi coUi pob medrusrwydd i bortreadu Crist croeshoeUedig ger

bron eu gwrandäwyr yn ngeiriau syml y gwirionedd, a thrwy

nerthol weithrediad yr Ysbryd Glân, er cyffroi gwir addoHad

y galon, yn fîugio y peth, ac yn cyflawni y dififyg trwy gyfarch y
dychymyg, a chynhyrfu defosiwn gau yn y fynwes. Dyma wein-

idogaeth anghrist—yr efengyl arall yr hon nid yw arall. Fe

ddichon y bydd y moddion a arferwch chwi o natur wahanol i'r

eiddynt hwy ; ond cnawdol fydd arfau eich milwriaeth chwithau

hefyd os adfeiHa crefydd a doniau yr Ysbryd yn eich eneidiau.

,

Nid hwyrach y temtir chwi weithiau i borthi teimladau digrifol

eich gwrandäwyr, ac weithiau i gynhyrfu yr ysbryd anifeilaidd

tnvy egni corfforol a grym Uais. Neu ynte, os byddwch yn

aUuog, chwi ehvch i'ch gwasanaeth hoU ymadferthoedd areithydd-

iaeth, gan ymdrechu i ddwyn aUan eich rhesymau cedyrn, a'ch

hediadau barddonol, a'r cwbl wedi eu gwisgo mewn iaith odidog

a chymhen, nes difyru a synu y rhai a wrandawant arnoch. Ah !j

fe ddichon fod y pregethwr erbyn hyn wedi cyrhaedd ei amcan eií

hunan ; ond mae yn bur bosibl fod gwir amcan pregethu heb ei!

gyrhaeddyd eto. Nid yw y peth ofnadwy, dystaw, treiddgar,

sydd yn argyhoeddi y gydwybod ac yn achub pechaduriaid, ddim

acwT "Hhaid gadael hyny i rywun sydd yn aros yn y mynydd
gÿdä^Duw. Yr hoU amser yr oedd efe fel hyn yn Uosgi ac

yn taranu, yr oedd y cybydd o dan y bregeth yn prysur rifo

ei arian, y gwammal yn Uygadrythu, a'r trachwantus yn rhag-

ddarbod dros y cnawd er mwyn cyflawni ei chwantau ef y fan

y gadawo yr addold. Ah ! nid taranau Duw oedd yn y pulpud,

ond s\vn y fèn wag yn cloncian ar y palmant ; natur yn gwreich-

ioni ac yn ymegnío, wedi coUi y nerth goruwchnaturiol ag oçdçl

V 8
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yn canlyn y pregethwr, o bosibl, yn yr amser gynt. " Oni hoga

efe y raîn, rhaid iddo roddi mwy o nerth," medd Solomon.

Enaid nês at Dduw a wnaethai fwy o effaith ar lai o lafur.

Duwioldeb, yn cael ei harfer mewn gweddiau dirgel a chymun-

deb cyson â Duw, ydyw y fan y mae mawr nerth pregeth\vr yn

cartrefu. Dyma ddirgehvch ei hyawdledd, ei rym, a Uwyddiant

'ei weinidogaeth. Pair hyn ddarostyngiad i ddyeithrwch gelynol

y serch, a rhydd drigfa effeithiol i wirioneddau yr efengyl yn eich

eneidiau. Trwy yniarferiadau grasol yr ymborthwch arnynt, ac y
treuHwch hwy, nes y byddant ar unwaith yn troi yn gynnaHaeth i

chwi eich hunain, ac yn llaeth yn mronau eich gweinidogaeth

i eghvys Dduw. O y fath breswyUad hyfryd sydd i bethau y gair

yn y meddwl drwy brofiad grasol o'u daioni ! Mae yr enaid yn

dyfod i'w caru hwy fwyfwy, a'r cariad yma drachefn drwy buro y
galon yn tryloewi y deall i'w hadnabod, ac yn cadw yr enaid yn

ymyl Duw. lë, mae yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau. Os

bydd gweinidogaeth yr adíeiUedig yn fferu ac yn newynu ei

wrandäwyr, fe fydd gwres a chyflawnder yn ngweinidogaeth hwn.

Mewn bywyd o rodiad gyda Duw, mae holl diroedd breision

Emmanuel yn ymagor yn raddol o flaen ei ddirnadaeth—y naiU

wirionedd ar ol y Uall yn ymddangos gyda newydd ogoniant.

Mae yr enaid yn ymhyfrydu mewn brasder, ac yn cynnyddu

beunydd mewn gras ; ac o ganlyniad, mae y doniau ysbrydol yn

cael maeth, ac yn blaguro fwyfwy yn ei ysbryd. Gan hyny, mae

yn hawdd mewn cyrahariaeth i'r cyfryw un borthi praidd Duw,

a'u harwain at ffynnonau bywiol o ddyfroedd. Mae y gwaith yn

hyfryd iddo. Oddieithr i chwithau gael eich cadw i ryw fesur ar

dir fel hyn, chwi flinwch ond odid yn pregethu wedi i fywiog-

rwydd ieuenctyd a newydd-deb y peth fyned heibio. Byddwch

naill ai yn esgeuluso y gwaith yn gwbl, neu, os bydd rhyw

ddybenion hunanol yn lluddias hyny, ni wnewch chwi ddim ond

rhedeg drwyddo yn ddefodol; fe fydd pob ymgais i'w iawn

gyflawni yn faich gorthrwm ar y galon.

Heblaw hyny, mae yn ddigon tebyg raai yn ol graddau eich

iflfydd a'ch duwioldeb y bydd mesur eich Uwyddiant g^veinidog-

\aethol. Os nad yw hon yn rheol ddìeithriad, eto nis gall neb

wadu nad yw bod yn dduwiol yn anhebgorol anghenrheidiol

i fod yn ddefnyddiol; a bod yn dduwiol iawn hefyd ydyw y
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ffordd i fod felly mewn defnyddioldeb. Mae ambell nn yn

ymg}'suro fod y Brenin niawr yn arddel offerynau gwael. Ydyw,

ond nid y ^^^l^ a'r dizel. Gwyrth, na wneir ond yn achlysurol,

ydyw cyflawni peth drwy foddion anmhwrpasol
; y rheol ydyw

g\veithio trwy foddion cymhwys. Mae temper ysbryd y gweith-

iwT, a maint y gwaith a wna, yn gyffredin yn cyfateb i'w gilydd ; i

os yw y naill yn anarferol, raae y llall felly hefsd. O bosibl nad'

allwn ni yn yr ansawdd isel sydd arnom yn y dyddiau hyn fod yn

offerynau i droi ambell bechadur, a Uoni arabell gristion ; ond
mae yn rhaid, wrth bob tebyg, cael dynion o ryw ysbryd

pur wahanol i wneyd rhwygiadau mawr yn nheyrnas y diafol,

ac i newid wyneb y byd a'r eglwysi. " Nid ä y rhyw hwn ddim

allan ond drwy ympryd a gweddi," medd lesu Grist. Yrapryd

—

un o ddyledswyddau anghyffredin crefyddol—y gelwir crefydd ei

hunan yraa, i ddangos fod yn rhaid i'r dyn a fyno fod yn

dra defnyddiol g>'dag achos lesu Grist fod felly mewn duwioldeb.

Ympryd a g\veddi : hyny y\v, ystod o lafur a gorchestion anghyff-

redinol, a raid i'w fywyd ef fod. Nid oes un ammod îs i wir

a mawr ddefnyddioldeb.

arferwch eich hunain i dduwioldeb. Ymogelwch rhag

segurdod myfyrdodau, na myned yn gaeth i ddim chwantau

dirgel. Gwyliwch ymorphwys ar amaethu y deall ac esgeuluso

y galon, nac ymfoddloni ar wybodaeth hanesiol o'r gwirionedd,

dadleu a siarad yn ei g}'lch, heb ddim llafur ara brofiad o'i

ddaioni, na chael ansawdd eich ysbryd i gydffurfiad âg ef.

Gwyliwch gamgymeryd astudio am fyfyrdodau duwiol, ac ymar-

feriadau doniau am ymarferiad gras, na chamgymeryd hoffder

yn eich cyflawniadau eich hunain ara yrahjfrydiad y galon

yn mhethau Duw. Mynwch orchfygu annhueddrwydd yr enaid

at y Bibl, ac at fyfyrdodau duwiol, a gweddíau dirgel. " Gln
wTth ddarllen, wrth gynghori, wrth athrawiaethu. Myfyria ar y
pethau hyn, ac )ti y pethau hyn aros, fel y byddo dy gynnydd

yn eglur i bawb."

IV. EdRYCHWCH AM ROÇDI ARBENIGRWYDD I WIRIONEDDAUj

YR EFENGYL YN EiCH PREGETHAU ; mcgys euogrwydd a Uwgr/

Idyn, penarglwyddiaeth gras yn ei iachawdwriaeth, gwaith yrj

^sbryd, Person a chyfryngdod yr Arglwydd lesu. Yr athraw-J

íaeth sydd yn ol duwioldeb ydyw mater eich gweinidogaeth

;
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& cholofn a sylfaêh hono—y gwaelod ar yr hwn y mae hoU

adeilad ei haddoliad a'i moesau yn ymddibynu—ydyw y *' dirgel-

wch mawr, Duw a ymddangosodd yn y cnawd." Y pridwerth

sydd i'w dystiolaethu. " I'r hyn," medd Paul, '* y'm gosodwyd i

yn bregethwr ac yn apostol—yn athraw y cenedloedd mewn
ffydd a gwirionedd." Ac mi fynwn i tithau, fy mab Timotheus,

ddal hyn i fyny yn dy weinidogaeth. " Cofia," medd efe,

"gyfodi lesu Grist o had Dafydd, o feirw, yn ol fy efengyl

i." Pa beth a fuasech chwi yn ei feddwl o'r apostolion, pe

buasent, ar ol eu gwneyd yn weinidogion y cymmod, yn troi

i ddysgu philosophi—yn anghofio eu testun priodol, ac heb roddi

dim mwy o arbenigrwydd i drefn gras a Christ croeshoeliedig yn

eu gweinidogaeth, nag i ryw destun arall? Ond a oes genym ni

fwy o hawl i wneuthur hyny nag oedd ganddynt hwy? Eto

fe ddywedir fod hyd yn nôd cynnydd gwybodaeth gyffredinol yn

achlysuro hyny weithiau. Wedi cael meusydd eraiU yn agored,

mae y gweinidog ieuanc yn myned i grwydro, a'i feddyliau ar lêd

yn casglu gwybodaeth o bob parth. Ond yn rhywfodd neu

gilydd, mae yn dygwydd yn aml mewn canlyniad i'r hynt hon, yn

lle bod y galluoedd amaethedig yma yn ymgrynhoi drachefn, ac

yn ymgysegru i ddyrchafu Crist yn fwy egníol, fod archwaeth

y pregethwr fel pe byddai wedi ei llygru oddiwrtho, a'i hen

wresogrwydd cynhenid wedi colli ; ac y mae nid yn unig yn

pregethu Crist yn fwy Uwfr a difywyd nag y byddai gynt, ond yn

pregethu pethau eraill bron gymaint ag yntau. Os ydyw Mab
Duw a phrif wirioneddau yr efengyl eto yn' ei weinidogaeth,

maent yno fel ser yn llewyrchu yn nghanol ser eraill, yn lle

bod fel yr haul yn cuddio y cwbl.

Pa fodd bynag, yr ydym ni, tra yn dymuno i bregethwyr

ieuainc ein gwlad gael pob gwybodaeth a manteision llenyddol,

yn gweddío ar Dduw na byddo iddynt wybod dim yn y pulpud

ond lesu Grist a hwnw wedi ei groeshoeUo. Os pregethu

priodoHaethau Duw, dangoswch hwynt fel y maent yn cyd-

ddysgleirio yn ogoneddus yn iachawdwriaeth pechadur yn wyneb

lesu Grist. Os yr achos pwysig rhwng Duw â dynion a fydd

testun eich ymdriniaeth, gofalwch am ddwyn "Cyfryngwr hefyd"

i sylw, yr hwn yn unig a all osod ei law arnynt eu dau, ac yn yr

hwn yr ymgyfarfyddant mewn heddwch. Os eich amcan fydd
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dangos drwg pechod, prysurwch heibio yr holl farnau tymmorol,

ac uffern ei hunan, ato Ef, yr hwn a " archollwyd am ein

camweddau ni, ac a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni."

Canfydda pechadur yma ddrwg ei fai mewn cysylltiad ar fath

amlygiadau o gariad a daioni ag a larieiddia ei ysbryd gelynol, ac

a dawdd ei galon i edifarhâu. Gofynwch i gydwybod y drygion-

us wrth y groes, " Os gwnant hyn yn y pren îr, pa beth a wneir

yn y crin ! " Trowch yr hunan-gyfiawn yma, i'w argyhoeddi

o falchder ac ynfydrwydd ei amcan o geisio gwneyd cyfiawnder

iddo ei hunan. A fu Crist farw yn ofer? Os nad do, nid

o'r ddeddf y mae cyfiawnder. Os nad do, yr wyt ti, bryfyn

chwyddedig, wedi ymgymeryd â gorchwyl ag yr oedd eisieui

marwolaeth Mab Duw i'w gyflawni. Ac os cyfeiriwch chwi

y cymeriadau hyn at y groes am argyhoeddiad, chwi a ddylech

fod eto yn fy gofalus am droi wyneb yr edifeiriol yno am

obaith a dyddanwch. "Pa beth a wnaf fel y byddwyf cadw-

edig," ydyw y cwestiwn gydag ef Mae yn ei ofyn yn bryderus,

ac nid oes yn yr holl greadigaeth atebiad iddo ond yn yr

efengyl. lachawdwriaeth o ras, trwy Grist, a nerthol weithrediad ;

ei Ysbryd, yn unig sydd yn ateb i'w anghen ef. IMae yn

'

cyd-daro yn hollol â'r chwerw brofiad sydd ganddo o'i euog-

rwydd, ei annheilyngdod, a'i anallu ei hunan. Peidiwch a

chellwair â'r dyn hwn ; mae yn r caled amo, ac yn dysgwyl yn

ddyfal pa beth a ddaw oddiwrthych mewn ffordd o atebiad

i gwestiynau celyd ei gydwybod. Gofyna fara genych ; a rodd-

wch chwi gareg iddo yn lle bara ? Ei neges â chwi ydyw, cael

gwybod a gaiff efe fyw gan ei Farnwr, a chwithau, ysgatfydd,

yn rhoi darlith iddo ar drefn y planedau, neu ar philosophydd-

iaeth ei natur, neu rywbeth a phob peth ond yn unig yr un peth

anghenrheidiol a phriodol i'w sefyllfa. O nid oes olwg chwith-

ach dan y nefoedd, na gweled truan fel yma yn cael ei siomi a'il

watwor gan y coegyn balch, neu y dwl anfedrus, ag sydd wedij

cymeryd arno ei hunan i fod yn was i Grist

!

Na feddyliwch, pa fodd bynag, ein bod ni yn eich cyhuddo

chwi o wneuthur fel hyn. Ond yr ydym yn meiddio awgrymu

ein dymuniad, ar fod i lygad syml ar wir amcan pregethu eich

cyfarwyddo yn wastad pa beth a pha fodd i bregethu. Yn

enwedig, edrychwch yn y dirgel a'r cyhoedd am iâwn hyíîorddi y
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.rhai a fyddo yn dechre ymofyn am iachawdwriaeth. Dangoswch

íiddynt yn awr, tra y maent o dan addysg eu cydwybodau, yr

anghenrheidrwydd am ddwfn edifeirwch, ac am beidio boddloni

ar ddiwygiad allanol, ond ceisio cyfnewidiad calon, a gwneuthur

sicrhâu iachawdwriaeth trwy Grist, a byw yn dduwiol, yn amcan

eu bywyd. Ac yn lle eu swcro i ymorphwys yn yr hyn nad

yw ond rhagbarotöawl, arferwch bob moddion tuag at beri

i'w hargyhoeddiad ddiweddu mewn adenedigaeth a gwir ddy-

chweliad at Dduw yn Nglirist.

Na ruswch ei wneuthur Ef yn Alpha ac Omega eich gwein-

idogaeth, gan gysegru cymaint ag a feddoch o ddysgeidiaeth a

thalentau i'w ogoniant. Mie yn wir nad yw hyny ond ychydig,

ac felly ni a fynem i chwi fod yn fwy gofahis i ochelyd gwneuth-

ur unrhyw arddangosiad gwag o honynt yn y pulpud. Ond ar yr

un pryd, os cewch chwi rywbeth o ysgrif ei achos ef yn Hebraeg,

Groeg, neu I^ladin, trowch yr ieithoedd, a phob gwybodaeth o

fewn eich cyrhaedd, i'w ddyrchafu. Hyderwn, pa ddiffyg bynag

|a fydd yn eich gweinidogaeth, y bydd Mab Duw yn alluog i

esbonio o'r cyntaf i'r olaf yn eich hoU bregethau y pethau am
dano ei hun, ac i argraffu yn y diwedd ar gèryg eich beddau,

"Am danaf fi yr ysgrifenodd efe."

Ond wrth eich annog i roddi arbenigrwydd i athrawiaeth yr

efengyl, ni fynem am fynyd i neb dybied ein bod am i chwi

esgeuluso dysgu a chymhell ei gwersi moesol ar eich g^vrandä-

wyr. Yr ydys yn cwyno weithiau fod y ddeddf a'r efengyl yn

cael eu hysgar oddiwrth eu gilydd yn fawr yn y weinidogaeth.

A ydyw felly yn Nghymru yn bresennol, gadawn i eraiU bender-

fynu. O dan y naill gronglwyd, rhyw grêd gyffredin yn y Dad-

guddiad Dwyfol ac iawn-ymddygiad rhwng dyn a dyn ydyw Crist-

ionogaeth, moesau da yw yr oU o grefydd, a'r rhai hyny yn cael

eu trin fel cynnyrchion natur, ac nid fel ffrwyth yr Ysbryd—ar

wahân oddiwrth egwyddorion a chymheUiadau yr efengyl, a'u

gosod, mae Ue i ofni, yn Ue cyfiawnder Mab Duw. O dan y
gronglwyd araU, mae athrawiaeth gras bron a rhoi taw ar y
gorchymynion ; Calfaria wedi dystewi, nid yn unig daranau

Sinai, ond ei deddf hi. Hyny 5'dyw : nid yw yr athrawiaeth

fawr yn cáel ei dwyn allan yn deüwng, o ran ei heffeithiau

ar eneidiau dynion ; ac nid yw ei dyledswyddau moesol, fel
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ffrwythau flfydd, yn cael eu hesbonio a'u cymhell yn ddigon

rhydd a chalonog ar eu cyd\v)'bodau. Ac meg}'s y mae trydar

jm wastad ar foesau da, heb ddim ond rhyw gynnil gyfeiriad yn

awr ac yn y man at brif bynciau yr efengyl, o anghenrheidrwydd

yn gadael y pethau hyny heb feddiannu y meddwl yn deilwng,

felly, o'r ochr arall, mae pregethu ei hathrawiaeth hi heb ddim

ond rh}TV gyfeiriad hannerog ac achlysurol at ei moesau, yn

tueddu i feithrin barn îs am sancteiddrwydd ymarferol yn

mynwesau y gwrandäwyr ; oblegid yr ydys yn myned i edrych

ar grefydd o'r diwedd yn unig mewn un golygiad, sef, fel

trefn o ymwared i'r euog, ac nid fel dysgyblaeth wastadol ar y

galon. O ganlyniad, mae pregethwr ymarferol yn cael ei ystyried

yn ddeddfol, a'i addysgiadau yn ddiflas, ac felly penrhyddid yn

dirgel lefeinio yr ysbryd heb yn wybod i'r dyn ei hunan. Mae

yn wir fod duwioldeb fel greddf yn enaid y cristion yn dyheu am '

Iwyr gydymffurfiad âg ewyllys Duw. Ond dylid cofio fod y reddf

hono yn wan, ac yn nghanol Uawer o gymysgedd a gwrthwyneb-

iadau ; ac oddieithr iddo gael ei addysgu yn fanylaidd a parhâus

yn ffyrdd crefydd, gall fyw hwyrach dros ei oes yn ddiffrwyth

mewn llawer rhinwedd, yn esgeulus o lawer dyledswydd, ac yn

esmwyth wrth lawer bai, a hyny heb dybied ei fod yn euog.

Oni ddylai ffrwythau y cnawd a ffr\\7thau yr Ysbryd gael eu

hegluro a'u dwyn allan yn eu hegwyddorion a'u gweithrediadau

yn fwy cyflawn nag y gwneir yn fmych? Heblaw cymhell i

sancteiddrwydd, dangoswch ymha beth y mae y sancteiddrwydd

hwnw yn gynnÿsêdig. A gadewch 'T'^ofteswyr ddeall, os

nad mewn moesoldeb yn unig y mae yn gynnwysedig, eto

nad oes dim o hono lle mae rhinweddau felly yn cael eu diystyru,

a dynion yn b}^^' yn eu pechodau, a'i fod, nid yn unig yn adnew-

yddu ansawdd y galon oddifewn, ond hefyd yn cywiro yr holl

ymddygiad allanol, yn coethi rhinweddau cynhenid natur drwy

eu himpio i wreiddyn efengylaidd, ac yn codi y cristion oddiar

yr egwyddor fawr o gariad at Dduw i ddarpar pethau onest yn

ngolwg pob dyn. Edrychwch fel y mae yr apostol Paul yn ei

lythyrau yn cysylltu athrawiaeth a moesau—yn dyfod i lawr

megys oddirhwng bryniau yr arfaeth dragywyddol, dros feusydd

breision cnawdoliaeth ac angeu Crist, i ddyfírynoedd prydferth

buchedd dduwiol. Oddiar yr egwyddorion mwyaf effeithiol,
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mae yn cyfarwyddo pob dosbarth yn yr eglwys yn ol eu hoedran

a'u gwahanol amgylchiadau ; ac heblaw annog i sancteiddrwydd,

ac arddangos y dymher a'r fuchedd gristionogol mewn ymad-

roddion cyffredin, y mae yn nodi allan rinweddau a dyledswydd-

au neiUduol y fuchedd hono, a hyny gyda y fath amrywiaeth

ac i'r fath fanylrwydd, fel nad yw yn esgeuluso dysgu i fenywod

pa fodd i warchod gartref, ac i wisgo am danynt.

Wrth bregethu diogelwch y saint, gochelwch bob duU ag a

fyddo yn tueddu i wneyd proffeswyr crefydd yn ddiofal, ac yn

eu gadael i ymfoddloni ar eu cyrhaeddiadau presennol, ac i

ddysgwyl Uwyddiant unrhyw ffordd yn yr yrfa ysbrydol ond

yn yr ymarferiad o ddiwydrwydd a gwyhadwriaeth. Mae i'r

gwirionedd melus hwn ei wirionedd gwrthgyferbyniol. Fe fydd

y cristion yn ddilai yn gadwedig ; ond ar yr un pryd, mae llafur

yn foddion appwyntiedig i hyny. Nid oes un dyn yn y fuchedd

hon mor sicr o'i gadwedigaeth ei hunan, na fynai y Bibl ei gadw

o hyd i wyUo rhag pob tebyg i fod yn ol. Dengys sicrhâu a

pherffeithio iachawdwriaeth fel gwrthddrych o bryder parhâus, yn

nilyniad yr hwn y mae gorchestion newydd i'w cyflawni, a

buddugoUaethau newydd i'w hennill, mewn ystod ddidor o

ymdrech ac ufudd-dod, hyd nes y byddo y cristion yn cymeryd

gafael ar y bywyd tragywyddol.

Cymhwyswch rybuddion yr efengyl yn dyner, eto yn ffyddlawn,

at gydwybodau proffeswyr. Ac od yw bosibl, peidiwch gadael

tant na nwyd o fewn eu cyfansoddiad heb eu cyffwrdd, i'r dyben

o'u cyffroi i roddi allan eu holl ymadferthoedd yn y filwriaeth

ysbrydol. Yn ol yr hen gyfarwyddyd, pregethwch yr athrawiaeth

yn ymarferol, a phregethwch ymarferiadau yn athrawiaethol ac

efengylaidd, Gwrteithiwch y gwreiddyn â bendithion yr efengyl,

a hoeUwch y blagur wrth furiau'r ddeddf.

V. Yr YDYCH WEDI EICH GOSOD, NID YN UNIG I BREGETHU

Y GAIR, OND i'w GADW a'i AMDDIFFYN HEFYD YN NGWYNEB

POB GWRTHWYNEBIADAU.

Wrth eich neiUduo i'r weinidogaeth, yr oedd athrawiaeth yr

efengyl, ordinhadau a dysgyblaeth t Dduw, yn cael eu hym-

ddiried i'ch gofal ; a chwi a fyddwch yn gyfrifol am danynt yn y
fatn a fydd. " O Timotheus, cadw yr hyn a roddwyd i'w gadw

atat. Y peth da a rodded i'w gadw atat, cadw drwy yr Ysbryd
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Glân, yr hwn sydd yn preswylio ynom." Nid ydym ni yn

meddwl fod pob pregethwr wedi ei alw i drin y gwirionedd mewn

fíbrdd o ddadl, i'r dyben o gau safnau cyfeihornwyr cyfrwys.

Mae hyny yn gofyn talent i'r pwrpas, ac, o bosibl, yn orchwyl

mwy priodol i'r argraffwasg nag i'r pulpud. Edrychwch yn

gyntaf dim ar eich bod wedi eich gwreiddio a'ch sefydhi yn

athrawiaeth yr efengyl eich hunain. I'w hiawn bregethu, mae yn/

ofynol fod yr enaid wedi ei meddiannu, a chael ei feddiannu

ganddi, trwy wybodaeth, crediniaeth, a chariad yn y galon. Yr[

ydys yn coUi yr efengyl weithiau, nid yn unig o herwydd fod

dynion yn ei chasâu, a gau athrawon yn eu hudo oddiwrthi, ond

o herwydd fod ei gweinidogion hi yn esgeulus ac anwybodus

o honi, ac felly yn analluog i'w gosod allan er adeiladaeth eu

gwrandäwyr.

A oes genym ni ddim achos i ofni ar y pen yma yn yr

oes hon? Pa rym sydd yn y dyn hwnw i amddiffyn y gwir-

ionedd, ag sydd yn chwareu hefo geiriau y Bibl a hen dermau

duwinyddiaeth, ond yn gwbl amddifad o ddeall eu hystyr—

y

dyn, ag y mae yr ychydig syniadau sydd ganddo yn ei gof

yn unig, erioed heb gael eu himpio i'w farn, na'u troi yn

egwyddorion bywiol a gweithgar yn ei ddirnadaeth ? Mewn gair

yn unig y mae ei gredo gan y cyfryw ; ac ni byddai ei newid am
un arall ddim mwy iddo ef na newid rhes o eiriau am eiriau

gwahanol. Na, mae yn rhaid cael deall da i'r dyben o fod

yn gadarn yn athrawiaeth yr efengyl. lë, ymhellach, mae'n

rhaid cael "sicrwydd deall"—argyhoeddiad trwyadl o'i gwir-

ionedd, a ffyddlondeb iddi, i redeg drwy hoU ddirgeloedd y
galon. Heb hyn, mae yn anmhosibl i chwi fod yn gadarn yn y
ffydd, nac ymdrechu yn onest ac egníol o'i phlaid. Os bydd yr

enaid wedi myned i yìiibarlío â'r demtasiwn ynghylch ei gwirion-

edd, ac i ddystaw ymwrandaw ar waith y diafol yn sibrwd,

Ai diau ddywedyd o Dduw fel a'r fel? ac feUy yn derbyn argraff

oddiwTth y brofedigaeth, ac yn Uetta rhyw ddirgel anhoffder at

un gangen o honi yn y meddwl—mae eich ffyddlondeb i'r

athrawiaeth wedi Uygru, ac fe fydd eich Uafur i'w dysgu i eraiU
j

ym yr ansawdd yna yn fwy tebyg o gynnyrchu ammheuaeth

;

na ffydd yn eu meddyh'au. O dan bob ymddangosiad o zel

drosti, fe ddaw y drwg i'r golwg ; fe fydd y tafod bloesg, a'r duU
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mwys, petrusgar, ac anmhenodol, wrth ei phregethu, yn brad-

ychu y dirgel ammheuaeth sydd yn llercian oddifewn, a hwnw
drachefn yn cenedlu ei rywogaeth yn meddyliau eich gwran-

däwyr, ac yn eu cadarnhâu yn eu hanghrediniaeth. Am hyny,

pan oedd Paul yn ymdrechu i gysuro, neu yn hytrach i sefydlu

calonau y cristionogion yn yr efengyl, mae yn dymuno iddynt,

nid yn unig gariad i'w gilydd, ond " pob gohid sicrwydd deall,"

a chydnabyddiaeth eíìfeithiol ac ymarferol "â dirgehvch Duw
y Tad a Christ." Dyma yn unig a'ch caria chwithau drwy

Iwyni dyrys coeg-ddadleuon, ac a'ch gwna yn ddiarchwaeth at

bob peth croes i'r gwirionedd. Ceisiwch adnabyddiaeth eglur

o hono, a chariad ato, yn cyfodi oddiar brofiad o'i ddaioni

yn trosglwyddo gras, sancteiddrwydd, a dyddanwch Duw i'ch

eneidiau. Traddodwch eich holl eiaid i fyny i awdurdod Duw
yn ei air. Darllenwch yr Ysgrythyrau yn fynych, gyda manwl
sylw a gweddîau taerion.

Mae eich llinynau, wrth bob tebyg, wedi disgyn mewn amser-

oedd enbyd. Mae y diafol, ar ol cael trigolion ein gwlad i

hir brofifesu y gwirionedd, a byw mewn pechod, yn awr fel

pe byddai yn ymbarotoi i wneuthur ymosodiad egniol i'w symud

oddiuTtho i anffyddiaeth ac ofergoeledd. Ac wrth ragweled

y pethau hyn, dyma ydoedd cynghor diweddaf Paul i Timotheus,

a hyny, tybygid, fel cynnrychiolwr i weinidogion ieuainc pob oes,

ac yn enwedig yr oes bresennol :
" Eithr aros di yn y pethau a

ddysgaist, ac }t ymddiriedwyd i ti am danynt, gan wybod
gan hwy y dysgaist. Ac i ti er yn fachgen wybod yr Ysgrythyr

Lân, yr hon sydd abl i'th wneuthur di yn ddoeth i iachawdwr-

iaeth, trwy y ffydd sydd yn Nghrist lesu."

Wrth ddarllen y llythyrau hyn, chwi a welwch fod gwyrni

y farn yn aml yn cyfodi oddiar ddrygansawdd y meddwl. Mae
dynion yn credu neu yn anghredu yn ol eu hewyllysiau

llygredig eu hunain. Ac am hyny, mae Paul, wrth annog

Timotheus i ymdrech yn mhlaid y ffydd, yn ei gymhell ef i

feithrin duwioldeb a phurdeb calon ynddo ei hunan ac.eraill,

fel y gAvrthweithydd mwj^af effeithiol i gyfeiHornadau. Mae
yn ei ddysgu i arswydo rhag heresiau, yn eu hachosion a'u

hefifeithiau; dengys eu bod yn tarddu oddiar falchder, ym-

chwydd, a llygredigaeth meddyhau dynion, yn ofer ynddynt
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eu hunain, ac yn waeth nag ofer o ran eu canlyniadau, yn

magu ymrysonau a'r tymherau mwyaf llidiog yn yr eglwysi.

Dwg ar goí iddo pwy ydoedd : gr Duw, a gwas yr Arglwydd,

ger bron yr hwn yr ydoedd yn llafurio, ac i'r hwn yr ydoedd i

roddi cyfrif. Ac wedi dangos mor anweddaidd ydoedd i'r

cyfryw ddyn dreuHo ei amser i gecru ynghylch pethau anfuddiol,

mae yn gosod y dybenion uchaf o'i flaen :
" cadw ei hun, a'r rhai

a wrandawent arno," ac yn ei ahv i ochelyd pob ysgafnder

mewn ysbryd a barn, ac i ymroddi i feithrin gwir grefydd, fel yr

unig foddion i gyrhaeddyd y dybenion hyny. Mewn gair,

ymdrecha i gynnyrchu ansawdd ddifrifol ar ei feddwl, ac i

osod amcanion pwysig ger bron ei lygaid, fel y ftbrdd fwyaf

effeithiol i'w sefydlu yn y gwirionedd. " Oddiwrth yr hyn

bethau," medd efe, "y gwyrodd rhai," sef, oddiwrth yr amcan

mawr o amaethu " cariad o galon bur, a chydwybod dda, a fí"ydd

ddiragrith;" hyny yw, gwir grefydd. Ac wedi gadael yr

amcanion goruchel yma, y cam nesaf ydoedd gadael athrawiaeth

yr efengyl, a throi heibio at ofer siarad. Ac yr oedd yn ddigon

hawdd i'r fath bíogod ysgeifn i neidio o'r naiU i'r llall. Am
hyny, byddwch sobr, frodyr. Edrychwch ar waith y pulpud yn

awr yn gyffelyb ag yr edrychwch arno yn awr angeu. Fe fydd

hyny yn help, nid yn unig i'ch cadw rhag cyfeiHorni oddiwrth y

gwirionedd, ond hefyd rhag Uithro i unrhyw ddull cyfeiUornus ac

ysgafn o ymdrin âg ef. Mae y fath beth a hyny yn bod, cofiwch.

Ac er y gall ef ymddangos i chwi ar y cyntaf fel ymdrech

yn mhlaid y ffydd, y mae ef mor bell o fod felly mewn
gwirionedd, fel y mae tuedd ynddo yn hytrach i ddarpar

meddyhau dynion i gofleidio cyfeihornadau.

Weithiau, fe fydd gan y pregethwr, fe ddichon, ychydig o hoff

bynciau athrawiaethol, pa rai mae yn drin yn wastad allan

o'u cysylltiad â gwirioneddau eraill, a hyny mewn ffordd gywrein-

ddoeth, gecrus, ac anymarferol. Mae yr athrawiaeth, o bosibl,

yn cynnwys gwirionedd pwysig ; ond mae y dull yr ymdrinir â, hi

yn gyfeiUornus ; a'r effaith sydd yn dilyn yn gyffredin ydyw, peri

i'r gwrandäwyr fyned i edrych arni yn unig fel pwnc o ddadl,

a gyru rhai i zel anghyfartal drosti, a'r UeiU i'w gwrthod a'i

chasâu. Darllenasom am un g\\T yn pregethu fel hyn yn wastad

ar D4uwdod Crist ; a'r diwedd a fu i'w gynnuUeidfa o'r bron droi
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yn Ariaid a Sosiniaid. Nid dyna }t effaith a fuasid yn ei

ddysgwyl ar y pryd ; eto, fel y mae un ysgrifenydd yn sylwi,

yr oedd y canlyniad yn ddigon naturiol ; oblegid yr oedd tuedd

yn yr ymdriniaeth i gynnyrchu i ddechre gywreinrwydd gAvag at

y pwnc, ac yna ddadleuon ffyrnig yn ei gylch, " o ba rai y mae

'cenfigen, ymryson, cableddau, a drwg-dybiau yn dyfod." Ac yn

yr ystâd yma mae ysbryd y gwirionedd yn coUi, a dynion yn

suddo i'r fath ansawdd meddwl ag sydd yn eu gwneyd yn addfed

i lyncu unrhyw heresi a gyflwynir i'w syhv.

Os ydych am ymdrech yn mhlaid y ffydd, ymddyosgwch o bob

ysgafnder a duU anfuddiol o ymdrin â'r gwirionedd, ac ym-

drechwch i feithrin ansawdd sobr ac ysbrydol ar feddyUau eich

gwrandäwyr; dyma y diogehvch goreu rhag cyfeiUornadau.

j

Pregethwch y gair, yr hoU air, ac nid mewn duU ag a fyddo yn

Iboddloni cywreinrwydd ac yn magu ysfa am newydd-deb, ond

mewn ffordd ag a fyddo yn tueddu i ddefifro y gydwybod, ac yn

meithrin duwioldeb a dwysder ysbryd yn y rhai a wrandawant

arnoch. " Eithr gâd heibio halogedig a gw*rachiaidd chwedlau,

ac ymarfer dy hun i dduwioldeb. Tydi, g\vr Duw, gochel y
pethau hyn; a dilyn gyfiawnder, duwioldeb, ffydd, cariad, am-

ynedd, addfwyndra. Pregetha y gair; bydd daer mewn amser,

aUan o amser; argyhoedda, cerydda, annog, gyda phob hir

ymaros ac athrawiaeth." Dyma fel yr oedd Timotheus "i

ymdrechu hardd-deg ymdrech y ffydd, ac i gymeryd gafael ar y

bywyd tragywyddol." Ac ymhob man y mae Paul yn ei

rybuddio ef a Titus i gadw y gwirionedd, mae yn eu dysgu,

nid yn gymaint i ddadleu gyda y gau-athrawon, ond i ochelyd

eu hysbryd, ac ymroddi drwy bregethiad ffyddlawn y gair i'w

hargyhoeddi, ac i feithrin crefydd ymarferol yn yr eglwysi.

VI. GOFALWCH AR FOD Y FFYDDLONDEB AG SYDD I HYNODI

EICH HOLL WEITHREDÍADAU YN EGLWYS DdUW YN CAEL EI

GYD-DYMHERU YN WASTAD AG YSBRYD CAREDIG, AC YMDDYG-

lADAU DOETH AC ENNILLGAR.

Mynych iawn y mae Paul yn cymheU y pethau hyn ar TimO'

theus. Yr oedd yr athrawiaeth i'w phregethu, a'i hoU weithred-

oedd ef i gael eu gwneuthur, mewn cariad. Annogid ef i fod

yn esiampl i'r ffyddloniaid mewn cariad, i ochelyd y drwg-anwyd-

au ag sydd yn dueddol i ieuçnctyd, ac i ddilyn purdeb, cariad,
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amynedd, ac addfwyndra. " Ni ddylai gwas yr Arglwydd ymry-

son, ond bod yn dirion wrth bawb, yn athrawaidd, yn ddyoddef-

gar; mewn addfwynder yn dysgu y rhai gwrthwynebus, i

edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw amser edifeirwch i gydna-

bod y gwirionedd." O gariad y tarddodd teyrnasjCrist, ac_J

^iad niae yn adferu ei gwrthddrychau
;
yn yr ysbryd yma, gan

hyny, y dylai ei hoU ordinhadau a'i gorchwylion gael ei gweini a'u

dwyn ymlaen. Yr ydych yn sefyll yn Ue Crist fel gweinidogion

)[x efengyl ; ac fe ddylai ei bobl gael clywed ei lais ef yn eich llais

chwi, canfod ei ysbryd yn eich hoU ymddygiadau, a theimlo fod

ei iau ef yn esmwyth a'i faich yn ysgafn o dan eich arweiniad.

Nid oedd yr Esgob IMawr yn darawydd, yn gyndyn, nac )-n ddig-

Uawn. Fe ddy^yedai y gwir yn cnest ac yn awdurdodol, eto

mewn addfwynder a chariad. Ni byddai efe byth wrth drin

trueni }t annuwiol yn haerllug nac yn ddifraw, agweddau, er ein

bod ni yn cael ein bradychu iddynt yn aml wrth ymdrin â'r mater

hwnw, ydynt broíìon sicr nad yw yr enaid ar y tir anghenrheidiol

o ran dyfnder amgyfifred, bywiogrwydd, a dwysder teimlad, i

lefaru yn effeithio ar y pwnc. Yr oedd ei eiriau ef yn heintion,

a'i fygythion yn ofnadwy; ond er hyny, yr oedd yn tueddu yn

wastad i argyhoeddi y gydwybod, ac yn fwy priodol i ddifrifoli

y meddwl nag i gynnyrchu ynddo ryw bangfëydd trancedig o

ddychryn a gwylltineb, pan ar yr un pryd yr oedd y cyfan yn

arogh yn esmw)-th, oblegid eu bod yn tarddu o ysbryd gwylaidd

a llawn o garedigrwydd. MeddyUwch am dano yn syllu ar

drueni yr hen Jerusalem, ac yn syrthio i wylo :
" Pe gwybuasit

tithau— !" ond dacw y dagrau yn Uuddias ei ymadroddion, a'r

tynerwch, yr hwn oedd hwnt i gyrhaeddiad iaith, yn cael ei

adael i'w esbonio gan ddystawrwydd ac wylofain—iaith fwyaf

naturiol tosturi, ac yn dangos ei grym yn well nag y dichon

geiriau. " Fel bugail," medd Esaiah, " y portha efe ei braidd, â'i

fraich y casgl ei yn, ac a'u dwg yn ei fynwes, ac a goledda

y mamogiaid."

Dyna yr esiampl ; myfjTÌwch arni yn aml ; ac megys ag yr
j

oedd efe y byddoch chwithau hefyd yn y byd hwn. Ac i'r
^

dyben i fod felly yn nghyflawniad eich gweinidogaeth, cofiwch

fod yn rhaid eich perffeithio mewn cariad. Os darllenwch chwi

hanes yr apostoUon, chwi gewch weled fod yr Arglwydd lesu yn
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gwneyd ei weision i r}^v fesur yn debyg iddo ei hun ; fe a'u

gwnaeth hwy, ac fe all eich g^vneyd chwithau
;
yn debyg iddo,

meddwn, nid yn ngwyrthiau gallu, ond yn ngw^-rthiau ei gariad

a'i dynerwch. -Mae efe yn dysgwyl i drugarhâu wrth ei bobl, ac

yn arfer amynedd anfeidrol tuag atynt yn ngweinidogaeth y gair,

cyn ac wedi eu gahv trwy eu ras. " Hirymarhôus yw efe tuag

atom ni," medd Pedr. Ac felly y mae ei weision i fod hefyd

:

"mewn addfwynder )ti dysgu rhai gwrthwynebus," a hyny "gyda

phob hirymaros, ac athrawiaeth," yn dirion a dyoddefgar, "i

edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw amser edifeirwch i gydnabod

y gwirionedd." Mae efe yn eu dyddanu hwy fel un y dyddana ei

fam ef ; a'r ffordd y mae amlygu y serchogm^'dd yma tuag atynt

ydyw, trwy wneuthur ei weision " yn addfwyn yn eu mysg hwy,

fel mammaeth yn maethu ei phlant." Ac os yw yr Arglwydd

lesu }-n gì\'neyd daioni i'w bobl â'i holl enaid ac â'i hoU galon, yr

un modd maent hwythau hefyd, yn ewyllysgar iawn, yn treulio ac

yn ymdreuho dros eu heneidiau hwy. " Felly, gan eich hoffi

chwi," medd Paul, " ni a welsom yn dda g^anu â chwi, nid yn

unig efengyl Duw, ond ein heneidiau ein hunain hefyd, am eich

bod yn anwyl genym." Yr oedd cariad yn toddi eu heneidiau

i'w geiriau a'u gweddiau, ac i bob cyflawniad o'r eiddynt ar

ran yr eglw}'s.

Yn wir, nid rh}'wbeth i'w wneyd am gyflog ydyw cenedlu

dynion yn Nghrist trwy yr efengyl. Mae yn rhaid i fywyd gael ei

roi allan i'r dyben o g}Tinyrchu a meithrin bywyd mewn eraiU.

Drmin oedd gwas cyflog ! oerllyd iawn ydyry^ ef yn y pulpud.

O na roddid ei gyflog iddo am aros ar lawr ! Na, gyfeiUion

ieuainc, cariad ydyw yr elfen ag yr ydych i fyw ynddi fel gweinid-

ogion y gair ; mae Uymder a thynerwch eich gwaith yn cydalw

jam dano. Nis geUwch ddyddanu y gsvan, cydymdeimlo â'r

(trallodedig, na cheryddu y beîus }ti effeithiol hebddo. GwyUwch

rhag ysgyrnygu uffern ar eich gwrandäw}-r gyda rhyw fí}Tnigrwydd

poethlyd, a hyny yn anghysyUtiol âg annogaethau i ddychwelyd,

ac me^ra tôn heb ei dofi a'i meddalu gan ddwysder meddwl

a thosturi, fel pe byddai yn eich mynwes ryw nwyd a foddhëid

yn eu dinystr, ac megys pe mai y pechadur yn hytrach na'i

bechod a fyddai gwrthddrych eich dygasedd. GjíyUü'ch^ gain-

gymeryd haUtrwydd am haerUugrwydd. Cer}'ddwch yn ffydd-
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lawn, ond ceryddwch yn garedig. Na foddlonwch ar Iwytho

y bai â rhes o ddrwg-enwau anmhenodol ; ond ceisiwch y
gair cymhwys, neu y duU c}Thaeddgar hwnw o ddyweyd ag sydd

yn darlunio i'r b>TV y bai dan sylw, a'r hwTi sydd ar unwaith

yn sefydlu ei gondemniad ef, o herwydd y cywiredd gyda'r hwn y

mae yn ei ddangos. Ac na fyddwch anghofus ar yr un pryd

o oedran, cymeriad, na dim ag sydd yn y beíus yn teilyngu

parch, wrth ei geryddu. " Na cherydda hynafgwr, eithr cynghora

ef megys tad, a'r rhai ieuainc megys brodjT, yr hen wragedd

m3g}'s mamau, a'r rhai ieuainc megys chwíorydd, gyda phob

purdeb."

Mewn cysylltiad â thiriondeb, byddwch ofalus iawn am arfer

gonestrwydd yn wastad yn eich holl orchwylion eglwysig. Mae
Paul yn gorchymyn i chwi, yn mherson Timotheus, "ger bron

Duw, a'r Arglwydd lesu Grist, a'r etholedig angylion, i beidio

gwneuthur dim o gydbartíaeth." Ni phery unrhyw beth pwdr|

b^th. Ystyriwch, attolwg, mor bwysig ydyw heddwch eglwysig,

ac mor ddinystriol iddo ydyw ymddygiadau haerllug, anonest,

ac annoeth. Ac os rhaid cyfeiliorni, cyfeiliornwch yn nghywir-

deb eich calonau. " Y gorchymyn hwn yr ydwyf yn ei roddi

i ti, fy mab Timotheus," medd Paul ; a thybygid ei fod yn

golygu pob gorchymyn yn y llythyr—hyny yvv, yr hoU siars

fawr o berthynas i'w ysbryd, ei athrawiaeth, a'i ymddygiad. A
"diwedd y gorchymyn," medd efe, amcan mawr y cwbl,

"yw cariad o galon bur." Gochel y cwbl a waherddais i ti,

a g^ma y cwbl a orchymynais, er mwpi cariad a heddwch yr

eglwysi.

VII. Un gair ymhellach, ac yna wele ni yn canu yn iach i

chwi : Byddwch ddyfal i osod eich hunain " yn brofedig

GAN Dduw, yn weithwyr difefl, yn iawn gyfranu gair

Y gwirionedd."

Mae y pregethwr yn sefyll yn lls ei wrandäwyr; ond tra y
gofala na byddo dim cyfreithlawn i'w roddi yn ei erbyn ef yno,

bychan iawn ganddo ei farnu ganddynt hwy, na chan farn dyn.

Yr un wedd mae yn sefyll yn Uys ei gydwybod ei hunan ; ac

os bydd ei achos yn syrthio yma, ni bydd ganddo ddim grym

i appelio i lys uwch. '' Os ein calon a'n condemnia, mwy yw
Duw na'n calon. Anwylyd, os ein calon ni'n condemnia, y mae

Cyf. III. X
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,genym hyder ar Dduw." Chwi a ewch ymlaen yn nghyflawniad

yeich gweinidogaeth yn grynedig, eto yn wrol, er pob enllibio a

fydd ar eich amcanion, a phob drygUw a fwrir ar eich enwau, ond

bod yn alluog i ddywedyd, " Ein gorfoledd ni yw hyn, sef tystiol-

aeth ein cydwybod, mai mewn symlnvydd a phurdeb duwiol, nid

mewn doethineb cnawdol, ond drwy ras Duw, yr ymddygasom yn

'y byd, ond ycí hytrach tuag atoch chwi." Ac eto mae yn

ymddangos nad yw y d'iwiol ddim yn ymddiried i dysHcíIaeth

èi gydwybod ei hunan fel y penderfyniad olaf ar ei achos.

"Cäns'~m"wh i ddim arnaf fy hun," medd Paul ; nid yw fy

nghydwybod yn condemnio mo honof am un esgeulusdra nac

anffyddlondeb gwybyddus yn ngh}^awniad fy swydd ;
" ond yn

hyn ni'm cyfiawnhäwyd." ^lae dyn, fel pe dyAvedasai, mor

dueddol iddo ei hun, fel nad yw tystiolaeth fy nghydwybod

yn ddigonol i benderfynu fy mater ;
" eithr yr Arghvydd yw

yr hwn sydd yn fy marnu " Yr Arglwydd lesu, yr hwn a oleua

ddirgelion y tywyUwch, ac a eglura fwriadau y calonau yn y dydd

mawr a ddaw, sydd i benderfynu iy achos i ; ac wrth ei ddedfryd

ef y byddaf yn sefyll neu yn syrthio byth. Nid rhyfedd, gan íod

yr apostolion yn teimlo fel hyn, fod rhyw gyfeiriad gwastadol

yn eu heneidiau at Dduw yn nghyflawniad eu gweinidogaeth.

Maent hwy eu hunain yn tystio fod hyny yn bod. " Eithr

megys y'n cyfrifwyd ni gan Dduw yn addas i ymddiried i ni am
yr efengyl, felly yr ydym yn llefaru ; nid meg\s yn rhyngu bodd

i ddynion, ond i Dduw, yr hwn sydd yn profi ein calonau ni;"

profi ein calonau ni, ac yn y profiad ein cymeradwyo a'n cyfrif

yn addas i yraddiried i ni am yr efengyl. O frodyr ieuainc,

a oedd hi felly gyda chwi pan eich neillduwyd i'r g\vaith? A
oedd y Duw ma\\T, wedi edrych dros eich cyíîwr, egwyddorion

eich caìonau, a'ch dybenion, yn eich cyfrif yn addas, gan eich

gosod yn y weinidogaeth ? A oedd ef yn dywedyd wTth ei

eglwys, megys wrth Samuel gynt am Dafydd, " Cyfod, eneinia

ef, canys dyma efe ? " Ond a bwnv fod pethau felly, nid ydych i

ymorphwys ar hyny, cofiwch ; ond mae yn anghenrheidiol fod

ymdrech gwastadol yn eich eneidiau, yn nghyílawniad pob dyled-

swydd a berthyna i'ch s^vydd, am fod yn gymeradwy ganddo

ef. " Felly yr ydym yn llefaru," medd Paul, "nid megys yn

rhyngu bodd i ddjmion, ond i Dduw, yr hwn sydd yn profi
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«in calonau ni." Oddiar yr ystyriaeth fod yn rhaid iddynt

ymddangos ger bron ei frawdle, yr oedd yr apostolion yn

cyflawni pob gì\'asanaeth megys yn ngohvg Crist, gan ymorchestu

am fod yn gymeradwy gydag ef. " Bydd ddyfal i'th osod dy

hun yn brofedig gan Dduw."

Mae tuedd maAvr yn y meddwl i ymorphwys ar y meddiant o

egwyddorion grasol, gan esgeuluso eu gweithrediadau, ac ar

fater y ddyledswydd yn lle ei hysbryd a'i bywyd hi. Os caiff y

dyn le i obeithio ei fod yn meddu ffydd yn Nghrist, a bod

gogoniant Duw yn rhyw amcan cyfifredin i'w weithrediadau, mae

yn ymfoddloni ar hyny, heb ymdrechu yn ddyladwy i ddwyn yr

egwyddorion hyn i ymarferiad, a'u gìveithio allan yn nghyflawn-

iad pob dyledswydd neiUduol. Ond wedi y cwbl, y peth ydych

yn y rhai hyn ydych mewn gwirionedd, a dim m\vy. Ac os

ystyriwch chwi mor anghenrheidiol i gymeradwyaeth eich dyled-

swyddau ydyw eu bod yn cyfateb ymhob dim i reol y gair,

ac mor barod ydyw eich calonau chwithau i adfeiUo yn y pethau

hyny, chwi a fyddwch yn ddyfal i osod eich hunain yn brofedig

gan Dduw. Parotowch eich calonau i g}'farfod âg ef yn ordin-

hadau ei d. Ymegniwch yw yr ymarferiad â phob un o honynt

i'w addoU ef memi ysbryd a gwirionedd. Ac yn y diwedd,

hohvch eich hunain ger ei fron ef, ar ol offrymu y weddi,

traddodi y bregeth, neu weinyddu y sacrament, A wnaethum

i hyn oU wrth fodd yr Arglwydd ? Fe fydd hyn yn foddion i
j

feithrin cywirdeb a gostyngeiddrwydd yn eich eneidiau, i'ch

cadw i rodio yn eich perífeithrwydd, ac ar yr un pryd i ymddiried
|

yn nhrugaredd eich Duw. J

X 2
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CYNGHOR A DRADDODWYD AR ORDEINIAD GWEINIDOGION.*

MAE cynghori, yn enwedig mewn rhyw ddull ffurfiol fel

yma, yn orchwyl ag yr ydym ni yn wastad yn teimlo

gradd o gywilydd i ymaflyd ynddo ; nid yn unig o herwydd

anghymhwysder i'w gyflawni, ond hefyd, o herwydd fod rhoddi

cynghor yn cynnwys ynddo rj'w dybiaeth fod y neb sydd yn ei

weinyddu yn rhagori mewn profiad a gwybodaeth ar y rhai sydd

yn ei dderbyn. Yr ydys yn barod i feddwl mai yr hwn sydd

leiaf a gynghorir gan ei well. Mae hyn yn ddigon i beri i ddyn

ag sydd yn adnabod dim o hono ei hunan deimlo yn gywilydd-

gar, ac yn fwy felly wrth gynghori rhai hn mewn dyddiau, neu

fwy eu galluoedd, nag ef ei hun. Ond wedi y cyfan, nid yw hon

ond un o ddyledswyddau y frawdoliaeth efengylaidd ; mae pawb

yma i'w chyflawni tuag at eu gilydd ; ac y mae y doeth yn aml

mewn amgylchiadau ag y dichon cyfarwyddwyd neu gynghor ei

îsradd ar bob cyfrifon fod o wasanaeth iTiawr iddo. Fel yn

cydlafurio â chwi gan hyny, frodyr, yr ydym ni yn awr yn

dymuno eich cyfarch gyda serch a gostyngeiddrwydd, a chyf-

lawni un o'r dyledswydddau ag y gellwch chwithau eto yn eich

tro, mewn rhyw dduU ac ar ryw achlysur neu gilydd, fod yn

rhwym i'w chyflawni tuag atom ninnau, yn ol y cyfarwyddyd

apostolaidd, " Cynghorwch eich gilydd bob dydd, tra y gelwir hi

heddyw."

* Y Cynghor hwn, yn y ffurf gj'ntaf arno, a draddodwyd yn Nghyfarfod yr

Ordeinio yn Nghymdeithasfa Caernarfon, Medi 13, 1848, pryd yr ordeiniwyd

y brodyr Griffith Davie.s, Llanerchymedd ; Edward Price, Birmingham
;

Hugh Jones, a WiUiam Roberts, Caergybi (W. Roberts, D.D., Anierica,

yn awr) ; \Villiam William.s, T Calch, Môn ; Hugh Roberts, Bangor

;

Robert Hughes, Uwchlaw'r íTynnon ; a John Mills, Llundaini

I
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Er wrth wneyd sylwadau amrywiol nad yw yn bosibl i ni

gyfyngu ein hunain at un gair neiUduol fel testun, eto ni a

ddymunem yn gyntaf dim eich cyfeirio at y darluniad apostol-

aidd o gynneddfau ac ysbryd gweinidogion yr efengyl. Dywedir

yno, fod yn rhaid eu bod hwy yn cyfateb i'r darluniad hwnw.

Nid oes neb ond dynion o'r nodau hyny i'w gosod yn y swydd.

Ac os nad ydym yn mawr gamgymeryd, prin y gellir dysgwyl

cael dyn o'r cyTiieriad perffaith a ofynir gan yr apostol, heb fod

tri pheth yn cydgyfarfod ynddo i r^'w fesur : natur, amaethiad,

a gras.

Mae dynion, yn eu zel dros unrhyw beth ag a fydd yn benaf

yn eu golwg hwy, yn aml yn anghofio rhoi eu lle dyladwy i

bethau eraill. Y cwbl bron, dybygid, mae rhai yn ei yraofyn yn

yr yrageisydd am y weinidogaeth ydyw dysgeidiaeth ddynol, tra

mae eraiU drachefn, yn eu gofal am bethau uwch, yn esgeuluso,

os nad yn diystyru, addurniadau o'r natur hono. Os ceir dyn yri

dduwiol, nid ydys yn edrych cymaint pa fath un ydy^v fel dyn o

ran grym cynneddfau naturiol a graddau ei fanteision. "Ni
ddichon dyn dderbyn dim oni bydd wedi ei roddi iddo oddi-

uchod." Tra yr ydym ni yn Uwyr gredu fod yn Nghymru ei

hunan ddigon o brofion nad ydyw dwyn dyn drwy gwrs rheol-

aidd o efrydiaeth, nac un ffordd neiUduol o ordeiniad, yn abl

i wneuthur gweinidog efifeithiol yr efengyl, a bod gras a doniau yr

Ysbryd yn anhebgorol anghenrheidiol, yr ydym, o'r ochr arall,

yn hòni, er cael y pethau hyny, os bydd y synwyr naturiol yn

fychan, a'r cynneddfau yn weiniaid, ac yn enwedig os bydd

y rhai hyny wedi eu gadael heb eu hyrageleddu a'u coethi trwy

lafur ac amaethiad, na bydd y Uestr hwnw drachefn ddim mor
gymhwys i ddal gweinidogaeth yr efengyl. Wrth geisio y naill,

ni ddyhd bod yn ddiyraofyn ara y UeiU, yn yr yrageisydd at

y weinidogaeth. jMaent yn deilho o'r un ffynnon. Mae pob
rhoddiad daionus oddiuchod, pa un bynag ai naturiol, cyrhaedd-

edig, ai ysbrydol ; ac y raae yn debyg mai drwy beri i'r tair yraa

gydgyfarfod mewn rhyw fesur rawy na chyffredin, raae y Brenin

Mawr yn arfer gwneuthur gweinidogion cyrahwys y testament

newydd. Hyderwn na bydd i'r sylwadau hyn draragwyddo na

digaloni neb ; ond goddefer i ni annog yn ddifrifol, yn enwedig y
dosbarth ieuengaf yn y weinidogaeth, i fod yn ddiwyd i ddiwyllio
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eu meddyliau, ac i arfer pob egni i gynnyddu mewn gras a phob

gwybodaeth fuddiol.

Mae chwaeth ein cenedl yn newid yn raddol, ac amgylchiadau

newyddion yn debyg o gyfodi, mewn cysylltiad â Uedaniad mwy
cyffredin gwybodaeth, ag sydd yn peri y bydd graddau uwch

o amaethiad meddwl nag oedd yn eisieu gynt yn anhebgorol

anghenrheidiol mewn dynion cyhoeddus yn yr amseroedd sydd i

ddyfod. Os na chyfifry Ysbryd yr Arglwydd ein meddyhau i

ddarpar gogyfer a r amg\'lchiadau hyn, fe fydd yn arwydd i ni fod

dyddiau ein defnyddioldeb a'n dylanwad yn Nghymru wedi eu

rhifo. Yr ydys yn sylwi eisoes ara Loegr, nad athrawon crefydd

mwyach ydyw unig athrawon y genedl yno, ond y mae llíaws o

ddwfn-feddylwyr eraill wedi codi, y rhai, trwy yr argraífwasg, ac

oddiar yr esgynlawr, sydd yn prysur ddysgu gwybodaeth i'r bobl.

Newydd-deb a difrifwch addysgiadau rhai o honynt a ychwanega

eu dylanwad yn feunyddiol. Ac y mae dynion meddylgar,

tybygem, yn dechre ofni, oddieithr i'r pulpud yntau hefyd gael ei

wisgo à mwy o newydd-deb a nerth, y bydd ei effeithiohwydd yn

colU, a'r oes yn dianc o afael athrawon crefydd. Nid oes le o

dan yr amgylchiadau presennol na bydd dysgeidiaeth ac arferion

Lloegr yn ymledanu trwy Gymru hefyd. Fe ä yr oes rhagddi,

pa un bynag a awn ni rhagom ai peidio. Y cwestiwn yw, A
ysgoga crefyddwyr i'w chanlyn hi? Os na wnânt, maent yn

debyg o goUi y fraint o fod yn arweinyddion y genedl. Pwy
bynag a fyno fod yn weinidog effeithiol yr efengyl yn yr

amseroedd sydd yn agosâu, mae yn rhaid i'w dalentau fod

yn amrywiol ; a rhaid i'r talentau hyny hefyd fod o dan eneiniad

yr Ysbryd, ac wedi eu cysegru yn drwyadl i Grist a'i achos.

Dyma, o leiaf, yw barn ambeU un ag sydd wedi dyfod, ond

yn rhy ddiweddar, i adnabod eu diffygion eu hunain.

Ond cyn dyfod at waith eich swydd, dymunem alw eich syhv

yn fwy neiUduol at ddau beth hanfodol anghenrheidiol i'r rhai

sydd ynddi.

Yn gyntaf, Mae yn ofynol i weinidog yr efengyl fod yn ddyn

UCHEL EI GYMERIAD MOESOL.

Dyma y peth cyntaf mae yr apostol yn ei nodi :
" Rhaid i

esgob fod yn ddiargyhoedd." Paham, ac yntau yn cael ei alw

i'w swydd o bUth cymundeb o ddynion sanctaidd y dangosir
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cymaint o ofal am burdeb ei foesau, ond i brofi fod yn rhaid

iddo ef fod yn hynod yn y pethau hyn ; "yn esiampl," nid

yn unig i'r byd, ond " i'r fifyddloniaid " eu hunain ? Mae dysgu

rhinwedd yn rhan arbenig o'i waith ; ac mae yn anmhosibl iddo

,

wneuthur hyny yn effeithiol heb fod yn alluog i'w ddangos ei

hun yrahob peth yn esiampl i weithredoedd da. Felly, yn Ue!

ymfoddloni, fel y dywed un g\vr, yn y meddiant o rinwedd

cjThaeddedig y d)sg)bl, mae yn rhaid iddo ef ymestyn at

berffeithrwydd y meistr, a rhoddi i'w ymddygiadau gywiredd

cynllun, nes bod yn abl i ddyweyd wrth ei frodyr, " Byddwch

ddilynwyr i mi."

i\Iae yn ofnus, hwyrach, fod yr eiddigedd canmoladwy rhag i

foesau da fyned â lle Crist, ynghyd a'u canfod hwy yn aml mewn

dynion digreíydd, yn demtasiwn i grefyddwyr weithiau i esgeul-

uso, ac edrych yn fwy diystyr ar, foesau da ynddynt eu hunain.

Wrth eu gweled yn codi oddiar egwyddorion hunanol, mae y

proffeswyr penrhydd, yn lle gofalu am eu meithrin oddiar

egwyddorion uwch, yn troi i'w dirmygu ; ac yn ei ddiffyg ym-

wybodol o honynt, mae yn syrthio i ddirgel ymwenieithio iddo

ei hun, nad }dyw cywiredd—y galon unplyg, a'r ymddygiadau

anrhydeddus—ond rhyw fresych gwylltion sydd yn tyfu ar feüs-

ydd y byd, pethau dianghenrhaid i ddyn ysbrydol i drafferthu

yn eu cylch. Ond nis gwyddom ni am ddim mwy anffodus i

greíydd na bod ei phroffeswyr, ac yn enwedigol ei gweinidogion,

yn ddiffygiol mewn un rhinwedd ag sydd yn gymeradwy gan y

byd. Chwi gewch basio ganddo ef heb ffydd yn Nghrist, ond

nid heb y rhinweddau cymdeithasol ; nid heb eirwiredd a gonest-

rwydd, nid heb fod cystal á'ch gair, nid heb dalu eich dyledion.

Nid ydyw y byd ddim yn gofyn am iawn ansawdd ar y galon

tuag at Dduw; ond y mae efe yn gofyn am iawn ymddygiad

tuag ato ei hunan. Ac os ä dyn i'r pulpud heb fod y pethau hyn

ganddo ac yn aml hwynt, mae yn ddigon sicr o'i ddwyn ei hun

a'r weinidogaeth i waradwydd. Mae yn "rhaid i esgob fod yn

ddiargyhoedd," yn \xx difai ger bron y byd.

lë, ni a fjTiem i chwi sylwi fod >t apostol, wTth ei ddarlunio

fel un gwyUadwrus, sobr, a gweddaidd, yn sefydlu rheol ag sydd

ar unwaith yn gwahardd myrdd o fân bethau, rhy ddiddym bron

i'w henwi, ac eto, os byddant o gwmpas pregethwr, y maent,



J28 Cymhwysdeì-au a Gioaitli y Wemidogaeth.

fel gwi'oL-d meirw yn enaint yr apothecari, yn sicr o roddi sawyr

ddrwg ar ei gyflawniadau. O yr "ychydig ffolineb" hwnw, ag y

mae Solomon yn son am dano, sydd wedi difa defnyddioldeb

Uawer gweinidog ! Prin y gellid ystyried y peth yn fai ; ni

buasai neb yn sylwi arno bron mewn dyn arall; ond fe olygir

gr Duw yn r mor " ardderchog," fel y mae'r brycheuyn lleiaf

ar ei wisgoedd ef yn annyoddefol i'r llygad. GwyHwch, frodyr,

rhag i unrhyw ffaeledd fyned fel nôd arnoch ymysg eich

cydnabyddiaeth. Ydyw, mae yn bregethwr da, medd y bobl,

ond y mae efe yn rhy hoff o son am dano ei hun, neu yn rhy

gellweirus neu siaradus yn y gornel, neu yn rhy chwerw ei

dymher, neu yn rhy ferchedaidd a pharod i dramgwyddo, neu yn

rhy gryf a chyndyn am ei ffordd ei hunan, neu yn rhy glustagored

i dderbyn chwedlau gwrachîaidd, ac yn rhy dafodrydd i'w cario

a'u sibrwd o fan i fan. Yngln â manteision eraill sydd gan

lygredigaeth yn ein herbyn ni, mae ambell un weithiau âg iddo

wreiddyn cryf yn nghyfansoddiad ein natur, Mae y dyn, fel

yr offeiriad gynt, yn anafus o'r groth ; ac megys ag yr oedd yr

anaf hwnw yn anfeddyginiaethol, felly gorchest fawr fydd cael

y cristion yn berffaith yn y gwall cynhenid a berthyna iddo fel

dyn. Ond y mae hon yn orchest ag y mae galwad uchel

ar bawb sydd yn weinidogion y gair i ymestyn ati. Fe fyn

rhai fod corfif anafus eto, fel cynt, yn anghymhwyso dyn i'r

weinidogaeth. Fe allai h}'ny. Pa fodd bynag, mae yn sicr, os

bydd cyfansoddiad y corff yn rhoi mantais i ryw ddrwg dori

allan yn anafod ar y cymeriad moesol, y gall ef fod, ac

heb wyUadwriaeth fe fydd hefyd, yn achlysur o anghymhwys-

der mawr iddi. Mynwch wybod ynte, frodyr, dynion o ba

ysbryd ydych, gan orchfygu a dwyn yn gaeth bob teimlad

corfiforol, a gwylio nid yn unig na chafifo calon ddrwg, ond

na chaffo tymher anhapus, osod un drygnod neiUduol ar eich

cymeriad.

Er dangos ymhellach bwysigrwydd y mater hwn, sylwch,

fod Paul yn dysgu y rhaid i'r dyn a osoder yn y weinidog-

aeth fod yn t o gymeriad da, nid yn unig er ei dröedigaeth,

ond o'i febyd. Mae yn rhaid iddo hefyd, n.edd efe, "gael

tystiolaeth dda gan y rhai oddiallan," hyny yw, am ei fuchedd

gynt. Mae yn amlwg, tybygid, mai dyna feddwl yr adnod;
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oblegid y mae yr aJnudau blacnorol yn gofyn pob rhinwedd

anghenrheidiol i sicrhâu tystiolaeth dda i'w íuchedd brcscnnol

ef. Paham, wedi dyweyd fod yn rhaid iddo fod yn ddiargy-

hoedd, yn ddyn tirion, anymladdgar, sobr, diariangar, &c., yr

oedd yn anghenrheidiol ychwanegu, a dyweyd fod yn rhaid

iddo hefyd gael gair da gan y rhai oddiallan ? Onid oedd

efe yn sicr o'i gael, o leiaf o'i deilyngu, os byddai yn ddyn

felly? Ond nid oedd teilyngdod ei fuchedd gristionogol ddim

yn ddigon i'w gymeradwyo
;

yr oedd yn rhaid iddo hefyd fod

yn \vr da ei air ymysg anghredinwyr cyn ei ddychwehad. Os

byddai ei ymddygiadau gynt wedi bod yn fryntion, byddent yn

debyg o greu rhagfarn yn ei erbyn yn meddyh'au ei wrandäAvyr;

a-gwanychid ei feddwl yntau i ddyweyd yn onest yn erbyn beíau

rhai eraiU, rhag trwy hyny eu cyffroi i edliw iddo ei feiau ei

hunan ; a byddai y diafol, yntau, gan gofio ei Iwyddiant blaenor-

ol, yn sicr o gymeryd mantais ar ei hen arferion i geisio ei hudo

ef iddynt drachefn ; ac felly dengys yr apostol y byddai y cyfryw

ddyn mewn perygl o syrthio i waradwydd a magl yn nghyflawn-

iàd ei swydd. I'r gwrthwyneb, mae y weinidogaeth mewn ystyr

yn ddiogel yn nwylaw dyn ag ydoedd yn wastad yn bur ei

foesau ; oblegid nid yn unig ni ddaw dim oddiwrth ei ymarwedd-

iad cyntaf i'w gwaradwyddo, ond fe fydd yr arferion da hefyd ag

y mae wedi ymsefydlu ynddynt o'i febyd yn gymhorth mawr i'w

gadw rhag pethau gwaradwyddus rhagUaw. Ond a oes gan y

Cymry ddim achos i wyho rliag o'r diwedd i safon (standard) yr

areithfa fyned yn rhy isel ar y pen hwn yn ein mysg ? A gydsaif

ef âg urddas y weinidogaeth i godi i'r pulpud y diarebol mewn
drygioni, yr anenwog yn ngolwg cymdeithas, neu y dyn ag oedd

o'i febyd hyd ei dröedigaeth yn wrthodedig, hyd yn nôd gan y

byd, o herwydd ei ddrygfoesau ? Nid oes, o bosibl, un reol heb

eithriad iddi ; ond ein meddwl ni yw, y dichon fod pechodau
j

ag sydd o ran eu natur, neu o ran graddau a pharhâd yr ymlygr-

iad ynddynt, yn gwneyd yr euog, serch ei gael yn edifeiriol, yn
j

ddyn anghymhwys i íod yn ddyn cyhoeddus. Mae yn anrhyd-

1

edd i'r efengyl, yr ydym yn cydnabod, i weled y cyfryw wedi eu

dychwelyd, ac, o bosibl, yn cyflawni rhyw wasanaeth oddeutu'r

t, ond nid yn y weinidogaeth gyhoeddus, ac yn enwedig nid yn

ail ymaflyd ynddi, wedi syrthio o honi unwaith i bethau bryntion,
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pethau ag sydd yn sef)dlu gwaithnod ar y cymeriad, ac yn aros

yn dramgwydd i'r byd.

Chwi a wyddoch, frodyr, nad oes genym ni ddim amgen na

daioni i'w ddywedyd am danoch chwi. Ond nid yw hyny

nemawr at eich cyfiawnhâu ; tystiolaeth eich cydwybodau eich

hunain i symlrwydd a phurdeb duwiol eich ymddygiadau yn unig

a rydd i chwi orfoledd. Hyderwn eich bod wedi bod yn adolygu

eich einioes cyn dyfod yma; a goddefwch i ni eich cymhell i

wneuthur hyny eto, ac i'w wneuthur yn aml ; fe fydd yn foddion,

dan fendith yr Arglwydd, i feithrin gostyngeiddrwydd eich calon-

au, ac i rcddi tôn ddwysach a mwy difrifol i'ch ysbryd yn

nghyflawniad eich gweinidogaeth. Os rhoddwyd rhyw gamrau

^ brasach na'u gilydd rywbryd yn y bywyd, wylwch o'r herwydd yn

Ì y dirgel, diolchwch am eu cuddio oddiwrth y byd, a dymunwch
' am i orchudd mawr yr lawn fod drostynt fel na ddelont i'ch

erbyn yn nhragywyddoldeb, ac am i asgell dirion rhagluniaeth

eu cysgodi fel na ddelont i waradwyddo eich wynebau yn eich

gwaith. Gweddíwch gyda Dafydd, " Gwared fi o'm holl gam-

weddau, ac na osod fi yn waradwydd i'r ynfyd;" a chyda

Williams,

—

'
' Cudd fy meîau rhag y werin,

Cudd hwy rhag cyfiawnder ne'

;

Cofia 'r gwaed un waith a gollwyd

Ar Galfaria yn fy lle.

"

Yr ystyriaeth o wendid eich natur, ac raor ebrwydd y gall ei

llygredigaeth drwy hudoUaeth y gelyn saethu allan i'r weithred

ysgeler, a'ch marcio dros eich bywyd, a'ch cadwo yn wastad

yn sobr a gwyhadwrus. Byddwch fel y doeth â'ch Uygad yn eich

pen, a'ch nwydau dan lywodraeth barn a synwyr, yn weddaidd

ymhob ymddygiad—yr iaith, y wisg, yr olwg, a'r holl ystumiau

corfforol, yn cydweddu â symlrwydd gr Duw. Cofiwch mai

wrth eich ymddygiadau y berinir eich gweinidogaeth, ac yr

edrychir ar eich bywyd, gan laweroedd, fel esiampl o wir eífaith

yr athrawiaeth yr ydych yn ei phregethu ar bawb a'i credant. Ac
yn Ue ymfoddloni ar gymaint o grefydd ag a wasanaetho yn unig

i'ch cadw yn ddigerydd, ac i'ch gwneyd yn oddefol i eglwys

Dduw, ymestynwch at wneuthur yr arddangosiad mwy am-

meuthyn hwnw o honi, ag sy'n wastad, lle canfyddir ef, yn gadael
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tystiolaeth yn ngliydwybod gjl} üijn, ac yn enniU parch ac yra-

grymiad oddiwrth annuwiolion y byd. Ond yr ydyni ni yn

myned ymlaen i syhvi,

Yn ail, Fod yn rhaid i weinidog yr efengyl fod yn wir

GRISTION.

Yr oedd Paul yn gofyn nid yn unig am ddyn moesol, ond am

y dyn hwnw wedi ei aileni, a'i impio i Grist, i'r dyben i'w osod yn

esgob yn yr eghvys. "Nid yn newyddian yn y ffydd, " medd efe,

neu nid newydd ei blanu, fel y darilenir y gair; hyny -j\f, nid

wedi ei ddychwelyd yn ddiweddar at Gristionogaeth. Yr oedd

yn rhaid ei fod ef yn ddyn dychweledig, sylwch ; a chwaneg na

hyny, yr oedd yn rhaid iddo fod felly er's amser, fel y ceid

prawf o wirionedd ei ddychwehad, a gwybod a fyddai y gangen

yn ymasio â'r gwreiddyn, modd y geUid dysgwyl ffrwyth arni i

gynnahaeth yr eghvys. lë, ymhehach, mae y gair yma yn'

dangos fod yn rhaid i weinidog yr efengyl nid yn unig fod yn

gristion cywir, ond mewn ystyr cymhariaethol yn gristion per-

ffaith. Rhaid ei fod yn ddyn sefydlog ei egwyddorion, fod

graddau ac addfedrwydd ei ddeall a'i brofiad ysbrydol o bethau

yr efengyl yn gyfryw fel y geUir gobeithio y bydd ei godiad

i'r swydd bwysig yn ddiogel iddo ei hun ac yn fanteisiol

i eraill.

Yn ei dröedigaeth mae y pregethwr yn dechre dyfod i adnabod

a charu y pethau y mae i'w pregethu i eraill. Os nad oes yn

eich ysbrydoedd heddyw egwyddorion heblaw y rhai a gawsoch

yn ol trefn anian, a mwy na dim ag y mae bedydd, na dygiad

crefyddol i fyny, yn ddigonol i'w sicrhâu i chwi, nid oesyna

ddim gallu i wybod na derbyn y pethau sydd o Ysbryd Duw. Er

eich ordeinio i'w pregethu, maent mewn gwirionedd yn ffoHneb

yn ngolwg eich meddyhau. Yr ydych wedi eich ffurfio dan gyf-

ammod arall
;
ysbryd ac egw^ddorion hwnw sydd yn llywodraethu

y galon wrth naturiaeth. Ac megys nad oedd Cyfryngwr ac

lawn, prif destynau yr efengyl, yn ein perthynas naturiol ni â

Duw, felly nid yw s^miadau gweiddiol ein natur yn yngan dim

am y fath bethau. lë, mae holl oleuni rheswm yn wrthwyneb i

drefn yr efengyl ; oblegid mewn gwirionedd nid oes ynddo ddim

goleuni, ond gweddilUon o'r hyn a gafodd dyn i'w gyfarwyddo i

fyw i Dduw yn ystâd ei greadigaeth ; ac yr oedd hyny, fel y
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sylwyd, mewn trefii a than gyfaramod hollol wahanol. Mae yn

wir y dichon y dyn yraa dderbyn syniadau efengylaidd trwy

addysg grefyddol; eto os bydd y rhei'ny ar unrhyw bryd, trwy

nerth yr Ysbryd, yn gweithio at eu hamcan priodol yn y galon,

sef codi y dyn o hono ei hunan i Grist, ac o'i bechodau i fyw i

Dduw, mae holl du mewn y creadur, yn egwyddorion deddfol

a thucddiadau llygredig, yn codi yn eu herbyn hwy. " Gwna
hyn a byw fyddi," ydoedd y cwbl o reol ei berthynas gyntaf ef

â Duw, ac â hyny yn unig y mae ei holl synwyr yntau yn

cyttuno. Mewn gair, mae yr efengyl, yn nirgelwch ei hathraw-

iaeth, ac yn sancteiddrwydd ei gorchymynion, yn gas gan y

dyn anianol.

Wel, beth a ddysgwyUwch chwi oddiwrth y fath un fel pregeth-

wr? Fe all fod yn ddyn o alluoedd a dysgeidiaeth, wedi ei fed-

yddio yn rheolaidd, a'i ordeinio o'r iawn urdd oll. Ac y mae yn

bosibl iddo fod yn \vr o wybodaeth grefyddol helaeth, ac o ran ei

farn yn efengylaidd. Ond y mae un peth eto yn anghenrheidiol,

;
a hyny cyn y bydd efe yn gristion, chwaithach yn bregethwr, sef

, y cyfnewidiad a ddwg ei galon i gydgordiad â'i farn, a'r ddau i

gofleidio trefn yr efengyl. Rhaid adnewyddu yr enaid i ym-

deimlo â phurdeb y Jehofah, sefydlu condemniad y ddeddf yn y

gydwybod, a lladd y creadur iddo ei hun. Ac i berffeithio yr

oruchafiaeth ar egwyddorion natur, rhaid i'r efengyl hithau

dreiddio i'w ysbryd, a dëongU i'r gydwybod gythryblus, ag oedd

yn wastad yn dirnad euogrwydd a cbosbedigaeth yn efeiUiaid

anysgaredig, fod maddeuant ac iachawdwriaeth yn lawn Crist yn

bethau ag sydd yn cydsefyU â gogoniant hoU briodoUaethau

Duw. Yraa y mae y pechadur yn cael ei aileni, yr egwyddorion

grasol sydd yn dyfod i'w enaid oddiwrth Grist, yr ail A'dda, yn

diorseddu yr egwyddorion a dderbyniodd oddiwrth yr Adda

cyntaf. Mae yn marw i'r ddeddf, a thrwy fifydd yn cofieidio trefn

yr efengyl. O'r blaen, nid oedd yn y meddwl, ar y goreu, ond

rhyw argyhoeddiad diffrwyth o'i gwirionedd, ac ammheuon gel-

ynol yn Uechu yn aml oddidano. Ond yn awr, mae proíìad o'u

daioni wedi gwneyd preswylfa sicr yn yr enaid i wirioneddau ag

sydd ymhell uwchlaw ei amgyffred. Mae yn eu caru hwy, ac

wrth eu caru, mae rheswm ei hunan yn dyfod i'w cymeradwyo,

a'r raeddwl yn barod i synu pa fodd na buasai yn gweled eu
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gogoniant yn gynt. Bellach y dadguddiad o Dduw yn Nghrist

yw sylfaen ei grefydd. Mewn ystyr, mae wedi anghofìo pob

dadguddiad arall, ac yn gorfoleddu yn dragywydd yn yr amlyg-

iadau o hono yn y greadigaeth newydd. Mae ei galon yn

efengylaidd, ei hoU egwyddorion wedi eu hardduUio yn gyfatebol

i neiUduolrwydd ei amgylchiad fel pechadur, a phechadur wedi

ei ddwyn at Dduw mewn Cyfryngwr. O ganlyniad, os gehvir

hwn i bregethu, mae ei weinidogaeth, fel ei galon, yn sicr o fod

yn efengylaidd. lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoeHo, fydd

prif wrthddrych ei genadwri. Yn gymaint a bod ei feddwl yn

ymhyfrydu yn mater ei weinidogaeth, fe fydd ei gwirioneddau yn

ffrydio o'i ysbryd gyda thynerwch ac effeithiolrwydd na fedr neb

arall ddangos y cyffelyb. Nid yn unig fe'i pregetha, ond fe'ij

pregetha dan addoli a mawrhâu Duw (

Yr ydym yn cydnabod fod rhywbeth pur debyg i weinidogaeth

weithiau gan ddynion heb eu dychwelyd. Ond pan y mae hyny

yn dygwydd, mae rhyw oleuni mwy na dynol yn yr ysbryd

ar y pryd. Os bydd hwn, yn lle diweddu mewn tröedigaeth, yn

diflanu o'r meddwl, yna mae pob arwyddion gwir weinidogaeth

yn colU. Mae dyn, naiU ai yn Iroi i ddirmygu a gwyrdroi

gwirioneddau yr efengyl, neu ynte yn crino mewn ffurfìoldeb ac

adfeUiad, yn hoUol ddiarchwaeth atynt, a difedr i'w trin. Neu os

dyg^vydd i'w ddygiad i fyny, a'i gysyUtiadau crefyddol, fod yn

foddion i gadw rhyw deimlad o barch i'r efengyl yn ei feddwl, ac

oddiar hyny, math o ymgais cywir i'w phregethu, eto ni bydd yno

ar y goreu ond megys Uun gweinidogaeth, heb oleuni, bywyd, na

grym. Mae rhywbeth, hyd yn nôd yn ei dduU yn canmawl yr

efengyl, ag sydd yn bradychu diffyg adnabyddiaeth o honi. Nid

yw ei zel drosti yn aml ond efelychiad ffuantus o'r ysbryd a

welodd efe yn g\veithio mewn rhai eraiU, a gorchudd dros yr

amddifadrwydd o hono yn ei galon ei hun ; a dim ond i ryw

syniadau eraiU mwy cyfaddas i falchder y meddwl, neu i gnawd-

ohwydd y serchiadau, gael eu dwyn i'r golwg, mae yr anianol yn

wastad yn barod i ymadael â'r efengyl er eu mwyn. Ni byddai

waeth i chwi geisio dal y dwfr yn y Uestr candryU na chadw

ysbryd dyn yn yr efengyl heb ei aileni. Boed ei argyhoeddiadauj

o'i gwirionedd mor gryfed ag y byddont, a'i ddechreuad gyda

chrefydd byth mor obeithiol, mae yn ddigon sicr o adfeiUo oddi-
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wrthi mewii ysbryd neu farn, o ran purdeb ei gorchymynion neu

ysbrydolrwydd ei gwasanaeth, ond iddo yn unig gael amser a

themtasiwn. Er ein hoU ymdrechiadau i feithrin yn yr athraw-

\
iaeth iachus, a gofal wrth dderbyn i'r gwaith, fe ffyna llygredig-

aeth calon dyn yn ein herbyn, ac fe dyr ei gelyniaeth allan mewn
oerni, tewi, gwadu, ac o'r diwedd dirmygu trefn yr efengyl yn

mhulpudau Cymru, oni pharhâ Duw i godi dynion duwiol i'r

) weinidogaeth. Dyma y prif ddiogelwch rhag y niwed hwn :

gweinidogion â'u calonau wedi eu lefeinio yn drwyadl gan ras

yr efengyl, ac yn aros yn y mynydd gyda Duw; yn caru y

gwirionedd eu hunain, ac yn llawn o rym gan Ysbryd yr

Arglwydd i'w draddodi yn effeithiol i'r rhai ag a fyddo yn

cyfodi ar eu hol.

Gallem sylwi ymhellach fod gras, trwy yr hwn y mae dyn yn

dyfod i ddirnad a derbyn yr efengyl, mater mawr y weinidogaeth,

yr un mor anghenrheidiol hefyd er meithrin y doniau trwy ba rai

y mae i gael ei phregethu. Mae yn anhawdd i ni yn awr, o

bosibl, wahaniaethu rhwng y rhai hyn â'r teimladau grasol mae

yr Ysbryd yn eu cynnyrchu yn enaid y cristion. Ond y mae y

canlyniad yn dangos fod gwahaniaeth yn bod. Mae parhâd a

chynnydd yn perthyn i'r egwyddor rasol. Ond am y doniau, os

I

na bydd eu Hawdwr yn trigo yn y galon fel Ysbryd y gras, maent

yn gyffredin yn gwywo o honi, trwy segurdod a chwantau drwg,

fel planigyn mewn daear anghyfaddas; ac ni bydd yn fuan yn y
' pulpud ond yr eihm-bugail â'i lygad dehau wedi tywyllu, a'i

fraich wedi gwywo, heb nerth na goleuni yn ei weinidogaeth. Y
galon ostyngedig, bur, a llednais ydyw yr hinsawdd yn yr hwn
mae doniau yr Ysbryd yn parhâu i íîaguro. Mae gras yn

meithrin doniau, a'r doniau hwythau yn cyffroi ac yn cadw gras

mewn ymarferiad. Fe yr y cristion yn dda beth yw fod ei

ddoniau ei hunan yn tynu ei enaid allan mewn gweithrediadau

grasol wrth ymarfer â dyledswydd, a bod yr ansawdd rasol hono

drachefn yn ychwanegu ystwythder a medrusrwydd yr enaid i'w

chyfiawni. Mae ei waith yn son am y Gwrthddrych gogoneddus

yn cynnyrchu ymhyfrydiad ynddo, a'r hyfrydwch eilwaith yn

helaethu ei galon, ac yn agoryd ei enau i lefaru ara dano gyda

mwy o hyfdra a hyawdledd. Dyma y gweinyddiad sydd yn

gogoneddu Duw, ac yn adeiladu yr eglwysi.
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Ond i'r dyben i fod yn wastad yn ngwaith y pulpud yn yr

ansawdd yma, mae yn rhaid i ni ymarfer ein hunain i dáuwiol-

deb; llafurio i gynnyddu mewn gras a gwybodaeth am Dduw.

Na foddlonwch, frodyr, ar enaid cyfyng, a syniadau isel. Mae

eich gA-einidogaeth yn urddasol, ac yn gofyn teml ëang i drigo

ynddi a dangos ei hun. Ymdrechwch, gan hyny, i grythâu eich

talentau naturiol, ac i helaethu galluoedd eich meddwl, trwy

ddyfal astudiaeth, modd y gallo yr efengyl breswylio ynoch gyda

mwy o helaethrwydd, ac ymddangos i'ch gwrandäwyr trwy eich

iaith a'ch syniadau, i ryw fesur, yn ei gogoniant cynhenid. Mae

ambell un ag sydd yn adnabod yr efengyl ynddi ei hunan, bron

yn methu ei hadnabod mewn Uawer pregeth, ac yn barod i ofyn

fel y Bethlehemiaid, "Ai hon yw Naomi?" Ai dyma efengyl

gogoniant y bendigedig üduw? Mor llygredig yw ei gwedd

hi erbyn ymgysylltu â theimladau ac iaith isel y gweinidog

arwynebol ! ac eto mor gyfoethog a gogoneddus yr ymddengys yr

un un yn ysbryd a geiriau yr apostoUon ! O frodyr, pe buasai

ein galluoedd yn angylaidd, gallasem eu dymuno yn fwy

drachefn i'r dyben o arddangos gogoniant yr efengyl. Beth

ynte, gyda'n rhai bach ni ? Cofiwch, pa fodd bynag, mai bywyd

ac eneiniad yr holl daleutau naturiol yw gras a doniau yr Ysbryd.

Deisyfwch hwy mewn gweddíau ; a thrwy farweiddio'r cnawd, ac

ymroddi i fyfyrdodau ysgrythyrol, meithrinwch hwy yn ofalus yn

eich meddyhau. Byddwch helaethion yn y dyledswyddau ag

sydd yn rhoddi ymarferiad iddynt, oblegid wrth eu hymarfer y

maent yn cynnyddu. Nid oes dim gwaith iddynt wrth drîn y

byd, nac wrth draethu ar bolifics, a materion cyffredin ; ac ond

odid na bydd i'r dyn a gafodd fesur o honynt, os bydd i'w

athryhth redeg ymhell ffordd yma, brofi rywbryd neu gilydd eu

bod wedi gwywo o'i feddwl, a gadael ei ysbryd yn ddiawch

a nychlyd ymhob cyflawniad ysbrydol. lë, mae yn syndod, fel y

mae chwaeth at rywbeth arall dros enyd fechan yn difa y blas at

y gwaith hwn. O am ymgadw yn agos at Grist ! Ynddo ef mae

pechadur tlawd a llwra yn cael ei gyfoethogi ymhob peth, mewn

pob ymadrodd a phob gwybodaeth. Wedi eich dwyn, fel eich

Meistr mawr, i garu cyfiawnder a chasâu anwiredd, gellwch

obeithio y bydd i'r Duw a'i heneiniodd ef, eicli eneinio chwithau

ynddo ef â'r Ysbryd a'i gynnyrchion gogoneddus. Yna fe fydd
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treiddgarwch eich meddyhau, ac ansawdd nefol eich ysbryd,

yn sicr o roddi i chwi fantais annhraethol wrth gyfarch eich

gwrandäwyr ; fe ffyna bywyd a thynerwch drwy eich gweinid-

ogaeth, nas gall celfyddyd mo'u dynwared, na doniau penaf natur

eu cyrhaeddyd, na dangos y cyfifelyb. O Dduw, cadw y weinid-

ogaeth hon yn Nghymru !
" Na fwrw ni ymaith oddi ger dy

fron, ac na chymer dy Ysbryd sanctaidd oddiwrthym
;

" oblegid

yna, er y gallwn ni brysuro i ordeinio ein gweinidogion, a

pharhâu i líosogi ein cyflawniadau crefyddol, fe fydd gogoniant

y cwbl wedi ymadael, yr eglwys o ran ei hanfod a'i threfn

wedi diflanu, a thyrau Síon yn ein pUth wedi troi yn binaclau

Babel

!

Am WAiTH EiCH swYDD, mac tri pheth i ofalu am danynt:

y mater, y dyben, a'r dull.

"Pregetha y gair; bydd daer mewn amser ac allan o amser."

Nid oes yma ddim anghen am eich galluoedd i ddyfeisio pethau

newyddion. Mae gair y ffydd wedi ei roddi, a dyna y gair yr

ydych chwithau i'w bregethu i eraiU ; a marciwch chwi, po

mwyaf a íedrwch chwi eglurhâu o feddwl Duw yn hwn, mwyaf oU

a wnewch chwi o argraff ar feddyliau eich gwrandäwyr. Chwi a

wyddoch mor ardderchog yw ymadroddion yr Ysgrythyrau mewn
pregeth, pan eu hadroddir yn gywir ac i ddyben. Os bydd yn

briodol i'r mater, a hwnw wedi ei drin yn oleu o'r blaen, mae
crybwyll gair o'r Bibl, yn aml mewn amgylchiad íelly, yn ddigon

i beri gosteg ac astudrwydd trwy yr hoU gynnulleidfa. Y peth

mawr i'w bregethu yw y gair, a'r peth mwyaf yn hwnw yw
Crist.

Cymerwch Paul, frodyr, yn esiampl o bregethu yr efengyl.

" Yr hwn," medd efe, " yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio

pob dyn, a dysgu pob dyn ymhob doethineb, fel y cyflwynom bob

dyn yn berffaith yn Nghrist lesu. Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn

llafurio, gan ymdrechu yn ol ei weithrediad ef, yr hwn sydd yn

gweithio ynof fi yn nerthol." Nid oedd ond yr Hwn a wnaeth

y byd a allasai wneuthur dyn yn bregethwr fel hyn. " Yr hwn yr

ydym ni yn ei bregethu." Mae yr hen Newton yn dyAveyd fod

ysbryd Paul mor Uawn o Grist a'i gariad fel y mae yn ymddangos

fod hyd yn nôd sain ei enw yn hyfryd iddo ; ac felly, yn ddiystyr

o reolau oerion cyfansoddiad dysgedig, mae yn dyferu i'w ysgrif-
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eniadau drachefn a thrachefn o fewn cwmpas ychydig adnodau.

Yn her^yydd ei gydnabyddiaeth âg ysbryd a philosophi y Cenedl-

oedd, fe wyddai yn dda gyda pha ddiystyrwch yr edrychent ar ei

genadwri ; ac er fod gwawd, o bosibl, yn fwy annyoddefol i'w

feddwl boneddigaidd na dim arall, eto yn Rhufain foethus, yn

gystal ag yn Athen ddysgedig, nid oedd arno ddim cywilydd o

efengyl Crist. Ni chymerai arno ei fod yn gwybod dim yn eu

plith hwy ond lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio. Os äi ef

i son am enwogion yr Hen Uestament, neu i gymharu y ddwy
oruchwyliaeth â'u gilydd, ei amcan yn wastad a fyddai arddangos

yn well drwy y cyferbyniad, ei ogoniant Ef, yr hwn sydd yn

decach na meibion dynion. Yr oedd y byd yn edrych arno fel

creadur o dan efifeithiau gwallgofrwydd, neu ddyn â'i feddwl wedi

syrthio yn ysglyfaeth i r}T\' un peth ; ac, yn wir, yr oedd Paul

felly hefyd. " Yr un peth hwn yr wyf yn ei wneuthur," medd
efe ; ond nid peth ffugiol a siomedig oedd hwnw. Gwrthddrych

, ymgrynöad ei holl galon ef ydoedd Person a gwaith gogoneddus

j
ei Waredwr ; ei ^xeä idea oedd y groes. Y tabernacl uwch a

pherffeithiach—yr aberthau gwell—Archoffeiriad mawr trwyddynt

hwy yn myned i mewn i'r cysegr, gan gael i ni dragywyddol

ryddhâd,—dyma ydoedd sylwedd ei bregethau ; Crist yn achos

pob bendith, yn ganolbwynt pob g\virionedd, ac yn gymhelliad i

tjób dyledsflydd. A beth oedd ganddo mewn golwg trwy y
cwbl? "Cyflwyno pob dyn yn berffaith yn Nghrist lesu." Ni

fedrai ef, o leiaf. ddim boddloni ar bysgota heb ddal, nac ar

lafurio heb ennill. Gwneyd y gwaith oedd ei amcan ef o hyd

;

cenedlu yr annychweledig yn Nghrist, gwreiddio a chadarnhâu

credinwyr ynddo, ac yn wyneb yr arwyddion lleiaf o adfeiHad yn

neb o'r eglwysi, " eu hesgor drachefn, hyd oni ffurfid Crist

ynddynt hwy." " Am hyn," medd efe, " yr ydwyf yn llafurio gan

ymdrechu." Dywedir fod egni mawr ymhob gair, ag sydd ymhell

uwchlaw cyrhaeddiad y cyfieithiadau : llafurio hyd dreuHo ei

hunan allan, ymdrechu fel gT am gamp, ymdrechu gyda Duw
dros ddynion, a chyda dynion dros Dduw, yn gystal ag yn erbyn

yr ysbrydion maleisus ag oedd am ei luddias i gyrhaeddyd ei

amcanion ; a hyn oll, nid yn ol gallu creadur, neu wresogrwydd

ei ardymher ei hunan, " ond yn ol ei weithrediad ef," a'r gweith-

rediad hwnw drachefn yn rhywbeth anghyffredin—"yr hwn sydd

Cyf. III. Y



Jj(? Cymì wysdernn a G' aifh y Weinidogaeth,

yn gweithio ynof fi yn nerthol." Pwy na fuasai yn dymuno

gweled Paui yn y pulpud? O frodyr, a ydym ni ddim yn chware

ar hyd Cymru yn y dyddiau hyn ? A ydyw ysbryd ac amcan

pregethu ddim wedi myned yn bethau eraiU i fesur mawr yn ein

mysg? Mae ein hysgrifenwyr a'n pregethwyr yn llíosogi, fe

ddichon ; ond pwy sydd yn ysgrifenu dan wylo, ac yn rhybuddio

â dagrau ? Pa le mae y dyn sydd yn gweddio fwy na mwy, yn

treulio ac ymdreulio, a hyny yn ewyllysgar iawn dros eneidiau

dynion ? Fe gwynir Uawer fod pregethu yn aflwyddiannus y

dyddiau hyn. Yn aflwyddiannus i ba beth, gyfeiUion? Yr

ydym yn cyrhaedd, ysgatfydd, gystal â Phaul ei hunan, yr

amcanion sydd genym mewn golwg ; ac os ychydig sydd yn

cael eu hachub, ychydig hefyd, o bosibl, sydd o geisio difrifol

at hyny.

Pa fodd bynag, er cymheU i fwy o ddifrifoldeb yn ngwaith y
weinidogaeth, ni a drown eich sylw at ychydig bethau, pa rai,

tybygem, sydd yn arwyddion o hono, ac yn foddion i'w feithrin

yn y meddwl.

I. Cofiiuch fod eich gimiíh yn fawr ac anhawdd. Os ydym
heb ei brofi feUy, heb amcanu yn ddifrifol am ei wneyd yr ydym

eto. ]\Iae cynnwysiad eich gweinidogaeth, ac ansawdd meddyl-

iau eich gwrandäwyr, yn hoUol wahanol a gwrthwyneb i'w gilydd.

Mae yr efengyl yn eu golygu hwy yn goUedig ac euog, yn

cymeryd yn ganiatäol eu cwymp a'u Uygredigaeth, ac o herwydd

hyny yn eu cyfarch fel creaduriaid dan farn Duw. Ei hamcan

yw, nid eu diwygio yn unig, ond eu creu o newydd yn Nghrist

lesu. Mae yn Uunio codi y creadur sydd yn gaethwas i'w flysiau

corffbrol, i rodio wrth ffydd—i farweiddio y tueddiadau mwyaf

ystyfnig, ac i ymwrthod â'r pleserau a gâr, er mwyn hapusrwydd

nad oes ganddo ddim blâs arno. Chwi gewch lawer o'ch gwran-

däwyr ar y cyntaf yn rhy swrth neu wammal i dalu un sylw

difrifol i'ch cenadwri ; ond y fynyd y cyffyrddoch chwi à'u

cydwybodau, ac yr enniUoch hwy i graffu ar amcanion yr efengyl,

mae eii gelyniaeth yn cynhyrfu i'w chasâu. Ac wedi Uwyddo

i sefydlu tystiolaeth o bwys eu mater tragywyddol yn eu calonau,

geUwch yn hawdd ofyn, mewn pryder wed'yn, Beth fydd y
diwedd? Mae Uîaws yn erthylu yn y cyfwng rhwng argy-

hoeddiad a dychweUad ; rhai yn dihoeni yn eu hargyhoeddiadau,
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a'r UeiU yn Ue dychwelyd at Grist, yn ymorphwys arnynt, gan

olygu y pryder sydd wedi pasio yn wystl o heddwch rhagllaw,

tra mae eraiU, wrth ymdeimlo yn hollol ddiarchwaeth at yr

efengyl, yn oedi ac yn ymgyndynu o dan eu hargraffiadau

crefyddol, nes y maent yn treulio ymaith yn hollol o'u meddyl-

iau. O ni a aUwn yn rhesymol ofyn, Pwy sydd ddigonol i'r

pethau hyn ? Pa le y mae y dyn sydd yn meddu ar y ddoeth-

ineb anghenrheidiol i adnabod dichelHon y diafol, ac i anvain y

creadur hurt a gwrthnysig yma heiblio i bob trofa ddinystriol,

a thrwy hoU diriogaethau y gelyn, yn ddiogel at y Gwaredwr?

Fel y deloch chwi i ymdeimlo â phwys y gwaith, chwi a

ddeuwch yn daer am eich anfon a'ch cymhwyso iddo gan yr

Arglwydd. Duw yn unig a all achub pechaduriaid ; ac nid

oes dim a fynoch chwi â'r gwaith, fel hyn yn swyddol, oddieithr

efTod ef yn eich galw chwi iddo fel ei offerynau. Yr ydym

yn cael, pan y byddai gweision Duw gynt yn cael eu gosod

ar waith mawr, y mynent bob sicr\vydd ynghylch eu hanfoniad.

"Gwna erof fi arwydi mai tydi sydd yn Uefaru wrthyf," medd
Gideon. " Oni anfonais i dydi ? " meddai yr Arglwydd ! Do,

do ; ond y mae y gwaith yn fawr, a minnau yn eiddil ; mae arnaf

eisieu sicrwydd nad yw y neb sydd yn íy anfon i'w gyflawni neb

llai na Duw. Dyma fel yr oedd yr Arglwydd yu gwroli meddwl

Moses i ymgymeryd â'r gwaith o ddwyn Israel o'u caethiwed :

"Yr )'dwyf fi yn dy ddanfon di," medd efe, "ac y mae y
weledigaeth fawr hon yn arwydd i ti mai myfi a'th anfonodd."

Mae yr Arglwydd yn barod eto i gysuro ei weision yn yr un

modd. Ond mae llawer, mae lle i ofni, yn cymeryd eu neillduo

i'r weinidogaeth, ac yn pregethu, hwyrach, dros eu hoes, yn

ddigon diofal ynghylch y mater. Onid yw hyn i"w briodoli i

ysgafnder y meddwl? Marciwch chm, fel y deloch i ymdeimlo

â chyfrifoldeb a phwys y gorchwyl, ac i geisio yn egn'iol ei

gyílawni, heb fod dirn yn eich boddloni ond cyrhaeddyd amcan

eich gweinidogaeth yn nychweliad pechaduriaid at Grist, a

chynnydd ei bobl mewn sancteiddrwydd, na bydd eich meddyl-

iau yn sobri yn union i ofyn, A ydwyf fi wedi fy ngalw i'r gwaith

yma? A allaf fi ddysgwyl y bydd Duw gyda mi ynddo o

herwydd ei fod yn ceisio hyn oddiar fy llaw? Ac megys ag

y daw pwysau y gwaith â chwi yn daer am anfoniad iddo, felly y
Y 2



^40 Cymhwyíderctn a Gwaith y Weìnîdogaeth,

daw profi eich anfoniad â chwi yn fwy pwysig yn y gwaith. Mae
yn anmhosibl i'r dyn hwnw gellwair â'r weinidogaeth ag sydd yn

teimlo bod anghenrhaid wedi ei osod arno, ac mai gwae a fydd

iddo oni phregetha yr efengyl. Y dyn ag sydd yn profi fod Duw
wedi ymddiried iddo am y gorchwyl, wedi rhoi eneidiau anfarwol

iV ofal, a gwneyd eu gwaredigaeth o drueni, sydd yn dragy-

wyddol fel eu hanfod, yn amcan ei weinidogaeth, gan sicrhâu y

bydd iddo wobrwyo ffyddlondeb â Uwyddiant, a gofyn gwaed

ei wrandäwyr oddiar ddwylaw yr esgeulus,—nis gall dyn fel hyn,

pa fodd bynag, ddim arfer ysgafnder. Mae dan demtasiwn

weithiau o bosibl i gyfarch lesu Grist o barth yr eglwys yn

gyffelyb i Martha yn achos ei chwaer, Dywed wrthi am fy helpio.

Ond os bydd raid iddo, gyda Paul, fyw trwy lafur ei ddwylaw, fe

ymrodda yn hytrach i fywyd syml ac isel er mwyn gochel

ymrwystro gyda negeseuon y byd hwn, a chael y fantais o

ymroddi yn llwyrach i weddi a gweinidogaeth y gair, Dyma
orchwyl ei fywyd. Mae wedi ymgysegru iddo, ac ymrwyrao yn

wirfoddol i'w gyflawni ar ddydd ei neiUduad, ac fe arswydai

ei gymeryd yn ail beth. Gwas ydyw, ac nid gr at ei ryddid,

i weithio neu beidio fel y gwelo yn dda. Na, mae yr anfoniad

yn rhwymedigaeth ar ei gydwybod, ac yn ysfa yn ei ysbryd

;

ac yn wyneb pob temtasiwn i ysgafnder a segurdod, mae yn

dyweyd yn debyg i'w Arglwydd, " Rhaid i mi bregethu teyrnas

Dduw i ddinasoedd eraiU hefyd, canys i hyn y'm danfonwyd."

2. Er meithrin difrifoldeb yn ngwaith y pulpud, ymdrechwch i

amgyffred gogoHÌani a phwys eich cenadwri ; pregethu o'r galon yn

gystal ag o'r pen ; eich enaid, cyn ac wrth draddodi y gwirion-

edd, o dan yr effeithiau ag y mae dirnadaeth o'i ystyr yn sicr o

gynnyrchu.

Mae mater eich gweinidogaeth yn bwysig iawn. Yr oedd

amgyffred ystyr y gweledigaethau am y byd bychan hwn yn taro

meddyliau Daniel â dychryn a syndra. Ond beth yw hyny,

frodyr, wrth gynnwysiad y breuddwyd sydd genych chwi i'w

ddeongU i'ch gwrandäwyr ? Yma y mae eich amgyffred yn

ymagor ar fyd yn gorwedd mewn drygioni, ac ar drefn ryfedd i'w

adferu yn ol at Dduw. Chwi ellwch weled ynddo eich gwran-

däwyr annuwiol yn meirw, ac yn ymddangos yn euog o flaen

brawdle Crist
;

yn myned gyda y ddedfryd, " Ewch ymaith

i
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oddiwrthyf, rai melldigedig, i'r tân tragyw^ddol, yr hwn a

barotöwj'd i ddiafol ac i'w angylion." Mae y drychfeddwl yn

ddifrifol : yno ni a ddychymygwn, tra buoch chwi )ti rhifo y

ty^vod mân, neu yn cario y ddaear mesur y Uwchyn i ddiddym-

dra, a dim ond dechre dyoddef pan oeddych chwi yn darfod !

O mor g>-ffredin y soniwn ni am dragywyddoldeb ! Eto dyma

y byd y mae ein gwrandäwyr a'n plant â'u hwynebau arno, îe, a'n

hachos penaf ni ein hunain yn ymestyn iddo i hydoedd diderfyn-

au. Cofiwch, frodyr, yr eíTaith sydd gan eiriau wrth eu hir arfer

i guddio eu hystyr oddiwrth y meddwl ; ac yn lle difyru eich

hunain wrth sain yr ymadroddion, ewch i mewn at eu hysbryd

hwy ; mynwch deimlo y tân sydd ynddynt, a gweddîwch gyda'r

Salmydd, " Dadguddia fy llygaid fel y gwelwyf bethau rhyfedd

allan o'th gyfraith di." Pregethwr da, ond odid, fydd hwnw ag y

mae ei fyfyrdodau yn arfer Uonyddu uwch ben y Bibl
; y g^m-

ionedd, fel breuddwyd Nebuchodonosor i Daniel, yn ymagor yn

ei bwys a'i ryfeddodau ger bron ei feddwl, ac yntau wrth syllu ar

ei gynnwysiad yn cyífroi i lefaru wTth ei wrandäwyr. Os na

bydd y meddwl fel hyn wedi meddiannu ysbryd cyffelybiaethau y

gair, ni wna chware ar eiriau y gymhariaeth ateb ond ychydig o

ddyben. O eisieu mwy o'r amgyffred yma i wneyd y meddwl yn

ddifrifol, yr ydym weithiau, wrth son am gosb pechod yn y byd a

ddaw, a thrin y cymhariaethau trwy ba rai mae yn cael ei

dangos, yn syrthio i fwgwth y tân a'r brwmstan ar yr annuwiol

mewn duU rhy gyffredin, ac weithiau rhy haerllug, ac yn sicr

o fethu yn ein hamcan o MTieyd argrafif ar feddyliau ein gwrandä-

wyr. Pan y byddom ni yn ymddangos fel yn gyffröus, maent

hwy yn cysgu; yn fwy diddychryn eu meddyliiu nag y bu yr

ofergoelus lawer tro wrth glywed cruglais yr aderyn. Nid oes

neb yn teimlo oddieithr y myfyrgar difrifddwys yn y gornel draw,

jT hwn sydd yn dirgel arswydo wrth graffu mor gyffredin y gall

dynion, trwy ymgynnefindra â geiriau a dammegion y Bibl,

ddyweyd a gwrandaw am eu trueni tragywyddol eu hunain.

Ah ! nid ein hegni corfforol a gyrhaedd y gydwybod. Os byth y
disgyn y rhan hon o'n cenadwri o'n genau gyda phwys dyladwy

ar ein gwrandäuyr, fe fydd, pan y gwelont hwy ein hysbryd, fel

cwmwl yn hoUti tani, a'n tafod yn ei hadrodd gyda llef ddrylliog,

ac â gwefus grynedig.
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l^wysder yn codi oddiar amgyffred ydyw dirgelwch, bywyd, ac

effeithiolrwydd y pulpud. Os bydd yr ansawdd hon ar eich

calonau, chwi a wyUwch rhag pob ysgafnder mewn ysbryd a dull.

Fe fydd y meddwl yn marweiddio yn raddol i'r ffraeth ddywed-

iadau gweigion, ystumiau y chwareufwrdd, a'r araeth chwyddedig

ac amleiriog. Fe fydd amcan difrifol i bob pregeth, a'r meddwl

yn ddifrifol yn cyrchu ato. Er cynnyddu yn hyn, meithrinwch

ysbryd defosiynol, rhodiwch gyda Duw, a choíiwch yn aml am y

dydd y byddwch chwi a'ch gwrandäwyr yn cydgyfarfod ger bron

brawdle Crist.

3. Amaethwch ymddibyìiiad ar yr Ysbryd Glân. Ac os bydd-

wch chwi yn ceisio yn onest at ddyben eich swydd, yr ydych yn

ddigon sicr o wneuthur hyny hefyd. Chwi eUwch bregethu i

ddybenion hunanol, cadw y cylch, a bwrw yr amser heibio,

yn gwbl ddidaro am ei gymhorth ; ond y fynyd y ceisiwch chwi

yn ddifrifol at wneyd lles i bechaduriad, pa un bynag ai yn y
pulpud, ai drwy ymddyddanion personol, chwi a deimlwch eich

anghen am ei help ef. Ni fedrwch chwi wneuthur dim yn

effeithiol gyda'r cystuddiedig yn yr ystafell, dim yn y teulu

gartref, dim gyda'r plant bychain yn yr Ysgolion Sabbothol, mwy
nag yn y cylchoedd mwyaf cyhoeddus, heb fod yn yr Ysbryd

Glân. Mae y llwyddiant i gyd yn cael ei briodoli iddo ef yn y
Bibl. Os darfu y dysgyblion Iwyddo i gael llîaws i gredu a throi

at yr Arglwydd yn Antiochia, llaw yr Arglwydd g>'da hwy a

barodd hyny. Os oedd Paul yn planu, ac Apolos yn dyfrhâu i

ryw bwrpas, yr oedd hyny hefyd am fod Duw yn rhoddi y
cynnydd. Fe fyddai ein tadau, chwi a wyddoch, yn britho eu

pregethau âg eirchion byrion am yr Ysbryd Glân. Ac er

fod perygl fod hyny bellach, fel yr Amen sydd yn adsain iddo

oddiwrth y gwrandäwyr, yn dechre myned yn acen ffurfiol, yn

rhywbeth a wneir fel defod, neu i gyflawni gwall ymadrodd, yn

fwy nag oddiar wresogrwydd y galon, eto ni a allwn ddywedyd,
" O'r dechreuad nid felly yr oedd." Pa un bynag ai priodol ai

peidio ydyw hyny mewn pregeth, llawer ochenaid ddwys, yr

ydym yn cwbl gredu, a arlh^^swyd allan yn y ffordd yma rhwng

mynyddoedd a bryniau Cymru.

Cofiwch chwithau, frodyr, nad ydych ond offerynau, ac na

ddichon yr offeryn ddim heb i'r llaw HoUalluog ei ddefuyddioi



Cymhwysâerau a Gii.<aith y Weinidogaeth. J4J

Gwy\'\v ch, \n herwydd fod y Gweithydd mawr yn anweledig, a

chwithau yn cael eich galw i ymegnîo gyda moddion g\veledig ac

allanol, rhag anghofio ymddibynu arno yn wastadol. Cofiwch

hyny yn ddwys, cofiwch ef yn ymarferol, cofiwch ef yn y Uyfrgell,

cofiwch ef yn y pulpud. Gorchymynwch eich hunain i ddwylaw

yr Ysbryd wrth ddechre y ddyledswydd. Ymddiriedwch iddo

am ddal eich amcan at yr iawn nòd, a chadw eich ysbryd mewn

iawn ansawdd, nerthu eich cof yn ei air, a llewyrchu ar ei

gynnwysiad i'ch meddyliau, nes drwy hyny y byddo eich serch-

iadau o dan effeithiau grymus y gwirionedd wrth ei draddodi.

Chwi ellwch fod yn sicr, fel y sylwa un g\vr, y rhydd y dymher

hòn yn yr areithfa i'r iaith floesg, a'r gwirioneddau mwyaf

cjnnefin, fwy o awdurdod ac efifaith ar y galon nag a ddichon y

syniadau mwyaf gwreiddiol a by\viog gael heb fod ynddi. Chwi

fyddwch yn llefaru "yn yr Ysbryd Glân," a'ch gwrandäwyr yn

gorfod cydnabod fod Duw yn wir ynoch.

Fel hiliogaeth diwygiad, yr ydym ni, chwi a wyddoch, heb

anghofio duUiau y rhai oedd yn llefaru gydag awdurdod o'r

pulpud ; ond y perygl yw cadw y duU a choUi y peth ; oblegid

yna, nid yn unig fe fydd hyny yn hoUol ofer, ond y mae ffugio

hwyUau uchel gyda chalon oer a theimladau digynhwrf, yn sicr o

fyned yn fwyfwy anghymeradwy fel y bo ein gwrandäwjT yn

cynnj'ddu mewn craffder a g\vybodaeth. I ddwysder ysbryd yr

hen ddiv\7gwyr Cymreig, yr oedd gr^^m ac effeithiolrwydd eu

gweinidogaeth i'w briodoli, a hyny drachefn, i'w g\vaith yn

gweled pethau fel y maent.

Pe baem ni ddim ond cofio ein teimladau ein hunain \\Tth

wely ambeU ddyn duwiol yn marw, ni a aUem weled mai Uefaru

mewn goleuni a chariad am bethau Duw sydd yn roddi awdurdod

iddynt ar y gwrandäwyr. Nid oes yno, chwi a wyddoch, ddim

addurniadau areithyddol, cywreinrwydd cyfansoddiad, na grym

Uais. Ond y mae >tio ffydd, a hono weithian ar droi yn olwg, ac

yn cynnyrchu Uawenydd annhraethadwy a gogoneddus yn y

galon. Ac y mae Uefaru yn yr ansawdd yma, er yn floesg ac isel,

yn eich dw>Ti mor hoUol dan awdurdod eu Ueferydd, ac yn creu

y fath efifeithiau tyner yn eich mynwes, na fedr hoU ymdrech

dynol a chelfyddgar y pulpud byth ei gyrhaeddyd. Dyna y

pryd, frodjT, y cariwn ninnau fwy o oruchafiaeth ar ein gwrandä-
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wyr : pan y byddom, wedi ein llenwi a'r Ysbryd Glân, yn gweled

ac yn teimlo yn fwy cyffelyb i ddynion ar hiniog y byd mawr, ac

yn llefaru fel creaduriaid marwol wrth farwoHon.

Ymhellach, mae ymgais difrifol at amcan eich gweinidogaeth

yn sicr o'ch dysgu, i ryw fesur, i bregethu yr holl air, a hegethu

hcfyd yn ymarferol a chymhnysiadol. Nid anhawdd, dybygem,

ydyw roddi rheswm am hyny. Fe'ch arweinir yn naturiol, gan yr

awydd am wneyd lles i bechaduriaid, i astudio ansawdd eu

meddyhau, ac i fwrw golwg dros eu hamgylchiadau penodol; a

chwi a ganfyddwch yn ebrwydd fod yr amrywiaeth s/n hanfodi

yn eu mysg yn galw am bob gwirionedd, ac am bob dull gwahan-

ol o ymdrin â'r gwirionedd, er ei ddwyn yn eífeithiol at eu

calonau. IMae rhai o'ch gwrandäwyr yn ieuainc, a'r lleiU yn hen

mewn dyddiau. IMaent yn wahanol o ran tymher, grym eu cyn-

neddfau, a'u haragylchiadau bydol. A thrwy y pethau hyn, a'r

temtasiynau neiUduol sy'n eu canlyn, mae llygredigaeth cyffredin

ein natur yn ymddangos o dan y fath amrywiaeth arwyddion, ac

yn tori allan megys yn gynnifer o glefydau gwahanol, fel ag y

mae pob cyfarwyddyd a gynnwys meddyglyfr y nef yn anghen-

rheidiol i wrthweithio yr afìechyd, a phob doethineb gyfatebol i

amrywiaeth yr anhwylderau yn ofynol i'w cymhwyso. Mae y
pregethwr doeth, gan hyny, â'i lygad yn ei ben ; a thrwy graffu ar

ansawdd ei wrandäwyr, mae yn dwyn y peth sydd yn eisieu at eu

raeddyliau. Mae ei ddifrifwch ef yn ei ddysgu i yrawrthod â'r

dull anmhenodol hwnw o ymdrin â'r gwirionedd, pa un, tra mae

yn dangos y pregethwr heb un amcan neillduol o flaen ei feddwl,

sy'n gadael y guTandäwr yntau, heb ddim i'w gymh^yyso ato ei

hun. I'r gwrthwyneb, mae efe, drwy graffu ar y gwahanol

ddosbarthiadau ymysg ei wrandäwyr, yn ymdrechu i iawn gyf-

ranu gair y gwirionedd ; mae yn dwyn allan o hono, nid yn unig

yr hyn sydd dda a sylweddol, ond hefyd yr hyn sydd gymhwys

ac anghenrheidiol i'r rhai y mae yn pregethu iddynt.

Heb fanylu yn y pulpud càn belled ag i wneyd eich cyfarch-

iadau yn bersonol, ni a'ch cymhellem i ymgais yn ddifrifol at

ddwyn y cyflwr a'r cymeriad ger bron Uygad y gydwybod, i

ddadguddio i ddynion ddirgehon eu calonau, modd y byddo eich

gweinidogaeth, fel hyn, drwy eglurhâd y gwirionedd, yn foddion i

argyhoeddi eich gwrandäwyr, ac i wneyd barn arnynt am eu
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pechodau yn eu m\n\vcs eu hunain. Ar yr un pryd, pregethwch

yn obeithiol. Cofiwch droi wyneb y pechadur argyhoeddedig yn

wastad at Grist, Cymhellwch ef, yn Ue diystyru dydd y pethau

bychain, i wrando Uais Duw yn ei gydwybod, ac i ddychwelyd

ato yn y Gwaredwr, heb betruso ar yr un amser i'w rybuddio yn

fifyddlawn am yr anghenrheidrwydd o ddyfal wyliadwriaeth yn

erbyn pechod, ac ymroddiad i fywyd o ufudd-dod.

Chwi a gofiwch fod yn yr eglwysi ddynion o bob math

:

rhai wedi credu, a rhai a dim ond argyhoeddiadau, neu fagwr-

iaeth grefyddol, yn wreiddyn eu proffes ; rhai mewn ansawdd

obeithiol, a rhai mewn ystâd ammhëus a gAvrthgiliedig
;

pob

un â'i achos tragywyddol ar y chware, a hwnw yn awr, o

bosibl, ar droi r>Tv ffordd neu gilydd. O Fugail Israel,

dysg yr îs-fugeiHaid pa fodd i drin y praidd ! Mae perygl ar

bob Uaw. Nid y\v yn anmhosibl i ni yn ein gweinidogaeth,

neu yn ein hymddyddanion eglwysig, lòni y drygionus a

thristâu calon y cyfiawn ; cryfhâu breichiau y diorchwyliaeth,

tra mae yr enaid sy'n dechre ymofyn am Dduw yn cael ei

ddigaloni a'i droi allan o'r fíbrdd. Mae eisieu cydnabyddiaeth

mawr âg ansawdd yr eglwysi, a doethineb mawr i lefaru gair yn

ei amser wrth eu heneidiau, i rybuddio yr afreolus, ac i ddyddanu

y gwan eu meddwl, i ddwyn ar gof i'r cristion temtiedig seiliau

diymmod ei iachawdwriaeth, ac i'w gryfhâu yn ei ymdrech yn

erbyn pechod, trwy ei alw i ymnerthu yn y gras sydd yn Nghrist

lesu, a thrwy ddangos iddo fod ei fywyd yn ddiogel, a'i fuddug-

oliaeth }ti sicr. Ac o'r ochr arall, nid llai o ffyddlondeb a

thynerwch sydd yn anghenrheidiol i gymhwyso bygythion yr

efengyl at g}^dwybod y swrth a'r adfeiledig, i rybuddio proffeswyr

ymollyngar rhag ymddiried i'w cychwyniad gobeithiol gyda

chrefydd, a'u hannog, pa beth bynag a gyrhaeddasant eisoes, i

fod yn ddiwyd i wneyd eu gahvedigaeth a'u hetholedigaeth yn

sicr, ac i wylio rhag drwy ddiofahvch a segurdod syrthio yn fyr o

ras Duw, a thynu yn ol i goUedigaeth yr enaid. Pwy yn fwy sicr

na Paul o ddiogehvch credinwyr? ac eto pwy yn fwy egnîol i

gadw proffeswyr rhag dinystrio eu hunain? Wele efe yn eu

hesgor drachefn, eu rhybuddio â dagrau, a'u gahv, nid yn unig y
rhai na wyddid pa un oeddynt yn credu ai peidio, ond i gyd

gyda'u gilydd, i ofni rhag bod neb o honynt yn debyg o fod yn
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ol ! Esgeuluso )' mater hwn yn y weinidogaeth, frodyr, fyddai

esgeuluso un o wirioneddau amhvg y Bibl, ac attal oddiwrth

eneidiau eich gwrandäwyr un o'r moddion mw}af priodol i

ddwyn yr argyhoeddedig drosodd i ystâd o ras, yn gystal a chadw

y cristion yn yr ymdrech appwyntiedig ac anghenrheidiol i'w

arosiad yn Nghrist, a'i barhâd hyd y diwedd.

Ni a aUwn fod yn sicr hefyd, fel y byddo eich duwiol ddif-

rifwch yn cynnyddu, ac achos eneidiau yn dyfod yn fwyfwy

gorphwysedig ar eich meddyUau, y byddwch chwi o ryw was-

anaeth i'r eglwys, heblaw yn y cylchoedd cyhoeddus. Mae gwir

ysbryd y weinidogaeth yn tori allan i ryw fesur i'w holl

ddyledswyddau hi. Fe ddichon fod rhai o honynt yn fwy croes i

dymher naturiol ac arferion y dyn na'u gilydd ; er hyny nid yw y

gweinidog flyddlawn yn esgeuluso yr un o honynt yn hoUol. Zel

hunanol, ond odid, yw hono ag sydd yn diffodd, fel larapau yr

addold, gydag y byddo yr ymarferiad cyhoeddus drosodd, a'r

pregethwr i lawr o'r areithfa. Mae gan hwnw achos mawr i

ofni nad yw y gras yn yr hwn y mae yn dysgleirio, serch ei fod

yn ei wneyd yn boblogaidd yn y pulpud, ddim amgen na ffrwyth

goleuni cyffredinol yr Ysbryd, os rhywbeth wrtho ei hun ac yn

Uewyrchu yn unig mewn rhyw un ffordd ydyw, ac yn gadael y

dyn yn ddiffrwyth mewn grasau, dyledswyddau, a chylchoedd

eraill. Na, mae dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio " i bob

gweithred dda." Mae ysbryd y gwir fugail yn gweithio mewn
cariad, gofal a chydymdeimlad â'r praidd. Mae yn meddwl ara

danynt ar ei ben ei hunan, ac yn dwyn eu henwau ar ei galon yn

ei weddìau dirgel a theuluaidd at orseddfainc y gras. Ymdrecha

i adnabod eu dyddiau, a'r amseroedd sydd yn myned trostynt.

A thrwy dyner gydymdeimlad, mae yn dyddanu y trallodedig,

ac yn ymweled â'r cystuddiol, ac yn rhybuddio yn ffyddlawn a

charedig y neb sydd yn cyfeiliorni oddiwrth y gwirionedd. Os

bydd rhyw un o'i gyfeilhon mewn amgylchiadau mwy neiUduol

na'u gilydd, mae hwnw yn cael lle neillduol ar ei feddwl yntau.

Pwy sydd wan nad yw yntau wan? pwy sydd yn tramgwyddo

nad yw yntau yn llosgi ?

Os nad dyma y peth ydym, frodyr, dyma y peth a ddylem

fod. Dyma yr ysbryd yr ydych chwi heddyw yn ymr^yymo i'w

feithrin—y gwaith yr ydych yn ymroddi i'w gyflawni.
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Goddefwch i ni, wrth ddiwcddu, eich annog i beidio ynior-

ph\v)'s ar yr alwad eglwysig hon yn unig i'r weinidogaeth ; ond

mynwch brofi yn aml fod Duw yn eich awdurdodi i bregethu

trwy ei bresennoldeb gyda chwi yn y gwaith. Ar yr un pryd,

cofiwch nad ceUwair yr oeddid yma heddyw. Nid oes un

ífordd i'r mwyaf ei dalentau ddyfod yn rheolaidd i'r weinidogaeth

ond trwy ahvad yr eghvys. Mae Paul yn gahv g\vaith yr esgob

yn swydd; gwaith swydd ydyw ; ac os felly, nid oes gan neb, pa

mor g)-mhwys bynag, awdurdod i ymaflyd ynddo ond sydd

ynddi; a chan nad oes neb yn hon, mwy na rhyw swydd arall,

wrth naturiaeth, mae yn rhaid fod gosodiad ynddi yn anghen-

rheidiol. Mae Crist, yr hwn a sefydlodd y swydd, ac sydd yn

cymhwyso dynion i'w gwein-yddu, wedi ordeinio hefyd i'w eghvys

ahv a neiUduo y cyfryw yn ei enw i'r swydd hono. Dyma ordin-

hâd y Goruchaf, a dymunem fod llewyrch ei wyneb gyda'r

cyflawniad o honi yn seUo i'ch eneidiau y dydd hwn eich gahvad

i'r weinidogaeth ganddo ef ei hun. Yr un modd yr ydym yn

dymuno ar fod i deimlad o'r rhwymedigaethau pwysig, pa rai a

gymerasoch yn wirfoddol arnoch eich hunain heddTW, ger bron

Duw, a'r Arghvydd lesu Grist, a'r etholedig angyhon, gael ei

gadw yn fyw yn eich mynwesau tra byddoch ar y ddaear.

Amen.



CREFYDD BERSONOL YN SAIL DEFNYDDIOLDEB
GWEINIDOGAETHOL.

CYNGHOR A DRADDODWYD AR ORDEINIAD NIFER O

WEINIDOGION.*

PsALM li. 13: "Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir, a phechaduriaid a

droir atat."

RHYWBETH lled chwith i'm teimladau i ydyw ceisio

pregethu fel hyn i ychydig o bersonau yn nghanol Uiaws

o'u cydbechaduriaid, ac mi a ddymunwn yn hytrach allu dyweyd

gair a dueddai i fuddioldeb cyffredinol. Mewn rhyw ystyr yr

ydych oll yn bregethwyr ; o leiaf, chwi a ddylech fod felly. Mae
troi pechadur oddiwrth gyfeiUorni ei ffordd, er nad oes canlyniad

Uai iddo na chadw enaid rhag angeu, a chuddio Uíaws o bech-

odau, yn cael ei adael yn y Bibl, chwi a wyddoch, i ryw un a'i

gwnelo. Y gorchymyn Dwyfol i'r saint yn ddiwahaniaeth ydyw,
*' Cynghorwch eich gilydd bob dydd tra y gelwir hi heddyw, fel

na chaleder neb o honoch trwy dwyU pechod." Mae yn wir,

gan fod y weinidogaeth yn swydd eglwysig, nas gaU fod yn

agored i bawb yn yr eglwys fel eu gilydd. Mae yn gofyn galwed-

igaeth a neiUduad iddi, mewn trefn i gyflawni ei dyledswyddau

yn rheolaidd; ac, fel y sylwa Calvin, nid yw afreolaeth mewn
dim yn íwy peryglus nag yn y mater yma. Ar yr un pryd, mae

* Traddodw'yd y Cynghor hwn yn Nghymdeithasfa Treffynnon, Mehefin 9,

1863, ar ordeiniad y brodyr parchedig illiam Jones, Llanberis ; William
Rowiands, Cefn y waen ; a John Jones, Aberkin y pryd hwnw, ond
Pwllheli yn awr,—y tri o Sir Gaernarfon

; John Hughes Symond, y pryd
hwnw o Wrecsam, ond yn awr o Dowyn Meirionydd ; John Foulltes, o
Saron gerllaw Treffynnon y pryd hwnw, ond yn awr o Liverpool ; a Lewis
Ellis, y pryd hwnw Runcorn, ond yn awr o Ruddlan.
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giÄ'aith i bob dosbarth yn yr eglwys. Ac mewn trefn i'w

gyfiawni yn effeithiol, mae yn rhaid i bawb o honom gael

yr un grefydd, a graddau o'r un ysbrydolrwydd meddwl, ag a

wna ddyn yn effeithiol fel gweinidog yr efengyl. Tra y byddom

ni gan hyny yn cyfeirio gair yn bresennol at un dosbarth

neiUduol, sef gweinidogion yr efengyl, ni a obeithiwn y bydd i'r

Arglwydd ei fendithio, nid iddynt hwy yn unig, ond i bawb hefyd

ag sydd yn cydymdrech â hwy o blaid ffydd yr efengyl, ac

yn enwedig i benau teuluoedd, blaenoriaid ein heglwysi, ac

athrawon ein HysgoUon Sabbothol.

Oddiwrth y salm hon, ynghyd a'r geiriau a ddarUenasom o

honi, ni a seiUwn hyn o gynghor ar y syhv canlynol :

—

FOD RHY%V GYSYLLTIAD SICR A NEILLDUOL RHWNG EIN

CREFYDD, AC ANSAWDD EIN HENEIDIAU MEWN CREFYDD, a'n

DEFNYDDIOLDEB YMHOB SEFYLLFA, AC YN NEILLDUOL a'N

HEFFEITHIOLRWYDD a'N LLWYDDIANT FEL GWEINIDOGION YR

EFENGYL. " Yna," medd y Salmydd—hyny yw, wedi cael yr

adferiad a'r ymgeledd ag y mae yn gweddio am danynt yn

y salm hon,

—

'^yna," ac nid heb hyny, "y dysgaf dy ffyrdd

i rai anwir, a phechaduriaid a droir atat."

Mae wedi cael ei ddyweyd ganwaith yn ein Cymanfäoedd, ac y

mae mwy o anghen, ond odid, ei ddyweyd ef heddyw nag erioed

o'r blaen, fod duwioldeb yn un elfen anhebgorol i weinidogaeth

yr efengyl. Yn wir, y mae rheswm ei hunan yn dysgu hyny^ A
ddichon gelyn Duw, fy mrodyr, fod yn offeryn i ddwyn eraiU

i gymmod âg ef? A ddichon y marw genedlu plant i'r Ar-

glwydd? Ni chais y dyn anianol byth yn ddifrifol at y fath

amcan, o leiaf gyda dim parhâd ; a pha beth bynag a wna

Duw drwyddo ef yn achlysurol, ni a aUwn fod yn sicr na bydd

dim gweinidogaeth yn hir, na dim o ddybenion y weinidogaeth

yn cael eu cyrhaeddyd, Ue na byddo gwir dduwioldeb. " Wrth

yr annuwiol y dywedodd Duw," bydded ef byth mor ddysgedig a

dawnus, a byth mor reolaidd ei urddiad i'w swydd,—" wrth

yr annuwiol y dywedodd Duw, Beth sydd i ti a fynegech ar

fy neddfau, neu a gymerech ar fy nghyfammod yn dy enau,

gan dy fod yn casâu addysg, ac yn taíiu fy ngeiriau i'th ol?

Nid oes i ti na rhan na chyfran yn y gorchwyl hwn ; canys

nid yw dy galon di yn uniawn ger bron Duw." Ac nid dyna'r



^§0 Crefydd Bersonrì w Sail

cwbl, fy mrodyr, ond y mae rhyw gysylltiad, dybygid, rhwng

effeithiolrwydd a llwyddiant ein gweinidogaeth â graddau neu

ansaiüdd ein henaid meîíni crefydd a duwioldeb. Chwi a gewch y

bydd eich gweinidogaeth yn myned i lawr neu i fyny yn ol fel y

byddo crefydd yn eich hysbryd. Os adfeilia hon, hithau hefyd a

adfeilia. Cyhyd ag y byddo eich myfyrdodau yn ysbrydol, a'ch

eneidiau yn agos at yr Arglwydd, chwi a ellwch obeithio gwneyd

rhyw ddaioni ; ond os aiff eich calonau yn anmharus—os caiff

eich crefydd bersonol glwyf, pa un bynag ai drwy adfeiliad dirgel

a graddol, ai ynte drwy gwympiadau mwy amlwg—bydd yn sicr

o ddyweyd arnoch chwi yn y pulpud. Os bydd dim o'r ysbrydol

yn ngweinidogaeth dyn, mae pechod yn sicr o beri anmhariaeth i

hwnw. Gall y pregethwr ymwenieithio iddo ei hun. a dywedyd

yn debyg i Samson, " Af allan y waith hon fel cynt, ac ymysgyd-

waf," ond fe gaiff brofi bod yr Arglwydd wedi cilio oddiwrtho : ni

bydd yno ddim mewn ymarferiad ond y galluoedd naturiol a

chorfiforol. Mae y gr ag oedd unwaith yn nerthol yn y pulpud

wedi gwanychu a dyfod fel gr arall. O fy mrodyr, rhaid

adnewyddu eich comisiwn yn aml trwy adnewyddiad eich

eneidiau mewn crefydd, ac onidê, chwi a ewch mor amddifad o

weinidogaeth â neb o'ch gwrandäwyr. Nid hyny o ras ag

a ddiogela eich. cadwedigaeth a ddiogela eich defnyddioldeb.

Fe all y dyn fod yn fyw, ac eto yn rhy nychlyd i weithio;

mae eisieu iechyd a nerth i fod yn ddefnyddiol.

Yr oedd y dysgyblion yn dduwiol, ni a allem feddwl, pan

yn ymddadleu â'u gilydd pwy a fyddai fwyaf, ond nid yn ddigon

duwiol ac ysbrydol i waith dydd y Pentecost, ac i lenwi

g\vledydd y byd á'r efengyl. Yr oedd yn rhaid eu troi hwy
o'r gwyniau hunanol hyny, a'u gwneyd yn ddynion o egwyddor-

ion ac ysbryd cwbl wahanol, cyn y gallasent, er bod yn dduwiol,

fyned i mewn i deyrnas nefoedd yn ei grs^aith na'i gwobr. Yr

oedd Pedr yn dduwiol; ond ar ol ei gwymp, er nad oedd ei

ffydd wedi ei chwbl ddinystrio ynddo, yr oedd yn rhaid ei droi ef

drachefn, trwsio ac adnewyddu ei ysbryd, er ei gymhwyso i

gadarnhâu a chysuro ei frodyr mewn profedigaethau. A'r un

modd Dafydd yma : mae yr holl salm yn dangos ei fod yn teimlo

nas gallasai fod yn offeryn effeithiol i droi eraiU at Dduw, heb

ryw dro raawr ar ei ysbryd ei hunan yn gyntaf. Nid oedd
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bod yr Arglwydd yn Dduw iddo o groth ei fam, ac wedi ei

ddysgu ef o'i ieuenctyd, a'i nerthu am flynyddoedd i fynegu

ei ryfeddodau, ddim yn ddigon erbyn heddyw. Yr oedd eisieu

adferiad trwyadl at Dduw, trwy faddeuant ac adnewyddiad

ysbryd, mewn trefn i fod yn ddefnyddiol. Peth anhawdd, ond

anhebgorol i'n Uwyddiant yn y weinidogaeth, yw cadw ein

calonau mewn iawn ansawdd. " Paham nad allem ni ei fwrw

efallan?" meddai y dysgyblion gynt Ac hwyrach y gallai rhai

o honom ninnau ofyn yn gyffelyb—Paham nad allem ni bregethu

mor nerthol, a bod mor Iwyddiannus ac effeithiol i ddarostwng

annuwioldeb ein gwlad, ag y bu ein tadau yn eu dyddiau hwy ?

Ah ! nid graddau cyffredin, hyd yn nôd o wir grefydd, sydd yn

ddigonol i hyn. ISIae yn gofyn ympryd a gweddi—hyny yw,

cymundeb cyson ac arbenig â Duw, ynghyd a'r bywyd a'r nerth

sydd yn deiUiaw o hyny, i'n galluogi i geryddu annuwioldeb ein

hoes yn effeithiol, ac i'w fwrw ef allan o ysbrydoedd dynion yn ei

hoU rywogaethau ystyfnig.

Ond caniatewch i ni ymhellach sylwi ychydig ar ansawdd

ysbryd Dafydd yn y sahia hon—y bendithion y mae yn dyheu am

danynt, ac yn y mwynhâd o ba rai y mae yn hyderu bod o

fendith i eraiU. A chofiwn mai dynion o'r un ysbryd sydd yn

eisieu eto.

Y peth cyntaf i'w nodi yn ysbryd y Salmydd ydyw ei

edifeirwch am ei bechodau : " Yr ydwyf yn cydnabod fy ngham-

weddau, a'm pechod sydd yn wastad ger fy mron. Yn dy

erbyn di, dydi dy hunan, y pechais, ac y gwnaethum y drwg hwn

yn dy olwg, fel /th gyfiawnhäer pan leferych, ac y byddit bur

pan farnech." Dyma beth na fedrodd Uawer pregethwr wedi

syrthio mo'i ddyweyd yn galonog, " Yr ydwyf yn cydnabod

fy nghamweddau." Ond yn wir lle nad y\v hyn yn yr ysbryd,

mae adferiad dynion o bechodau mawrion yn beth pur ammheus

o ran ei wirionedd. Ac o eisieu yr ansawdd yma, yr ydym yn

cyfarfod, medd Dr. Owen, â chynifer o feddyginiaethau arwynebol

oddiwrth bechodau mawrion, a'r rhai hyny yn cael eu dilyn

gan adgwympiadau dychrynllyd a pheryglus. O lygredigaeth

gwreiddiol ei natur, a chamweddau cyffredin ei fywyd, i lawr hyd

at ei gwymp mwyaf erchyll, mae Dafydd yma yn eu cydnabod

hwy oll yn rhydd, a hyny, fel y raae yn amlwg, gyda dwfn
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argyhoeddiad o'u drwg, a galar duwiol o'u herwydd. lë, yr unig

aberth a allasai ddangos i Dduw, wrth gyfaddef ei bechodau,

ydoedd calon ddrylHog ac ysbryd cystuddiedig. Nid edrych ar

ei bechod yn unig fel anffawd iddo ei hun y mae pechadur

edifeiriol ; nid wylo yn unig o herwydd y canlyniadau sydd iddo

—cydymdeimlo â'i ofìd, a thosturio wrtho ei hunan. Na, ond ei

bechod yw achos ei ofid ef, a rhyw elfen neiUduol yn hwnw
hefyd, sef ei bechadurusrwydd a'i fawr ddrwg fel y mae yn

bechod yn erbyn Duw. Nid oes yma ddim ymesgusodi, chwi a

wyddoch ; dim achwyn ar yr achlysuron, a'r temtasiynau oddi-

allan ; i'r gwrthwyneb, " Myfi a bechais " yw dwfn deimlad y

galon. Efe ei hun, ac efe yn unig, oedd cydwybod y Salmydd

yn ddal yn gyfrifol am ei bechodau. Glynent wrtho fel ei

hanfod ; ac megys baich trwm, yr oeddynt yn rhy drwm iddo ef.

Arllwysiad o honynt, mewn cyfaddefiad hunan-gondemniol ac

wylofus, i fynwes rasol y Maddeuwr, yn unig oedd yn dwyn

esmwythâd i'w gydwybod. Fel hyn yr adferwyd Dafydd i gysur

a defnyddioldeb. Ac yn wir, fy mrodyr, goreu po amlaf y byddo

genych chwithau eich sahn edifeiriol. Mae edifeirwch, yr

ydych yn gwybod, i fod yn bwnc mawr yn eich gweinidogaeth

;

ac oddieithr i chwi gael eich gwneyd a'ch cadw yn ddynion

ediíeiriol eich hunain, bydd yn anmhosibl i chwi bregethu edifeir-

wch yn effeithiol i ddynion eraiU. Cofiwch nad yw meddu yr

egwyddor o hono ddim yn ddigon ; ond yn y fuchedd druenus

ac anmherffaith hon, fe ddylai fod yn wastad mewn ymarferiad,

fel dyfroedd bywiol, bob amser yn fifrydio trwy eich hysbryd, ac

yn nawseiddio eich dyledswyddau ; ac, ond odid, na chyfar-

fyddwch âg amgylchiadau pryd y dylai fod fel yr afon pan

yn lUfo dros ei glànau. Meddyhwch am amseroedd o gyfnewid-

iadau pwysig yn eich bywyd, tymmorau diffrwyth ar eich hysbryd

neu ar eich gweinidogaeth ; îe, fy mrodyr, nid anmhosibl ydyw i

chwi gael eich hunain eto, cyn myned o'r byd, wedi eich brad-

ychu i ryw amryfusedd neillduol, neu yn cael eich bUro gan ryw

dueddiad llygredig, ag a fydd beunydd yn Uithio eich serchiadau,

ac yn barod i'ch dwyn yn gaeth. Ac yn ddiammheu, pan y mae
pethau o'r fath yn dygwydd i ddyn yn ei yrfa grefyddol, mae
galwad neiUduol ar yr enaid hwnw i edifeirwch ; ac nid oes

dira araU a ddaw â meddyginiaeth iddo. Ffydd yn unig sydd



Defnyddioldeb G^i<eiiudogaethoì. r/j'

yn puro y galon; ac ar achlysuron fel hyn, mae ffydd yn

gwneuthur hyny trsvy adferu a chadw yr enaid mewn ystâd

arbenig o edifeirwch, o leiaf mae yn ei gadw i ymgais at hyny.

Mi a ddarllenais am un hen weinidog, pan ar ei glaf wely, yr

jhwn a ddymunai, medd yr hanes, gael Uon'd ei fol o edifeirwch

cyn marw, gan na byddai edifarhâu yn y nefoedd. Cadwed
Duw ninnau yn yr ansawdd fendigedig hon !

" Ar hwn yr

edrychaf, medd yr Arglwydd, sef ar y truan a'r cystuddiedig

o ysbryd, ac sydd yn crynu wrth fy ngair." Mae yn sicr i

chwi, fy mrodyr, mai arogl esmwyth i Dduw a dynion ar

eich gweinidogaeth, fydd arogl dyfroedd edifeirwch ; fe gyfyd

rhywbeth gwell na brwynen allan o'r gwlybaniaeth yma.

Ond y peth nesaf y mae y Sahnydd yn ei ddymuno, yn

gystal er bod yn ddefnyddiol â bod yn gadwedig, ydyw madd-

euant âi bechodau. " Cuddia dy wyneb oddiwrth fy mhechodau,

a dilëa fy hoU anwireddau. Glanhâ fi âg isop, a mi a lanhëir

;

golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Yna y dysgaf dy ífyrdd

i rai anwir." Maddeuant, a threfn y maddeuant, ydyw unig

sail pob gwasanaeth o ciddo pechadur i Dduw—dirgelwch

ei ysbryd a'i rym yn y cyflawniad o hono. Wedi i chwi gael

eich gweithio yn gyntaf fel pechaduriaid edifeiriol i dderbyn

y cymmod, a chael eich dwyn felly o ddyfnderoedd euogrwydd

a chonderaniad i heidwch a chymundeb â Duw trwy haeddiant

y Gwaredwr, byddwch mewn cyflwr ac ansawdd gymhwys—os

yr Arglwydd a'i myn— i dderbyn gweinidogaeth y cymmod, ac

yn rymus i'w chyhoeddi ; ac un o'r arwyddion goreu, o bosibl,

a ddichon fod o"n galwad i'r weinidogaeth, ydyw awydd i'r

gwaith, pan y byddo yn cael ei gynn}Tchu a'i gryfhâu yn

ein calonau yn a thrwy y profiad o ddaioni Duw yn Nghrist.

A'r un modd, nid oes dim rnwy effeithiol i adnewyddu yr

alwedigaeth hono, ac i gadw ysbryd pregethu yn fyw yn ein

Ìcalonau, na phrofiad adnewyddol a mynych o faddeuant o'n

'pechodau. Cawn esiampl hynod o hyn yn Dafydd, ac yn

Esaiah y prophwyd,—profiad o faddeuant a glanhâd oddiwrth

eu hanwireddau oedd yn codi pob un o honynt hwy o ddyfnder

trallod, ac yn eu llenwi âg ysbryd gwasanaethu Duw. " Wele

fi ; anfon fi," medd y prophwyd ; ac am y Salmydd, yr ydoedd

megys yn methu aros i dderbyn ei gomisiwn, ond yn y fan, wedi

Cyf. III. z
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canfod fod maddeuant gyda Daw, mae yn troi, nid yn unig

i weddîo am dano iddo ei hun, ond i'w bregethu i eraiU hefyd.

'' Dysgwylied Israel am yr Arglwydd ; o herwydd y mae tru-

garedd gyda'r Arglwydd, ac aml ymwared gydag ef." O y

tynerwch y mae maddeuant yn ei ddwyn i ysbryd pechadur

edifeiriol! Mae yn dymher dda i bregethu ynddi, fy mrodyr.

'Daw hyn â chwi i garu yn fawr, i edrych yn wyneb Duw
mewn gorfoledd, ac i deimlo yn ewyllysgar iawn i dreuHo ac

ymdreulio yn ei wasanaeth. Ond nid dyma y cwbl. Mae

y Salmydd yn gweddîo am adnewyddiad trwy nerth Ysbryd

Crist yn gystal ag am faddeuant trwy ei waed ef. Teimlai

fod ei gwymp, nid yn unig wedi ei adael yn euog, ond yn aflan

hefyd. Yr oedd ei serchiadau, mae yn debyg, byth ar ol

hyny, yn parhâu yn afreolaidd ac yn anmhur
;
yn gymaint felly,

fel ag yr oedd y truan erbyn hyn yn proíì nad oedd dim

llai na gallu crëadol a allasai ei adgyweirio a dwyn ei ysbryd

i'w le. A llawer sydd wedi cael chwerw brofìad o'r un

peth.

Mae chwant yn ystyfnig iawn. Er dyfod i mewn íel

ymdeithydd, fe gais fod yn frenin. Unwaith y caffo le a

chroesaw yn yr enaid, mae yn tueddu i wreiddio ac ymsefydlu

yno ; a thrwy barhâu i ysu ac ymweithio yn y dychymyg

a'r myfyrdodau, mae yn cadw y galon yn wahanglwyfus

trwyddi. Yn awr, mae yn anmhosibl i ddyn yn yr ansawdd

yma wasanaethu yr Arglwydd yn ddyladwy. Ni faidd ef

ddim nesâu at Dduw, am ei fod yn euog ; ac ni fyn ef

ddim chwaith, oblegid fod ei galon yn ymhyfrydu mewn
llygredigaeth. Chwi a ellwch, mae yn wir, lîosogi dyled-

swyddau crefyddol yn yr agwedd hon—pregethu a chymuno

llawer. Ond os na byddwch wedi colli pob difrifwch mewn
ymarferiadau felly, mae yn rhaid y bydd y cyflawniad o

honynt yn faich trwm arnoch, tra, gyda golwg ar dderbyn-

iad gyda Duw, a llesâd i chwi eich hunain ac i eraill, mae

lle i ofni y bydd y cyfan yn ofer ; oblegid cyhyd ag y byddo

llygredigaeth yn ffynu yn ein calonau, nis gall fod dim ys-

brydol a sanctaidd yn ein dyledswyddau. Ac felly y mae

y Salmydd yma yn dyheu am lanfiâd, íe, dwfn reddfol lanhâd
;

nid symud ymaith y brynti yn unig oddiar yr enaid, ond

I
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crëu glendid yn y galon. "Golch fi yn llw)r-dd\vys oddi-

wrth fy anwiredd, a glanhâ fi oddiwrth fy mhechod. Crëa

galon lân ynof, O Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o'm

mewn. Na fwrw fi ymaith oddi ger dy íron, ac na chymer

dy Ysbryd sanctaidd oddiwrthyf" Ac nid yw yn gorphwys

ar hyn ychwaith. Dymuna ei eneinio âg olew gorfoledd yn

gystal âg olew gras : cael, nid yn unig uno ei galon i wasan-

aeth yr Arglwydd, trwy sancteiddiad yr Ysbryd, ond ei

hëangu hi hefyd yn y gwasanaeth hwn\v, trwy fwynhâd o

lawenydd yr Ysbryd. Dyma'r iawn dymher, fy mrodyr, i gyf-

lawni dyledswyddau crefyddol. " Gwasanaethwch yr Arglwydd

mewn llawenydd : deuwch o'i flaen ef â chân" (Psalm c. 2—4).

Felly yr ydym yn cael y Salmydd yn gweddío yma, " Par

i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y llawenycho yr

esgyrn a ddrylliaist. Dyro drachefn i mi orfoledd dy iach-

awdwriaeth, ac â'th hael Ysbryd cynnal fi." Dos ymlaen,

Dafydd, i ddysgu eraill, fel pe na buasai dim wedi dygwydd.

Ah ! nid äwn i yn fy myw : mae fy ysbryd wedi gwywo, a'm

genau wedi ei gau. Wel, gwada ynte na chêst ti ddim erioed

gan yr Arglwydd, ac na chei di ddim byth. Ni wadwn i

yn fy myw. Er ised yw fy mhrofiad heddyw, yr ydwyf }n

cofio fy nghân y nos, a blynyddoedd deheulaw y Goruchaf.

Do, mi brofais ei ddaioni ef cyn hyn lawer gwaith; ac, yn

wir, nis gallaf lai na gobeithio cael ei brofi eto, a chael eto

jfynegu ei ryfeddodau ef Yr wyf yn gweled yr isop yn y

'gwaed; trugarogrwydd Duwdod ar gyfer fy math. " Dyro

drachefn i mi orfoledd dy iachawdwriaeth, ac â'th hael Ysbryd

cynnal fi. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir, a phechaduriaid

a droir atat." Yr oedd Dafydd, mae yn wir, mewn amgylch-

iadau neiUduol pan yn dymuno y pethau hyn iddo ei hun,

a phan yn profi fod ei wasanaethgarwch i'r eglwys yn dibynu

ar eu cael hwynt ; ar yr un pryd, fy mrodyr, cofiwch hyny,

mae yn rhaid i bob dyn gael yr un pethau mewn trefn i fod

yn ddefnyddiol : duwioldeb, a dofn dduwioldeb, y fath ag

sydd yn ffrydio allan mor helaeth o ysbryd y Salmydd yma,

nes y mae yn peri fod y salm hon, fel enaint tywalltedig, yn

perarogli yn yr eglwys trwy yr oesoedd. Y grefydd hon,

fy mrodyr, a'r ansawdd yma ar eich hysbryd mewn crefydd,

z 2



Jî-'d Crrfrdä PeJ-sonr? vn Saíl

a lydd eich nerth a'ch Uwyddiant chwithau gyda gweinidogaeth

yr efengyl. Caniatëwch i mi am ychydig yn bresennol geisio

dangos hyny ymhellach, fel y canlyn :

—

I. Fe rydd hyn i chwi amgyffred a chydyradeimlad bywiol

,â thrueni eich gwrandäwjT. "Wedi ei gael a'i brofi ef ynoch

'eich hunain, byddwch yn fwy medrus i'w ddangos i eraill.

Yr oedd Duw am i ddynion bregethu yr efengyl i'w cyd-

ddynion, oblegid y gallent hwy ddyweyd wrthynt oddiar brof-

iad am eu trueni, ac am yr iachawdwriaeth sydd yn Nghrist,

ac felly dyweyd gyda'r holl dynerwch a'r cydymdeimlad hwnw,

yr hwn y mae profiad yn unig yn gyfranu. Nid oes un

creadur ond dyn a ddichon hyn, nac un dyn ond y dyn

duwiol. Mae y testun yn cynnwys darluniad o ddeiHaid

eich gweinidogaeth ; dyma y gwirionedd am danynt, a dyma
yr ohvg a ddylech chwithau gymeryd arnynt, ac amcanu rhoddi

i'w meddyHau arnynt eu hunain, wrth bregethu iddynt: rhai

anwir—pechaduriaid—ac yn a thrwy eu pechodau wedi troi

oddiwrth Dduw. Yn ei gyflwr crëuedig yr oedd dyn yn

agos at Dduw ; fel plentyn gyda thad, yn ymlawenhâu ger

ei fron ef bob amser, ac yn hyfrydwch iddo beunydd
;

yr

Anfeidrol yn amlygu ei hunan iddo ef, ac yntau mewn an-

sawdd g}'mhwys i dderbyn yr amlygiad hwnw; yn greadur

sanctaidd, ac felly yn alluog i syllu ar ogoniant ei Wneuthurwr

yn ei weithredoedd, ac i ymhyfrydu ynddo a'i fwynhâu. Ond
yn y cwymp fe ddarfu y cymundeb yma. Mae dyn wedi

gadael Duw ; nid o ran lle, mae yn wir, oblegid yr oedd

hyny yn anmhosibl. Ond golygwch ef o ran ei gyflwr ger bron

Duw, ac o ran ansawdd ei feddwl tuag ato,—mae pechadur wedi

ymadael â Duw, ac ymhell oddiwrtho. Yn lle bod yn ei hedd-

wch, mae dan ei ddigofaint ; a'r galon ag oedd unwaith yn glynu

wrtho mewn cariad, yn awr, o dan lywodraeth cnawdolrwydd

a chwantau drwg, wedi darfod âg ef yn ei holl dueddiadau, îe,

yn llawn gelyniaeth yn ei erbyn. Dyma y gwrthddrych yr ydych

i bregethu iddo. Dyma y cyflwr annaturiol, a'r tlodi diam-

«gyffred, y mae ynddo. Y creadur a wuaeth Duw, ac nad oes

ond Duw a leiaw ei ddymuniadau,—hwnw yn awr wedi troi yn

erbyn Ffynnon ei fôd, ac unig Wrthddrych ei ddedwyddwch.

O fy mrodyr, mynwch amgyffred dwfn am drueni pechadur i'ch

ri
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cidw'yn dJifrifol yn y pulpud. Os llithra efe oddirhwng eich

dwylaw i dragywyddoldeb yn y cyflwr a ddarluniwyd, mae yn

rhaid y bydd ei drueni yn fawr iawn. Yno bydd pob pleser

arall wedi darfod, a gagendor mawr wedi ei sicrháu rhwng ysbryd

y creadur a Duw dros byth ; ei dynghed yn ddigyfnewid, ei

gynddaredd a'i elyniaeth yn anfarwol. A phe na byddai dim

arall yn y byd a ddaw i'w gadw yn ymwybodol o'i hanfodiad, fe'i

cedwid felly trwy y bythol deimlad o'i drueni. Os rhaid yw,

fy mrodyr, i'r pethau ofnadwy yma ddygi^'ydd i neb o'ch gwrandä-

wyr, ac yn wir mae yn beryglus, íe, hwyrach, yn debyg y gwna—
wel, os rhaid \w felly, O na ddygwydded i'r un o honoch chwi,

}T hyn sydd yn canlyn hyny weithiau i athrawon—" Efe a fydd

^ raarw yn ei anwiredd ; ond ei waed ef a ofynaf ar dy law di !

"

Cymhwysder nas gelhr ei hebgor i bregethu ydyw gallu i

sylweddoli sefyllfa ein gwrandäwyr : llefaru wrthynt am eu

colledigaeth yn ngolwg eu colledigaeth. Nid tyb, nid traddod-

iad, am dani, ond sicn^-ydd argyhoeddiad, a dwfn ganfyddiad i

feddwl y gwirionedd. Yn gyfifelyb i Daniel gynt o flaen y

brenin—ystyr y weledigaeth yn ymagor ger bron ein dirnadaeth,

nes ein taraw â syndod a braw. Yr oedd efe, dybygid, bron yn

methu a llefaru gan ddychryn. Ac y mae yn ddigon tebyg y

byddai ein geiriau ninnau yn fwy anaml pe byddem yn sylwedd-

oli y g^'irionedd yn fwy. Ond y mae ymgynefino âg ym-

adroddion y Bibl yn peri fod ein meddyliau yn coUi eu hystyr

hwy, ac yna maent yn llithro dros ein gAvefusau yn ddisylw.

A ydych chwi j-n meddwl ein bod ni )n deall ac yn ystyried yn

wastad pa beth yr ydym }-n ei ddywedyd, pan >ti dyweyd fod ein

cymydogion wedi eu damnio eisoes, a phan yn eu bygwth hwy i'r

tywyllwch eithaf, ac i'r tân anniffoddadwy? Ah ! un o effeithiau

cyntaf credu y pethau hyn fyddai tewi mewn arsw>'d yn yr olwg

arnynt. Pa fath ysbryd sydd yn eisieu i'w pregethu !
" Mae pob

rhan o ddyledswydd gweinidog >t efeng}'!," medd Isaac Taylor,

j
"yn haws iddo na chadw yn ei rym }t ysbr}'d sydd arno eisieu i

' argyhoeddi dynion o'u pechodau." Ac wedi darlunio y dull

mwyaf doniol o bregethu, ac addef hefyd y gall y pregethwr fod

yn gywir yn ei ymgais, ac eto y cyfan yn aneffeithiol, mae yn

ychwanegu ac yn dyweyd, " Ah ! ond y mae Uefara yn efifeithiol

am sancteiddrwydd a chyfiawnder yr Hollalluog Dduw, ac am ei
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ganlyniadau dyfcdol—llefaru gyda gwylder, tynerwch, a nerth,

am agos dynghed >t anedifeiriol, yn fater cwbl wahanol, ac

yn beth ag y mae yn rhaid ei adael i'r dynion hyny, ysbrydoedd

pa rai sydd wedi mwynhâu llawer o gyraundeb â'r Ma-nThydi

Dwyfol ac ofnadwy."

Pan oedd Duw yn anfon y prophwyd Ezeciel i bregethu,

y peth cyntaf oedd rhoi golwg iddo ar drueni ei wrandä^^^r. Os

dyífryn yn llawn o esgyrn, yr oedd yn cael ei arwain o amgylch

ogylch iddo, a'i ahv i edrych ac i ystyried eu cyflwr diobaith hwy,

cyn cyhoeddi iddynt iachawdwriaeth Duw. Os llyfr oedd yn

cynnwys eu trueni, mawr oedd yr ymdrech i gael ei gynnwysiad

ef i ysbryd y pregethwr. " Efe a'i dadblygodd ef o'm blaen

i," medd y prophwyd. Ac nid oedd hyny ddim yn ddigon

chwaith ; mae'r Arghvydd yn gorchymyn iddo fwyta y Uyfr

hwnw, a'r hyn a gafifai ynddo. Mewn geiriau eraill, yr oedd yn

rhaid dwyn ei feddwl ef i ganfod ystyr ei genadwri, ac i'r gwirion-

edd am y trueni a gynnw}-sai gael ei ddwyn drwy y canfyddiad

hwnw i'w deimlad ef ei hun, a chydymgymysgu â hoU serch-

iadau ei galon, mewn trefn i'w alluogi i'w traddodi yn effeithiol i

eraiU. " Ewch," medd lesu Grist, " a phregethwch yr efengyl

! bob creadur." Ond i bwy a pha fath ddynion y rhoddes efe y

gorchymyn hwnw? Dynion oeddynt wedi eu hargyhoeddi o

golledigaeth dynolryw. Yn eu gohvg hwy, yr oedd yr hoU fyd

yn gorwedd mewn drygioni, a than farn Duw. A meddu yr

olygfa yma ar drueni eu cyd-ddynion, ynghyd a gobaith yr

efengyl, oedd y rheswm am eu zel a'u heffeithiolr^^ydd fel gwein-

idogion y gair. O fy mrodyr, gwyliwch rhag edr}-ch yn

ormodol ar drueni pechadur fel pwnc i'w athrawiaethu yn unig,

a chynefino â gwneuthur hyny yn oerllyd a chywreinddoeth
;

^a byddwch yr un mor ofalus, o'r ochr arall, rhag arfer crochlefain

uwch ei ben, mewn nwydau arwynebol a geiriau anghymeradwy.

Dymunwch ei sylweddoli ef yn eich raeddyliau eich hunain

yn gyntaf, a chael eich Uenwi âg ofn ac â îhosturi at y rhai sydd

ynddo, fel y gaUoch chwi lefaru wrthynt ara dano gyda thyner-

wch. Os coUwn ni hyn, ni a gynefinwn â rhoi y bobl yn uffern,

a hwythau a gynefinant â chlywed eu bod yn myned yno ; ac fe

aiff yr athrawiaeth am gondemniad a Uygredigaeth dyn yn hoUoI

ddieffaith i'n meddyUau ; ac o'r diwedd, fe aiff y son am dani yn
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ddiflas ; a thewi, colli, a gwadu y gwirionedd fydd y diwedd.

Ac o'm rhan i, nis gwn am ddim gwell arwydd o ddyn wcdi

ei anfon gan Dduw i bregethu yr efengyl na bod hen wir-

ioneddau cynefin ond pwysig y Bibl yn cael eu toddi i'w

ysbryd, ac yn dyfod allan oddiwrtho gyda newydd-deb ac

efTeithiolrwydd. Cynnyddu mewn crefydd yw y fíbrdd i gyn-

nyddu mewn adnabyddiaeth o drueni pechadur, a chynnyddu

hefyd mewn ysbryd priodol i'w bregethu. ^NIyfyriwch lawer ar y

pethau hyn yn eu cysylltiad â chwi eich hunain ; bydd hyn

yn foddion i feithrin duwioldeb yn eich calonau ; a rhydd

duwioldeb drachefn newydd-deb ac eneiniad ar eich gwaith yn eu

cyhoeddi i eraill. Un o gyhneddfau gweinidog yr efengyl, chwi

a wyddoch, ydyw sobrwydd: dyn trwmfrydig; ac yn wir y mae

ystyr ei genadwri ef yn drwm iawn. Un o fil ydyw ef. Mae yn

sefyll megys o'r neiUdu, ac yn syllu mewn difrifwch ar y byd

colledig a gwallgof yn chwareu ar fwrdd teneu einioes uwch ben

y pydew diwaelod. Do, bu rhai o honom yn rhy siaradus uwch

ben y pethau hyn yn ein hoes ; ac yn awr, wrth nesâu at y

diwedd, }t ydym yn teimlo yn hytrach duedd i gilio oddiwrthynt

mewn arswyd. Ah fy mrodyr, mae marw, y farn, a'r byd

tragyw-yddol, yn bethau trymion iawn. Heb son am uffern, wrth

feddwl yn ddifrifol am fyned i'r nefoedd, hyny yw, myned o

ganol anmherfifeithrwydd yn uniongyrchol i wydd Duw a'i

luoedd gogoneddus, yr ydym yn teimlo cryndod, ac y mae

yn dda genym syrthio i ddwylaw y Gwaredwr.

2. Bydd y grefydd a ddarluniwyd yn sicr o fywhâu eich

meddyliau, a'ch cadw i geisio yn ddifrifol iachawdwriaeth eich

gwTandäwyr. Os anfonodd lesu Grist chwi allan i bregethu

fe'ch anfonodd chwi ar yr un neges ag yr anfonodd y Tad

yntau,—"i geisio ac i gadw yr hyn a goUasid." Mae yn

dyweyd wTth bob un o honoch heddyw, yn debyg ag y dywedai

wTth yr Apostol Paul gynt, "At y rhai yr wyf yn dy anfon

yr awr hon, i agoryd eu Uygaid, ac i'w troi o dywyUwch i

oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw, fel y derbyniont faddeu-

ant pechodau, a chyfran ymysg y rhai a sancteiddiwyd, trwy

jy íîydd sydd ynof fi." Troi at Grist, ac adeiladu yn Nghrist,

lyd>Tv aracan gweinidogaeth yr eíengyl. Ac y mae'r Arghvydd

lesu yn rhoi yr amcan yma yn ysbryd pob dyn y mae yn anfon
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iddi. " Y mae yr hwn sydd yn llefaru o hono ei hun yn

ceisio ei ogoniant ei hun:" o hono ei hun mae yn myned

at y gwaith, hunan sydd yn ei gyrahell i lefaru, a'i ddybenion

cnawdol a hunanol sydd ganddo mewn gohvg yn y cwbl. " Ond

y mae yr hwn a anfonwyd yn ceisio gogoniant yr hwn a'i dan-

fonodd ; hwnw sydd eirwir," medd lesu Grist, " ac anghyfiawnder

nid oes ynddo." Mae yn ceisio yn onest, trwy bregethu y

gmrionedd, at ogoniant Duw. A pha fodd y gallwn ni geisio

ei ogoniant ef yn fwy na thrwy ymdrechu i ddangos gogoniant

ei Fab ef i'n gwrandäwyr? bod yn offerynau i roddi goleuni

gwybodaeth gogoniant Duw iddynt, yn wyneb lesu Grist, ac

felly eu troi hwy ato ef, yn y drefn lle y cânt hwy eu hachub,

ac yntau yn y canlyniad ei ogoneddu ynddynt a chanddynt

hwy i dragywyddoldeb. Dyma fel yr oedd Paul yn cyflawni

ei weinidogaeth. Byth wedi i lesu Grist ymddangos iddo,

a'i anfon ef i droi pechaduriad, hyny oedd ar ei galon ef. " Am
ba achos," meddai, " O frenin Agrippa, ni bum anufudd i'r

weledigaeth nefol ; eithr mi a bregethais i'r rhai yn Damascus

yn gyntaf, ac yn Jerusalem, a thros holl wlad Judea, ac i'r

Cenedloedd : ar iddynt edifarhâu, a dychwelyd at Dduw, a

gwneuthur g\veithredoedd addas i edifeirwch." Yr oedd enaid

yr Apostol wedi ei lyncu i fyny i hyn}ma. Nid pregethu

yn unig oedd ei amcan ef, ond yr oedd ei galon ef yn llosgi

am gyrhaeddyd amcan pregethu. Gallasech ddarllen hyny yn

ei ddagrau ac yn ei weddiau, ac yn mater a thuedd ei bregethau.

Dros ei hoU fywyd ceisiai, nid ei lesâd ei hun, ond llesâd

llaweroedd, fel y byddent gadwedig. Yn hyn yr ydoedd yn

treuUo ac yn ymdreuUo, gan ddyoddef pob peth oddiwrth bawb,

ac yrawneyd yn bob pelh i bawb, fel y gaUai yii hoUol gadw

rhai. "Yr wyf fi yn cael digon o fy edmygu," meddai Dr.

M'AU ;
" ond y mae arnaf fi eisieu gweled dynion yn cael

eu troi a'u hadeiladu. Duw a yr nad oes arnaf eisieu eu clod

hwy, ond eisieu eu hiachawdwriaeth sydd arnaf fi." O fy

mrodyr, chwi a gewch yn y fynwes yna lawer o gymysgedd;

ond bydded hyn dan y cwbl—dyheu am eneidiau dynion.

Dyma a ddwg y cysur mwyaf i chwi yn y diwedd : nid cofio

eich dawn a'ch hywadledd yn pregethu, ond yn hytrach cofio

am eich cyfeiriadau dirgel at Dduw yn y gwaith, ac am' yr
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awydJ dAÍ'n, dwys, a dystaw ag oedd ynoch yn nghanol pob

cymysgedd am iachawdwriaeth eich gwrandäwyr. Mi a obeith-

iaf y gellwch chwi appeho at yr eglwysi heddyw, a dywedyd

wrthynt, " Gweddíwch drosom ni ; canys yr ydym yn credu

fod genym gydwybod dda, gan ewyllysio byw yn onest ymhob

peth." Pwy bynag sydd yn ammheu am ein dybenion yn

perswadio dynion, " i Dduw y'n gwnaed yn hysbys, ac

yr ydym yn gobeithio ddarfod ein gwneuthur yn hysbys yn

eich cydwybodau chwithau hefyd." Ac O mor hawdd fydd

i chwi ddyoddef enlhb y byd, íe marw o dan ei enllibiau, os

byddwch chwi yn profi ac yn gallu dywedyd, " 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." Nid oes dim gwell prawf

o'n galwad i bregethu na'n bod ni yn llwyddo i gyrhaeddyd

gwir amcan pregethu—o leiaf yn parhâu i ysu am hyny. Gwir

yw fod llwyddiant gweision lesu Grist yn amrywio. Nid yr un

fath a'u gilydd, ac nid i'r un graddau, y mae pawb o honynt yn

Uwyddo. Eto nid oes yr un o honynt yn gwbl ddieppil. Yn
rhywfodd, ryw amser neu gilydd, fe gaiff pob un o weision fíydd-

lawn y Gwaredwr wybod nad yw eu llafur hwy yn ofer yn yr

Arghvydd. Ac ni waeth pwy a wado eich urddiad, a dilysrwydd

eich g^veinidogaeth, os bydd Duw yn eich arddel. Ni waeth

pwy a'ch cymharo i Corah, Dathan, ac Abiram, os bydd yr

arwyddion hyn yn eich canlyn : pechaduriaid yn cael eu hachub

a'r saint yn cael eu hadeiladu trwy eich gweinidogaeth. Bydd

cydwybodau y cyfryw yn dwyn tystiolaeth i'ch anfoniad, a'u

personau yn gadarnhâd i'ch meddyliau chwithau, o'r un peth.

Dyma fel yr oedd Paul yn amddiffyn ei ApostoHaeth wrth y
Corinthiaid. P^vy sydd yn dyweyd, fel pe dywedasai, nad wyf

fi yn Apostol? D'wedan' nhw; yr ydych chwi yn dyweyd i'r

gwTthwyneb. " Onid fy ngwaith i ydych chwi yn yr Arglwydd?"

a chan hyny, sêl fy apostoHaeth i ydych chwi yn yr Arghvydd.

Mi a'ch cefais chwi yn Corinth yn byw mewn pechodau o

bob math ; ond trwy fy ngweinidogaeth i, " chwi a olchwyd,

chwi a sancteiddiwyd ;

" ac onid wyf yn apostol i eraill, eto

yr wyf i chwi, ac yr ydych chwi eich hunain yn brofion o hyny.

Edrychwch, frodyr, nid yn unig a ydych yn caru y weinidogaeth,
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oblegid y mae llawer o bethau yngln â hi a all dyn anianol

garu, ond, A ydych yn ei charu hi yn gysylltiol â'i dyben?

A ydyw eich awydd am y weinidogaeth yn cydgordio âg amcan y
weinidogaeth ei hun, sef achub dynion ? Holwch eich hunain, a

ydych yn caru eich cyd-ddynion, ac a ydych yn eu caru hwy }n

yr efengyl. Oblegid os felly, yr ydych yn eu caru hwy fel

creaduriaid anfarwol, ac fel pechaduriaid coUedig, gan geisio, nid

eu llesâd tymmorol yn unig, ond iachawdwriaeth dragywyddol eu

heneidiau. Crefydd yn unig yw gwreiddyn a maeth yr ysbryd

yma, hyny yw, cariad at Dduw yn Nghrist. " Mae yr hwn sydd

yn aros mewn cariad," medd yr apostol, " yn aros yn Nuw,

a Duw ynddo yntau." Yn yr awyr fendigedig yma, fy mrodyr, fe

ddwyseiddir eich ysbryd, ac fe burir eich dybenion fwyfwy,

Yr un peth hwn a geisiwch chwi, sef iachawdwriaeth eich

gwrandäwyr, a chwi a'i ceisiwch hyd eithaf eich gallu, oblegid

nid yr cariad am un terfyn arall.

3. Mae crefydd a chynnyddu mewn cref)^dd yn sicr o'ch

harwain i roddi arbenigrwydd i wirioneddau neillduol yr efengyl

yn eich gweinidogaeth. Y dyn duwiol yn unig sydd yn adnabod

Itrefn yr efengyl ; ac heb ei hadnabod, mae yn anmhosibl ei

phregethu hi. "A nyni," medd Paul, "a dderbyniasom, nid

ysbr}'d y byd, ond yr ysbryd sydd o Dduw, fel y gwypom y

pethau a rad roddwyd i ni gan Dduw." Ac mewn canlyniad

i gael eu dwyn i wybod a derbyn y pethau hyny, mae yn

gallu ychwanegu, a dy^veyd, "Y rhai yr ydym yn eu llefaru

hefyd." Y wybodaeth ysbrydol, trwy yr hon y mae pechadur yn

cael ei adnewyddu i garu yr efengyl, ydyw yr elfen gyntaf yn yr

ahvad i'w phregethu. " Simon, mab Jona, a wyt ti yn fy ngharu

i ? " medd lesu Grist,
—" Portha fy nefaid." Nid oes neb arall a

wna, ac yn wir, nid oes neb arall a yr pa fodd i wneuthur hyny

yn iawn. Er i ddyn fod yn deall athrawiaeth y Dadguddiad

Dwyfol, a bod o ran ei farn yn efengylaidd, eto os na bydd

yr efengyl wedi myned yn ddyfnach na'r farn—wedi meddiannu

yr arenau a'r galon, ni bydd yno ond ychydig o fedr ac o ysbryd

i'w phregethu. Nid oes dim bywyd yn nghrêd y dyn, ac felly

nis gall fod dim bywyd ac eglurder yn ei weinidogaeth ef Chwi

a gewch ganddo, hwyrach, lawer o bregethau heb fawr le i

Grist ynddynt, ac heb fawr o amcan na thuedd i ddwyn pechad-
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uriaid ato ; ac os byddant yn cynnwys addysgiadau da, ond odid

na bydd y cyfryw heb eu tnvytho yn ddyladwy yn eg^vyddorion

ac ysbryd yr efengyl. " Mae yn beth nas gelUr ei wadu," medd

un awdwT, " bod eghirhrid grymus a bywiol o'r efengyl, a llawer

wwsy drachefn, y cymhwysiad o'r efengyl yma at anghenrheidiau

ac amgylchiadau eneidiau neillduol—yr hyn yn briodol yw y

peth a elwir gofal (curc) cneidiau—i'w ymddiried yn unig gyda

hyder i'r dyn yr hwn sydd ei hunan wedi profi nerth yr efengyl,

a'r hwn sydd yn parhâu i brofi ei nerth hi." Mae y profiad yma,

gan hyny, yn ammod anhebgorol i ofyn am dano ymhob gwir

bregethwr yr efengyl. Nis gall ddangos i eraiU ffordd iach-

awdwriaeth ond yn unig pan y gallo ef ei hun, a hyny gyda phob

gwirionedd, ddywedyd, " Credais, am hyny y lleferais." Digon

gwir. Ac o'r ochr arall, os bydd y pregethwr wedi cael ei fywyd

ei hunan yn yr efengyl—os bydd ei goleuni hi yn llewyrchu

i'w galon ef—a'i daioni, trwy y goleuni hwnw, yn cael ei dros-

glwyddo i'w brofiad, a'i enaid felly yn cael ei adferu fwyfwy

i gymdeithas a delw Duw trwyddi, mae yn sicr am y dyn hwnw y

caiff yr efengyl ei lle ei hunan-—hyny yw, y lle i gyd, yn

ei weinidogaeth ef Am y pethau a brofodd y llefara efe

;

ac y mae yn alluog i lefaru am danynt gyda sicrwydd. " Bendi-

gedig fyddo Duw, a Thiad ein Harglwydd lesu Grist," meddai yr

apostol, " yr hwn sydd yn ein dyddanu yn ein holl orthrymder,

fel y gallom ninnau ddyddanu y rhai sydd mewn dim gorthryra-

der," Ond pa fodd yr oeddynt yn gwneyd hyn? "Trwy y

dyddanwch," medd yr apostol, "â'r hwn y dyddenir ni ein

hunain gan Dduw." Pa fodd yr oedd yr apostol yn rhoi y fath

arbenigrwydd i drueni pechadur, ac i gyfryngdod Crist, yn ei

weinidogaeth ? Ond wedi profi y pethau hyn ynddo ei hun

yr ydoedd. Yr oedd pechod dr^vy y gorchymyn wedi ei ladd ef

;

a'r un modd yr oedd deddf ysbryd y byAvyd yn Nghrist lesu

wedi ei ryddhâu ef oddiwrth ddeddf pechod a marwolaeth.

Darfu i hyn nodweddu ei weinidogaeth ef. Pechadur wedi

ei ddinystrio, ac iachawdwriaeth o ras, yn a thrwy Berson a

haeddiant y Gwaredwr, oedd syhvedd ei holl bregethau. Os
äi Paul i Galatia, fe elai yno i bortreadu lesu Grist wedi ei

groeshoeho. Os i Corinth, ni farnodd iddo wybod dira yn

eu plith hwy yno ond lesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelioi
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" Felly," meddai, " hyd y mae yiiof fi, parod ydwyf i bregethu

yr efengyl i chwithau hefyd y rhai ydych yn Rhufain. Canys

nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist. oblegid gallu Duw yw hi

er iachawdwTÌaeth i bob un a'r sydd yn credu." Cyfoded Duw
eto lawer o ddynion fel hyn i'r weinidogaeth ! gwir grefydd

—

hyny yw, cariad at Grist, yn eu cadw yn fifyddlawn iddo yn

yr efengyl. Nis gwn am ddim, fy mrod)T, a geidw Grist yn fwy

yn eich gweinidogaeth na bod Crist yn byw ynoch chwi eich

hunain : cynnyddu yn y teimlad o'r anghen am dano, ac yn yr

adnabyddiaeth o'i ogoniant fel Gwaredwr. " Crist yn trigo

trwy ffydd yn eich calonau chwi." " Fel y galloch, wedi eich

gwreiddio a'ch seiho mewn cariad, amgyffred gyda'r hoU saint,

beth yw y lled, a'r hd, a'r dyfnder, a'r uchder ; a gwybod cariad

Crist, yr hwn sydd uwchlaw gwybodaeth, fel y'ch cyflawner â hoU

gyflawnder Duw." O os bydd eich meddwl yn byw yn

nghanol y rhyfeddodau hyn, mae yn rhaid y byddant yn ffrydio

i'ch gweinidogaeth ; " oblegid o helaethrwydd y galon y Uefara

y genau." Wrth eich hannog i roddi arbenigrwydd i wirion-

eddau yr efengyl yn eich gweinidogaeth, peU ydym oddiwrth

feddwl am eich harwain i esgeuhiso pregethu ei dyledswyddau

moesol hi. Mewn gwlad fel Cymru. Ue mae cynifer yn profíesu

yr efengyl, mae eisieu gweinidogaeth, nid yn unig i gyfifroi y
difraw, ac i gysuro yr argyhoeddedig, ond gweinidogaeth hefyd i

adeiladu
;
yn cynnwys cyfarwyddyd a chyraheUiadau i sancteidd-

rwydd yraarferol, ac yn gwneyd ei ffordd at fanyUon bywyd, gan

arddangos Cristionogaeth, fel y dywed Robert HaU, "nid yn

unig fel trefn o ymwared i'r euog, ond fel dysgyblaeth wastadol

ar y gydwybod a'r galon." Y gwirionedd, o bosibl, y fynyd hon

ydyw, fod mwy o anghen am ëangu a chywiro meddyUau ein

cenedl yn rhinweddau moesol yr efengyl nag yn ei phynciau

athrawiaethol hi, tra o'r ochr araU, fod amcan a medrusrwydd

y pulpud i wneuthur hyny o bosibl yn Uai. Pa fodd bynag,

fy mrodyr, wrth adael hyn yn bresennol, y cwbl sydd genyf i'w

igymheU arnoch chwi ydyw,—cofiwch yn wastad mai lesu Grist

yw gwreiddyn sancteiddrwydd, a gochehvch bregethu moesau yr

: efengyl ar wahân oddiwrth ei hathrai\áaeth hi, o'r hon y maent i

dderbyn eu hoU awdurdod a'u heffeithiolrwydd. Ffydd yn yr

äthrawiaeth fawr yma, i gadw eich calonau a'ch meddyUau yn

I
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Nghrist lesu, a geidw hef)d eich gweinidogaeth yn efengylaidd

ac yn ymarferol.

4. Mae crefydd a chynnyddu mewn crefydd yn anhebgorol i

faeth a chynnaHaeth ysbryd y weinidogaeth. Gweinidogaeth yr

Ysbryd, chwi a wyddoch, y mae.gweinidogaeth yr efengyl yn cael

ei galw. Mae yn g^vreiddio yn y doniau pa rai y mae yr Ysbryd

yn gyfranu ; cynnyrch ei oleuni a'i nerth ef ydyAv yn nghalonau ei

weision. Ac yn awT chwi graffwch, fy mrodyr, am y doniau

ysbrydol hyny, yn rhinwedd pa rai mae gweinidogaeth yr Ysbryd

i'w chyflawni,—calon sanctaidd yn unig ydyw eu maethle briodol

hwynt. Ebrwydd y gwywant ymhob tir arall Rhaid byw ar

bethau yr efengyl ; rhaid eu myfyrio a'u gweddío lawer, ac felly

eu troi yn ymborth i grefydd a sancteiddrwydd y galon, mewn
trcfn i'n cadw mewn ansawdd gýmhwys i'w llefaru. Felly chwi a

welwch mor anhebgorol yw duwioldeb i bregethwr. Nis gall y

dyn anianol ddim ymhyfrydu fel hyn yn mhethau y gair. Mae

ei galon ef yn Uygredig, a'i fryd, yn enwedig fel y byddo ei

argyhoeddiadau yn gwisgo ymaith, yn rhedeg ar bethau cwbl

wahanol; o ganlyniad, os bydd gan ddyn felly rywbeth tebyg i

weinidogaeth ysbrydol weithiau, nid oes dim parhâd ynddi. ]VIae

y cwbl ond odid, gyda chynnydd llygredigaeth, yn gwywo yn

raddol, nes o'r diwedd y mae gwaith y fath un yn ceisio pregethu

yn troi yn faich iddo ei hun ac i'w wrandäwyr. Duwioldeb yw

dirgelwch y cwbl yn y gorchwyl hwn. Ymhob man lle mae

ysbryd y weinidogaeth yn rhagori, mae yn hawdd canfod,

dybygid, fod crefydd wrth ei wraidd ef Dyma y rheswm am
ysbryd rhyfedd y Salmydd (Psalm xlv.) : "Traetha fy nghalon beth

da." Dechreuai yn iawn, chwi welwch. Yr oedd ei galon ef yn

y gwaith. Hyny yw, yr oedd ffydd a chariad at lesu Grist yn

gweithredu ynddi ; tegwch ei Berson, a gogoniant ei freniniaeth

rasol, yn bethau ag yr oedd ei enaid yn ymhyfrydu ynddynt.

Yn awr meddyUwch fel ag yr oedd hyn yn effeithio ar waith y

g%\T duwiol yn llefaru am danynt. "Dywedyd yr ydwyf," meddai,

"y pethau a wnaethum i'r Brenin"—y Brenin a sylfaenodd ei

deyrnas yn ei waed ei hun, bendithion yr hon sydd yn disgyn i

galon pechadur, fel cawodydd yn dyfrhâu y ddaear,—mae y
pethau am dano yn i'j nghalon, ac ar fy nhafod; ac nid mewn
rhyw dduU oeraidd a chyffredin chwaith ; mae fy nghalon yn
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berwi allan beth da, a'm tafod fel pin yr ysgrifenydd buan. Ah !

nid oedd yma ddim difîyg blas ar bregethu : dim tlodi mewn

ysbryd, mater, nac ymadrodd. Yr oedd yn hawdd i'r Salmydd

lefaru y pethau am Grist
;

yr oedd ei serchiadau yn Uawn o

honynt. O na byddai yn gyffelyb gyda ninnau ! Ac onid yw

lesu Grist yn addaw yr ysbryd yma eto i'w bobl? "Y dwfr a

roddwyf fì iddo a fydd ynddo yn flfynnon o ddwfr yn tarddu i

fywyd tragywyddol ;
" îe, " afonydd o ddwfr bywiol a ddyUfant o'i

groth ef.

"

Yr un rheswm sydd am nerth yr Apostolion gyda'r gwaith.

"A chan fod genym yr un ysbryd ffydd," meddai Paul, "yn ol yr

hyn a ysgrifenwyd, Credais, am hyny y Ueferais
;
yr ydym ninnau

hefyd yn credu, ac am hyny yn Uefaru." Yr oedd ffydd, ni a

wehvn, wedi troi yn ysbryd llefaru o'u mewn hwy. Er bod eu

dyn oddiallan yn llygru yn mhrofedigaethau y weinidogaeth, eto

nid oeddynt yn pallu. Yr oedd ffydd yn ei gwirioneddau

gogoneddus hi yn adnewyddu y dyn oddimewn o ddydd i ddydd,

ac yn ennynu hefyd y fath dân sanctaidd yn eu calonau am ei

phregethu i eraill, fel y bUnent yn ymattal, ac nid allent beidio.

MeddyUwch am Paul yn troi allan i bregethu. Yr oedd " y

trysor hwn," sef yr efengyl yn ei galon ef, fel cristion ac fel

gweinidog—iddo ei hunan ac i eraill. Profai fod Duw wedi ei

gymmodi ef âg Ef ei hun, Crist wedi ei garu, a rhoddi ei hunan

drosto ef, a'i enaid yn y proíìad hwnw yn gorfoleddu dan obaith

gogoniant Duw. Yn yr ysbryd yraa, ni a'i cawn ef yn treuHo

ac yn ymdreulio dros eneidiau dynion, gan gyfranu iddynt, nid

efengyl Crist yn unig, ond ei enaid ei hun hefyd ; fel mam dyner,

â'i bronau yn Uenwi gan rym ei serch i'w hun bychan, yn arUwys

ei b\\vyd iddo. " Ein genau a agor\\yd wrthych chwi, O Gor-

inthiad, ein calon ni a ëangwyd." Yn awr, yr hoU reswm am yr

ysbryd yma oedd eu crefydd hwy : cariad at Grist ac at eneidiau

dynion, a hwnw yn nerthol weithio yn eu calonau. Dyma a

fydd eich grym chwithau, fy rarodyr, gyda'r weinidogaeth. A
chan eich bod yn ymgymeryd â'r swydd hon yn bresennol, can-

iatewch i mi wasgu at eich ystyriaethau pa ryw fath ddynion a

ddylech chwi fod mewn sanctaidd ymarweddiad a duwioldeb.

Ac nis gaUaf roi gweU cynghor i'r un o honoch yn awr, ar eich

neiUduad iddi, a thuag at fod yn ddefnyddiol ynddi, na chynghor
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yr Apostol i Timotheus: •' Gàd hei'üio," gâd heibio heddyw

allan, nid pethau drwg yn unig, ond pob peth isel a "gwrachî-

aidd" hefyd, mewn athrawiaeth a bywyd, "ac ymarfer dy hun i

dduwioldeb." Dyma a geidw eneiniad ar eich gweinidogaeth.

Pa beth yw hwnw, yr wyf yn addef nas gallaf ddywedyd. Ond

lle bynag y byddo gyda phregethu, fe'i teimlir yn ebrwydd ; ac fe

deimlir hefyd, Ue na byddo, fod rhywbeth yn eisieu : y peth

rhyfedd hwnw ag sydd yn toddi ac yn nawseiddio ysbryd preg-

ethwr, ac yn peri fod pob rhinwedd efengylaidd yn adfywio o

dan ei weinidogaeth, fel eginyn a dyf o'r ddaear gan lewyrchiad

yn ol gwlaw. Ond beth bynag am ei natur ef, mae yr awdwyr

hyny, mi dybiwn, yn gywir, ag sydd yn dywedyd mai ysbryd

sancteiddiad a gras yn unig yw ei ífynnon. Yn ol barn y cyfryw,

dawn ydyw a dreulir ac a gollir oddieithr fod y tân sanctaidd yn

cael ei adnewyddu beunydd, yr hwn y mae yn rhaid ei gadw i

losgi yn wastadol; a'r peth a'i ceidw felly, meddant hwy, ydyw y

gras yn yr enaid, hunanymwadiad, gAveddi, ac edifeirwch. Nis

gallaf ddymuno dim gwell i chwi, fy mrodyr, na bod hwn, fel

olew sanctaidd, yn fifrydio drwy eich gweinidogaeth yn wastadol.

Chwi a " wasanaethwch yr Arghyydd mewn llawenydd" o dan ei

ddylanwad ; " deuwch o'i flaen ef â chân." " Canaf hymnau i ti,"

meddai lesu Grist, pan yn cyfeirio at ei weinidogaeth. Ac felly

chwithau, canu i Dduw fydd y g^vasanaeth i gyd ; a'ch gAvefiisau a

fyddant hyfr>-d pan y cenwch iddo. " Mae fy nyddiau," medd

Doddridge (ar un tymmor o'i oes), " yn dechre, yn pasio ac yn

darfod, mewn hapusrwydd ; ac yn ymddangos yn fyrion, oblegid

eu bod mor hyfryd. A'r rheswm am hyny—y mawr a'r digonol

reswm yw, fod mwy o breseunoldeb Duw gyda mi yn bresennol

nag wyf yn gofio ddarfod i mi fwynhâu erioed o'r blaen mewn un

mis yn fy mpvyd. Mae yn hyfryd darllen, yn hyfryd cyfansoddi,

yn hyfryd ymddyddan â chyfeilHon gartref, yn hyfr>'d ymweled

â'r rhai sydd allan—y tlodion a'r cleifion
;
yn hyfryd ysgrifenu

llythyrau ar faterion anghenrheidiol, trwy yr hyn y gall dim daioni

gael ei wneuthur; yn hyfryd myned allan i bregethu yr efengyl

i eneidiau truain, yr hon y mae rhai yn sychedu am dani, ac

eraiU yn manv o'i heisieu ; hyfryd ar ddyddiau yr wythnos

yw meddwl fod Sabboth arall mor agos ; ond O, mwy, llawer

mwy hyfryd, i feddwl mor agos yw tragywyddoldeb, ac mor
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fèr y\v taith yr anialwch, ac nad oes ond cam o'r ddaear

i'r nefoedd 1
''

Drachefn, duwioldeb, fy rarodyr, neu ansawdd iachusol ar eich

hysbryd mewn crefydd, a gynnal i fyny awdurdod eich gweinid-

ogaeth ; hyny yw, y teimlad a'r amlygiad o hono yn nghyflawniad

eich swydd. Fe'ch gwna yn ddynion gwrol yn yr Arglwydd.

Mae lesu Grist yn gwneyd ei weision yn hyn yn debyg iddo ei

hun. Maeat i ddysgu fel rhai âg awdurdod ganddynt, ac nid fel

y ffarfiol a'r difywyd—y dyn yr hwn sydd yn sefyll ar ei urdd

allanol yn unig. Nid am fod pregethwr i fod yn ymhongar ; i'r

gwrthwyueb, mae gwir was Crist, fel ei Athraw, yn addfwyn a

gostyngedig o galon ; ond ar yr un pryd, mae ganddo genadwri

ag sydd yn haeddu pob derbyniad, ac y mae yntau yn ymwyb-

odol o hyny, ac fel genau ei Feistr, ac yn ei enw, mae yn ei thra-

ddodi gyda hyfder a nerth. Fe'i gorchymynir, chwi a wyddoch,

i gynghori a cheryddu gyda phob awdurdod. Rhy brin, ond

odid, ydyw y weinidogaeth yn ein dyddiau ni o'r ysbryd yraa

;

ofnwn ei fod yn brinach ynddi nag yn nyddiau ein tadau; ac

nid oes dim ond mwy o dduwioldeb a'i hadfera yn ôl iddi.

Crefydd, fy mrod^T ! fe sicrhâ hon eich calonau yn ngwir-

ionedd eich cenadwri. Byddwch )ra credu gair Duw, trwy fìydd

gweithrediad Duw ei hunan, a hono yn ffydd a ddaw â'r Dad-

guddiad Dwyfol yn brofiad i'ch heneidiau ; ac yn eich gryra-

usdra yma, chwi a'i traddodwch ef gyda phob awdurdod i'ch

gwrandäwyr. "Yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai tydi

yw y Crist, Mab y Duw byw."

Ac os ydyw bod yn gaeth i ddynion, eu clod a'u hanghlod, yn

fagl i bregethwr, ac felly yn tueddu i wanychu ei awdurdod ef yn

y pulpad,—wel, fy mrodyr, mae yn dda genyf ddyw^eyd wrthych,

mae duwioldeb yn brynedigaeth oddiwrth ddynion; daw hon â

ciiwi i farw i chwi eich hunain, ac yn hyny i íarw i bawb a phob

peth arall. Ni bydd genych neb i'w ofni na neb i'w foddhâu

ond Duw. Heblaw hyny, gwna crefydd chwi yn ddynion

sanctaidd, yn gystal ag yn ddynion rhyddion. Ac elfen hanfodol,

ciiwi a addefwch, i awdurdod eich gweinidogaeth, yw sancteidd-

rwydd, ac yn enwedig i gyflawni y rhan hono o honi—sef i

argyhoeddi a cheryddu g)da phob awdurdod. Pa nerth sydd yn

y dyn hwnw i geryddu eraill am eu pechodau ag sydd }Tî byw yn
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y pechodau hyny ei hunan? Wrth farnu arall, mae yn ei

gondemnio ei huu. Na, fy mrodyr, mewn trefn i fod yn

halen y ddaear, mae yn rhaid fod genych halen ynoch eich

hunain. Mewn geiriau eraill, mae yn rhaid i chwi fod yn

ddynion ac yn rhyw fath ddynion mewn sanctaidd yrnarwedd-

iad a duwioldeb. Yr ydych yn cofio y dyn rhyfedd hwnw
a ddaeth allan i bregethu gynt o ddiffeithwch Judea yn ysbryd

a nerth Elias. Yr oedd rhywbeth arno ei hun, mae yn debyg,

yn ei weinidogaeth ef; ond y mae yn ddigon cyíreithlawn i

ni er hyny ddymuno am fesur o'r un peth : gweinidogaeth

yn cynnwys gronyn o'r un awdurdod a halltrwydd yn erbyn

pechodau yr oes a'r wlad yr ydym yn byw ynddi. Ond
cofiwch fod yn ofer i ni ddysgwyl am hyny heb fod yn ddynion

o'r un ysbryd ag yntau : yr un marweiddiad wedi ei weithio

ynom i'n blysiau corfforol
;

yr un ymneiilduad i gymundeb â

Duw
;

yr un g\\Toldeb anhyblyg yn erbyn pechod, a hwnw
yn gysylltiedig â sancteiddrwydd ysbryd ac ymddygiad, y
fath ag a gjmnyrcha dystiolaeth i ni, hyd yn nôd yn nghydwy-

bodau ein gelynion
;

yr un teimlad o'n hanghen am gael ein

bedyddio gan lesu Grist, a'r un gostyngeiddrwydd calon, a

boddlonrwydd i fod yn ddim ynom ein hunain, gan rym ein

hawyddfiryd am i Oen Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith

bechodau y byd, fod yu bob peth i'n gwrandäwyr. Na ddy-

weded neb wTîhyf fi fod Cyraru a'i heglwysi llíosog yn cynnyddu

mewn Uygredigaeth ; canys fe íyddai hyny yr un peth a

dywedyd wTthyf fod symlrwydd a phurdeb duwiol yn coUi

o'i phulpudau ; ei gweinidogion yn gnawd ac nid yn ysbryd.

Pa fodd bynag, fy mrodyr, os byddwch chwi byw i weled

yr amser ag y bydd egwyddorion pwdr, segurdod, ac ysgafn-

der, wedi Uadd nerth a dylanwad y pulpud yn ein gwlad,

eich braint chwi jm yr amser annedwydd hwnw a fyddo

gallu dywedyd, " Nid ydym ni meg)'S Uawer, yn gwneuthur

masnach o air Duw; eithr megys o burdeb, eithr megys

o Dduw, yn ngwydd Duw yr ydyra yn Uefaru yn Nghrist;"

yn ngwydd Duw i fod yn ddifrifol, yn Nghrist i fod yn

nerthol.

Wrth ddarfod, mi ddymunwn eich hannog i wyYio yn erbyn

pob peth ag sydd â thuedd ynddo i anmharu ysbr)d y wein-

CyF. III. 2 A
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idogaeth. Ac y mae yw syndod meddwl, medd rhai dynion

duwiol, càn Ueied peth a wna hyny. GwyHwch rhag cyn-

nefindra â dyledswyddau eich gweinidogaeth. " Mae tuedd,"

medd un awdwr, " mewn hir bregethu i ddrygu ysbryd

pregethu, os na fydd rhywbeth oddifewn i weinyddu cyn-

naUaeth iddo." Mae yr hyn sydd fywiol a theimladol yn

coUi yn y swyddol. " Ar y cyntaf," meddai, " yr oedd

gogoniant ofnadwy y tabernacl yn llenwi yr offeiriad â braw.

Ond wrth hir weini ynddo, yr oedd cynnefindra yn cynnyddu

—

hyfder ac anwyliadwriaeth yn cymeryd lle gwylder ac ofn,

nes o'r diwedd yr aeth }t offeiriaid yn ddigon rhyfygus i

ofFrymu â thân dyeithr, ac yn ddigon raoethus, anllad, a dryg-

ionus, fel ag y parasant i ddynion fììeiddio offrwm yr Arglwydd."

Mae magl i ninnau yn hyn. fy ngh^illion. Nid wyf yn

ammheu dim, fy mrodyr, yr amser cyntaf y byddwch chwi

yn nesâu at sacramentau yr efengyl, y bydd teimlad o wylder

a thynerwch yn eich meddiannu, ac y bydd awydd arnoch am
ddyosg eich hesgidiau oddiam eich traed. Ond O, a fydd

yr un ysbryd ynoch ugain mlynedd i heddyw ! Nid oes dim

a ddiogela hyny, fy mrodyr, ond i chwi gael adnewyddu eich

gahvedigaeth yn aml trwy adnewyddiad eich hysbryd mewn
crefydd

;
ymarfer gras, a chael eich cario trwy yr ymarferiad

hwnw i gymundeb â Duw yn fynych, yn y cyfiawniad o ddyled-

swyddau eich gweinidogaeth.

Gwyhwch hefyd rhag i ysbryd y weinidogaeth gael ei ddrygu

ynoch drwy gynnydd unrhyw lygredigaeth yn eich calonau.

" Mewn llawer o bethau yr ydym ni bawb yn IHthro." Ac
am hyny, oddieithr i ni gael ein cadw yn wastadol o dan

farweiddiad, ac ymgeledd maddeuol ras, nis gall na fydd ein

calonau yn aml yn llygredig ac yn anmharus. Ni a gollwn

bob cydymdeimlad â, a chwaeth at, ein dyledswyddau, Ac
yn wir, peth truenus iawn a fydd ceisio ymlusgo trwyddynt

hwy yn y cyflwr hwnw, pan y byddo y teimlad o euogrwydd

cydwybod, ac o annhymher ysbryd, yn lladd ein nerth i'w

cyfiawni; ac eto mae hyny yn well, i'm tyb i, na phe baem
yn colli pob teimlad o'n hanmhariaeth, ac yn ymgynnefino â

gweddío, ac â phegethu, heb un rhwystr, megys pe na byddai

dim o'i le rhwng ein hysbryd ni â Duw. I mi y mae yn
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arwydd per\-2;kis pan y byddo pregethwr yn gallu gwneuthur

hyny. Ond, os nad wyf yn camgymeryd yn fawr, fe welwyd

esiamplau o'r cyfryw bethau yn Nghymru cyn hyn : dynion o

ran ymddangosiad, pan yn y pulpud, yn llawn o hwyHau nefol,

ac felly yn wastad, ac hwyrach am flynyddoedd, ac eto yr un

dynion ar yr un amser yn byw ar gyfiìniau rhyw lygredigaeth

neu gilydd, ac yn brin, le yn rhy brin, yn dianc heb lychwino

eu cymeriad moesol. Fe ddywedai yr hen John Newton na

roddai efe ddim gwellt}-n am y sicrwydd hwnw nad oedd yn

cael ei leithio gan bechod. Ac, yn wir, mae yn beth ammheus

a yw teimladau o'r fath yn y pulpud yn werth Uawer mwy.

A ddichon fod gwir orfoledd mewn dyledswydd heb gymun-

deb rh^vng yr ysbryd â Duw ynddi? Ac a ydyw cymundeb

â Duw yn beth posibl, yn enwedig i'r graddau ag a fyddo

yn peri gorfoledd, ac eto pechod yn cael ei arbed, a'r galon

yn aros heb ei sancteiddio? Gwyliwn dwyllo ein hunain, fy

mrodyr. Gallwn arfer llais a geiriau gorfoleddus, a chynhesu

yn ngwrês ein gwrandäw\T ; ond nis gall fod ein hysbryd yn

gorfoleddu yn Nuw heb fod pechod yn cael ei ddarostwng

ynora. Mae yn amlwg wrth y salm hon nad felly yr oedd

Dafydd tra yn aros dan euognvydd ei bechod. Ni a'i cawn

ef yn cwyno fod ei nerth wedi ei adael, a'i wefusau wedi

eu cau ; ac yn lle ymddangos fel un yn clywed gorfoledd

a llawenydd, mae yn cydnabod ei amddifadrwydd o honynt,

ac yn gweddîo am gael ei adferu i'w mwynhâu
;

yr ar\vydd

goreu, dybygid, o ddyn grasol pan yn y cyflwr hwnw. Ond
am danoch chwi, fy mrodyr, os ydych yn ymdrech yn erbyn

pechod, na ddigalonwch. " Ymgedwch rhag pob rhith dryg-

ioni," mewn meddwl, gair, ac ymddygiad. Cofiwch fod temt-

asiynau yn perthyn i'ch swydd, a byddwch ddyfal i gadw

eich hunain yn bur. Gwyliwch rhag pob cydbartîaeth yn

eich gweithrediadau eglwysig—pob cynllwyn ac ystryw i ennill

eich hamcanion. Gwyliwch ymysg eich dyledswyddau rhag

fod un o honynt yn gu a'r Uall yn gâs genych, a chael eich

temtio felly i aberthu y naiU i'r llall yn ormodol, yn hytrach

i aberthu i hunan, a choUi drwy hyny yr hjTi sydd o werth

yn y ddwy, sef ufudd-dod a hunanymwadiad. Gwyliwch rhag

arfer gosod allan eich gwrthwynebwr yn beth nad >tv—cam-
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ddejngii ci eiriau, a phriodoli amcanion iddo pan nad yw

yr amcanion hyny yn eglur, a than rith o zel dros yr hyn sydd

dda, tywallt arno eich digofaint a'ch drwgdeimlad. Cofiwch

fod y cnawd yn agos atom yn y pulpud ac yn y llett; a

chan fod i chwi demtasiynau ymhob man, ymhob man y

byddoch chwithau ar eich gwyhadwriaeth. Gwyliwch ar ol

pechu rhag pasio y peth yn ysgafn, heb edifarhâu am dano

a cheisio maddeuant yn ngwaed Crist, ond boddloni yn unig

ar y feddyginiaeth y mae amser ac anghof yn ei dwyn. Gau

feddyginiaeth yw hono, fy mrodyr. Nid oes dim cysur a new-

ydd-deb ysbryd yn ei dilyn, ond yn hytrach diffrwythdra,

ac yn y diwedd gofid. Ond trwy yr ymgeledd y mae y Salm-

ydd yn gweddîo am dani yn y salm hon, mae gwir iechyd

—

hyny yw, heddwch, cariad, a rhinwedd—yn cael eu hadferu

i ysbryd pechadur euog ; ei galon yn cael ei hëangu trwy

lawenydd, a'i wefusau cauedig eu hagoryd i fynegu moliant

Duw. Pivy a fuasai yn meddwl, wedi ei gwymp dychrynllyd,

y gwelsid Dafydd yn brophwyd i Dduw mwyach? Ac eto

Dafydd a gawn ni, yn niwedd y salra hon, ar ol cael ei

waredu o ddystryw ac anobaith, yn dadgan ei benderfyniad

i ddysgu eraill, ac yn agoryd ei enau fel eiriolwr dros holl

eglwys Dduw. Pwy, a chofio llys yr archofifeiriad, na fuasai

yn teimlo bron mor anobeithiol am Pedr ag am Judas?

Anrhydeddasid ef uwchlaw ei frodyr. Fe grybwylUr yn nod-

adwy am Judas, a hyny drachefn a thrachefn, ei ýod y?i un

ó'r deuddeg; ond yr oedd Pedr y penaf o'r deuddeg : un

o'r tri cyntaf o'r tri. Ac wrth ystyried pwy oedd efe, ynghyd

a natur ei bechod, yr amser a'r duU y cyflawnwyd ef, yr

oedd ei gwymp yn fawr iawn. Ac ni a allwn feddwl, ar ol

iddo syrthio, ei fod mewn perygl, yn yr olwg ar ei anfad

angharedigrwydd, o gael ei lyncu i ormod tristwch, a syrthio

drachefn o ddwylaw ei gau h}der a'i ryfyg i grafangau ano-

baith. Pa fodd bynag, fore y trydydd dydd, os oedd Judas

ar goll, yr oedd Pedr wedi ei gadw. A mwy na hyny, ni

a gawn i'r Gwaredwr bendigedig ddileu pob cof am ei wrth-

gihad, adgyweirio ei ysbryd, ac adnewyddu ei gomisiwn. Ac
erbyn dyfod dydd y Pentecost, pwy a welwn ni yn blaenori

yn sylfaeniad yr eglwys Gristionogol, ac yn tori y dystaw-
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rwydd gyntaf am adgyfodiad y Gwaredwr, ond efe? "A
Phedr," medd y gair—Pedr yr hwn y gallesid dysgwyl fcd

gwarthrudd wedi ei doi, a'i wefusau yn seliedig
—"a Phedr,

yn sefyll gydar un ar ddeg, a gyfododd ei leferydd." O
ein Meistr da ni ! Mae gobaith i'r tlawd, ac anwiredd }n

cau ei safn. Cyfiawnder, fy mrodyr ieuainc a hoff, cyfiawn-

der fyddo gwiegys eich Iwynau chwi, a fiyddlondeb yn wregys

eich harenau. Ac yn nghanol gwendidau heb rifedi, ymgryf-

hewch ac ymg}surwch. Maddeuwr, îe, Duw y maddeuau yr

ydych yn ei wasanaethu.



EGLWYS CRIST.*

MAE y mater hwn wedi bod, ac yn parhâu, yn destun

dadl rhwng y naill ddosbarth a'r llall o gristionogion

er ys oesoedd bellach. Ac y mae yn ddiammheu y dylai

yr ystyriaeth o hyny gynnyrchu arafwch yn ein meddyliau

ninnau wrth ymdrin âg ef, a'n dysgu i beidio siarad yn rhy

bendant a hyf ynghylch pethau ag y mae'r doeth a'r duwiol, fe

ddichon, yn teimlo yn ddyledswydd arnynt fod yn wylaidd a

gostyngedig.

Os edrychwn i'r Testaraent Newydd, ni a gawn fod y gair

eglwys, o ran ei ystyr grefyddol, yn golygu weithiau holl deulu

Duw. Maent hwy yn un corff yn Nghrist, ac i'w golygu yn un

eglwys ar y ddaear o ddechre hyd ddiwedd amser. Er fod

marwolaeth yn lUiddias i'w haelodau barhâu, eto gan fod y

naill yn cyfodi yn lle y llall, a hyny trwy eu bod yn ofiferynol i

genedlu eu gilydd yn Nghrist drwy yr efengyl, ac yn gyffelyb y
naill i'r llall, yn gystal ag yn wahaniaethol oddiwrth bawb eraill,

y maent oU yn cael eu hystyried fel un corff neu genedl

sanctaidd o ddynion yn rhedeg drwy holl genedlaethau y ddaear.

Ond y mae yn amhvg hefyd fod y gair eglwys yn cael ei arferyd

yn y Bibl am gynnulleidfa o gristionogion arni ei hun, oblegid y
mae pob cymdeithas neiUduol felly o'r un natur â'r eglwys

gyffredinol; a'r unig wahaniaeth rhyngddynt a'u gilydd ydyw

y gwahaniaeth sydd rhwng rhan o beth â'r oll o hono ; ac

* Traddodwyd llawer o'r syhvadaii hyn ar Eghoys Cr/'st gan Mr. Rees
fel araeth ar " Natur Eglwys " yn ngwasanaeth yr ordeiniad yn Nghymdeith-
asfa'r Bala, Mehefin 14, 1843, P>"yd y ncillduwyd y Parch. Robert Hughes,
Gaerwen, a'r diweddar Robert WiIIiams o Ynys Enlli. Wedi hyny efe a'u

darparodd, gyda chwanegiadau atynt, yn draethawd i'r Traeihodydd yn y
ffurf eu ceir yma,
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felly fe briodolir iddynt yr un rhagorfreintiau, ac fe'i gelwir

wrth yr un enw, yn yr Ysgrythyrau sanctaidd.

Edrychwn yn gyntaf ar ddefnyddiau yr eglwys hon, neu

gymeriad y dynion a addef yr Arglwydd lesu fel deiliaid ei

deyrnas yu y byd.

Mae yn gofyn i ddynion fod o nodweddiad moesol cynier-

adwy cyn y cydnabyddir hwy yn ddeiUaid da o gymdeithas

wladol, ac felly mae yn rhaid fod rhywbeth mwy na hyny

yn anghenrheidiol i'w gwneyd yn ddeiliaid i Grist, ac onidê

y mae'r gwahaniaeth rhwng ei deyrnas ysbrydol ef â theyrnas-

oedd y byd hwn yn colH ac yn darfod. Eto y cyfryw ydyw

anwybodaeth dynion am natur teyrnas yr Arglwydd lesu, fel

y gofynir yn gyfifredin fwy oddiwrth ddyn i'w gyfansoddi yn

ddinesydd nag i'w gyfansoddi yn gristion, ac y cydnabyddir ef

yn aelod o'i gorfî cysegredig a sanctaidd ef pan yn cael ei fwrw

allan o'r gymdeithas wladol am ei ddrygioni ! Ond mae yr olwg

a rydd y Bibl ar y mater hwn yn dra gwahanoL Yma dangosir

fod cynneddfau gwir aelodau eglwys Crist y fath nas gofynir

mo'u cyfîelyb mewn un gymdeithas arall ar y ddaear, megys

/ffydd, edifeirwch, a sancteiddrwydd. Meibion Duw, a phobl

sanctaidd, y gelwid aelodau yr eglwys o dan yr hen destament

;

ac nid oedd bod yn hâd naturiol Abraham, pertliynas wladol

â'r eglwys, na dim arall, yn rhoi hawl i'w rhagorfreintiau yn

ngolwg Duw os byddai y dyn yn amddifad o wir sancteiddrwydd

(Psalm 1. i6, 17). Ac y mae yn ddiddadl fod y sancteiddrwydd

hwn i ddynodi aelodau eglwys y testament newydd mewn modd

mw>' amlwg a neiUduol. Am hyny y mae loan Fedyddiwr yn

gwneyd neshâd teymas nefoedd yn gymhelliad i edifeirv\'ch ; ac

y mae yr Arglwydd lesu ei hunan, er addef y posiblrwydd i

bubUcanod a phuteiniaid fyned i mewn iddi trwy gyfnewidiad

grasol, eto yn tyngu mai "oddieithr geni dyn drachefn, ni

ddichon efe weled teyrnas Dduw."

Darlunir aelodau yr eglwys íel rhai " diargyhoedd a diniwed,

yn blant difeîus i Dduw yn nghanol cenedlaeth ddrygionus a

throfâus, ymhlith y rhai y maent yn dysgleirio megys goleuadau

yn y byd." Ac nid yw eu rhagoriaeth ar eraill ddim yn fwy

hynod nag ydyw eu rhagoriaeth amynt eu hunain, â'u cymharu

yn awr â'r peth oeddynt yn amseroedd eu hanwybodaeth,
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Yr oeddynt gynt " yn dywyllwch, ond }t awr hon goleuni ydynt

yn yr Arglwydd—gynt yn annoethion, yn anufudd, yn cyfeiliorni,

yn gw^asanaethu chwantau ac amryw feluswedd, gan fyw mewn
drygioni a chenfigen, yn ddygasog, ac yn casâu eu gilydd

;
" ond

yn awr maent " wedi rhoddi heibio, o ran yr ymarweddiad

cyntaf, yr hen ddyn, yr hwn sydd lygredig yn ol y chwantau

twyllodrus, ac yn gwisgo y dyn newydd, yr hwn yn ol Duw
a grëwyd mewn cyhawnder a gwir sancteiddrwydd." Darlunir

ihwy fel rhai "anwyl gan Dduw, wedi eu gahv i fod yn saint," yn

("íifyddloniaid yn Nghrist lesu," yn demlau i'r Ysbryd Glán,

yn Uawn daioni, wedi eu cyflawni o bob guybodaeth, ac yn abl

i rybuddio eu gilydd hefyd. Dyma ydoedd nodweddiad aelodau

yr eglwysi apostolaidd ; a bod Crist am i'w eghvysi ymhob oes

gael eu hadeiladu yn unig o'r cyffelyb ddefnyddiau, sydd yn

hoUol eglur, ni a dybygem, oddiwrth ei waith yn eu harfogi

âg awdurdod i fwrw allan o'u mysg ddynion o nodweddiad

gwahanol, fel rhai nad oes iddynt etifeddiaeth yn nheyrnas

Crist a Duw.

Mae yn bur eglur, gan hyny, nad yw eghvysi sydd wedi

eu cyfansoddi o bechaduriaid cyhoeddus ac ymarferol, íe, yr

eglwysi hyny ag sydd heb awdurdod o'u mewn eu hunain i fwrw

y cyfryw allan o'u cymundeb, ddim, o leiaf yn y peth hwn, yn

eghvysi apostolaidd. ÌNIeg^s na chaiff y dyn a fyddo byw a

marw mewn pechod ei dderbyn i'r nef, felly ni ddylai y dyn

(ag y mae yn wybyddus ei fod yn byw mewn pechod gael ei

' dderbyn i'r eghvys ar y ddaear, na neb gael y rhagorfreintiau

hyny a berthyn yn unig i gredinwyr, ond y cyfryw ag y byddo yn

iawn synied am danynt fod y gwaith da hwnw wedi ei ddeclire

ynddynt a orphenir hyd ddydd lesu Grist. Duw yn unig, mae
yn wir, sydd i farnu'r galon, ac i benderfynu cyflwr tragywyddol

plant dynion ; ond pan ddelo egwyddorion y galon i'r gohvg

drwy yr ymddygiadau allanol, mae yr eghvys hithau i farnu y
pren wrth ei ffrwyth—i gymeryd y dyn y peth y mae yn

ymddangos ei fod, ac i ymddwyn ato yn gyfatebol,

Wedi sylwi cymaint a hyna ar ddeínyddiau yr adeiladaeth

ysbrydol, awn rhagom i ddangos pa fodd y mae'r defnyddiau

yma yn cael eu cyfansoddi yn eghvys weledig i Grist yn

y byd.
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Dymunem i'r darllenydd ystyried nad }tv bywhâu pechaduriaid

trwy ras yn ddigon i'w gwneyd yn eglwys, mwy nag y mae

'parotoi defnyddiau yn ddigon i wneuthur adeilad. Mae yn rhaid

dwyn y raeini bywiol hyn i berthynas neiUduol à'u gilydd, a'u

cymhwys gydgysylltu }n ol trefn yr efengyl, i'r dyben o fod yn

eglwys, neu yn d ysbrydol a theml sanctaidd yn yr Arglwydd.

Mae yn wir fod y saint yn eu hundeb â Christ yn cael eu gwneyd

yn aelodau o'i gorfif dirgeledig ef ; ond y mae mwy na hyny yn

anghenrheidiol i'w gwneuthur yn eglwys weledig iddo ar y

ddaear. Mae yn rhaid fod rhyw btLihynas weledig rhyngddynt

â'u gilydd i'r dyben o gyrhaeddyd hyn. Ac yn awr, yr unig

fîbrdd i gyfansoddi y berthynas hono ydyw, fod cynifer o'r

saint, mewn darostyngiad i Grist, yn ymgorffori ynghyd, ac yn

j
myned i gyfammod difrifol â'r Arglwydd, ac â'u gilydd, i'w

' wasanaethu ef yn efengyl ei Fab. Os ydyw yr eglwys yn fath o

gymdeithas ag sydd yn dw}'n dynion i berthynas newydd á'u

gilydd, oddiar ba un y cyfyd dyledswyddau a chydgyfranogiad

o ragorfreintiau nad oeddynt yn perthynu i'r dynion hyny o'r

blaen, yna mae yn rhaid fod y saint yn dyfod iddi yn gyffelyb

ag y mae dynion yn dyfod ir ystád briodasol, sef trwy ym-

gyfammodi yn ddifrifol â'u gilydd yn yr Arglwydd i'r dybenion

hyny. Dyma yr unig ffordd ag y mae eglwys yn dyfod i fôd yn

y byd hwn ; ac y mae yr eglwys hon yn parhâu trwy fod eraiU yn

cael eu hychwanegu ati gan yr Arglwydd o bryd i bryd.

Yr oedd crefydd ar y cyntaf yn unig mewn teuluoedd ; ond

pan grynhôdd yr Arglwydd y teuluoedd hyny i'w dwyn i un

ystâd eglwysig dan Sinai, yr ydym yn cael fod yr hoU oruchwyl-

iaeth yn sylfaenedig mewn cyfammod difrifol rhyngddo ef a'r

bobl. Pan ddiddymwyd y cyfammod hwnw, }t oedd yr ystâd

eglw^sig seiUedig arno yn terfynu, y gwasanaeth a'r addoUad yn

peidio, a chenedl Israel fel y cyfryw yn darfod a bod yn eglwys

weledig i Dduw. A pha bryd bynag y gwna yr Arglwydd hwy

eto yn eglwys iddo ei hun, efe a'u gwna feUy trwy wneulhur

â hwynt y cyfammod newydd yn ol ei addewid. Yr un raodd y
dangosir am y Cenedloedd, hwythau, eu bod yn cael eu dwyn

i fynydd sancteiddnvydd Duw, sef i ystâd eglwysig, trwy ymafiyd

yn y cyfammod hwn, ac ymbriodi, nid yn unig â'r Arglwydd, ond

á'i bobl ef hefyd {Esa, lvi. 4, 7, a lxii. 5). Dywedir fod y gair ^
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ddarllenwn ni cyffcsu, ac a arferir yn aml gan yr Apostol Paul

am broffes o'r efengyl, yn arwyddo cydbroffesu, hyny yw, dyn-

ion wedi ymgyfammodi a chyttuno â'u gilydd i ddal allan neu

broffesu Crist. Yn gyson â hynyma yr ydym yn darllen, yn

hanes yr eglwysi apostolaidd, fod y saint yn gyntaf dim, mewn
trefn i gyflawni eu gorchwylion eglwysig yn rheolaidd, yn rhoddi

eu hunain i'r Arglwydd, ac i'w gilydd trwy ewyllys Duw, yr hyn

a gynnwys yn ddiammheu eu bod yn ymrwymo }ti wirfoddol i

ymostwng i bob trefn, ac i ymarfer â phob braint a dyled-

swydd orphwysedig arnynt, yn eu hystâd eglwysig tuag at Grist,

a thuag at eu swyddogion, yn gystal â thuag at eu gilydd fel

cydaelodau.

Os nad ydym i edrych ar y cyfammod hwn yr un peth

yn hollol â'r cyfammod gras, eto y mae yn un o'r dyledswyddau

sydd yn cael eu gofyn yn hwnw ; ac hebddo, o ran sylwedd

jy peth o leiaf, mae yn anmhosibl i gredadyn ddyfod yn rheolaidd

' yn aelod o eglwys weledig Crlst yn y byd. lë, y mae gwaith

dynion yn cyflwyno eu hunain i'r eglwys, a gwaith yr eglwys yn

eu derbyn, yn cynnwys ynddo yn rhinweddol y cyfammod hwn.

Ac oni ddylai profîeswyr ystyried hyny? Pa fodd y dichon

creadur sefyll mewn amgylchiad mwy difrifol, a myned dan

rwymau mwy pwysig, na phan y byddo ger bron yr Arglwydd a'i

bobl yn ymrwymo i fod o hyny allan yn eiddo Duw, i gadw

ei holl orchymynion ef, a'i wasanaethu yn holl ordinhadau ei d?
Ac eto mae yr ysgafnder gyda yr hwn y mae Uîaws o brofifeswyr

yn medru gadael yr eglwys, ac esgeuluso y dyledswyddau ag

yr oeddynt unwaith wedi tyngu i'w cyflawni, yn profi fod eu

cydwybodau yn fwy dideimlad o'r rhwymedigaethau hyn nag

ydyw llawer o ddynion y byd o'u haddunedau cyffredin i'w

cyd-ddynion gyda gorchwyUon y bywyd hwn. Onid yw hyn

yn cyfodi i fesur mawr oddiar nad yw dynion yn deall nac

yn ystyried beth y raaent yn ei wneuthur, na pha rwym.au

neiUduol y maent yn eu cymeryd arnynt eu hunain, wrth ymuno

âg eglwys Dduw? Pa fodd bynag, mae yn ddigon diammheuol

mai po manylaf y byddo proffeswyr wedi eu haddysgu yn

nyledswyddau eu hystâd eglwysig, a pho mwyaf sicr a phendant

y byddont yn ymgyfammodi i'w cyflawni, mai mwyaf oll o

deimlad o'u rhwymedigaethau i fod yn flfyddlawn a fydd yn
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aros ar eu cydwybodau. Mor ddifrifol yr oedd Moses a Josua

ar ddiwedd eu hoes yn gwneyd i Israel adnewyddu eu cyfammod

1
â'r Arglwydd ! A phob amser y gwnaent hyny, fe'i dilynid dros

'

ryi^' hyd ac i ryw raddau â mwy o ddyfalwch yn nyledswyddau

ac addoliad y cyfamraod hwnw.

Mae genym yraa air i'w ddywedyd ar y mater hwn wrth

hâd credinwyr. Nid oes un fifordd i chwithau, cofiwch, i gyflawn

aelodaeth yn eglwys Dduw ond drwy roddi eich hunain i'r

Arglwydd ac i'w bobl. Yr oeddych chwi, mae yn wir, yn

cael eich cyfrif gyda saint y Goruc'iaf yn eich rhieni duwiol

o'ch mebyd; ond nid ydys i'ch golygu mwyach' ynddynt hwy

wedi i chwi ddyfod i oedran i weithredu drosoch eich hunain.

Ac yn awr mae yn perthyn i chwi ystyried pa beth a wnewch : ai

^/gwerthu y fraint oedd genych o'ch genedigaeth, ai ynte llwyr

ymroddi i wasanaethu Duw. Na feddyliwch fod gwaith eich

rhieni yn eich cyflwyno i'r Arglwydd yn eich raabandod yn

gwneyd yn anfuddiol i chwi gyflwyno eich hunain iddo ef. Nac

ydyw, mwy nag yw eu gwaith yn galaru o henvydd eich

pechodau, ac yn gweddio drosoch ar Dduw, yn g^yneuthur

yn afreidioi i chwi gyflawni y dyledswyddau hyny drosoch

eich hunain. Chwi a wyddoch eich bod o'ch mebyd ynddynt

hwy yn ddeiHaid yr un llywodraeth wladol á hwythau ; ond

er bod felly, yr ydych ar ol dyfod i oedran, os bydd galwad

amoch, yn rhwym i dyngu ffyddlondeb bob un drosto ei hun

i'r awdurdodau hyny. Onid yw eich braint a'ch dyledswydd

o fyned dan gyfamraod yr Arglw^dd, a than ei gynghrair ef,

yn anfeidrol fwy? Mae efe wedi addaw bod yn Dduw i chwi,

a'ch rhieni duwiol wedi eich cyflwyno iddo mewn ffydd yn yr

addewid hono ; ac y raae yn anmhosibl i chwi syrthio yn fyr o

fwynhâu ei chynnwysiad ond trwy ddiystyru eu hact ddifrifol

hwy, a gwrthod Duw eu tadau. Os cyfrifwch chwi yn weithred

ysgeler yspeiHo Duw o ryw gyfran o'r meddiannau bydol a allasai

eich rhieni fod wedi ei gysegru i'w wasanaeth ef, pa faint mwy
ysgeler ydyw ei yspeiUo ef o'r enaid anfarwol ag y darfu iddynt

hwy, càn belled ag yr oedd hyny yn bosibl iddynt, ei g>segru i'r

Arglwydd, cyn ei fod yn abl i weithredu drosto ei hun? O na

ellid dyì^'eyd am lawer o honoch yn fuan, "Cymeraist yr

Arglwydd heddyw i fod yn Dduw i ti, ac i rodio yr! ei ffyrdd, aç
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i gadw ei ddeddfau a'i orchymynion a'i farnedigaethau, ac i

\\Tando ar ei lais ef. Cymerodd yr Arglwydd ditliau heddyw i

fod yn bobl briodol iddo ef, megys y llefarodd wrthyt
!

"

Wedi dangos fel hyn mai trwy ymgorffori, neu ymuno â'u

gilydd, y mae unrhyw niíer o gredinwyr yn dyfod i fod yn eglwys

weledig i Grist, ni a geisiwn sylwi ychydig ar y gallu neu y
rhagorfreintiau â pha rai y mae efe wedi anrhegu ei bobl yn yr

ystâd gorfforedig hono.

Ffynnon naturiol pob awdurdod a braint yw y Duw mawr ; a'r

trosghyyddiad cyntaf a wnaed o'r pethau hyn gyda gohvg ar

bechaduriaid ydoedd i Grist lesu fel Cyfryngwr a Phen ei

eglwys, yn }t hwn y rhyngodd bodd i'r Tad drigo o bob

cyflawnder, yn awdurdod yn gystal a gras. INIae credim^yr,

drachefn, yn dyfod i hawl o'r cwbl trwy rinwedd eu hundeb

â Chiist. Yma y maent yn derbyn i ddechre y gallu neu y
fraint o fod yn feibion i Dduw, ac yn hyny yn dyfod i hawl

wreiddiol o'r holl etifeddiaeth a ddarparwyd iddynt ; oblegid

*' os plant, etifeddion hefyd." Os nad ydyw awdurdod a rhagor-

freintiau eghvysig ddim amgen na rhan o etifeddiaeth y saint,

yna mae yn rhaid eu bod wrth gael eu gwneyd yn feibion yn

cael eu dwyn hefyd i feddiant o'r hoU ragorfreintiau hyny. " Pa

un bynag ai Paul, ai Apolos, ai Cephas," y mae pob peth yn

eiddo y rhai sydd yn eiddo Crist. Ond er eu bod fel hyn

yn dyfod i hawl wreiddiol o'r cwbl yn eu hundeb âg ef, eto

nid ydynt i ymarfer âg un ragorfraint ond yn unig yn ol y drefn

y mae efe wedi ei sefydlu. Mae pob peth i'w wneuthur yn ol y
portrëad a ddangosir yn y gair sanctaidd.

Ac o'u holl ragorfreintiau, y cyntaf i'w defnyddio, a hyny

mewn trefn i ddyfod yn rheolaidd i fwynhâd o'r lleill, ydyw yr

fawdurdod a roddes Crist i unrhyw niíer o gredinwyr ymgynnull

at eu gilydd yn ei enw ef, i ymarfer â moddion er adeiladaeth

lysbrydol eu heneidiau. Heb hawl oddiwrtho ef, nis gaUasent

wneuthur felly ; ond gan iddo ef ganiatáu y rhagorfraint hon

i'w bobl, nis gallant hwy eu hunain ei hesgeuluso, ac nid oes gan

un awdurdod ar y ddaear hawl gyfiawn i'w hamddifadu o honi.

" Os cydsyuia dau o honoch am ddim oll," medd lesu Grist,

"beth bynag a'r a ofynant, efe a wneir iddynt gan fy Nhad

yr hwn sydd yn y nefoedd. Canys Ue mae dau neu dri wedi
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ymgynnull yn fy enw 1, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt."

Mae'r saint, fel dynion eraill, o duedd gymdeithasgar ; a chan

fod y duedd hon yn cael ei sancteiddio trwy yr efengyl, mae yn

natuiiol meddwl fod yn felus ganddynt gydgyfrinachu, a rhodio

i d Dduw ynghyd. Ond y mae mwy yn y peth na'u bod hwy

yn hoffi hyny ; raae Mab Duw wedi ordeinio iddynt wneuthur

felly; canys buasai yn anmhosibl i'r saint ymgynnuU yn enw

Crist heb awdurdod neillduol i hyny oddiwrtho ef ei hunan.

Ac nid Y^ yn debyg ychwaith y buasai efe yn addaw bod yn eu

canol, nac yn sicrhâu iddynt y byddai eu gwasanaeth yn y cyfryw

gynnulUadau yn eymeradwy gan ei Dad yr hwn sydd yn y
nefoedd, oni buasai fod y cwbl o'i ordeiniad ef ei hunan.

Drachefn, wedi i gynifer o gredinwyr ymgorffori yn eglwys,

neu yn gorff o eglwysi, yn y drefn a nodwyd, mae gan yr eglwysi

hyn hawl ac awdurdod oddiwrth Grist i ddewis dynion o'i

anfoniad ef, a'u gosod yn ei enw, a thrwy y moddion a drefnodd,

yn y swyddau hyny a sefydlodd eíe yn ei d {yer. iii. 14, 15).

Ac wedi ei chyflunio a'i threfnu yn y modd yma, mae yr eglwys

mewn ystâd ag y mae ganddi hawl uniongyrchol oddiwrth yr

Arglwydd lesu i ymarfer â'r holl ragorfreintiau a berthyn i eglwys

y testament newydd, megys i bregethu'r gair, i weinyddu yr

ordinhadau, i dderbyn i'w chymundeb bawb ag y byddo arwydd-

ion eu bod yn credu yn Nghrist, i rybuddio yr afreolus, i

adgyweirio y temtiedig, i faddeu a dyddanu a chadarnhâu

eu cariad at yr edifeiriol, ac hefyd yn enw eu Harghvydd lesu

Grist pan ymgynnullont ynghyd yn eu cyfarfodydd eglwysig i

draddodi i Satan, a bwrw ymaith y dyn drygionus ac anedifeiriol

o'u pUth. Mae yr hoU bethau hyn i gael eu dwyn ymlaen yn ol

meddwl Crist. Nid oes gan yr eglwys ddim hawl i dderbyn i'w

chymundeb neb ond y rhai ag y byddo rhyw le i obeithio eu bod

wedi eu derbyn gan yr Arglwydd lesu, nac i fwrwaUan neb ond

am bechodau mawrion a chyhoeddus, a hyny pan fyddo y gair

yn hoUol fod yr hwn a gyhuddir yn euog o honynt; ac yn

gyffredin hefyd, ni ddylai hyn gael ei wneuthur cyn i bob

moddion eraiU a arferwyd tuag ato gael eu diystyru, a phrofi yn

aneffeithiol i'w adferu i edifeirwch. Er mai swyddogion yr

eglwys yn benaf sydd i weithredu yn yr orchwyUaeth hon,

eto mae rhyw gydweithrediad calonog i fod yn y corff i gyd ; ac
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felly dywedìr fod y cerydd a weinyddir trwyddi "yn d\fod

oddiwrth laweroedd." Wrth bob rheswm, nid yw yr eglwys

i esgymuno neb o'i chymundeb ond ei haelodau ei hunan ; canys

beth sydd iddi hi a farno ar y rhai sydd oddiallan? Ac
nid yJyw yr esgymundod hwn chwaith i amddifadu dyn o

unrhyw ragorfraint ond yn unig y rhagorfreintiau ysbrydol hyny

ag y daethai i fwynhâd o honynt yn rhinwedd ei berthynas

âg eglwys Dduw. Ac yn gymaint a bod y rhagorfreintiau hyn

yn rhoddion yr Arglwydd lesu i ddynion, mae yn amlwg nas gall

un gymdeithas amddifadu dyn o honynt heb awdurdod i hyny

oddiwrtho ef ei hun. Ac, yn wir, y mae'r effeithiau a briodolir

i'r orchwyliaeth ddifrifol hon mewn rhwymo cydwybodau dynion,

attal eu pechodau, dinystrio y cnawd, a hyny fel y byddo

yr ysbryd yn gadwedig, yn profi y rhaid ei bod o ddwyfol

sefydHad, ac y dylai gael ei gweinyddu gyda galar dwys a

gweddîau taerion.

Ymhellach, os oes gan yr eglwysi hawl i fwrw aelodau

Uygredig allan o'u mysg, mae yn hawdd casglu, dybygem, os

bydd unrhyw eglwys wedi myned ei hunan mor llygredig fel

y mae yn anmhosibl i gredinwyr barhâu yn ei chymundeb heb

golU adeiladaeth, ac heb gydymffurfio â hi mewn pethau pechad-

urus, fod gan y credinwyr hyny hawl oddiwrth Grist i ymwrthod

â chymundeb yr eglwys hono, a darparu yn amgenach i'w had-

eiladaeth eu hunain. Yr ydym yn addef fod hwn yn gam
pwysig i'w gymeryd. Os ydyw eglwysi gv/ladol wedi cyfeiliorni

wrth geisio gorfodi dynion i aros yn eu cymundeb, mae lle i ofni

fod Ymneillduwyr, hwythau, wrth hir ddadleu rhyddid cydwybod,

ac ymdrech yn erbyn gornies eglwysig, wedi myned i edrych yn

irhy ysgafn ar ymraniadau. Y mae ein meddyHau wedi ym-

gynefino â hwy. Pa beth bynag yn y byd crefyddol sydd yn

achos galar i bobl dduwiol, ychydig yn yr oes, íe dybygid,

sydd yn galaru o herwydd ansawdd bleidiol a rhanedig eghvys

Dduw. Ewyllys a gweddi Crist, yn ddiau, ydyw i'w bobl oll fod

yn un ; ac y mae anghydfyddiaethau ac ymbleidio yn cael eu

Igwahardd mor bendant yn y Bibl â dim pechodau eraill. Ond,

o'r ochr arall, pan fyddo eglwys wedi ymlygru oddiwrth athraw-

iaeth, addoliad, a buchedd yr efengyl, heb weinidogaeth i'w

hadeiladu, na dysgyblaeth i'w phuro ei hun, ac yn enwedig pan

1
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fyHdo yn gosod pethau croes i ewyllys Crist yn delerau

cynmndeb, ac yn gwarafun rhyddid cydwybod, nciae yn ddiddadl

fod gan gredinwyr y pryd hwnw hawl oddiwrth yr Arghvydd

lesu i giUo yn heddychol o gymundeb yr eglwys hono ; îe, y mae

yn ddyledswydd arnynt yn y flfordd hon i ddwyn eu tystiolaeth

yn erbyn ei hadfeiliad a'i Uygredigaeth. Mae yn ddigon tebyg y

|bydd y cyfryw eghvysi â'u hanathema yn uchel yn erbyn sism

;

!ond mewn gwirionedd hwynt-hwy eu hunain sydd yn euog o

'SÌsm, gan mai ynddynt hwy, ac nid vn y rhai sy'n ciUo o'u

cymundeb, y mae gwir achos o'r ymraniad. Mae yn ddyled-

swydd ar gredinwyr graíifu ar egh^^si, yn gystal ag ar bersonau,

sydd yn peri anghydfod a rhwystrau yn erbyn yr efengyl, a chiHo

oddiwrthynL " Deuwch allan o honi, fy mhobl i, fel na byddoch

gydgyfranogion o'i phechodau hi, ac na dderbynioch o'i phläau."

Fel hyn y mae yr Arghvydd yn symud canwyllbren eghvys

lygredig : myned â'r rhai sydd yn oleuni'r byd o'i mysg, a gad-

ael y gweddiU yn dywysogion deiUion i'r deillion. Cyn bwrw

ymaith yr eghvys luddewig, yr oedd y credinwyr wedi eu cyn-

null o honi, a'u hadblanu yn yr eghvys gristionogol. A phan,

drachefn, y Uygrwyd Cristionogaeth yn yr Eglwys Babaidd, y

diwedd a fu i Grist ahv ei bobl allan o'r cymundeb hwnw.

Ac nid oes dim ammheuaeth nad oedd yr Anghydfîurfwyr gynt,

a'n brodyr yn Scotland yn ddiweddar, yn gystal a'n hen dadau

ein hunain yn Nghymru er ys can' mlynedd yn o1, yn ysgogi

ymlaen yn yr un fifordd, ac o dan arweiniad yr un Tywysog

iachawdwriaeth. Nid g^vaith dynion heb yr Ysbryd ganddynt yn

didcU eu hunain yn anianol o gymundeb y wir eghvys ydyw hyn,

pnd yn hytrach yr eghvys ei hunan o dan arweiniad yr Ysbryd

'yn dyfod allan o Babilon. Mae hi wedi cychwyn er ys amser

beUach, ac ambeU fyntai o honi wedi dyfod ronyn peUach

na'r UaU ; ac er eu bod oU yn rhy hwyrfrydig, fel yr oedd

Lot i ddyfod o Sodoma, eto geUir gobeithio y bydd i Angel

ei gydrychioldeb Ef ymaflyd yn nwylaw ei bobl, ac yn ei

gariad a'i drugaredd eu harwain, er eu gwendid a'u ihagfarn,

i ymwrthod â hoU lygredigaethau anghrist cyn dyfetha yr

anwir hwnw.

Cyn rhoddi ein hy.sgrifeU heibio, dysgwyUr i ni, íe aUai,

ddywedyd rhyAvfaìnt am y ffordd y mae lesu Grist yn rhoddi
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gweinidogion i'w eglwys, a hawl credin\v\r o berthynas i'r

mater hwnw,—pwnc ag y mae llawer o drwst yn ei gylch y
dyddiau hyn.

Wrth ddarllen y Testament Newydd, yr ydym yn cael fod

Crist ei hun wedi anfon yr apostoHon yn ddigyfrwng, megys ag

yr anfonodd y Tad yntau, a bod yr efengylwyr hwythau yn cael

eu hanfon a'u galw i'r swydd drwy gyfrwng yr apostolion, o

dan gyfarwyddyd yr Ysbryd prophwydoliaeth a dadguddiad

Dwyfol (i Tim. i. i8, a iv. 14). Ac y mae yn ddiddadl hefyd

fod yr apostoHon a'r efengylwyr yn ordeinio henuriaid, neu

yn arfer gosod gweinidogion cyffredinol yr efengyl yn yr hoU

eglwysi. Hyd yma y mae'r pwnc yn amlwg. Ond pa fodd

y mae Crist yn parhâu i roddi gweinidogion, a chan bwy y

maent i gael eu hordeinio i'w swydd ar ol dyddiau yr apostol-

ion, nid ydyw mor amlwg; o leiaf, y mae wedi bod yn fater

dadl yn yr egìwys gristionogoi er ys amser maith.

Rhai a haerant fod yr awdurdod hon wedi disgyn oddiwrth yr

apostolion i ryw urdd arbenig o ddynion a ystyrir yn olynwyr

iddynt, ac na ddichon neb fod yn wir weinidogion y gair ond a

ordeinir gan y cyfryw rai. Nis gallwn lai na gwrthod y golygiad

hwn, yn un peth, o herwydd ei fod yn seiliedig ar y dybiaeth fod

y swydd apostolaidd yn parhâu ; oblegid beth arall a olygir wrth

" olynwyr i'r apostoHon " ond rhai yn dyfod ar eu hôl hwy,

i'w He, eu hawdurdod, a'u swydd ? Yn awr y mae hyn yn

anmhosibl, oddieithr fod y Bibl yn dangos rhyw drefn i osod

dynion yn y swydd hono heblaw yn y ffordd y gosodwyd yr

apostoHon cyntaf Yr oedd galwad y rhai hyn, yn gystal

a'u gwaith a'u doniau, yn anarferol, y fath nas gall neb araU

gael trwy rinwedd unrhyw drefn na sefydHad pa bynag. Yr

oedd pob un o honynt wedi gweled Crist, ac wedi derbyn ei

gomisiwn o'i enau ef ei hun. Nid oedd un dyn ar y ddaear

a aHasai eu gosod hwy mewn un swydd yn enw Crist ; oblegid

gan mai hwy oedd y dynion cyntaf a dderbyniasant awdurdod

ganddo ef i actio yn ei enw, yr oedd raid eu bod hwy eu hunain

wedi cael y cwbl yn ddigyfrwng ganddo ef ei hun.

Heblaw hyny, nid oes air o sôn yn y Testament Newydd am
olynwr i un o'r apostoHon oddieithr i Judas Iscariot. Ond yr

oedd olynwr hwnw, os geUir ei ystyried feUy, yn meddu yr un

I
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cynneddfau, ac wedi ei osod yn ei le, yn yr un ffordd â'r

apostolion eraiU ac y mae yr holl amgylchiad yn dangos

fod hyny yn hanfodol i'r swydd. Nis gallasai yr hoU

apostolion ynghyd ddini gahv yr un apostol arall ; ac nid

yw yn ymddangos y buasent byth yn meddwl am un arall

oni buasai fod y brophwydohaeth yn dangos fod hyny i

fod. Yma y mae Pedr yn dyweyd fod yn rhaid ei ddewis

ef o fysg y rhai oedd gyda hwy yn dilyn Crist o'i fedydd

i'w esgyniad, a hyny hefyd yn ddigyfrwng gan Grist ei

hunan. Ac felly wedi gosod dau o'r cyfryw ger bron,

appehent at yr Hwn oedd wybyddus o galonau pawb am
ddangos pa un o'r ddau hyny a etholasai efe. Yr un

modd y mae Paul yn fynych yn hòni ei apostoHaeth trwy

ddyweyd ei fod wedi gweled Crist, a derbyn ei gomisiwn

ganddo ef ei hun, ac nid trwy gyfrwng yr un o'r apostoHon

eraiU.

Hwyrach y dywedir nad oedd hyny yn anghenrheidiol i neb

ond yr apostohon cyntaf, a bod ganddynt hwy, ar ol derbyn

eu swydd gan Grist, hawl i'w throsghvyddo i'w holynwyr, ac felly

i barhâu. Ond pa le y mae son am y fath drosglwyddiad

yn y gair? I ba fath ddynion, wrth ba reol, drwy ba drefn,

y mae'r cyfryw drosghvyddiad i gael ei wneuthur ? Mae hyn oU

yn ddirgehvch, heb son am y pethau hanfodol i'w swydd ag

yr oedd yn anmhosibl, yn ol natur y pethau hyny eu hunain,

i'r apostoUon eu trosglviryddo i neb ar ol eu dydd. Mae y

ffaith gan hyny nad yw Crist yn gahv neb i'r swydd hon

fel yn y dechreuad, ac nad oes un dangosiad yn y Bibl

am ffordd arall i wneuthur hyny, nac un cyfarwyddyd wedi

ei adael i'r eglwys ynghylch y peth, fel y mae gyda golwg

ar swyddau eraill, ynghyd a'r ystyriaeth nad oes dim o'r

doniau anghyffredin ag oedd ar yr apostoUon eu hunain wedi

disgyn oddiwrthynt i neb ar eu hôl, yn ddigon i broíî nad

oedd Crist wedi bwriadu y swydd hon i barhâu. Yr apostol-

ion eu hunain ydoedd gwrthddrychau cyntaf ac unig y gallu

eghvysig â pha un yr oeddynt wedi eu cynnysgaeddu ; nid

oeddynt wedi ei dderbyn o ddwylaw neb dynion, nac i'w

drosglwyddo i neb ar eu hôl. Yr oedd eu swydd yn marw
yn eu mamolaeth hwy.

CyF. III. 2 B
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Yn awr, os ydyw y doniau anarferol hyn wedi darfod, a'r

apostolion heb adael ar eu hôl un swydd uwch yn yr eglwys

na'r eiddo esgobion neu weinidogion cyson y gair, yna mae yn

rhaid fod gan y dynion yma, mewn undeb â'r eglwysi, awdurdod

oddiwrth Grist i ordeinio gweinidogion eraiU o bryd i bryd.

Yr ydym ni yn credu yn gadarn, ac eto yn ostyngedig, mai

dyma yw y gwirionedd ar y mater hwn. Yr oedd yr apostol

Paul, ni a wyddom, yn priodoh neiUduad Timotheus i'r hen-

uriaid eglwysig yn gystal ag iddo ei hun, yr hyn sydd yn dangos,

o'r hyn Ueiaf, fod gweinidogion cyffredinol yr efengyl yn cyd-

weithredu hyd yn nôd â'r apostoHon eu hunain yn y gorchwyl

hwnw. Ac fe dybygid, wrth ei eiriau ef, mai i ddwylaw y cyfryw

yn gwbl yr oedd y gwaith i ddisgyn ar ol eu hymadawiad

hwy :
" A'r peth a glywaist genyf trwy lawer o dystion, traddoda

y rhai hyny i ddynion ffyddlawn, y rhai a fyddant gymhwys

,
i ddysgu eraiU hefyd." Wrth y " dynion ffyddlawn" yma y
meddylir yn ddiammheu gweinidogion y gair, cynneddfau pa

rai a ddarlunir yn i Ti?n. iii. i— 7. Megys ag yr oedd Timo-

theus i draddodi y pethau a glywsai gan Paul i'r dynion hyn

wrth eu hordeiaio, felly dangosir yma eu bod hwythau i'w

traddodi i eraill hefyd. A gallem yn hawdd gasglu, fel y raae

Dr. Chalmers yn sylwi, eu bod nid yn unig i bregethu eu

hunain, ond hefyd yn ea tro i ordeinio'r gweinidogion ag oedd

yn cyfodi ar eu hol.

Os olyniad gweinidogaethol fel hyn yn unig a olygir wrth

olyniad apostolaidd, sef fod y naiU o weinidogion y gair i

gydnabod appwyntiad rhai eraili, a'u gosod yn gyhoeddus yn

y swydd drwy ympryd a gweddi, mae yn sicr fel rheol gyífredin

fod pwys a phriodoldeb yn y peth ; a thebygol yw mai ganddynt

hwy y byddai y gwasanaeth difrifol hwn yn cael ei gyflawni

o ddechreuad Cristi onogaeth. Ond y mae'r egwyddor hon

yn cael ei chario i ynfydrwydd pan eir i hòni fod y peth hwn
mor hanfodol i'r swydd fel pe dygwyddai bwlch achlysurol yn

nghadwen ordeiniad fod gweinidogaeth ddiledryw o anghen-

rheidrwydd yn coUi, ac na ddichon un dyn fod yn wir wein-

idog yr efengyl ond a aUo olrhain ei neiUdurd a'i achau

swyddol, ddolen ar ol dolen, heb na phaU na diffyg, i ddwylaw

Pedr neu Paul. Os feUy, yna mae yn ddigon sicr fod Crist-
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ionogaeth a'i hordinhadau wedi diflanu o'n byd ni er ys llawer

oes, a hyny hwnt i adferiad hefyd, oddieithr cael comisiwn

newydd o'r nef, wedi ei gadarnhâu â doniau gwyrthiol megys

yn y dechreuad.

Vr ydyiîì ni yn teimlo yn ddedwydd fod y Bibl yn dangos

ffordd dra rhagorol, a Uawer mwy sicr na'r un ddychymygol

yna, i ddiogeUi gweinidogaeth yr efengyl i deulu Duw. Er

esiampl, mae yn gwbl sicr genym, yn wyneb yr Ysgrythyrau,

fod Crist wedi sefydlu swydd y weinidogaeth i barhâu yn ei

eglwys, a'i fod yn parhâu hefyd i roddi ei Ysbryd sanctaidd

o fewn dynion er eu cymhwyso i'w chyíìawni, gan gynn^o'chu

ynddynt zel dros ogoniant Duw, a thosturi at eneidiau dyn-

ion, cariad at Grist, deall bywiog yn athrawiaeth yr efengyl,

ynghyd a hyfder a doethineb ymadrodd i osod allan ei gwir-

ioneddau er adeiladaeth pechaduriaid. Mae yn amlwg hefyd

ei fod ef yn dysgu ei eglwys i ethol a gahv y cyfryw rai i'r

weinidogaeth, a thrwy ei swyddogion i'w gosod yn gyhoeddus

a difrifol yn eu swydd trwy weddi ac ympryd. Yn wir, mae
rheswm yn dangos, pan y byddo dyn yn cael ei godi i le o

awdurdod ar eraill nad oedd yn perthyn iddo o'r blaen, mai

iawn ydyw fod gan y cyfryw rai lais yn y dewisiad, yn

enwedig gan mai â'u meddyhau y mae a wnelo efe yn nghyf-

lawniad ei waith. Ond grym y peth ydyw ei fod o ordeiniad

Dwyfol. Yr oedd yr Arglwydd yn gorchymyn i feibion

Israel roddi eu dwylaw ar y Lefiaid oedd i'w gwasanaethu,

fel arwydd o'u gahvad. A phan aeth Moses i osod rhai i

fod yn flaenoriaid iddynt, yr ydoedd yn eu cyfarwyddo hwy i'w

dewis eu hunain : " Moeswch i chwi wr doethioa a deallus,

a rhai hynod trwy eich Uwythau, fel y gosodwyf hwynt yn benau

arnoch chwi." Yr un modd yr oedd yr apostolion hwythau

yn talu sylw i lais y frawdoUaeth wrth sefydlu swyddogion

eglwysig : " Frodyr, edrychwch yn eich phth am seithwyr da

eu gair, yn llawn o'r Ysbryd Glân a doethineb, y rhai a

osodom ar hyn o orchwyl." Yn gydunol â hyn, ni a ddar-

> llenwn am Paul a Barnabas yn " ordeinio iddynt henuriaid

ymhob eglwys." Darllena Dr. Morgan, "ordeinio trwy ethol-

edigaeth
;

" hyny ydyw trwy ddewisiad yr eghvysi, yr hyn a

wneid, fel y tybygid wrth ystyr y gair a ddarllenir yma ordeiiiio,

2 B 2
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trwy godi Uaw. Nid yw yr eglwys, cofier, wrth neillduo dyn

i'r weinidogaeth, yn rhoi un awdurdod o'i heiddo ei hun iddo

'ef. Ni roddes Crist erioed y fath gyflawnder o allu eglwysig

mewn un creadur fel y gallai wneyd dyn arall yn weinidog

yr efengyl wrth ei fympwy ei hunan, ac yn rhiuwedd un

awdurdod sydd yn cartrefu ynddo ef Y rhai sydd fel hyn

yn derbyn eu hawdurdod gan ddynion, pa un bynag ai gan

bab, ai gan esgob, ai gan eglwys, gweision y dynion hyny

ydynt, ac nid gweision Crist. Y mae hyn yn cyfansoddi meistr-

iaid newyddion rhyngddynt âg ef.

Y gwirionedd yw fod yr holl awdurdod eghvysig yn íFynnoni

o hyd yn yr Arghvydd lesu ; ac y mae pob gwir weinidog

yn awr yn derbyn ei gomisiwn oddiwrtho ef mor wirioneddol,

er nad yn yr un ffordd, nac i'r un swydd, ag yr oedd yr

apostoHon gynt ; a'r cwbl sydd gan yr eghvys a'i gweinidogion

i'w wneyd yn y gorchwyl ydyw gweinyddu yn enw Crist, ac

mewn ufudd-dod i'w orchymyn ef, trwy neillduo y rhai y mae
efe wedi eu cymhwyso i'r gwaith. Afreidiol ac ofer gan hyny

ydyw ymholi pwy oedd gwrthddrychau cyntaf yr awdurdod

eghvysig, ac a ddaeth hi yn deg i ni oddiwrthynt hwy trwy

ddwylaw eu holynwyr ; oblegid y mae yr hawl oreu i gyf-

lawni unrhyw ddyledswydd dros Grist gan yr rhai hyny ag y

mae Crist ei hunan yn gorchymyn, heb edrych am dani o unlle

arall. Tra byddo yr Arghvydd lesu drwy ei Ysbryd yn goleuo

dynion i fod yn saint, ac yn cymhwyso rhai o honynt i waith

y weinidogaeth trwy ddodrefnu eu meddwl â doniau ysbrydol,

gan awdurdodi y UeiU yn eu hystâd eglwysig i'w dewis a'u

gosod yn eu swydd, ni bydd y ddaear ddim heb eglwys ynddi,

na'r eghvys heb weinidogion, serch i wrthgiHad y byd crist-

ionogol fod wedi gwneuthur cadwen olyniaeth yn rhy fylchog

i'w chyfanu.

Gyfeilhon o bob enwad crefyddol, mae yr amser yn nesâu

Iag

y mn y byd rywbeth yn ngweinidogion y gair heblaw uchel

honiadau. Ai gweinidogion Crist mewn gwirionedd ydych

chwi? dangoswch hyny trwy eich defnyddioldeb. Bydded

sancteiddrwydd eich bywyd, ac effeithiau iachusol eich gwein-

idogaeth ar bechaduriaid, yn sêl eich apostoHaeth—yn brawf

o'ch Dwyfol anfoniad. Canmolwch eich hunain wrth bob cyd-

J
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wybod dynion yn ngol'vg Duw. Heb hyn, ni wna hòni y pwnc

yn nghanol segurdod a diffrwythdra ddim ond gwneyd yr

ymhonwr, pwy bynag fyddo, yn fwy anghymeradwy a dirmygus.

Mae'r byd, medd un ysgrifenydd, yn gofyn i'r eglwys yn y

dyddiau hyn, yn fwy angherddol nag y gofyna un cwestiwn

i unrhyw sefydHad arall, " A fedri di ein dysgu a'n harwain

ni ai peidio ? " Atebiad yr ofîeiriadaeth yn Ffrainc pan y

gofynodd y byd, " Pa beth a fedri di wneuthur i ni?" yn

'iunig ydoedd, a hyny yn uchel, ac yn fwy uchel fyth, " Onid

lydyra ni o Dduw? onid ydym wedi ein gwisgo â phob

awdurdod a nerth ? " nes o'r diwedd y rhoes Ffrainc ben ar

y ddadl, yn Ued ddigwmpas hefyd ; ond ymha ffordd ddychryn-

adwy, ni a wyddom !



UNDEB CRISTIONOGOL.*

WRTH undeb cristionogol yr ydym yn deall undeb cred-

inwyr â Christ, a'u hundeb â'u gilydd yn a thrwy

Grist, fel er eu bod yn Ihaws mewn rhifedi, ac yn wahanol

gynnuUeidfáoedd, eu bod oll yn un ynddo ef.

Rhwymyn yr undeb hwn o du Crist yw yr Ysbryd G!ân, ac o

du yr eglwys y fifydd a'r cariad y mae yr Ysbryd hwnw yn eu

cynnyrchu yn nghalonau y saint. Mae ífydd yn eu hûno â

Christ, a chariad yn eu hûno â'u gilydd. Ac am fod y ddau

ras yma yn foddion holl undeb, cymundeb, a ffrwythlondeb

corfif dirgeledig yr Arglwydd lesu, mae yr apostol Paul beunydd

yn eu cysylltu ynghyd, ac yn crybwyll am eu cynnydd yn yr

eglwysi gyda boddlonrwydd a llawenydd mawr. " O herwydd

hyn, minnau hefyd, wedi clywed eich íîydd yn yr Arglwydd

lesu, a'ch cariad tuag yr holl saint, nid wyf yn peidio â diolch

drosoch, gan wneuthur coffa am danoch yn fy ngAveddíau."

" Yr ydym yn diolch i Dduw a Thad ein Harglwydd lesu

Grist, gan weddîo drosoch chwi yn wastadol, er pan glyAvsom

am eich íîydd yn Nghrist lesu, ac am y cariad sydd genych

tuag at yr holl saint." Yn ei lythyr at Philemon, mae yr

apostol, wrth fendithio Duw am y grasau hyn, yn eu gosod

allan o'u trefn briodol, er niwyn dangos, dybygid, eu bod yn

anwahanol oddiwrth eu gilydd :
" Wrth glywed dy gariad,"

medd efe, "a'r fifydd sydd genyt tuag at yr Arglwydd lesu,

* Yn lle araeth ar "Natur Eglwys," yn ol y drefn arferol, penodwyd j\Ir.

Rees i roddi araeth ar " Undeb yr Eglwys," yn y cyfarfod ordeinio yn
Nghymdeithasfa Bangor, Medi, 1844, yr hyn a wnaeth efe g}'dag eneiniad

mawr. Wedi iddo ad-drefnu y sylwadau, ac ychwanegu atynt, cyhoeddwyd
hwynt fel traethawd yn y rhifyn cyntaf oll o'r Traethodydd. Gwehr pregeth
ragorol, gyda sylwadau chwanegol, ar yr un mater yn yr Ail Gyfrol o'r

Pregethau, tu dal. 449.
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a thuag at yr hoU saint." GelHd meddwl yma fod gan Philemon

gariad a ífydd tuag at y saint fel tuag at Grist ei hunain ; ond,

er fod Crist yn wrthddrych cariad yn gystal â ffydd, nid yw'r

saint yn wrthddrychau ffydd yn gystal â chariad ; ond y mae'r

apostol yn eu gosod yn y drefn hon i'r dyben o ddangos fod

ffydd yn Nghrist, pa le bynag y mae, yn gweithio trwy gariad,

nid yn unig ato ef, ond at ei hoU eiddo.

Wrth y cariad brawdol hwn, yr ydym yn golygu y cydym-

deimlad, y serchogrwydd, a'r hoffder hwnw, ynghyd a'r holl

amlygiadau o hono, ag sydd yn uno saint Duw â'u gilydd mewn
canlyniad i'w hundeb â Christ, a'u cydgyh-anogiad o'r un iach-

awdwriaeth. Dyma enaid cymundeb y saint. Oddiyma y tardd

eu parodrwydd i gyflawni pob peth tuag at eu gilydd a duedda

i leshâd tymmorol, ysbrydol, a thragywyddol y naiU a'r Uall.

Pan gymheUir cristionogion yn y gair i synied yr un peth—

i

fod o'r un meddwl ac o'r un fryd, golygir, nid yn unig undeb

barn yn y gwirionedd, ond fod eu heneidiau wedi toddi i'w gilydd

yn nghariad y gwirionedd, a'r un teimlad sanctaidd yn rhedeg

dnvyddynt, nes eu dwyn i ofalu dros, ymhyfrydu yn, a chyd-

weithredu â'u gilydd yn holl ddyledswyddau crefydd. Gall

hyn fod er na byddant o'r un golygiad ar bob manylbwnc ; ac

heb hyn nid oes dim gv\-ir undeb ysbrydol rhwng dynion a'u

gilydd pe byddent yn cydweled ymhob dim. Cariad }tv rhwym-

yn undeb y saint ; ac am fod y cariad hwn yn ddarostyngedig

i anmhariaeth, a bod hyny o'r canlyniadau mwyaf gofidus a

dinystriol i eglwys Dduw, y mae yr annogaethau i'w feithrin

yn dra llíosog yn yr Ysgrythyrau. Mae yn cael ei drîn

fel pwnc o athrawiaeth, ei ganmawl fel rhinwedd, ei addaw

fel gras, a'i orchymyn fel dyledswydd. Ymhob modd mae

yr Arglwydd yn dangos mai ei ewyllys ydyw i'w eglwys ar y
ddaear fod yn un. Ac un o'r pethau sydd wedi peri i

ddynion meddylgar synu ydyw fod cymaint o le i gariad a

chymun y saint yn nghrefydd Crist, a chàn lleied o honynt

i'w gweled yn ysbryd ac ymarferiad cristionogion tuag at eu

gilydd.

Er ein bod yn ofni na bydd ein gwaith yn hyn o ysgrif yn

ceisio meddyginiaethu gwyniau pleidiog proffeswyr crefydd ne-

mawr gwell nag ynfydnyydd, eto ni a ymdrechwn i osod rheol



3Ç2 Undeb Cristionogol.

a chymhelliadau yr efengyl ger bron eu meddyh'au, gan adael

y canlyniadau yn Uaw Duw.

I. Mae y saint yn cael eu cymhell i undeb a chariad au
gilydd herwydd eii bod o ran hanfodion eu crefydd mewn gwir-

ionedd yn un.

"Deisyf gan hyny arnoch yr wyf fi, y carcharor yn yr Ar-

glwydd, ar rodio o honoch yn addas i'r ahvedigaeth y'ch galwyd

iddi, gyda phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder ynghyd a

hirymaros, gan oddef eich gilydd mewn cariad, gan fod yn

ddyfal i gadw undeb yr Ysbryd yn nghwhvm tangnefedd."

Ond paham? Mae yr ystyriaeth fod y cyfryw un a Phaul yr

hynafgwr yn deisyf hyny, ac yn deisyf hefyd o'r carchar, yn

dangos fod pwys mawr yn y peth ; oblegid gyda phethau pwysig

y ceir dynion duwiol, yn enwedig mewn trallodion, ac yn agos

í angeu. Ond y mae'r apostol yn crybwyll ystyriaethau uwch

na hyny :
" Un corff sydd, ac un Ysbryd, megys ag eich gahvyd

yn un gobaith eich gahvedigaeth ; un Arglwydd, un fifydd, un

bedydd, un Duw a Thad oU, yr hwn sydd goruwch oU, a thrwy

oU, ac ynoch oll." Yr ydym yn digaloni i allu dangos gogon-

iant y pethau hyn; ond y mae yn ddiammheu eu bod yn cyf-

ansoddi rhyw undeb goruchel a thragywyddol rhwng teulu

Duw a u gilydd. Nis gall y pethau y maent yn gwahaniaethu

ynddynt fod ond yn bethau bychain ; oblegid y maent yn un

yn yr hoU bethau mawrion. Mae eu Duw a'u Tad, eu Har-

ghvydd a'u Gwaredwr, yr un. Yr un yw eu íîydd a'u haddol-

iad yr ochr yma i'r bedd, a'r un yw eu gobaith hwnt i angeu,

Nid yw Duw yn gwneyd dim gwahaniaeth rhyngddynt â'u gilydd.

Y mae yn Dad yr oll, wedi eu caru â'r un cariad tragywyddol,

wedi traddodi ei Fab drostynt oU, yn puro eu calonau trwy

ífydd, gan dywallt arnynt ei Ysbryd sanctaidd o'r uchelder.

Maent yn gadwedig, ac yn credu y byddant yn gadwedig, trwy

ras ein Harglwydd lesu Grist, yr un modd a'u gilydd. Wedi
eu cyduno â Christ, y maent yn un corff, a'r corff hwnw yn cael

ei fywhâu gan yr un Ysbryd, yr hwn sydd yn cynnyrchu yr un

fifydd, gobaith, cariad, a sancteiddrwydd, ymhob un o'i aelodau.

Maent oU yn credu yr un athrawiaeth, yn caru yr un gwrth-

ddrychau, yn ymladd yr un rhyfeloedd, yn cadw yr un gorchy-

mynion, yn gyfranogion o'r un gras ysbrydol oddi mewn, ac o'r

1



Undeh Crîsitonogol. 3Q

un arwyddion g\\'eledig oddi allan, }ti gymaint a'u bod yn

cael eu bedyddio yn yr un enw, ac yn eistedd wrth yr un

bwrdd.

Dichon fod cyniysgedd a gwahaniaeth yn eu golygiadau o

berthynas i rai o'r pethau hyn o herwydd gwendid ac anwybod-

aeth ; ond tra byddo sylwedd y pethau mewn meddiant, y raae

undeb yr eglwys yn parhâu. ^lae Uawer o ryw wahaniaethau

bychain rhwng plant dynion a'u gilydd fel creaduriaid, ond y

maent yn un yn y pethau sydd hanfodol i'w natur ; ac felly y
raae plant Duw yn hanfodion eu crefydd, ac am hyny yn un

er pob gwahaniaeth bychan a ddichon fod rhwng y naiU a'r llall.

lë, y mae duwioHon yn un o ddechre y byd i'w ddiwedd. Mae
yn wir nad yw yr un dynion yn parhâu yn yr eglwys ; ond y mae

dynion o'r un grefydd yn parhâu, a hyny drwy eu bod yn offer-

ynau i genedlu eu gilydd yn Nghrist drwy yr efengyl ; ac felly

y maent yn un genedlaeth sanctaidd o ddynion yn rhedeg drwy

holl genedlaethau y ddaear. Ond dangoswch i ni eghvys yn

proffesu efengyl arall, yn cyfattal rhyw ben heblaw Crist, yn

gweddío ar ryw wrthddrych heblaw Duw a Thad ein Harglwydd

lesu Grist, ac yn enw a thrwy gyfryngdod rhywun heblaw unig

Gyfryngwr y Testament Newydd, gan wrthod cynnorthwy yr

Ysbryd Glân,—mae hono yn eglwys arall, yr hon nid yw arall,

—

nid yn eglwys i Grist, ond yn anghrist, oddiwrth yr hon y dylai

credinwyr attal pob arwyddion o gymundeb. Pa fodd bynag,

gan fod y fath undeb goruchel a gogoneddus rhwng saint Duw,

mae yn ddyledswydd arnynt amaethu cariad ac anwyldeb at eu

gilydd. Dylai brodyr garu fel brodyr. Gan eu bod yn un, y
maent i deimlo felly. Wedi eu crynhoi yn Nghrist lesu yn

un corfî, y mae cariad a chydymdeimlad fel bywyd a gwaed

i redeg drwy yx holl aelodau, fel "pa un bynag ai dyoddef

a wna un aelod, y mae yr holl aelodau yn cyd-ddyoddef ; ai

anrhydeddu a wneir un aelod, y mae yr holl aelodau jti cyd-

lawenhâu."

Yr ydyra yn gweled yn aml fod hyd yn nôd creadur, pan y
byddo me vn amgylchiadau i fod yn ganolbwynt undeb i'w gyd-

ddynion, yn foddion efifeithiol i'w cysylltu ynghyd. Pa un bynag
ai milwyr dan yr un tywysog, ai deiHaid i'r un brenin, os byddant

yn ei garu, y maent yn sicr o fod, i raddau rawy neu lai, yn un
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â'u gilydd oddi dano fel pen. Pa faint mwy ynte y gellir

dysgwyl i'r rhai sydd yn caru yr un Duw, wedi eu hûno ynghyd

â'r fath un a Christ lesu, a'u codi drwy hyny i gydgwmníaeth

oruchel yn mendithion tragywyddol yr efengyl, fod yn un à'u

gilydd mewn hedd ac anwyldeb? O pe byddai ífydd y saint yn

fwy cHr, byddai eu cariad yn fw}- gwresog. Ac, yn wir, nid ydyw

y serchogrwydd nefol hwnw ddim wedi üwyr ddiffodd yn eu

mynwesau er pob oerfelgarwch. Mae mynyd o gydgymdeithasu

â Duw yn ei ennynu, ac yn eu dwyn i gydymgysuro y naill

yn y llall drwy ffydd eu gilydd. Mae yn felus ganddynt gyd-

gyfrinachu a rhodio i d Dduw ynghyd; ac yn y gyfeillach

ysbrydol a hyfryd hon, mae pob dyeithrwch yn diflanu, a

mynwes y naill yn agored i'r Uall, nes y mae pob un ymron

mor adnabyddus o egwyddorion, gwendidau, a thrallodion ei

frodyr ag ydyw o'i galon ei hun. Ac y mae hyn yn cyn-

nyrchu ynddynt y fath anwyldeb, tosturi, a chydymdeimlad

â'u gilydd, fel ag y maent yn myned drwy helyntion gwahanol

bywyd dan gydwylo a chydlawenhâu. " Pwy sydd wan nad

wyf íìnnau wan ? pwy sydd yn tramgwyddo nad wyf finnau

yn llosgi?"

Ac fel y mae y caredigrwydd brawdol hwn yn gweithio tuag at

gristionogion neiUduol yn eu g\vahanol amg}'lchiadau, felly y mae

yn tori allan hefyd yn gydymdeimlad tyner â hoU eglwys Dduw.

Mae'r saint yn dymuno heddwch Jerusalem, yn hofiì ei meini, ac

yn tosturio wrth ei Uwch hi. lë, y mae dyn duwiol yn teiralo

yn un, nid yn unig â duwiolion ei oes, ond â duwiolion yr holl

oesoedd. Ystyria ei hun megys dolen (link) yn y gadwen fawr

y mae yn ei gweled, yn hanesiaeth a phrophwydoliaethau y gair,

yn rhedeg drwy holl ddyddiau y ddaear. Ar bob llaw iddo y

mae yn canfod dynion y mae yn eu hadnabod, cyfeiUion y mae

yn eu hoffi, helyntion einioes pa rai, yn gystal a gorchwyliaeth-

au Duw tuag atynt, sydd yn llenwi ei ysbryd â dychryn ar un

llaw, ac â diolchgarwch a mawl ar y llaw arall. Ac fel hyn,

drwy gyfrwng y Dystiolaeth Ddwyfol, mae yn edrych dros hoU

amser i dragywyddoldeb, ac yn dal cymundeb hefyd â'i hoU

frodyr. Mae rhai o'n darllenwyr wedi bod cyn hyn yn cerdded

megys droed yn mhwU â'r hen Dafydd
;

yn ymgymeryd a i

deimladau cymysglyd ef ar hyd ochrau bryniau gwlad Judea;
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yn gweddîo lle y gweddîai ef, ac'yn wylo lle yr wylai yntau. Pe

buasai Samson yn hen Gymro o'r un enwad crefyddol â hwynt,

ni buasent yn galaru yn fwy dwys am ei gwymp a'i aflwydd, nac

yn llawenhâu yn fwy calonog wrth weled gwallt ei ben yn

tyfu drachefn, arwyddion ei Nazarëaeth yn ail ymddangos, a

Duw heb ei adael. O fel y buont yn cnoi eu cîl weithiau

ar hen waredigaethau Duw i'w bobl yn yr oesoedd gynt, a'u

calonau yn ymëangu mewn llawenydd a boddlonrwydd yn

ngolwg y pethau y mae efe yn addaw eu gwneuthur iddynt

mewn amser a ddêl ! Mae ffydd yn dwyn gras a daioni'r cwbl

i'w profiad hwy eu hunain, ac y mae cariad yn eu dysgu i

orfoleddu ynddynt fel pethau a gyflawnir i'w brodyr ar ol eu

dydd. Oddiar yr egwyddorion hyn yr oedd y Salmydd yn

edrych yn ôl ac ymlaen, i'r oesoedd a fu ac a ddeuai, ac yn

teimlo yn un â hoU deulu Duw. Efe "a ranodd y Môr Coch

yn ddwy ran." Nid i ti, Dafydd? I rai agos at fy meddwl i;

ac efe a wna hyny i minnau hefyd os bydd achos, " o herwydd ei

drugaredd sydd yn dragywydd." A phan yr oedd ei ddyddiau

wedi darfod íel mg, a'i esgyrn yn poethi fel aelwyd, efe a

ymgysurai yn llwyddiant ysbrydol eglwys Dduw :
" Ti a gyfodi,

ac a drugarhei wrth Sion. Y genedlaeth a ddêl a'r bobl a

grëir a foliannant yr Arglwydd." Er marw, mi fyddaf byw i

wasanaethu Duw yn y rhai a ddeuant ar ol :
" Plant dy weision

a barhânt, a'u had a sicrheir ger dy fron di." Ac megys y mae'r

tadau fel hyn yn cydymdeiralo â'r plant, mae'r plant drachefn yn

cydymdeimlo â hwythau, ac yn llawenychu wrth feddwl fod

y Duw mawr, yn y pethau y mae yn ei wneuthur iddynt hwy, yn

"cwblhâu ei drugaredd â'u tadau, ac yn cofio ei sanctaidd

gyfammod," lë, y fath ydyw undeb teulu Duw fel y dengys y
Bibl fod y cwbl yn cael ei addaw a'i wneuthur i'r un rhai :

" Y
druan helbulus gan y dymhestl " a welodd loan yn dyfod allan o

drallodion yr oesoedd i wisgo gogoniant y dyddiau diweddaf

Mae rhan o honi yn y nefoedd, a rhan ar y ddaear; y naill

yn eu gwahancl dymmorau wedi bod yn llafurio ac yn hau

mewn dagrau, a'r lleill wedi myned i mewn i'w llafur hwynt,

ond y fath gydymdeimlad rhyngddynt â'u gilydd fel ar ddechre

cynauaf toreithiog y mil blynyddoedd fod >Tr hwn sydd yn hau

a'r hwn sydd yn medi yn llawenychu ynghyd.
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II. Casglu pechaduriaid dr dyeithrwch a!r wasgarfa yr

aethant iddi irwy bechod i'r undeb gogofieddus âg ef ei hufi,

ac â'u gilydd yfiddo ef yw atfican Duw yn yr hull iach-

awdwriaeih.

Dyma yr amcan cyffredin, eithaf, a osododd Duw iddo ei

hun yn ei arfaeth dragywyddol : "crynhoi ynghyd yn Nghrist."

Mae hoU amcanion neillduol gras yn rhedeg i'r amcan gogon-

eddus hwn : ein bendithio ni â phob bendith ysbrydol yn y

nefolion leoedd yn Nghrist—ein hethol ynddo ef cyn seiliad

y byd—ein rhagluniaethu i fabwysiad drwy Grist lesu—ein

prynu drwy ei waed ef,—mae'r cwbl yn dybenu yn hyn : " fel

yn ngoruchwyhaeth cyflawnder yr amseroedd y gallai grynhoi

ynghyd yn Nghrist yr holl bethau yn y nefoedd ac ar y ddaear

ynddo ef" Dyma ydoedd eithafnod y cynghor tragywyddol,

meddyUau calon Duw o genedlaeth i genedlaeth, y meddyUau

o heddwch ac nid niwed : cael angyUon o bob gradd, a dynion

o bob cenedl, yn un teulu yn Nghrist lesu. Pan y daeth y

dirgelwch tragywyddol i'r golwg, dyma oedd efe : " y byddai

y cenedloedd yn gydetifeddion, ac yn gydgorff, ac yn gydgyf-

ranogion o'i addewid ef yn Nghrist drw/r efengyl." Dylem

ystyried hefyd y ftordd ryfeddol drwy ba un y mae'r Duw
mawr yn dwyn yr amcan goruchel hwn i ben, sef drwy gnawd-

oUaeth ac angeu Crist. "Oblegid rhyngodd bodd i'r Tad drigo

o bob cyflawnder ynddo ef; ac wedi iddo wneuthur heddwch

drwy waed ei groes ef, trwyddo ef gymmodi pob peth âg ef ei

hun, trwyddo ef, meddaf, pa un bynag ai pethau yn y nefoedd,

ai pethau ar y ddaear." Yr oedd pawb ar y cyntaf yn un â'u

gilydd yn eu hundeb a'u hymddibyniad uniongyrchol ar y

Creawdwr mawr ei hun ; eithr wedi iddynt bechu yn erbyn

Duw, a syrthio drwy hyny i annhrefn a gelyniaeth yn eu

mysg eu hunain
;
yr oedd yn anmhosibl iddo ef yn ddigyfrwng

fod yn ffynnon hapusrwydd, nac yn ganolbwynt iddynt mwy.

Ond yn ngoruchwyUaeth cyflawnder yr amseroedd, fe "ddan-

fonodd ei Fab, wedi ei wneuthur o wraig, wedi ei wneuthur

dan y ddeddf," a hwnw yn y natur ddynol yn esgyn drwy

angeu i le Duw fel Pen y greadigaeth, hoU gyflawnder y Duw-

dod yn preswyUo ynddo yn gorfforol, pob peth wedi eu dar-

ostwng dan ei draed, ac yn cydsefyU ynddo, fel nad oes na
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gras na bywyd i un creadur mwyach ond drwyddo ef yn unig.

Ond beth oedd amcan üuw yn yr orchwyUaeth ryfeddol hon o

eiddo doethineb a gras ? Dim uwch na gwneyd pechaduriaid

truain yn un â'u gilydd, ac â Duw a'i angyhon sanctaidd, ynddo

a thrwyddo ef byth. Yr oedd hyn yn ddigon o dd> ben i gnawd-

ohaeth ac angeu Mab Duw ; ac yr oedd hyny o'r ochr arall

yn ddigon i gyrhaeddyd y dyben hwn. Wedi ein cymmodi â

Duw trwy ei waed ef, yr ydym yn un â phawb sydd yn ei

garu hyd eithaf y greadigaeth.

Dyma oedd amcan Mab Duw ei hun hefyd yn y cwbl a

wnaeth ac y mae yn ei wneuthur dros ei bobl. Efe a fu

farw, "fel y casglai ef ynghyd yn un blant Duw y rhai a

wasgaresid." Efe a ddirymodd ac a laddodd yr elyniaeth oedd

rhyngddynt â'u gilydd trwy ei gnawd ei hun ; ac fel un corff

ynddo ei hun fel eu Pen a'u Cynnrychiolwr, efe a'u cym-

mododd â Duw trwy ei groes ; ac yr oedd y cwbl fel y

byddai iddo yn y canlyniad eu creu trwy ei Ysbryd ynddo ei

hun yn un dyn newydd, gan wneuthur heddv.'ch. Dyma y
dyben oedd ganddo yn sefydlu gweinidogaeth yr efengyl ymysg

ei bobl : "Efe a roddes rai yn apostoHon, a rhai yn brophwydi,

a rhai yn efengyhvyr, a rhai yn fugeiUaid ac yn athrawon, i

beríîeithio'r saint, i waith y weinidogaeth, i adeilad corÔ Crist,

hyd oni ymgyfarfyddom oU yn undeb ffydd a gwybodaeth

Mab Duw yn r perftaith, at fesur oedran cyflawnder Crist."

Eu hundeb oedd ei amcan ef yn yr oU a ofynai iddynt yn ei

weddi ryfedd ychydig cyn eu gadael yn y byd drwg. "Y Tad
sancteiddiol, cadw hwynt drwy dy enw, fel y byddont un—Myfi

ynddynt hwy, a thithau ynof fi, fel y byddont wedi eu perffeithio

yn un." Ac, fel pe y dywedasai, os ydyw y mesur o ras ac

o'r Ysbryd yr ydwyf yn ei roddi iddynt ar y ddaear yn rhy

fach i berffeithio eu hundeb, wele, ynte, fy Nhad, "
y gogoniant

a roddaist i mi a roddais iddynt hwy, íel y byddont un megys

yr ydym ni yn un." Mi fynaf ladd eu hanghydfod, a pherffeithio

eu hundeb, serch eu gwneyd yn gyfranogion o'r gogoniant oedd i

mi gyda thi cyn bod y byd. lë, bod yn un â'u gilydd, ac â Duw
yn Nghrist, ydyw y gogoniant mwyaf a ddichon fod ar y saint i

dragywyddoldeb. Ni fedrai Mab Duw ei hunan ddymuno iddynt

ddim mwy na hyn, o herwydd nid oes dim mwy i'w ddymuno.
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IIÍ. Trwy eu cariad dii hiindeb &u gilydd y mae pìant Dmv i

ddiLiyji eu tystiolaeth i Grist, ac i argyhoeddi'r byd o ddwyjoldeb ac

effeithiolrwydd ei grefydd.

O leiaf, y mae pob moddion yii aneffeithiol os bydd hyn ar ol.

" Fel y byddont oU yn un, megys )t wyt ti, y Tad, ynof fi, a

minnau ynot ti, fel y byddont hwythau un ynom ni, fel y credo'r

byd mai tydi a'm hanfonaist i." Maent hwy wedi gwybod mai

oddiwrthyt ti y daethum i allan, a chredu mai tydi a'm han-

fonaist i; ond yr ydwyf fi am i'r byd wybod hyny trwyddynt

h\vy, ac nid yn unig drwy eu hymadrodd, ond drwy nerth fy

nghrefydd yn cyfnewid ansawdd eu hysbrydoedd, ac yn eu

gAvneyd yn un â'u gilydd, peth na wnaeth ac na wna un grefydd

arall byth.

Mae'r byd, drwy ymadael â Duw, wedi ymddattod oddiwrth ei

gilydd; pob cariad ysbrydol wedi diflanu o'r galon, a'i gadael,

nid yn unig i serchiadau cnawdol a daearol, y rhai sydd yn

darfod fel y ddaear ei hun, ond yn drigfa malais a chenfigen

a dygasedd a'r holl wyniau cythreulig ag sydd yn tori allan

yn rhyfeloedd ac yn ymladdau yn y byd. Prif undeb plant

dynion dan y cuymp ydyw eu gwaith yn ymuno i ymarfer

gelyniaeth yn erbyn Duw, ac yn erbyn eu gilydd. Yn awr, nid

oes dim dan y nefoedd a ddichon adferu dynion o'r cyflwr hwn i

gariad a heddwch ond crefydd Crist. Rhyw unffurfiaeth gwag

mewn ymarferiadau allanol ydyw y cwbl y mae pob crefydd arall

yn ei geisio; a phrin y maent yn medru effeithio hyny ymysg

dynion er iddynt gael cymhorth yr awdurdodau gwladol. Ond y
mae Mab Duw wedi dyfod i greu y rhai hyn o newydd, a thrwy

eu hadferu yn ôl at Dduw, i'w hadferu i undeb a chydgordiad

calonog â'u gilydd. Mae yn eu bwrw i ftwrnes ei gariad mawr ei

hun nes y maent yn rhedeg allan wedi eu toddi i'w gilydd
;
yr un

meddwl, yr un farn, yr un galon a dymuniadau—y naiU yn

ymhyfrydu yn y llall, a hyny ar gyfrifon pur ac ysbrydol yn

eu natur, a thragywyddol eu parhâd. ' Beth yw hyn ?
' medd y

byd ;
* dynion ag oedd o'r un dymher a ninnau bron yn awr, ond

ar eu gwaith yn cofleidio crefydd Crist, wele ryw rywogaeth

newydd o gariad wedi ei g}'nnyrchu rhyngddynt â'u gilydd na

wn i ddim am dano !
' Mae yn gorfod cyfaddef mewn syndod,

" Bs Duw yw hyn !

"



Undcb Cristìonogoì. jpp

" Gweled dynion," medd un, " o'r cymeriad a'r arferion m\\7af

gwrthwyneb : y doeth a'r dl, y mwyaf coethedig a'r mwyaf

barbaraidd, trigolion gwledydd gelynol i'w gilydd drwy y sefydl-

iadau mwyaf croes, a'r ymrysoniadau mwyaf gwaedlyd, yn

anghofio eu hen ddygasedd, ac yn toddi y naiU i'r llall, a hyny ar

orchymyn Gr na welsant erioed, a'r hwn sydd wedi darfod

a bod yn breswylydd ein byd ni,—sydd yn olwg dra rhyfedd.

Nis gellir priodoli y fath gyffelybrwydd disymwth 'rhwng defn-

yddiau mor annhebyg, y fath gariad yn dylifo o galonau sydd

wrth naturiaeth mor hunanol, ac yn rhoi bôd i rywogaeth ac

eppil newydd o ddynion, i ddim ond i gyfryngiad Dwyfol."

Ymhob man arall y mae trais, creulondeb, a dial, yn troi'r byd

yn Armagedon ac yn Aceldama waedlyd. Ond deuwch i fynydd

Síon, ac wele'r fuwch a'r arth yn pori ynghyd, a'r llydnod

yn cydor^yedd
; y blaidd heb ei raib, a'r llew heb ei gynddaredd,

a'r asp wedi colli ei gwenwyn ; neb yn drygu nac yn dyfetha

yn hoU fynydd sancteiddrwydd Duw, ond i'r gwrthwyneb, pawb

yn cydymdeimlo, yn dosturiol, yn maddeu i'w gilydd, ac yn

dwyn beichiau eu gilydd, pan y mae'r byd oddiamgylch wedi

ymlapio mewn hunanoldeb, ac yn trybaeddu ei ddillad mewn
gwaed. O effeithiau crefydd Mab Duw ar bechadur ! Pwy ond

efe a allasai ahv Paul yr apostol o Saul yr erUdiwr? dwyn y
dyn oedd yn chwythu bygythion a chelanedd yn erbyn dysgybl-

ion yr Arglwj'dd lesu i anadlu y fath garedigrwydd ag sydd

yn ei lythyr at Philemon, ac i fod yn ewyllysgar iawn i dreuho ac

ymdreuho dros eneidiau'r saint, ac i gyfranu iddynt nid yn unig

efengyl Duw, ond ei enaid ei hunan hefyd, am eu bod yn anwyl

ganddo—yr un dyn yn dyweyd am yr un rhai ag y buasai yn eu

herhd a'u hanrheithio, " Yr ydych yn fy nghalon i, i farw ac

i fyw gyda chwi !

"

Beth pe yr anfonid heddyw genadau at Fab Duw, fel y
gwnaeth loan Fedyddiwr, i ofyn iddo, "Ai ti yw yr hwn sydd

yn dyfod, ai un arall yr ydym yn ei ddysgwyl?" at ba faint

o eghvysi Cymru y gallai efe droi a dywedyd, Ewch a mynegwch

y pethau a wehvch ac a glpvch. Edrychwch ar effeithiau fy

nghrefydd i ar filoedd yn Nghymru : dyma'r balch yn ostyngedig,

a'r dialgar yn faddeugar ; wele Nabal galed a drwg ei weithred-

oedd wedi ymdrwsio oddifewn âg addfwynder, a Diotrephes yn y



400 Undeh Cristionogoh

Uwch j fel cydetifeddion anfarwoldeb, dyma y brawd o radd isel

yn Uawenychu yn ei ddyrchafiad, a'r cyfoethog yn ei ddarostyng-

iad—pob gwahaniaeth ac anmherffeithrwydd, sydd yn tueddu

i wneyd y naiU yn anhyfryd i'r Uall, yn gwbl ddieffaith i'w

gwahanu oddiwrth eu gilydd, o herwydd effeithiau mwy grymus y
pethau sydd yn eu gwneyd yn un ! Hawdd y gall Cristionog-

aeth hebgor gwyrthiau ; hawdd y gallasai prophwydohaeth ballu,

a thafodau beidio, gan fod y gwyrthiau hyn y mae Mab Duw yn

eu gwneuthur yn nghalon pechadur drwy yr efengyl yn ddigon

i brofi fod Duw gyda ef. Ein prif orchwyl ni wrth fyned drwy'r

byd a ddylai fod, enniU dynion i adnabod y Gwaredwr, eu dysgu

nad oedd y Cyfiawn hwnw neb llai na Duw wedi ymddangos yn

y cnawd, ac wedi ei ddanfon i'r byd i gadw pechaduriaid ; ond

pe llefarem y pwnc hwn â thafodau dynion ac angyhon, ac

heb fod genym gariad, ni byddai o ddim Ueshâd. Yr ymarferiad

yn ein gwahanol eghvysi o'r cariad, y cydymdeimlad, yr hoíîder,

a'r gofal sydd i fod genym am ein gilydd fel cydaelodau o gorfif

dirgeledig Crist,—dyma y dystiolaeth fawr sydd genym i'w dwyn

ger bron y byd mai Duw a ddanfonodd y Messìah. Pan welo

dynion y fath rai wedi eu codi i'r fath ysbryd, fe fydd argyhoedd-

iad yn eu cydwybodau fod crefydd Crist yn Ddwyfol, a bod

y gwaith a wnaed ynom drwy'r efengyl yn deilwng o ddyfodiad

Mab Duw i'w gyflawni. I'r rhai sydd yn profîesu Crist, ac

yn byw mewn anghariad a chenfigen, fe'u profir ddydd a ddaw
yn euog o wneyd yr oU a allasent hwy i gadarnhâu y byd yn ei

anghrediniaeth.

IV. Ystyriwn inor hanfodol anghenrheidiol ydyw yr undeb neiìr

cariad hwn i gydymarferiad calonog y saint âg ordinhadau yr

efe/igrl, ac i'w cymundeb ysbrydol â'u gilydd, drwy yr hwn y maent

ifod adeiladaeth y naill i'r llall.

Mae dyn fel creadur, ni a wyddom, o natur gymdeithasgar ; ac

yn yr adenedigaeth, y mae'r tueddiadau cymdeithasgar hyny yn

cacl eu hadnewyddu gan yr Ysbryd Glân, a'u cysegru i wasan-

aeth cfdfydd. I'r dyben o'u gosod mewn amgylchiadau mwy
manteisiol i'w hymarfer i'r perwyl hwnw, mae yr Arghvydd lesu

wedi ordeinio i'w bobl fod yn eglwysi; ac y mae'r cymundeb

y maent i'w ddal i fyny yn yr ystâd hon yn gynnwysedig yn eu

gwaith yn cydaddoli Duw yn Nghrist yn ordinhadau'r gair, ac
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yn cydweithredu y naiU tuag at y llall ymhob modd a duedda

i gysur ac adeiladaeth eu heneidiau. Ni a dybygem, gan hyny,

fod yn hawdd canfod mai'r cariad efengylaidd yr ydym yn

sôn am dano yw bywyd ac enaid y cymundeb hwn, heb yr hwn

y mae yn anmhosibl i gristionogion wneuthur dim a fydd yn

gymeradwy gan yr Arglwydd, nac o wir leshâd ac adeiladaeth

i'w gilydd.

Mae gwasanaethu yr Arglwydd o un galon ac un ysgwydd

yn cael ei godi yn uchel, ni a wyddom, yn y Bibl. Addawa

Jehofah wneuthur pethau mawrion i'w bobl er mwyn hynyma;

ac y mae gwrthodiad eu gwasanaeth ymhob ysbryd arall, yn

gystal â'r cymeradwyaeth o hono gyda Duw yn yr ysbryd hwn,

yn cael eu defnyddio fel cymhelliadau cryfion arnynt hwythau

i'w araaethu yn eu calonau. " Os cydsynia dau o honoch ar

y ddaear am ddim oll," medd lesu Grist, "beth bynag a'r

a ofynant, efe a wneir iddynt gan fy Nhad yr hwn sydd yn y
nefoedd." Pa le bynag y bydd ond dau neu dri wedi ym-

gynnuU yn fy enw i—fy enw i wedi crynhoi nid yn unig eu

personau i'r un lle, ond eu heneidiau i'r un dymher, ac i gyrchu

at yr un amcanion, cyd-deimlo yr un anghen, a chyd-ddymuno

yr un fendith,—mae'r fath weddîau yn beroriaeth yn nghlustiau

Arghvydd y lluoedd, ac yn sicr o gael gwrandawiad. " Beth

bynag a'r a cfynant, efe a wneir iddynt gan fy Nhad yr hwn

sydd yn y nefoedd."

Un o amcanion arbenig yr apostol Paul yn ei holl ymdrech i

gadw cristionogion yn un mewn cariad a serchogrwydd ydoedd,

fel na byddai i gymundeb a chydgordiad eu heneidiau yn addol-

iad yr efengyl gael ei ddyrysu. Wedi rhybuddio y saint yn

Rhufain i ochelyd gadael i'w gwahanol olygiadau mewn pethau

bychain a dibwys anmharu undeb eu hysbrydoedd, mae efe

yn troi i weddío drostynt ar i Dduw yr amynedd a'r dyddanwch

roddi iddynt synied yr un peth tuag at eu gilydd yn ol Crist

lesu, sef yn ol ei esiampl ef, fel y gallent yn unfryd o un

genau ogoneddu Duw a Thad ein Harglwydd lesu Grist—ei

ogoneddu ef felly yn ordinhadau'r gair. Mae yn ddiammheu

nad oes dim tu yma i'r nef ei hun mor ddymunol â chynnulleidfa

o ddynion fel hyn : eu hysbrydoedd wedi eu cyd-dymheru i

addoli, oll yn yr un cywair, a'r naiU yn ennyn y Uall, nes y
Çyf. III. 2 c
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maent yn tori allan gyda'u gilydd mewn un oslef hyfryd o fawl

i Dduw, yn debyg i'r dysgyblion gynt, " o un fryd yn cyfodi

eu llef at Dduw ;

" eu gweddiau a'u mawl fel colofn o arogl-

darth peraidd yn cydgymysgu yn eiriolaeth y Cyfryngwr, ac yn

dyrchafu yn gymeradwy hyd at orsedd gras. Ond a ydyw hyn

yn bosibl heb fod eneidiau'r saint wedi toddi i'w gil^-dd drwy

gariad? A ydyw yn ddichonadwy i ddynion o'r galon gyd-

weddîo, cydganu, a chydgyíìfesu i Dduw, cynnal gair y bywyd, a

chydymdrech gyda flfydd yr efengyl,—a ydyw yn bosibl iddynt

annog, cynnal, a dyddanu'r naill y Uall drwy ymddyddanion

sanctaidd, "gan ddysgu a rhybuddio bawb eu gilydd mewn
salmciu a hymnau ac odlau ysbrydol, gan ganu trwy ras yn eu

calonau i'r Arglwydd," yn ol cyfarwyddyd apostolaidd,—a ydyw

hyn yn bosibl, meddwn, heb fod eneidiau dynion yn rhydd oddi-

WTth ddigter a dadl ac anserchogrwydd, ac wedi eu cyd-dymheru

â'u gilydd drwy gariad yr efengyl ? Pan y mae yr apostol yn

annog y Colossiaid i ddysgu a rhybuddio bawb eu gilydd yn

y modd hwn, mae yn eu cymhell "am ben hyn oll," neu,

uwchlaw pob dim, " i wisgo cariad," fel peth anhebgorol anghen-

rheidiol i iawn gyflawniad y cyfryw ddyledswyddau. Nid yw
gwaith cristionogion yn cyfranogi o'r un ordinhadau ond proffes

ac arddangosiad o'u cymundeb. Y mwynhâd hyfrydol ag y mae
eneidiau y saint yn ei gael gyda eu gilydd yn yr Arglwydd drwy

gariad, wrth ymarfer â'r pethau hyn, ydyw bywyd ac ysbryd

y cymundeb hwnw. Ac y mae yn anmhosibl iddynt fwynhâu

eu gilydd felly pan yr ymgynnullont i gyd-addoli, oddeithr eu

bod yn wastad yn ddyfal i gadw undeb yr Ysbryd, drwy feithrin

raeddyliau a theimladau caruaidd, a chyd-ddangos pob arwydd-

ion o gyfeillgarwch tuag at eu gilydd bob amser ac ymhob
modd.

Yn y darluniad mwyaf hynod sydd genym yn y Bibl o gymun

y saint, yr ydym yn cael ei fod yn dechre ac yn di\\eddu mewn
cariad :

" Eithi gan fod yn gywir," neu gan lefaru y gwirionedd,

" mewn cariad, cynnyddu o honom iddo ef ymhob peth, yr hwn

yw y Pen, sef Crist; o'r hwn y mae yr hoU gorfifwedi ei gydym-

gynnuU a'i gydgysylltu trwy bob cymmal cynnahaeth, yn ol y
nerthol weithrediad yn mesur pob rhan, yn gwneuthur cynnydd

y corff, i'w adeiladu ei hun mewn cariad." Mae sail y cwbl, ni a
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welwn, yn ein hundeb â Christ y Pen. Nid oes genym ni dru-

einiaid ddim i roddi i'n gilydd ond a dderbyniwn oddiwrtho ef.

Ac i'r dybenion yma, mae yn rhaid i ni, nid yn unig fod mewn
undeb â'r Pen, ond " cynnyddu iddo ef ymhob peth

\
" b)Tv trwy

ffydd arno, derbyn beunydd o'i gyflawnder, a gras am ras, ac felly

dyfod yn Rvy tebyg a chysegredig iddo o ddydd i ddydd. IMewn

canlyniad i hyn, mae yr hoU gorff yn cael " ei gydymgynnuU a'i

gydgysylltu," îe, ei gymhwys gysylltu ; oblegid trwy ras Crist raae

yr hoU aelodau yn cael eu cyfaddasu i'w gilydd, a phob un

yn disgyn i'w le priodol ei hun yn y corff. Mewn eglwysi adfeil-

iedig yn aml, y mae'r rhanau wedi eu gosod yn y lle y dylai

y cyminalau fod ; dynion nad yvv mesur eu gras a'u dawn wedi eu

cymhwyso i ddim mwy nag aelodaeth yn unig yn yr eglwys,

a rhai yn anghymhwys i hyny, wedi dringo i'r swyddau uchaf

a berthyn iddi. Ond pan y byddo pawb yn '-cynnyddu iddo ef

ymhob peth, yr hwn y^v y Pen, sef Crist," derbynir y fath amryw-

iaeth doniau a gras oddiwrtho ag a esyd bob aelod yn naturiol yn

ei le priodol ei hun yn y corff. Mae rhai yn cael eu g^vneuthur

yn "gymmalau." Y cyfryw ydyw prif aelodau a swyddogion yr

eglwys, tybygid, pa rai, yn yr ymarferiad o'r doniau helaethach y
maent wedi eu derbyn, sydd yn offerynau i drosglwyddo llawer o

gynnaHaeth oddiwrth y Pen mawr i'w holl deulu. Ond nid y
cymmalau yn unig sydd yn gwneuthur hyn, ond y mae " mesur "

o'r un " nerthol weithrediad ymhob rhan ;

" pob aelod byw yn

cyflawni yr hyn a berthyn iddo ef yn y lle y mae wedi ei osod, er

"gwneuthur cynnydd y corff, i'w adeiladu ei hun mewn cariad."

Ni a welsom ambell rai na byddai ganddynt ond ychydig iawn o

ddoniau a galluoedd ûaturiol, ac eto rhyw effeithiolrwydd yn

cydf}Tied â'u gwaith yn gweddîo, neu yn adrodd gair o'r Bibl,

neu bennill o hymn, ag a fyddai yn foddion i ìvasgar bywyd,

gwrês, a chysur drwy'r corff i gyd. Ond pa fodd y maent

yn gwneuthur hyn? pa fodd y mae'r cymundeb nefol hwn yn

cael ei ddwyn ymlaen, drwy yr hyn y mae yr holl aelodau

fel yma yn trosglwyddo cjmnaHaeth oddiwrth y Pen mawr i'w

gilydd? "Gan fod yn gywir," neu, gan lefaru y gwirionedd,

mewn cariad," medd Paul ; hyny yw, pregethu mewn cariad,

addysgu mewn cariad, îe, adgyweirio'r temtiedig, rhybuddio yr

afreolus, dyddanu y gwan eu meddwl, cyd-ddwyn, maddeu,

2 c 2
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cynghori, annog bawb ein gilydd, neu pa beth bynag a ofyn

y gAvirionedd oddiwrthym,—mae ein hoU weilhredoedd fel hyn i

gael eu gwneuthur mewn cariad. Dyma'r ffordd y mae bywyd a

chynnahaeth yn d^'fod o'r Pen drwy y cymmalau a'r cysylltiadau

i'r holl gorff.

Ni waeth pa faint fyddo ein doethineb na'n dawn, boed ein

zel a'n dyledswyddau fyth mor danllyd a lliosog, os na bydd

y cwbl yn cael eu bywhâu trwy gariad, ni bydd o ddim lleshâd.

" Deisyfwch y doniau goreu," medd yr apostol ; mae hyny yn

ffordd ragorol i adeiladu yr eghvys ; ond yn union y mae }T1

chwanegu, " Dilynwch gariad
;

" oblegid os heb hv%'n, nid yw dyn

o'r doniau mwyaf godidog ddim mwy at adeiladaeth ysbrydol yr

eglwys nag " eíydd yn seinio, neu symbal yn tincian." " Cariad

sydd yn adeiladu." Mae y cynghor mwyaf trwsgl, a'r cerydd

mw}'af llym, os bydd yn tarddu o galon dyner a charedig, }ti

debyg iawn o effeithio yn dda. O y mae lle i ofni fod llawer o

honora wedi Uafurio yn hir i ychydig ddyben, o herwydd nad yví

cariad Crist yn ein cymheil yn y cwbl, ac yn ffrydio oddiwrthym

trwy bob gair, ymddygiad, a g\s'einyddiad o'r eiddom tuag at yr

eglwys ! Yr ydym wedi ein ffurfio yn eglwysi o bwrpas fel y

byddai i bob un weini rhywbeth i leshâd yr oll, a derbyn yn

ol oddiwrth yr oU iddo ei hun drwy gydymgynghori, bwrw

golwg dros, a gwasanaethu ein gilydd drwy gariad. Ond geUir

gofyn i lawer un, Pwy a gynnorthwyaist di ar ol dyfod i'r

cymundeb hwn? pwy a aU dd)^veyd ar ol bod yn dy gyradeithas

di erioed mai gweU yw dau nag un? pa frawd a gyfodaist di wedi

syrthio? ac wrth bwy y gorweddaist di yn nghyfeiUach dyner yr

efengyl nes eu cynhesu yn fwy at Grist a'i achos ? Gwaith Uawer

drwy y blynyddoedd, dybygid, fel Peninah gynt, yw cythruddo

ac annhymheru ysbrydoedd eu cyfeiUion. Maent fel pe byddent

wedi dyfod i'r eghvys o bwrpas i aflonyddu ar ei heddwch, ac i

wanhâu ei hundeb. Yn Ue bod eu perthynas â'u brodyr yn

foddion i ddw)Ti eu cydymdeirnlad a'u tynerwch i ymarferiad,

mae yn wastad yn achlysur i gyffroi eu drwgdybiaeth, eu heiddig-

edd, a'u cenfigen. Os Uefarant y gwirionedd, y maent yn ei

lefaru megys â thafod y wiber; mae eu geiriau chwerwon fel

brathiadau gwenw}mig yn archoUi ac yn Uidio'r corff, yn Ue bod o

faeth a chynnaüaeth iddo. Mae Uawer yn nh Dduw yn bwyta
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o'r un bara ac yn yfed o'r un cwpan, âg na oddef eu hanghariad

tuag at eu gilydd iddynt wneuthur felly wrth un bwrdd ond

bwrdd yr Arghyydd. O fel y raae yr ordinhadau sanctaidd

yn cael eu halogi ! ac y mae yn ddiammheu fod y rhai sydd

yn dyfod ynghyd i ymarfer â hwy yn y modd hwn yn dyfod

ynghyd er gwaeth ac nid er gwell. Wedi'r cwbl, mae yn ofer i

neb hòni ei fod yn caru saint Duw yn gyffredinol, os nad ydyw

yn actio cariad yn \vresog at y rhai sydd yn yr un gymdeithas âg

ef ei hun. GaUwn fod yn sicr mai wrth ein hymddygiad at

y rhai hyn y bydd Mab Duw yn profi ein cariad at ei holl

deulu yn y farn a ddaw.

V. Ystyriwn yr ahvad uchel sydd am loideb a chariad yn ngair

Duw, yr hon sydd luedi ei seilio ar yr egwyddorion egluraf yn

nghrefydd Crisf, ac yn cael ei chefnogi trwy y cymhelliadau mwyaf
toddeäig a ddichon effeithio arfeddwl credadyn.

Mor fynych y cyfarfyddwn âg annogaethau tebyg i'r rhai can-

lynol : "Byddwch yn unfryd â'ch gilydd—dywedwch yr un peth

—wedi eich cydgysylltu yn yr un meddwl ac yn yr un farn—yr

un cariad genych, yn gyttûn, yn synied yr un peth—cerwch eich

gilydd o galon bur yn helaeth—mewn cariad brawdol byddwch

garedig i'ch gilydd—na fyddwch yn nyled neb o ddim ond o

garu bawb eich gilydd." lë, y mae rhyw arbenigrwydd yn yr

ahvad am gariad yn anad un rhinwedd arall yn y Bibl. Wedi

nodi llîaws o ddyledswyddau eraill, mae yr Ysbryd Glân yn codi

hon goruwch y cwbl : "Am ben hyn, byddwch oll yn unfryd, yn

cydoddef â'ch gilydd, yn caru fel brodyr, yn drugarogion, yn

fwynaidd—am ben hyn oU, gwisgwch gariad—o flaen pob peth,

bydded genych gariad helaeth tuag at eich gilydd."

Y mae'r gorchymyn hwn hefyd yn cael ei gymhell arnom drwy

yr ystyriaethau mwyaf bywiog a thyner a ddichon fod. Megys

yn gwybod nad oes dim mor efifeithiol i gynnyrchu cariad â

chariad ei hun, mae yr Arglwydd lesu, wrth wasgu y ddyled-

swydd hon at ei ddysgyblion, yn crybwyll yr esiampl uchaf o

hono a ymddangosodd hyd yn nôd ynddo ef ei hunan :
" Cariad

mwy na hwn nid oes gan neb, sef, bod i un roi ei einioes dros ei

g}'feilhon. Chwychwi yw fy nghyfeiUion, os gwnewch pa bethau

bynag yr wyf yn eu gorchymyn i chwi." Ac yn awr, " dyma

fy ngorchymyn i"—myfi bîau hwn—hwn yn anad un yw fy
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ngorchymyn i
—"ar i chwi garu eich gilydd, fel y cerais i chwi."

" Hyn," medd efe drachefn, "hyn yr wyf yn ei orchymyn i chwi,

garu o honoch eich gilydd." Yr un modd y mae yr apostol loan,

yntau, yn cyfeirio ei frodyr at y groes, ac yn gwaeddi, "Anwylyd,

os felly y carodd Duw ni, ninnau hefyd a ddylem garu ein

gilydd."

Mae holl ragorfreintiau digyffelyb credinwyr, y cwbl a fwynhëir

ganddynt yn y byd hwn, a'u gobaith i dragywyddoldeb, yn cael

eu defnyddio yn yr efengyl fel cymhelliadau i gariad brawdol. A
oes genych chwi barch i hynafiaeth ? ' Dyma'r " gorchymyn hen,

yr hwn oedd genych o'r dechreuad ;
" nid yn unig o ddechreuad

Cristionogaeth, ond o ddechre'r byd ; "ar yr hwn y mae yr holl

gyfraith a'r proph'vydi yn sefyll." A ydych chwi yn ysu am
newydd-deb? "Gorchymyn newydd," medd y Gwared\vr, "yr

wyf yn ei roddi i chwi, ar garu o honoch eich gilydd," nid yn

unig fel chwi eich hunain, ond "íel y cerais i chwi." Carodd ef,

ni a wyddom, nes dodi ei einioes drosom, "a ninnau a ddylem

ddodi ein heinioes dros y brodyr." Ac yn wir pan y gwelir

dynion yn barod i wneuthur hyn, gelUr dywedyd, "Edrych ar

hwn, dyma beth newydd." Boed i'n ffydd weithredu ar ei gariad

mawr ef, nes y byddo ein calonau yn cael eu hysu gan awydd

cadw ei orchymynion a dilyn ei esiampl. A fynech chwi wybod

eich bod yn caru Duw, ac wedi eich geni o hono ? "Pob un a'r

sydd yn caru yr hwn a genedlodd sydd yn caru hefyd yr hwn a

genedlwyd o hono. Yn hyn y mae yn amlwg plant Duw, a

phlant diafol : pob un a'r sydd heb wneuthur cyfiawnder, nid yw
yn caru Duw, na'r hwn nid yw yn caru ei frawd. Nyni a wydd-

om ddarfod ein symud ni o farwolaeth i fywyd, oblegid ein bod

yn caru y brodyr. Yr hwn nid yw yn caru ei frawd, y mae yn

aros yn marwolaeth. Yn y ty^yyUwch y mae, ac yn y tywyUwch

y mae yn rhodio ; ac ni vVyr i ba le y mae yn myned, oblegid y
raae'r tywyUwch wedi daUu ei lygaid ef " A fynech chwi wybod
eich bod yn ddysgybUon i Grist ? " Wrth hyn y gwybydd pawb

mai dysgybUon i mi ydych," medd Crist, " os bydd genych gariad

i'ch gilydd." Y gorchymyn mawr a roddais i chwi, yr esiampl

nodedig a osodais i o'ch blaen, a'r amcan neiUduol sydd genyf

i'w gyflawni ynoch a thuag atoch, ydyw adferu cariad yn eich

mysg. "Wrth hyn," gan hyny, "y gwybydd pawb raai dysgybl-
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ion i mi yd) ch, os bydd genych gariad i'ch gilydd." A fynech chwi

weled eglwysi y saint yn fwy cysurus ? " Fel y cysurid eu calon-

au hwy, wedi eu cydgysylltu mewn cariad," medd Paul. "Wele

mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd ! Y mae

fel yr enaint gwerthfawr," yn gwneyd dynion yn ystwyth iawn

tuag at eu gilydd, ac yn perarogli yn hyfryd yn eu mysg. A
fynech chwi bresennoldeb Duw yn fwy aralwg gyda'i bobl?

" Syniwch yr un peth, byddwch heddychol, a Duw y cariad a'r

heddwch a fydd gyda chwi." lë, a ddymunech chwi gymaint o

ogoniant a heddwch ag a ddichon Duw osod ar eich natur chwi

byth? "Perffeithier chwi raewn cariad."

Y fath degwch sydd ar y dyn ag sydd yn llawn o hwn ! "Car-

iad, o Dduw y raae
;

" ie, cariad ydyw Duw ei hunan ; a'i ddelw

ef, y peth drwy yr hwn y raae enaid y credadyn yn cael yr agos-

hâd penaf raewn tebygolrwydd at y Duwdod ma«T ag a ddichon

creadur fwynhâu byth, ydyw cariad. Dyna y ffordd drwy yr hon

yr ydym yn aros yn Nuw, a Duw ynom ninnau. Cariad oedd ei

ragoriaeth a'i ogoniant Ef, yr Hwn sydd decach na meibion

dynion, îe, oU yn hawddgar. Cariad yw cyflawnder y gyfraith
;

egwyddor fawr ei holl orchymynion, ac ysbryd ei holl ddyled-

swyddau. Mae cariad yn tori allan ymhob rhinwedd arall sydd

yn urddasu'r natur ddynol, yn fywyd ac effeithiclrwydd y cwbl.

"Y mae cariad yn hirymaros, yn gymwynasgar; cariad nid yw yn

cenfigenu ; nid yw cariad yn yraffrostio, nid yw yn yrachwyddo,

nid yw yn gwneuthur yn anweddaidd, nid yw yn ceisio yr eiddo

ei hun, ni chythruddir, ni feddwl ddrwg ; nid yw lawen am ang-

hyfiawnder, ond cydlawenhâu y mae â'r gwirionedd; y mae yn

dyoddef pob dira, yn credu pob dim, yn gobeithio pob dim, yn

ymaros â phob dim." Cymherwch gariad â doniau ysbrydol: mae

yn ffordd dra rhagorol. Gosodwch hwn yn yrayl grasau eraiU yr

Ysbryd : "y rawyaf o'r rhai hyn yw cariad." Ac yn y fuchedd

draw, pan y bydd llíaws o bethau sydd yn cylchynu crefydd yn y

bywyd hwn wedi darfod eu gwasauaeth, ac hyd yn nôd ein

grasau eraill yn derbyn rhyw gyfnewidiad, ffydd yn troi yr olwg,

a gobaith yn fwynhâd, yno "cariad byth ni chwymp ymaith."

Cariad fydd ysbryd y nef ei hun. Yno, o'r diwedd, bydd

cenfigen, eiddigedd, a'r holl amcanion hunanol wedi darfod

;

anhunanoldeb yn teyrnasu mwy. Yno, bydd hapusrwydd pob
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un yn hapusrwydd yr oll, oblegid bydd yr oU yn un i dra-

gywyddoldeb.

VI. Annogwn ein darllenwyr i fyfyrio mwy ar yr undeb gog-

oneddus hwn yn yr esianipl nodedig sydd genytn o hono yn yr

eglwys aýostolaidd, cynllun yr eglwys gristionogol hyd ddiwedd

y byd.

Dan yr efengyl yr oedd y cariad hwn i'w ddwyn allan i ber-

ífeithrwydd. Dyma'r pryd yr oedd canolbwynt yr undeb i ym-

ddangos, a seiliau yr undeb i gael eu gosod yn nghnawdoh'aeth ac

angeu Crist. Dyma'r pryd yr oedd yr athrawiaeth am gariad

brawdol i gael ei dadguddio—yr hen orchymyn oedd genym o'r

dechreuad i gael ei ddwyn allan yn orchymyn newydd yn esiampl

Crist, yn nhymher ac ysbryd ei ganlynwyr, ac mewn Uíaws o

ddyledswyddau tyner cariad nas adnabyddwyd mo honynt o'r

blaen. Ofn oedd crefydd dan yr hen destament ; cariad yw hi

o dan y newydd. Mewn oesoedd eraiU yr ydoedd megj's yn

amser i ryfel, i rwygo ac i wasgaru; ond gwaith mawr goruch-

wyhaeth cyflawnder yr amseroedd ydyw crynhoi ynghyd yn

Nghrist
; y mae yn amser i heddwch, i garu, ac i adeiladu. O

dan yr oruchwyHaeth hon, mae'r hen brophwydoHaethau am yr

undeb goruchel hwn i gael eu cyflawni yn llawn : crwydriaid

Israel i gael eu cynnull, a gwasgaredigion Judah eu casglu o

bedair congl y ddaear—y ddau bren a dorwyd oddiwrth eu

gilydd yn nyddiau Rehoboam i gael eu cydio y naiU wrth y
llall, a'u g^vneyd yn un pren yn Uaw y Messíah. a'r olewydden

wyUt i gael ei himpio i mewn yn eu plith hwy ; eu cenfigen wedi

ymadael, a'r hen gâs wedi darfod, a Duw wedi rhoddi iddynt

un galon ac un ffordd i'w ofni byth.

Yr oedd rhyw duedd gwasgu at eu gilydd, mae yn wir, yn y

saint drwy'r oesoedd. Yr oeddynt yn un yn nheulu Seth; a

phan y Uîosogodd hwnw, ni a'u cawn ynghyd mewn modd mwy
cyhoeddus i alw ar enw yr Arglwydd. Wedi i had Abraham

drachefn hosogi yn Uawer o deuluoedd, gwnaeth yr Arglwydd

hwythau yn un eglwys o dan Sinai. Ond er y cwbl, yr oedd y

cariad yr ydym yn sôn am dano heb ddyfod i'r gohvg yn iawn,

ac yr oedd undeb mwy coeth yn aros eghvys Dduw. Yr oedd y
rhai a unid yno yn blant i'r un Tad o'r blaen, a'r rhai hyny yn

cael eu cysyUtu â'u gilydd drwy gylch haiarnaidd cyfreithiau o
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natur wladol ; ac wedi'r cyfan yr ydoedd yn fwy o unffurfiaeth

nag o undeb. Yr oedd yr oU yn fwy effeithiol i gynnyrchu cas-

ineb rhyngdd}Tit âg eraiU nag i gynnyrchu teimladau tyner cariad

ysbrydol rhyngddynt â'u gilydd. Os deuai ambell rai o'r hen

genedloedd i mewn fel proselytiaid, "dyfodiad," ac nid "cyd-

ddinasyddion " a fyddent, o leiaf rhyw ddosbarth o honynt; wedi

hyny, mewn rhyw gyntedd ar eu penau eu hunain y byddent yn

arferol o addoli, heb eu cydgorfifori yn llawn â theulu Duw. Yr

oedd yr Arglwydd lesu yn llawenychu wrth feddwl fod yr amser

yn agoshâu pan y byddai pob gwahaniaeth fel hyn wedi darfod.

" Bydd un gorlan, ac un Bugail," medd efe. Felly, wedi iddo

ddattod canolfur y gwahaniaeth, a gwneyd heddwch drwy waed

y groes, efe a sefydlodd oruchwyUaeth yn yr hon nid oes na

GroegwT nac luddew, caeth na rhydd, ond credinwyr yn un yn

Nghrist.

O'r diwedd, dyma'r gymdeithas newydd yn cael ei ffurfio dan

dywalltiad rhyfeddol yr Ysbryd ar ddydd y pentecost. A chàn

gynted ag y daeth hi i'r golwg, yr oedd ei hundeb mor amlwg a

rhagorol fel y denai lygaid yr ysgrifenydd sanctaidd oddiwrth

bob peth arall a berthynai iddi. Mae yn crybwyll am dano

drachefn a thrachefn, oblegid ei fod yn effaith ryfeddol o allu

Dwyfol, ac yn gyflawniad o addewidion a phrophwydoliaethau y

gair, ac oblegid y mynai yr Arglwydd hefyd godi yr eghvys

apostolaidd yn y peth hwn yn esiampl i gristionogion yr oesoedd,

a dangos iddynt pa mor gymeradwy ydyw undeb ganddo ef, a'i

fod yn sicr yn brif hynodrwydd yr eglwys bob amser ag y byddo

yr Ysbryd yn dywalltedig arni. Dywedir fod credinwyr yr amser

hwnw yn gyttûn, yn parhâu felly mewn gweddi ac ymbil, yn yr

un man, ac o'r un grêd, o un galon ac un enaid, ac un pwrs

iddynt i gyd. Er eu bod yn wr a gwragedd, yn luddewon o

bob cenedl dan y nef, ac yn Uîaws mewn rhifedi, eto yr oeddynt

oll yn un. Ni ddywedai neb fod dim a'r a feddai yn eiddo ef ei

hun, eithr yr oedd ganddynt bob peth yn gyffredin. Ac nid

oedd Uîosogi eglwysi ar hyd y gwledydd yn ddim amgen nag

ymëangiad y gymdeithas hon : y fam eglwys yn ol yr addewid yn

tori allan ar y Uaw ddehau ac ar y llaw aswy, a'i hâd yn etifeddu'r

cenedloedd ; ei meibion yn cael eu dwyn o bell, a'i merched eu

magu wrth ei hystlys, yr hyn oedd yn llawenydd mawr i'r eglwys
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yu Jerusalem. Yr oedd undeb cristionogol y prj'd hwn, nid yn

unig yn wir, ond yn amlwg ac yn dyner dros ben ; nid yn unig

yr oedd aelodau pob cymdeitbas neillduol yn un â'u gilydd, ond

yr oedd yr eglwysi trwy'r byd yn un, yn teimlo ac yn gweithredu

felly tuag at eu gilydd—yr oll yn gweddío dros yr oll. Ni a'u

cawn hwy yn helpio eu gilydd mewn cyfyngder, yn ymgynnùU i

drîn achosion eu gilydd drwy gynnrychiolwyr mewn cymanfa-

oedd, yn anfon ymwelwyr ac yn ysgrifenu llythyrau i gysuro a

chyfnerthu y naiU y llall, yn Uawen wrth gydgyfarfod ac yn wylo

wrth ymadael, íe, yn ymgofleidio ac yn cusanu eu gilydd, gan

mor rymus y gweithiai serchogrwydd cristionogol yn eu myn-

wesau. Nid oedd yr hoU enwau oedd ar gristionogion y pryd

hwn yn dynodi dim ond eu perthynas â Christ, a'r undeb serchog

ag oedd rhyngddynt yn eu mysg eu hunain : y corff—nid y corff

hwn neu gorff arall, ond y corff—y dejTuas, yr eglwys, priodas-

ferch gwraig yr Oen, a'r brodyr. Yr oedd yr hoU enwau sect-

aidd heb wneyd eu hymddangosiad ; ac os byddai anghen am
enw i wahaniaethu rhyw ddosbarth o'r eglwys oddiwrth ddosbarth

arall, nid oedd yr un i'w gael ond enw'r wlad neu'r ddinas lle yr

oedd yr aelodau yn byw, megys eglwysi Judea, neu eglwj-si

Macedonia. O hwn yx enwid yr hoU deulu y pry^d hwnw ar y
ddaear yn gystal ag yn y nefoedd. Dywed dynion cyneíìn â

gwaith }T hen dadau cristionogol, nad yw eu calonau byth yn

ymëangu yn fwy nodedig, na'u geneuau yn agoryd gyda mwy o

hyawdledd, na phan y byddant yn llefaru am jt eglwys yn

llydanu trwy'r byd, ac eto yn para yn un. "Mae pob rhyw-

ogaeth yn cael ei olrhain i'w wreiddyn," medd un o honynt;

"yr egl\^7si Uíosog sydd yn bod yn a^^T ydynt yr un eglwys

hono a sylfaenwyd gan yr apostoUon, o'r hon y maent oU

wedi deiUio." Gan ei chyffelybu i'r haul, arferent ymffrostio

ei bod yn estyn ei phelydr drwy yr hoU fyd, ac eto yn

cyfansoddi ond un goleuni. Gogoniant y corff mawr yn eu

golwg hwy, tybygid, ydoedd ei fod, er ymwasgaru dros y

ddaear, yn cael ei fywhàu o hyd gan un enaid, yn teimlo âg

un galon, yn gweled âg un Uygad, ac yn Uefaru âg un genau
; y

fath undeb mewn ffydd ac ymarferiadau, ac yn enwedig mewn
cariad a serchogrwydd rhwng ei hoU aelodau, fel nad oedd

dim ond amgylchiadau yn eu Uuddias i gyfarfod yn yr uu lie.
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O y mae'r gogoniant hwn wedi coUi oddiar Gristionogaeth

er ys llawer oes ! Mae meluschwantau dynion wedi tori allan

yn rhyfeloedd ac yraladdau yn yr eglwys yn gystal ag yn y byd

;

mae gwisg ddiwnîad y Gwaredwr wedi ei rhwygo, a theyrnas yr

Emanuel fel wedi ymranu yn ei herbyn ei hun. Prin y medr

pleidiau crefyddol yn awr fyw yn heddychol er cael byw ar

wahân ; ond gwylio eu gilydd y maent fel teyrnasoedd eiddigus

;

ac yn aml y mae lle i ofni eu bod yn profi dirgel foddlonrwydd

yn aflwydd y naiU y llall, a phob plaid yn rhy awyddus i'w

hadeiladu ei hun ar ddinystr y pleidiau eraill. Nid anfynych

yn ein dyddiau ni y gwelir y naiU eglwys yn bwrw aelod allan,

ac eglwys arall yn awyddus yn ei dderbyn ef i mewn ; ac yn lle

cydymdrech i droi dynion o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant

Satan at Dduw, yradrechir yn rhy fynych i'w troi o sect i sect,

a hyny gyda llawer o gynhen a gwag-ogoniant. Dywedyd ei

bod yn gwbl fel hyn a fyddai yn gam â chenedlaeth plant Duw
;

ond fod llawer iawn o ymbleidio, ac o'r teimladau ansanctaidd

hyn rhwng cristionogion â'u gilydd, sydd wirionedd rhy ddiam-

raheuol. A gAvaeth na'r cwbl ydyw nad oes ond ychydig yn

galaru o herwydd cyflwr rhanedig eglwys Dduw. Dichon y
gofidiwn ni ronyn pan y delo ymraniadau i mewn i'n cyfundeb

ni ein hunain; ond am ymraniadau yr eglwys fawr, y mae

meddyliau y cristionogion wedi cynefino â hwy, oblegid eu

bod wedi myned raor gyfifredin, ac wedi para raor hir, fel nad

oes neb yn dysg%vyl dim yn amgenach, nac yn eu hystyried yn

ddim o'u lle. Mae rhai crefyddwyr fel pe byddent wedi colH

pob iawn syniad am natur cariad brawdol ; nid ydynt yn ystyried

rao hono yn ddim amgen na rhyw ewyllys da i ddynion yn

gyfifredin, neu deimlad caredig rhwng plwyfolion au gilydd.

Ac y mae eraiU âg elfenau anghydfod yn gweithio yn eu myn-

wesau tuag at eu brodyr, ac yn aml yn tori allan m.ewn oerfel-

garwch, pellder, ammheuaeth o'u gilydd, surni tymher, y gair

garw, y wynebpryd digofus, a phob ymddygiad ag sydd yn

dangos diffyg y cariad nad yw "yn gwneuthur yn anweddaidd,

nac yn ccisio yr eiddo ei hun."

Ond beth yw y feddyginiaeth ? Crefydd ; adnewyddiad mewn
crefydd drwy nerth Ysbryd Duw. Os palla y bywyd hwn o'r

corfif, raae yr aelodau yn ddigon sicr o bydru, a syrthio oddiwrth
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eu gilydd. Pa heddwch a ddysgwyliwn ni os bydd proffeswyr yn

gyffredin yn " ddynion â'u serch arnynt eu hunain, yn ariangar,

yn yraffrostwyr, yn feilchion, yn angharedig, yn enllibaidd, yn

anfyn, ac yn ddiserch i'r rhai da ì " lë, a thra byddo pobl

dduwiol yn parhâu yn gnawdol, ac yn rhai bach yn Nghrist

a'i grefydd, mae cynhenau ac ymbleidio bron }Ti sicr o fod

yn eu pUth. Felly pan y mae yr apostohon yn ymgais am
feithrin heddwch ac undeb yn yr eglwys, naaent yn wastad yn

argymhell ar gristionogion ymadne^v)-ddiad yn ysbryd y meddwl,

a g^^'isgo y dyn newydd, meithrin y ddoethineb sydd oddiuchod,

y meddwl oedd yn Nghrist lesu, a rhodio yn yr Ysbryd Glân, a'r

cyffelyb. Mewn gair, duwioldeb—mwy o dduwioldeb—dyma

sydd ganddynt i'w arganmawl fel tir a gwreiddyn a gobaith i

gariad. Pan y mae crefydd yn nerthol weithio yn eneidiau'r

saint, y mae yn eu galluogi i adnabod eu gilydd yn haws, ac

i gydnabod eu gilydd yn fwy cHr fel cydetifeddion anfaru'oldeb

a'r gobaith sydd yn nghadw iddynt yn y nefoedd ; ac y mae hyn

yn dyfod â hwy i deimlo eu bod yn un, ac yn un dros dra-

gywyddoldeb. O ganlyniad, maent yn dyfod i gymdeithasu

ychwaneg â'u gilydd ; ac felly mae eu hadnabyddiaeth o gym-

eriad, ysbryd, a phrofedigaethau eu gilydd yn dyfod yn fwy

cyfeillgar a thrwyadl, yr hyn sydd yn effeithiol iawn i gydgysylltu

eu calonau mewn cariad. Fe ellid meddwl, mae yn wir, gan fod

cymaint o ddrwg yn y galon, y byddai bod yn anwybodus

o'u gilydd, yn hytrach na bod yn adnabyddus, }ti fwy o help

i gariad. Ond i'r gwTthwyneb y mae, oblegid fod anwybodaeth

yn cynn}Tchu ammheuaeth ac anymddiried, yr hyn sydd yn

Uuddias credinwyr i ymoUwng yn rhydd a diofn i fynwes eu

gilydd. Ond ni wna adnabod drwg a gwendidau eu gilydd,

ar ol plymio eu dyfnder, a chael fod gwaelod caled egwyddorion

crefydd odditanodd, ddim ond ennyn eu tosturi a'u cariad yn

fwy, yn enwedig gan fod pob un yn deimladol o'r un pla yn

ei galon ei hun.

Ac os ydyw undeb y saint yn cael ei anmharu trwy opiniynau

croes a dadleugar, mae yn sicr y byddai adf}nviad ar wir grefydd

yn yr eglwysi yn feddyginiaeth fawr i hyny ; oblegid, yn un peth,

y mae ansawdd wir dduwiol ar y galon yn ddiogehvch mawr rhag

gwyro mewn barn. Mae yn lladd ysbryd cyfeiliorni, ac felly yn
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tueddu i wneyd cristionogion o'r un farn. " Y rhai llariaidd

a hyíforddia efe mewn barn, a'i ffordd a ddysg efe i'r rhai

gost}Tigedig." Ac megys y mae yn eífeithiol i'w gwneuthur o'r

un feddwl mewn pethau mawrion, y mae yn eu dysgu hefyd

i oddef a chyd-ddwyn â'u gilydd yn wyneb gwahaniaeth golyg-

iadau mewn pethau bychain a dibwys, gan ddysgwyl y bydd

i'r Arglwydd grasol o'r diwedd feddyginiaethu holl gamsyniadau

credinwyr. Dyma yr ysbryd yr oedd yr apostol Paul yn ei

amaethu yn yr eglwysi :
" Er hyny," medd efe, sef, er methu

cydweled ymhob peth, "
y peth y daethom ato, cerddwn wrth yr

un rheol, syniwn yr un peth ;
" hyny yw, ymroddwn i fyw yn

dduwiol, gan gydweithredu yn serchog â'n gilydd ymhob peth ag

yr ydym eisoes wedi ein hennill i gydweled yn ei gylch. " Ac os

ydych yn synied dim yn amgenach," yn wahanol eich meddyliau

am rywbeth, ni phery y gwahaniaeth ddim yn hir,
—

" hyn hefyd

a ddadguddia üuw i chwi." Mor brydferth yw tyraher lednais yr

efengyl ! Y fath fyd o ymrysoniadau y buasai eglwys Dduw wedi

eu gochelyd pe buasai yn wastad yn yr ysbryd hwn ! Os bydd

dynion fel hyn yn cael eu galw i ymdrech yn mhlaid y ffydd,

maent yn sicr o ddyfod allan " mewn addfwynder i ddysgu y rhai

gwrthwynebus, i edrych a roddo Duw iddynt hwy ryw amser

edifeirwch i gydnabod y gwirionedd." Os teimlant ddrwg-

anwydau yn cyffro, maent yn barod i ofyn, Beth sydd yn

ennyn yn fy mynwes i ? Onid rhpvbeth ydyw o g}'fathrach

uffern? A all hwn fod o ryw wasanaeth i wirionedd Duw?
Y mae yma dân, mae yn wir, ond tân heb oleuni ydyw, ac

mi a ddylwn gofio tân o ba wlad yw hwnw.

Byddai adfywiad crefydd yn ddiammheu yn feddyginiaeth

fawr i'r eghvysi oddiwrth yr hoU ddrygnawsedd hwnw o ba un y

tardd cymaint o ymddygiadau anweddaidd sydd, nid yn unig

yn dangos diffyg cariad yn y fynwes a'u cynnyrchant, ond hefyd

mor niweidiol iddo ymhob mynwes arall. Beth, er esiampl, a

ddichon fod o fwy o niwed i gariad brawdol na bod cristionogion

yn barod ar bob achlysur i gamddëongli golygiadau eu gilydd,

a'u gosod allan yn waeth nag ydynt—i briodoU amcanion drwg,

pryd na byddo hyny yn amlwg—i gyhoeddi a mw-yhâu coll-

iadau eu gilydd—i arfer chwerwder, trahâusder, a haerllugrw>'dd

yn yr wyneb, ac athrod, enllib, a phob ystryw gyfrwysddrwg
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o'r tu cefn, er disodli a drygu y naill y llall
;
pob un yn bwTW

ei wenwyn allan yn Uysnafedd ar gymeriad ei frawd, yn actio y

tarawydd yn aml hyd yn nôd wrth gyflawni dyledswyddau cref-

yddol, ac yn hoflî lletta meddyliau angharedig a dyfeisio ffyrdd

i wneyd eu gilydd yn anghysurus, îe, yn aml yn eistedd ar achos

tragywyddol a choUfarnu y naill y llall fel dynion amddifaid o

gydwybod ac uniondeb calon gyda Duw ! Ond pan dywallter

yr Ysbryd ar yr eglwysi, bydd y drwg-anwydau hyn yn cael eu

darostwng, ffydd yn dyfod yn fwy ddiffuant ar Grist, ac yn

gweithio yn fwy nerthol trwy gariad tuag at ei holl eiddo ef.

Mae yr ansawdd yma ar ysbryd cristion yn gwahardd pob ym-

ddygiad sydd yn clwyfo ac yn tristâu cariad, ond i'r gwrthwyneb

yn tori allan i'r holl weithrediadau tyner hyny ag sydd mor

eíîeithiol i'w gynnyrchu a'i feithrin yn mhawb o'i amgylch. Fel

hyn mae yr hoU gorft drwy gariad yn ei adeiladu ei hunan mewn
cariad. Yn y dymher hon mie pawb yn ofalus i beidio rhoi na

chymeryd tramgvvydd—pawb yn dilyn yr hyn a berthyna i hedd-

wch, ac yn ceisio lleshâd a chysur eu gilydd—pob un yn barod i

ymwadu âg ef ei hun, ac i foddhâu ei gymydog ymhob peth sydd

dda er adeiladaeth iddo, gan fod yn dyner o'i deimladau, cyd-

ddwyn â'i wendid a'i ragfarn, a chuddio llíaws o'i bechodau—yr

henuriaid yn dadol wrth yr ieuainc, a'r ieuainc yn ostyngedig i'r

henuriaid, yn ofalus rhag eu briwo, ac yn ymdrechgar i'w hanfon

i lawr yn dringar tua'r bedd. Mewn cymdeithas fel hyn, nid yw
gwahaniaeth mewn graddau ac oedran, gras a doniau, ddim

amgen nag achlysuron i weithredu cariad, a mantais i ddangos

prydferthwch ei chydgordiad yn fwy amlwg, ac i wneuthur ei

hundeb yn fwy cadarn.

Pan y gwelo Duw yn dda dywallt ei Ysbryd ar ei eghvys, ceir

dywedyd unwaith yn rhagor am gristionogion, " Gwelwch fel y
maent yn caru eu gilydd !

"



DYLEDSWYDDAU YR EGLW7S TUAG AT EI

GWEINIDOGION.*

3 lOAN 8: "Ni a ddylem gan hyny dderbyn y cyfryw rai, fel y byddom
gydgynnorthwywyr i'r gwirionedd."

PAN y mae yr Arglwydd yn dwyn dynion i berthynas â'u

gilydd yn ei ras, neu yn ei ragluniaeth, mae gan y pleidiau

yn wastad ryw ddyledswyddau neiUduol i'w cyflawni y naill

tuag at y llall. Felly y mae gan weinidogion y gair tuag at

yr eglwysi, a chan jt eglwysi tuag atynt hwj^thau. Mae gan

yr eglwys hefyd, yn gyfansoddedig o swyddogion ac aelodau,

ddyledswyddau pwysig i'w cyflawni tuag at y byd. "Yr oedd

Duw wedi addaw Canaan i Abraham," medd un duwinydd;

" ond yr oedd yn rhaid i Israel ei chymeryd hi ; ac felly addaw-

wyd y byd i Grist, ond y mae yn rhaid i gristionogion ei

orchfygu, a chymeryd meddiant o hono yn ei enw ef." Dyma
amcan mawr yr eglwys a'i gweinidogion ; er mwyn hyn y maent

yn hanfodi; ond y mae gan bob un o'r ddwy ochr eu gwaith

priodol eu hunain i'w gyflawni, er ei ddwyn ymlaen a'i gyr-

haeddyd. Mae llawer o ddyledswyddau pwysicaf yr eglwys tuag

at y byd i'w cyflawni trwy offerynoldeb ei gweinidogion. Pa

bethau bynag gan hyny a wnelo hi, neu a ddylai wneuthur, er

eu cynnorthwyo hwy yn nghyflawniad y cyfryw ddyledswyddau, y

mae yn a thrwy hyny yn cyflawni ei dyledswyddau ei hunan

tuag at y byd. Trwyddynt hwy yn arbenigol y mae'r saint i

* Y sylwadau hyn a draddodwyd fel Anerchiad neu Araeth yn y Cj'farfod

Ordeinio yn Nghymdeithasfa Caernarfon, Medi, 1851, pryd y neillduwyd i

waith y weinidogaeth y Parchn. Hugh Jones, Llanerchymedd, John Charles,

ieuaf, a James Donne, o Fôn ; David Davies, Caemarfon, a Samuel Roberts,

Bangor, Gwelir mai Mr. Hugh Jones (hynaf), a Mr. Donne, sydd o'r pump
yn fyw yn awr.
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gadw athrawiaeth y ffydd, a dysgyblaeth ac iawn drefn yn yr

eglwysi. Yn eu personau hwy y maent i fyned i'r holl fyd, a

dysgu yr holl genedloedd, gan eglurhâu arogledd y wybodaeth

am Grist drwyddwynt hwy ymhob lle, ac felly bod, yn gyson

â thystiolaeth eu Gwaredwr, yn oleuni'r byd ac yn halen y ddaear.

Nid oes neb, dybygem, yn dysgu yr eglwysi yn eu dyledswyddau

tuag ato ei hun fel gweinidog yr efengyl yn fwy dibetrus na'r

apostol Paul. Ond marciwch ei ddull a'i ysbryd yn gwneuthur

hyny. Nid yw efe byth yn dadleu ei hawl gyda chwerwder

ysbryd, nac ychwaith yn galw am wasanaeth yr eglwysi mewn tôn

hyf ac awdurdodol, yn debyg i feistr yn gorchymyn ei weision i

weini arno ef ; ond yn hytrach y mae fel dyn mewn Uafur caled a
' than faich trwm, rhy drwm iddo ef, yn Uefain ar ei frodyr am eu

cydymdeimlad a'u cynnorthwy. Y gwaith, ac nid ei leshâd ei

hunan, oedd ar ei galon ef Geilw ar yr eglwysi i gydymdrech

gydag ef ynddo, gan gydweithio mewn gweddîau drosto ef ar

Dduw. Ac os anfonent iddo gynnorthwy arianol wrth ei

anghenrhaid, mae yn ei dderbyn gyda Uawenydd, ac yn cyd-

nabod y rhai â'i cynnorthwyent felly, yn wr a gwragedd, fel

ei gydweithwyr yn Nghrist. " Yr ydwyf yn dymuno arnat tithau,

fy ngwir gymhar," medd efe wrth un o'i gyfeilHon, " cymhorth y
gwragedd hyny y rhai yn yr efengyl a gydlafuriasant â mi." Yr

un ftunud dyma yr apostol loan, wrth annog yr anwyl Gaius

i barhâu yn ei garedigrwydd at genadon yr efengyl, yn dangos

fod y cyfryw rai, nid yn unig yn eu cynnorthwyo hwy, ond

yn " gydgynnorthwywyr i'r gwirionedd."

Goddefer i ni gan hyny ymofyn ychydig yn fanylach pa

gynnorthwy a ddichon yr eglwysi roddi i'w gweinidogion, mewn
trefn i gyflawni eu dyledswyddau tuag atynt, a bod yn gyd-

gynnorthwywyr i'r gwirionedd.

I. Maent i gynnorthwyo eu gweinidogion / gael y gwirionedd,

ac i'w osod allan yn briodol ger bron y byd. Chwi a ellwch fod

yn sicr fod y gwirionedd yn gorwedd yn ddwfn, a'r " peth sydd

bell a dwfn iawn, pwy a'i caiff?" DyUd ei "geisio fel ceisio

arian, a chwilio am dano fel am drysorau cuddiedig." Ac wedi

cael mesur o wybodaeth o hono, mae ei ddysgu i eraill drachefn

yn orchwyl ag sydd yn gofyn pob doniau dynol ac ysbrydol i'w

gyflawni. Mae gweiiiidog yr efengyl wrth ei swydd, chwi a
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wyddoch, i ddysgu gwybodaeth i'r bobl ; ac i'r dyben h\TOv.',

rhaid iddo fod yn ddysgedig ei hunan. Am hyny y mae Crist yn
ei ddarlunio fel " ysgrifenydd wedi ei ddysgu i deyrnas nefoedd,

^7n debyg i ddyn o berchen t, yr hwn sydd yn dwyn allan o'i

drysor bethau newydd a hen." Ac os darllenwch 2 Timotheus
lii. 14— 17> chwi a gewch weled beth yw y trysor hwn, a pha
fodd y mae'r gweinidog ffyddlawn i ddwyn allan o hono er

Ueshâd pechaduriaid. Ei drysor ydyw gwybodaeth o'r Ysgrythyr
Lân; ac y mae i'w ddefnyddio "i athrawiaethu, i argyhoeddi,
i geryddu, ac i hyfforddi mewn cyfìawnder." Ac er mwyn
dangos, dybygid, pa raddau a ddylai efe gyrhaeddyd yn y
pethau hyn, mae'r apostol yn dywedyd, " Fel y byddo dyn
Duw yn berffaith." Fel hyn, â llewyrch Dwyfol yn ei galon, ac
ymadrodd doethineb a gwybodaeth ar ei wefusau, mae gweinidog
yr efengyl i roddi i eraiU " oleuni gwybodaeth gogoniant Duw yn
wyneb lesu Grist."

Ond o ba le y mae'r dyn yma i gael yr hoU ddoniau hyn?
Nid yw gwybodaeth ddim ynddo ef yn gynhenid a gwreiddiol,

fel y mae yn Nuw. Na, fe'i ganwyd megys eraill " fel llwdn
asen wyllt

;
" ac y mae yn rhaid i bob gwybodaeth gael ei chasglu

i mewn cyn y bydd ganddo ddim i'w rhoi allan er adeiladaeth
rhai eraiU. Duw yn unig, mae yn wir, a ddichon wneuthur
gweinidog yr efengyl. Efe yn unig a all ei gynnysgaethu â
galluoedd cryfion, ei alw trwy ei ras, a dadguddio ei Fab ynddo
ef, mewn trefn i'w wneuthur yn bregethwr. Beth er hyny ? mae
gan yr eglwys hithau lawer i'w wneuthur er perffeithio dyn Duw.
Nid yw gras, chwi a wyddoch, ddim yn cyflawni diffygion

cyffredin y meddwl, nac yn dwyn dyn i feddiant o'r un o'r

manteision amryfal hyny ag sydd yn anghenrheidiol i'w ber-

ffeithio, hyd yn nôd mewn gwybodaeth ysgrythyrol. Pethau yw
^

y rhai hyn i'w hennill trwy lafur ; a chynnorthwyo pregethwr i'w

icyrhaeddyd ydyw un o ddyledswyddau arbenig yr eglwys tuag
lato. Yr oedd rhywbeth yn y deml gynt nad allasai neb ond
Duw ei hun ei roddi ; îe, Duw ei hunan oedd y rhywbeth hwnw

;

ond nid oedd hyny yn taflu dodrefn a cherfiadau Solomon o'r

naill du, eithr, i'r gwrthwyneb, gosodai neillduaeth a gogoniant ar

y cyfan. Yr un modd, er fod Duw yn wir yn y gweinidog ffydd-

lawn, mae hyny mor befl o wneyd ymgeledd ac amaethiad dynol
Cyf. III. 2 D
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yn afreidiol, fel os bydd dyn yn eu meddu, fod ysbryd y weinid-

ogaeth yn sicr o'u cysegru i wasanaeth y Gwaredwr. Gan mai

oddiuchod y mae pob rhoddiad daionus yn disgyn, y mae'r

cyfan, yr ysbrydol a'r cyffredin, lle bynag y maent yn cydgyfar-

fod, yn sicr o fod yn gynnorthwy i'w gi''ydd yn ngwasanaeth eu

Hawdwr. Y meddwl athryUthgar ac amaethedig ar y naiU law, a

lewyrcha megys gyda nefol ogoniant pan o dan eneiniad Ysbryd

y gwirionedd ; a'r gwirionedd, yntau drachefn, a ymddengys i

well mantais Ue bynag y byddo athryhth ac amaethiad wedi eu

sancteiddio a'u cysegru i'w wasanaeth.

Yr ysgoHon cyntaf y darllenwn am danynt yn y Bibl oeddynt

ysgoHon meibion y prophwydi, lle y byddai dynion ieuainc yn

cael eu meithrin o dan feistr cymhwys, prophwyd fynychaf, mewn
gwybodaeth ac ymarferiadau crefyddol, megys darllen, myfyrio,

gweddîo, ac eglurhau yr Ysgrythyrau, ac fel hyn eu cymhwyso i

fod yn athrawon cyhoeddus. Yr oedd yr apostohon eu hunain

wedi bod dan addysg gan Grist cyn eu danfon allan i bregethu,

ac îs-swyddogion yr eghvysi drachefn yn cael eu dysgu ganddynt

hwythau. Mae Paul, yr hwn ei hun oedd wedi meithrin

Timotheus yn ngeiriau'r ffydd, yn gorchymyn iddo yntau

draddodi y pethau a glywsai ganddo ef "i ddynion fifyddlawn,

y rhai a fyddent gymhwys i ddysgu eraill hefyd." " Yr eglwysi

fel hyn," medd Dr. Owen, " oedd athrofëydd Crist y pryd

hwnw." Yr oedd darpariaeth ynddynt, nid yn unig gogyfer â

pherffeithio'r saint yn gyffredinol mewn gras a sancteiddrwydd,

ond hefyd gogyfer â chymhwyso rhai o honynt i waith y weinid-

ogaeth. Nid oedd y Brenin mawr, gehid meddwl, hyd yn nôd

yn nhymmor y doniau anghyffredinol, yn diystyru manteision

dynol. Paham, er esiampl, y gwneid yr eghvys yn Jerusalera y
pryd hwnw yn athrofa pregethwyr i'r hoU fyd ? Onid am fod ei

haelodau hi, gan mwyaf, wedi cael dygiad crefyddol i fyny

o'u mebyd ? Yr oedd yn eu mysg hwy lawer, dybygid, fel Paul,

wedi eu meithrin wrth draed doctoriaid y gyfraith, ac wedi

derbyn felly egwyddorion a hadau yr efengyl allan o'r Hen
Destament yn eu hieuenctyd. Ac erbyn fod yr addysg gristion-

ogol yn perffeithio hyny, a goleuni yr Ysbryd yn bywhâu'r cyfan,

yr oeddynt hwy ar unwaith yn gymhwys i ddysgu eraiU. Ac
felly ar wasgariad yr eglwys yn Jerusalem gan yr erlidigaeth, yr
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ydym yn darllen fod y rhai a wasgarasid yn tramwyo y gwledydd

gan bregethu'r gair.

Yr oedd y drefn uchod o feithrin dynion i'r weinidogaeth yn

parhâu, dybygid, ymysg yr hen gristionogion ar ol dyddiau

yr apostolion. Mae Calvin yn hysbysu i ni fod dynion sanctaidd

yr oesoedd hyny, niewn trefn i adael ar eu hol ddarpariaeth

gymhwys i'r eglwys, yn cymeryd o dan eu gofal, eu harweiniad,

a'u dysgyblaeth, ddynion ieuainc, pa rai, trwy gydsyniad ac

awdurdod ea rhieni, a ymroddent i'r filwriaeth ysbrydol ; a

byddent yn eu hyfforddi hwy o'u hieuenctyd, fel na ddelent

yn newyddian ac anfedrus i'r gweinyddiad o'u swydd. Yr

ydoedd yn sefydUad cysegredig a buddiol iawn, medd efe, bod

iddynt hwy, y rhai a gysegrent eu hunain a'u gwasanaeth i'r

eglwys, gael eu dwyn i fyny o dan ofal yr esgob, fel na byddai i

neb gael gweinyddu yn yr eglwys ond efe yr hwn a fyddai

yn meddu deall da yn flaenorol, ac wedi sugno athrawiaeth

iachus o'i febyd, a chael ei sefydlu trwy ddysgyblaeth fanol mewn
arferion sobr a buchedd sanctaidd a da, yn gystal â'i neiUduo

oddiwrth orchwylion cyffredin, a'i gynefino mewn efrydiaeth a

llafur ysbrydol. Wedi nodi yr ymarfer y byddent yn cael eu

dwyn trwyddo yn ystâd eu prawf, mae yn dyweyd y gwneid hwy
yn gyntaf yn ddiaconiaid, ac wedi hyny, os byddent yn gymer-

adwy, yn weinidogion y gair. Yr oedd yr hen gristionogion yn

synied yn uchel am y cynneddfau gweinidogaethol. Yn eu

golwg hwy, milwriaeth ydoedd y weinidogaeth. Yr oedd y dyn

a ymgymerai â hi, i'w neillduo oddiwrth bob gorchwyl arall,

ac o'i febyd i drin a chyfarwyddo ei hunan yn ei harfogaeth,

ac felly, gan dderbyn ei hysbryd oddiuchod, i fod yn gysegredig

i'w dyledswyddau dros ei fywyd.

Rhaid i ni sydd mewn oedran wneyd y goreu o'r gwaethaf.

Gwyddom rywfaint am werth gwybodaeth mewn rhan drwy yr

ychydig a ennillasom, ond yn benaf drwy ein heisieu o'r llawer

ag yr ydym wedi methu ei gyrhaeddyd. Y cyfan a all ein cyfeiU-

ion wneyd i ni bellach yw gweddío drosom. Ond y mae yn

gwestiwn difrifol i'r eglwysi yn ein gwlad pa fodd i gael dynion

duwiol i waith y weinidogaeth, a pha fodd, drachefn, i'w dwyn
i fyny i weinidogaeth gyflawn a nerthol. Peidiwch a meddwl
mai o un ochr y mae'r perygl i gyd. Ni a allwn goUi y weinidog-

2 D 2
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aeth, mae yn wir, drwy egwyddoriad iddi a fyddo yn anmhriodol

a digrefydd ; ond gallwn ei cholli hefyd drwy esgeulusdra. Os

yw'r pulpud i barhâu yn ei effeithiolrwydd yn ein mysg, mae yn

1
rhaid ei lenwi, nid yn unig â dynion duwiol, ond â dynion wedi

' mwynhâu manteision llawer uwch nag sydd yn dygwydd i ran

eu brodyr yn gyffredinol ; dynion o ymarferiadau meddyUol, a'u

galluoedd wedi eu hëangu yn eu hieuenctyd ;
dynion yn glynu

wrth ddarllen, ac wedi cael cyfleusderau ac araser i ymroddi i

fyfyrdodau uchel, ac i gyrhaeddyd y doniau amrywiol, ag sydd oll

yn anghenrheidiol, ac oll yn rhy fach, i arddangos gwirioneddau

yr efengyl yn eu gogoniant. Dynion o'r fath yma oedd grym

Methodistiaeth yn yr oes a aech heibio. Yr oedd rhai o honynt,

mae yn wir, heb gymaint o fanteision yn eu hieuenctyd, ac

nid oedd neb yn fwy teimladol o'r diffyg hwnw na hwy eu

hunain. Ond os ydych chwi yn casglu oddiwrth hyny fod

eu holl dalentau megys wedi ymdywallt arnynt yn uniongyrchol

o'r nef, heb draul na llafur, yr ydych yn dirfawr gamgymeryd.

Mae'r llyfrgelloedd cyfoethog a adawsant ar eu hol, a'r cyrff

bregus a dreuhwyd i'r bedd wrth ymguro ynddynt am wybodaeth,

yn ddigon i brofì i'r gwrthwyneb. Bendithio llafur a moddion er

cyrhaeddyd dybenion uchel y mae yr Arghvydd. Mae aileni yn

darfod Ue y mae'r moddion hyny yn coUi ; ac nid oes neb yn

dysgwyl yn amgenach. Pa ryfedd gan hyny os bydd y weinidog-

aeth, hithau, a i gogoniant yn meinhâu, ac o'r diwedd yn pallu,

nid yn unig o feddyUau personau neiUduol sydd yn ymoUwng

i segurdod a chnawdolrwydd, ac yn esgeuluso'r dawn sydd

ynddynt, ond hefyd o'r eghvysi hyny sydd yr un modd yn

esgeuluso eu hymgeleddu, heb weddío am dani, darparu dynion

iddi, na meithrin ei hysbryd yn eu mysg? " GwyUwch chwi,

bobl," ebe Ebenezer Morris unwaith, " rhag y gwelwch chwi'r

Corff hwn eto heb ddoniau ynddo." Dr. Owen, pan yn cymheU

i'r amcan o fod yr eglwysi yn cadw rhywrai yn eu mysg o

dan addysg neiUduol, mewn trefn i'w cymhwyso i'r weinidogaeth,

a ddywed, " Mae yr Arghvydd lesu yn sicr o ddarpar gweithwyr

i'w gynauaf, ond yn gwneyd hyny yn ei drefn ei hun, ac nid

mewn cydfîurfiad â'n hesgeulusdra ni."

Hawdd y geUid gofyn, " Pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn?"

Mae'r Duw yr ydym i'w bregethu ynddo ei hun yn anweledig;
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yn y pethau a wnaeth yn ucig y cawn ni ry^ ddimadaeth

am dano. IMae o fantais fawr i bregethwyr gan hyny gael eu

harwain yn eu hieuenctyd i ddirgeUon natur, lle y mae ei ddoeth-

ineb, ei allu, a'i ddaioni, yn gorwedd yn guddiedig; mae hyny

yn ëangu eu meddyhau am dano ef, ac yn parotoi y galon i'w

ryfeddu yn fwy yn nhrefn )t iachawdwriaeth. (Darllener Fsahi

viii). Mae dyn, y gwrthddrych yr ydym i bregethu iddo, yn

greadur ofnadwy a rhyfedd. Mewn trefn i ymwneyd ág ef yn

ddoeth, mae eisieu ei adnabod yn dda ; ei adnabod fel creadur,

fel pechadur, ac fel cristion, gan fod yn ddigon crafifus i wahan-

iaethu rhwng natur a'i llygredigaeth, ac i olrhain gweithrediadau

gras Duw yn yr enaid, yn gystal â medru canfod a dynoethi

rhagrith a ffuantwch. Mae'r Bibl, drachefn, y llyfr ag yr ydym
i'w bregethu, yn gofyn y manteision mwyaf i'w ddeall a'i

I

eglurhâu. Chwi a glywsoch weithiau rai yn dywedyd yn hyderus

fod y Bibl ei hun yu ddigonol. Wel, caniatäer fod gradd o wir

yn hyny gyda golwg ar gristionogion cyffredin ; ond, o'r ochr

arall, pwy, ag sydd yn arfer darllen y Bibl gyda dim sylw, nad

yw yn profi yn wastad fod llîaws o gwestiynau yn codi yn

ei feddwl, y cyfryw ag y mae yn anmhosibl deall yr hyn a

ddarllenir heb gael goleuni arnynt ? Ac mor anmhosibl yw cael

hyny heb gymhorth manteision a gwybodaeth oddiallan i'r Bibl

ei hun. Mae'r Bibl yn hen lyfr, ac wedi ei ysgrifenu yn y
parthau dwyreiniol o'r byd ; a chyfeirir ynddo at wledydd,

amgylchiadau, creaduriaid, ac arferion, pa rai sydd gwbl anghy-

nefin i'n meddyliau ni ; a chan hyny mae yn rhaid i ni, er ein

gaUuogi i'w astudio a'i ddeaU fel Uyfr araU, droi am gynnorthwy i

ffynnonau eraiU o w)'bodaeth. Ac yn wir, er mwynhâu y cyfan,

nid yw yn debyg y gaU y mwyaf perffaith byth ddyfod mor gyfeiU-

gar a chynefin yn ystyr a phriod-dduU ei ymadroddion âg oedd y

bobl hyny oedd yn siarad yn yr un iaith, ac jm byw yn yr un

gwledydd ac amgylchiadau, â'i ysgrifenwyr. Mewn Uyfrau yn

ein hiaith ein hunain, os byddant wedi eu hysgrifenu ond

ychydig ganrifoedd yn ol, yr ydym yn cyfarfod â Uawer o

ddyeithrwch ; a'r dyn a fyno eu meistroU yn iawn, mae yn rhaid

iddo, nid yn unig lafurio i ddeaU iaith a duUiau priodol eu

hawdw}T, ond hefyd, ond odid, wneyd ei hun yn gynefin â

Uawer o bethau yn yr oes yr ysgrifenwyd hwynt Pa faint mwy
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y mae eisieu yr hoU fanteision hyn a'r cyffelyb i ddeall yr

Ysgrythyrau ?

Heblaw hyny, mae'r pregethwr yn r cyhoeddus, ac yn sefyll

ger bron y byd fel un o'i athrawon ; ac os bydd efe, yr hwn sydd

yn dysgu eraill, islaw i neb o'i wrandäwyr mewn amaethiad a

gwybodaeth, mae yn beryglus rhag y bydd iddo syrthio yn

wrthddrych eu diystyrwch. Efe a all fod yn dduwiol, ac, o

bosibl, yn meddu gradd o weinidogaeth, ac ar yr un pryd,

os bydd ei anwybodaeth cyffredin yn cael ei fradychu yn aml,

ei chwaeth yn ddrwg, ei iaith yn isel, ei gymhariaethau yn

chwithig ac anmhriodol, ei bregeth yn íynych heb gynnwys dim

amcan, na'i eiriau yn trosglwyddo dim meddwl, ac yn enwedig os

bydd efe yn nghanol yr holl anmherfíeithrwydd yma yn ym-

ddangos fel yn gwbl anwybodus o'i ddiffygion, mae efe yn

rhwym, i'n tyb ni, o fyned i lawr yn ngolwg ei wrandäwyr.

Nid yw hyd yn nôd y cyfryw sydd yn anaUuog i ganfod ei

waeleddau yn derbyn ond ychydig o adeiladaeth drwyddo
;

ac

am y lleill, os na byddant yn wir dduwiol yn gystal a gwybodus,

maent yn barod i'w ddirmygu. Os gofynir i ni gan hyny pa beth

yw dyledswydd yr eglwys tuag at weinidog y gair, dyma hi

:

"Na ddiystyred neb ef." Ond mewn trefn i hyny, mae yn

rhaid iddo fod yn gymeriad ag na ddichon neb ei ddiystyru. Ac

yn nesaf at dduwioldeb a moesau dyrchafedig, nid oes dim a

duedda yn íwy i'w wneyd ef felly na choethi ei feddyUau trwy

addysg, a ffurfio ynddo yr arferiad o ddwfn a dyfal astudiaeth o'i

ieuenctyd.

II. Dyledswydd araU sydd gan yr eglwys i'w chyflawni tuag at

ei gweinidogion dros lesu Grist ydyw, eu gosod yn ddifrifol yn y

weÌ7iidogaeth. O bosibl nad yw y mater yma ddim yn perthynu

cymaint i amcan y cyfarchiad hwn ; ond gan nad ydyw ymheU

oddiwrth hyny, a'i fod mor briodol i'r amgylchiad ag yr ydym

ynddo yn bresennol, ni a ddywedwn air arno.

Nid oes gan un dyn hawl i weini yn y dyledswyddau hyny ag

sydd yn perthyn yn neiUduol i'r weinidogaeth, pa mor gymhwys

bynag a fyddo i'r gwaith, oddieithr iddo yn gyntaf gael ei alw a'i

osod yn y swydd gan eglwys Dduw. Ond nid ydyw hyn am fod

gan yr eglwys, nac un swyddog o'i mewn, unrhyw awdurdod

oruchel a hoUol yn trigo ynddi ei hun i wneyd araU yn weinidog
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yr efengyl. Gwyddom fod tyb felly yn y byd. Mae yr

apostolion, pa rai ag oedd yn meddu trysor o allu eglwysig

ynddynt eu hunain, fe dybir, wedi rhoddi yr awdurdod hon i'w

holynwyr ; ac ar bwy bynag gan hyny y gosodo y cyfryw rai eu

dwylaw, y maent yn y fan, a hyny yn gwbl annibynol ar yr

ystyriaeth o'u cymeriad personol a'u cymhwysderau, yn derbyn

y fraint o fod yn weinidogion y gair. Ond ni roddes Crist erioed

y fath awdurdod i ddynion. Na, gan y Pen mawr yn unig, yn yr

hwn y mae holl lywodraeth yr eghvys yn cartrefu, y mae awdur-

dod i wneyd y neb y myno yn weinidog yr efengyl ; ac nid yw yr

eglwys wrth ordeinio y cyfryw yn gwneuthur dim ond cyílawni

un o'i dyledswyddau tuag at yr Arglwydd lesu. Yn Ad. xiii. 2,

yr ydym yn darllen fel y canlyn :
" Ac fel yr oeddynt hwy," sef y

rhai a nodir yn yr adnod ílaenorol, "yn gwasanaethu yr Ar-

ghvydd, ac yn ymprydio, dywedodd yr Ysbryd Glân, Neillduwch

i mi Barnabas a Saul, i'r gwaith y gelwais hwjmt iddo." Efe, ni

a welwn, oedd yn eu galw hwy; ac yr oedd wedi gwneyd hyny

cyn i'r brodyr eu neillduo ; îe, rheswm y gorchymyn am eu neill-

duad ganddynt hwy ydoedd, eu happwyntiad i'r gwaith gan yr

Ysbryd Glân. Felly eto, yr argoelion fod yr Ysbryd yn galw

ydyw sail yr eglwys i weithredu. Ond goddefer i ni ofyn yn awr

wrth fyned heibio, Ai dyma fel y mae pethau yma heddyw ? Ai

gweled yn y brodyr hyn, o leiaf i ryw fesur, yr holl gymhwys-

derau gweinidogaethol hyny ag y mae yr Ysbryd Glân yn ei

gyfranu i weinidogion y gair, ydoedd y rheswm, yr unig reswm,

o'u dwyn hwy ger bron i gael eu neillduo? Os felly, gaUwn

obeithio fod ganddynt alwad Ddwyfol i'r g\vaith, ac nad ydym
ninnau wrth eu gosod yn gyhoeddus ynddo yn gwneuthur dim

ond cyflawni ei archiad ef, yr hwn, a defnyddio geiriau un ysgrif-

enydd, sydd trwy y cymhwysderau hyny megys yn ein cyfarch,

gan ddywedyd, " NeiUduwch i mi y gwr hyn, eich brodyr, i'r

gwaith y gelwais hwynt iddo." Am danom ni, nid ydym yn

proíifesu eu bod hwy yn derbyn un awdurdod oddiwrthym ; ac

nid yw ein gwasanaeth heddyw, o hono ei hun, yn alluog i

drosglwyddo iddynt unrhyw rinwedd, nac i eíifeithio ynddynt un-

rhyw gyfnewidiad, yn bersonol na swyddogol, fel ag i'w gwneuth-

ur yn ddynion mwy sanctaidd, neu yn bregethwyr mwy doniol na

Uwyddiannus, nag o'r blaen. Ac y mae yn ddilys genym pe
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buasent, yn lle bod yma, yn cael eu neillduo heddyw yn yr

Eglwys Gadeinol gyfagos atom, na buasai yr achos ond yn gwbl

yr un fath. Na, frodyr, nid oes i chwi feistr ond Crist. Mae
eich awdurdod yn deiUio oddiwrtho ef, ac ato ef y mae i

chwi fyned am bob help yn y gwaith.

Ar yr un pryd, y mae yr alwad eglwysig o fawr bwys. Un o

ordinhadau Crist ydyw. Ac y mae ymholi ynghylch gwahanol

elfenau yr alwedigaeth, megys, pa un yw y mwyaf anghenrheidiol

i bregethwyr "ai yr hyn y mae Crist yn ei roddi yn uniongyrchol,

ai ynte yr hyn y mae efe ) n ei roddi trwy yr eglwys, a pha beth

yw effeithiolrwydd neiUduol pob un o honynt er gwneyd dyn yn

weinidog y gair, yn gwbl ofer ac afreidiol, gan mai'r cyfan

ynghyd sydd yn cyfansoddi yr alwad i'r weinidogaeth. Mae'r

dewisiad a'r neiUduad gan yr eglwys yn hanfodol i'r alwad.

ISIoddion yw hyn o osodiad Crist, yn yr hyn y mae efe trwy yr

eglwys yn dwyn ei weision i'w swydd a'r holl awdurdod berthynol

iddi yn ei d. Wrth ddarllen y Testament Newydd, yr ydym yn

cael lle i gasglu mai yr eglwys ynghyd a'r rhai sydd yn swyddog-

ion ynddi eisoes sydd i g}iìawni y ddyledswydd hon. Ar y naill

law, mae'r cyfarv\7^ddiadau y mae'r apostol yn eu rhoddi i

Timotheus a Titus yn profi eu bod hwy i flaenori y bobl yn

y mater hwn ; ac o'r ochr arall, mae'r esiamplau sydd genym o'r

gwaith yn cael ei wneyd yn dangos nad oedd hyd yn nôd )t

apostolion eu hunain byth yn ei gyflawni ond mewn cydweithred-

iad â'r eglwysi. Wedi i'r doniau neillduol beidio, mae'r gìvaith

yn disgyn yn naturiol i ddwylaw swyddogion cyfîredinol yr

eglwys. Mae yn ddyledswydd arnynt hwy gynnorthwyo yr

eglwysi yn y gorchwyl pwysig hwn ; bod yn Uygaiû iddynt, i

ddewis dynion cymhwys i'r gwaithj ac wedi hyny gosod y cyfryw

yn eu swydd trwy ympryd a gweddi.

Nid oes dim llawer o flynyddoedd, chwi a wyddoch, er pan y

dechreuodd y Methodistiaid Calfinaidd neillduo gweinidogion

yn eu mysg eu hunain. O herwydd hyn, bu llawer o ddynion

talentog yn y Corff yn bregethwyr dros eu bywyd, ac eto heb fod

yn yr holl waith. Ond gan fod yr achos o hyny wedi ei symud

bellach, onid yw yn gwestiwn a ddylai y peth barhâu ? Mae yn

wir y gall dynion o ddoniau ysbrydol eu harferyd yn gyhoeddus i

adeiladaeth rhai eraiU yn achlysurol, ac fel y byddo yr achos yn
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gofyn, heb fod yn y weinidogaeth, na meddwl am hyny ; ond y

mae parhâu i dderbyn dynion yn ffurfiol i'r swydd o bregethu

heb olwg ar eu neiUduad i'r holl waith, yn beth sydd, fel yr ydym

ni yn gostyngedig dybied, yn teilyngu adolygiad ac ystyriaeth ein

Cymdeithasíäoedd.

Pa fcdd bynag, gan mai i waith y weinidogaeth yr ydym yn

neillduo dynion, cofiwch y dylid edrych am bersonau cymhwys

i'w gyflawni ; dynion o ysbryd a phenderfyniad sefydlog i wneyd

y gwaith hwnw, hyd y byddo yn bosibl, yn brif orchwyl eu bywyd.

Dyhd hefyd eu neillduo iddo yn lled gynnar ar eu heinioes, ac

ymdrechu i'w cael i ryw amgylchiadau manteisiol i ymroddi iddo

yn llwyrach yn ol llaw. Heb hyn, fe fydd ysgafnder yn ym
ddangos yn ein gweithredoedd, megys pe yr ordeiniem ddynion

i'r byd, neu i'r bedd.

III. Y peth nesaf sydd genym i'w grybw^ll fel un o ddyled-

swyddau yr eglwys tuag at ei gweinidogion ydyw, gzveddio

drostynt. " O frodyr, gweddíwch drosom."

Yr oedd gweddíau y distadlaf o'r saint yn wasanaethgar i'r

Kpenaf o'r apostolion. Buom ni yn ofni fod adfeiliad o'r ddau tu

yn y mater hwn
;
yr eglwysi ar y naill law wedi anghofio gweddîo

dros eu gweinidogion, a'r gweinidogion, hwythau, wedi rayned

yn fwy diofal am weddîau yr eglwysi. Arwydd drom, os ydyw

yn wirionedd ! Mae yn profi fod y ddwyblaid wedi colli yn

ormodol o serchiadau eu gilydd, ac wedi cydgolli yr amgyfifred

teilwng am bwysfawredd y weinidogaeth, a bod prif foddion

cymundeb eu hysbrydoedd, a gwasanaethgarwch y naill i'r llall,

wedi adfeilio. Yr oedd Paul yn attolwg ar ei írodyr, " er mwyn
ein Harglwydd lesu Grist, ac er cariad yr Ysbryd, ar gyd-

ymdrech o honynt gydag ef mewn gweddiau drosto ef at Dduw."

Yn ngweddîau ei frodyr yr ydoedd yn wynebu i'w deithiau

peryglus, ac yn cyflawni pob gweinidogaeth anhawdd. Os

byddai ef yn hiraethlawn am eu gweled hwy, mynai gael ei roddi

iddynt mewn atebiad i'w gweddîau, gan wybod y deuai atynt

felly mewn llawenydd, a chyda chyflawnder bendith efengyl y
tangnefedd. Yr oedd yn rhoddi bri uchel ar weddíau y saint, ac

' yn dysgwyl y pethau mwyaf drwyddynt. Gwyddai y byddai i

holl amcanion maleisddrwg ei elynion gael eu goruwchlyw-

odraethu, ac y dygwyddent iddo ef "er iachawdwriaeth," hyny
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yw, er cynnydd sancteiddrwydd a llawenydd ei ysbryd, trwy

weddiau ei frodyr, a chynnorthwy Ysbryd lesu Grist. Ac fel

hyn yr oedd ei waredigaethau yn fwy naelus a gwerthfawT yn

ei ohvg, am eu bod yn "rhoddiad a roddid iddo o herwydd

Uawer," sef, o herwydd gweddíau llawer, ac am hyny y rhoddid

diolch gan lawer drosto, yn gymaint a bod yr hyn a geir drwy

weddi yn bur sicr o gael ei ddefnyddio gyda diolchgarwch a

mawl. Nid rhyfedd gan hyny fod dyn ag oedd yn gosod

cymaint o werth ar weddíau ei gyfeiUion mor daer am danynt yn

ei lythyrau. " Gweddìwch drosom ni." " O frodyr, gweddíwch

drosom ni." A chan ofni rhag y byddai i enllibiau celwyddog ei

elynion i'w erbyn effeithio ar eu meddyhau i'w gwanychu yn

nghyflawniad y ddyledswydd hon, y mae'r apostol weithiau yn

gwneyd ardystiad difrifol o'i gywirdeb yn sail i'w ddymuniad

:

" Gweddíwch drosom ni, canys yr ydym yn credu fod genym

gydwybod dda, gan ewyllysio byw yn onest ymhob peth."

ÍGweddîwch am i ni gael help i bregethu
;

yr ydym yn hyf i

' ofyn, a gellwch chwithau fod yn hyf i wneyd ; canys y mae ein

cydwybod yn dyweyd "nad ydym yn ein pregethu ein hunain,

ond Crist lesu yr Arglwydd." Gweddìwch am i ni gael ein

cadw rhag pob gweithred ddrwg ; mae ein cydwybod yn tystio

ein bod yn casáu pechod, ac yn penderfynu byw yn onest ymhob
peth. Pa bryd bynag y delom ninnau i ymdeimlo yn fwy â

ph\vys ein dyledswyddau, ac i adnabod a charu ein gilydd yn

fwy perffaith fel dynion duwiol, nid oes dim ammheuaeth na

byddwn yn gwneyd ychwaneg o g>"frif o weddiau y naill a'r Uall,

ac yn daerach am danynt. Y prawf tyneraf a ddichon fod o

uchel barch ein meddwl i un arall ydj^w, medru gweddio gyda

llawenydd drosto, a dymuno ei weddiau yntau drosom ein

hunain. Ac fel y cynnydda hyn rhwng yr eghyysi a'u gweinidog-

ion, mae eu cysur, eu cariad, a'u defnyddioldeb i'w güydd, yn

sicr o gynnyddu hefyd.

Creadur gweddiau yr eghvys o'r dechre i'r diwedd ydyw
• gweinidog yr efengyl. Mewn atebiad i'w gweddîau hi yr

aafonir ef allan i'r cynauaf Mae gweddíau, ynghyd ag ympryd-

iau, i fod yn ei achos wrth ei neiUduo i'w swydd ; ei orchymyn i

ras Duw tuag at y gorchwyl y mae i'w gyflawni, yn ol esiampl y

Gwaredwr bendigedig, yr hwn a barhäodd ar hyd y nos yn
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gweddío Duw cyn ordeinio ei apostolion. A pheidiwch a

meddwl fod eich gweddîau drosodd ar ddydd urddiad eich

gweinidogion. I waith mawr yr ydych yn eu galw; ac os

mynech iddynt fod yn Uwyddiannus ynddo, mae yn rhaid nid

yn unig iddynt hw)' lafurio, ond i chwithau hefyd barhâu i

gydymdrech gyda hwynt mewn gweddíau drostynt at Dduw.

Gweddiwch am gael gweinidogion duwiol, ac nid duwiol yn

'unig, ond digon duwiol i fod yn ddefnyddiol; gwr " llawn o

íîydd, ac o'r Ysbryd Glân." Ac am y rhai sydd yn y gwaith

eisoes, yn enwedig y rhai a godwyd yn uchel ynddo, ac sydd yn

rhagori mewn defnyddioldeb, mae yn ddyledswydd neiUduol ar

yr eglwys i feddwl am danynt, a'u cofio yn serchog wrth orsedd

gras yn eugweddíau. Gweddíwch am amddiífyniad Dwyfol dros

eu cymeriad, ac am eu cadw yn ddigwymp hyd y diwedd.

Heb sôn am y profedigaethau sydd yn gyffredin iddynt hwy

megys i ddynion eraill, mae i bregethwyr eu temtasiynau neiU-

duol eu hunain. Y mae magl iddynt yn eu swydd a'u talentau.

Dengys y Bibl, chwi a wyddoch, fod purdeb calon ac ymddygiad

yn anhebgorol i bregethwr; a hyn, mewn undeb âg ysbryd y

weinidogaeth, yw ei nerth a'i ogoniant. Ond O mor llwydd-

iannus a diwyd ydyw llygredigaeth, i'w anafu yn y pethau hyn !

mae, weithiau, wedi hir gancro ei ysbryd drwy adfeiUad dirgel,

yn Uwyddo o'r diwedd i'w fradychu i ryw ynfydrwydd cyhoeddus
\

a dyna'r dyn a godwyd ger gydd Cymru fel gwas i Grist yn a\\T

megys wedi ei godi i'w waradwyddo, a'i gwymp ar unwaith yn

Uawenydd, ac yn dristwch, ac yn dramgwydd i laweroedd ! Nid

oes un oedran nac amgylchiad yn codi pregethwr uwchlaw

peryglon. Yn ei ieuenctyd mae yn agored i gael ei Uthio i

benboethni, ymchwydd, a gormod ysgafnder. Wrth amaethu'r

deaU, fe aU y galon gael ei hesgeuluso, a'i archwaeth gael ei

Uygru oddiwrth wirioneddau yr efengyl. Ac fel yr ä rhagddo

mewn dyddiau, ac i ofalon by^vyd, hawdd ydyw ymoUwng i

ddaearoldeb, segurdod, a dififr\vythdra. Mewn henaint, dra-

lchefn, mae'r cnawd drwg yn barod i gymeryd mantais ar y cnawd

^an, i\v wneyd yn fyr ei amynedd ac yn ddrwg ei ddyoddef.

Cythrudda yn ormodol wrth gael ei groesi, a gaU gael ei

fradychu ar amserau, o bosibl heb yn wybod iddo ei hun, i arfer

gorraod o dra-arglwyddiaeth. Nid oes neb yn ddiogel cyn
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marw. " A'r gr Moses," medd y gair, "ydoedd larieiddiaf o'r

holl ddynion oedd ar wyneb y ddaear ;
" ac eto yn y flwyddyn

olaf o'i fywyd y syrthiodd efe i'r cythruddiad ysbryd anghrediniol

â'i cauodd ef allan o Ganaan. Mae gan Satan, yntau, lid mawT

at weinidogion yr efengyl. Fe dybygid, a barnu wrth y Bibl,

nad oes un dosbarth o blant dynion ag y mae yn fwy gwaedlyd

i'w herbyn. Nid breuddwyd ond ffaith ydoedd, fod y creadur

maleisus hwnw yn gwyho ei adeg yn erbyn y prophwyd Dafydd,

a Josua yr archoíîeiriad, yn dyrysu cynlluniau Paul, îe, yn

ymosod yn haerllug ar Grist ei hun, ac yn ceisio ei apostoUon ef

i'w chwythu i ddystryw trwy ei demtasiynau. O frodyr. pe

byddech ond yn medru ysbîo i'r byd anweledig, chwi a gaech

weled fod y diafol, â malais a ffyrnigrwydd yn ei wêdd, yn dilyn

gweinidog yr efengyl yn ei holl ysgogiadau ! Mae efe yn gwyUo

arno yn y pulpud, wrtho ei hun, ac ymysg ei gyfeiUion, gyda

phenderfyniad uffernol i roi diwedd ar ei ddefnyddioldeb, os yw

bosibl yn rhyw fodd, trwy ewyllysiau'r cnawd neu'r meddyUau.

O yr achos sydd genym i fod yn sobr a gwyliadwrus ! Yr oedd

Crist yn canfod cynllwynion yr un drwg, ac wrth eu canfod

yn tosturio wrth ei ddysgybUon, ac yn achub ei flaen ef at orsedd

ígras. " Mi a weddîais drosot na ddiffygiai dy ffydd di ; tithau

pan y'th dröer, cadarnhâ dy frodyr." Ond heblaw ein gwaredu

rhag y drwg, mae arnom anghen am gael ein cadw yn Uawn

daioni dros ein hoU ddyddiau ; ein hysbryd yn ddigon nerthol

drwy Dduw, nid yn unig i wrthsefyU y diafol ynom ein hunain,

ond i ymdrechu i'w erbyn, a'i orchfygu yn meddyliau ein gwran-

däwyr.

Gweddíwch na byddo i ni goUi ysbryd y weinidogaeth. Peth

mawr, yn ddiau, yw cadw dyn cyhoeddus i losgi a goleuo trwy

ei oes. GaU ar un pryd fod wedi ei wisgo â nerth o'r uchelder,

ac wedi hyny wanychu a dyfod fel gr araU. Mae yno eto,

o bosibl, yr arch a'r drugareddfa ; ffurf yr ymadroddion iachus yn

ei feddwl; ond y mae'r gogoniant wedi ymadael—eghirhâd yr

Ysbryd wedi coUi oddiar y cyfan. Mae gweinidogaeth hynod yn

wastad yn ffr^yyth Uawer o weddíau. Yr ysbryd ffydd hwnw sydd

yn amgyffred gogoniant gwirioneddau yr efengyl, a thrwy hyny

yn helaethu'r serchiadau ac yn dyrchafu'r meddwl goruwch

gogoniant ac ofn dyn, fel y mae'r pregethwr yn Uefaru gyda'r
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fath awdurdod a nerth, nes y mae'r gydwybod galetaf yn gorfod

addef, " Mae Duw yn wir ynoch ! "—gweddíau sydd yn peri hyn.

Ac felly y mae'r apostol, yr hwn oedd yn meddu Uawer o'r

doniau hyn, yn dymuno gweddíau yr eglwysi drosto, ar iddynt

barhâu a chynnyddu yn ei ysbryd ef " Trwy eich gweddîau

chwi, a chynnorthwy Ysbryd lesu Grist," gallem ninnau yn ol

ein mesur gael ein gwneuthur yn gyfifelyb iddo. Pa fodd y
gallwn fyned i'r farn heb hyn? Gweddíwch am i ni gael profi

yr un teimlad o'n cyfrifoldeb ag oedd arno ef pan ddywedai,

" Anghenrhaid a osodwyd arnaf, a gwae fydd i mi oni phregethaf

yr efengyl." Gweddiwch am i ni gael profi yr un ymroddiad i'r

gwaith ag oedd yn ei ysbryd ef pan ddywedai, " Nid wyf yn

gwneuthur cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr genyf fy einioes

fy hun, os gallaf orphen fy ngyrfa trwy lawenydd, a'r weinidog-

aeth a dderbyniais gan yr Arglwydd lesu, i dystiolaethu efengyl

gras Duw." Ac wedi bod yn eich mysg yn llafurio mewn
gwendid ac ofn, gweddîwch am ein bod fel yr oedd yntau

wrth nesâu at ddiwedd y daith,—ein pryder yn newid am
orfoledd :

" Mi a ymdrechais ymdrech deg, mi a orphenais fy

ngyrfa, mi a gedwais y ffydd."

Ond nid dyma'r cyfan sydd yn eisieu. Pa le y mae cadw trwy

bregethu ? Onid oes ar yr eglwysi eisieu eu hadnewyddu, a'r

byd eisieu ei achub ? Ac onid yw ein hagwedd bresennol yn

gyfryw ag sydd yn gofyn nerth mawr yn y weinidogaeth i wneuth-

ur hyny ? Ofer, mae yn wir, yw achwyn Uawer ar yr amseroedd

yr ydym yn byw ynddynt ; ar yr un pryd, y tebyg ydyw fod gwir

dduwioldeb yn isel, ac annuwioldeb yn casglu nerth ; ac oni

ddaw adfywiad yn fuan ar grefydd yn ein gwlad, peidiwch a rhy-

feddu os gwelwch chwi yr ysbryd mud a chaled sydd yn Ôynu yn

ein mysg yn awr, yn tori allan eto yn ysbryd gwrthnysigrwydd a

chyfeihorni ; eghvysi yn cael eu rhwygo ganddo, a dynion yn cael

eu taflu i'r tân ac i'r dwfr o dan ei efieithiau. Dymunol, pa fodd

bynag, fyddai gweled yr eglwys a'i gweinidogion yn casglu eu

nerth ; canys chwi a eUwch benderfynu, yn rhyw ffurf neu gilydd,

fod ein hymdrechfa â gaUuoedd y tywyllwch i fyned yn fwy

difrifol, a bod rhywogaeth o anghrefydd a drwg yn ymsefydlu yn

nhymher bresennol yr oes ag nas gall er dim ddyfod allan ond

drwy weddi ac ympryd. Ystyriwch eiiwaith y canlyniadau sydd
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i bregethu'r efengyl : cadw neu goUi i dragwyddoldeb ! Mae
meddwl am y farn yn ddigon i arswydo y gweinidog mwyaf fifydd-

lawn. Am bob un o'i wrandäwyr a'r na fydd yn llawenydd iddo

ef yn nydd Crist, bydd efe yn ddychryn iddynt hwy—yn codi i

fyny i'w condemnio wrth fainc Duw, ac yn aros yn eu cyd-

wybodau yn bryf na bydd marw byth. Trugarhewch wrthym,

gyfeillion ; trugarhewch wrthym ! a chofiwch am danom yn eich

gweddîau.

IV. Y bedwaredd ddyledswydd o eiddo yr eglwys tuag at ei

gweinidogion y cynnygiwn syhvi arno yn bresennol ydyw, tifudd-

dod acymostyugiad iddynt yn eu cyflawniadau swyddol.

Maent hwy yn cael eu dysgu i lywodraethu yn yr Arghvydd,

heb ymyryd na cheisio un llywodraeth arnoch ond yn unig a

berthyn i'w swydd ; ac yn hono nid ydynt ond gweision Un arall.

Maent i'w gweini mewn cariad a gostyngeiddrwydd, er adeilad-

aeth ac nid er dinystr yr eglwysi, gan ochelyd yr ysbryd balch a

rhwysgfawr hwmv ymha un y mae penaethiaid y byd hwn yn aml

yn arfer eu hawdurdod. Felly y mae Crist yn eu dysgu :
" Chwi

a wyddoch fod penaethiaid y Cenedloedd yn tra-arghvyddiaethu

arnynt, a'u gwr mawr hwynt yn tra-awdurdodi arnynt. Eithr

nid felly y bydd yn eich plith chwi ; ond pwy bynag a ew)-llysio

fod yn fauT yn eich plith, bydded weinidog i chwi; a phwy b)'nag

o honoch a fyno fod yn benaf, bydded was i bawb. Canys ni

ddaeth Mab y dyn i'w wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei

einioes ya bridwerth dros lawer." Gwaherddir i swyddogion

eglwysig nid yn unig hòni awdurdod anghyfreithlawn, a gwneyd

deddfau wrth eu mympwy eu hunain i ddysgyblion Crist, ond

hefyd ymarfer pob awdurdod, pa un bynag ai cyfreithlawn ai

anghyfreithlawn, gyda llaw uchel ac ysbryd gorthrymus. " Mae
yr holl enwau sydd arnynt," medd Dr. Owen, " yn cau allan bob

drychfeddwl am awdurdod feistrolgar, ac uwchafiaeth ddynol, ond

yn gyflawn o syniadau am dynerwch, gofal, a dyledswydd." Ac,

yn wir, y mae gweinidog yr efengyl yn profi, pan y mae ei ysbryd

yn dymherus ac yn ei le, nad yw llywodraethu iddo ef ddim

amgen na dyledswydd,—ffurf arall o ufudd-dod. Mae efe yn was

i bawb wrth ei gweinyddu, ei fywyd yn ystâd o ymddarostyngiad

a gwasanaeth i'r rhai y mae yn llywodraethu arnynt. lë, y rhan

drymaf o'i hoU ufudd dod ^'dyw
; y mae weithiau yn ei brofi yn
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faich, ac, fel Moses neu Jeremíah, yn dyheu am oUyngdod. " O
na bae i mi adenydd fel colomen ! yna yr ehedwn ymaith ac

y gorphwyswn." Ond wedi hyny y raae yn teimlo anghen-

rhaid wedi ei osod arno, ac nad yw ei ysbryd anniddig a

thuchanllyd yn ei le ddim amgen na gwrthryfel yn erbyn Brenin

yr eglwys.

Ond }T ydym yn dychwelyd i sylwi, er fod Mab Duw yn

gwahardd tra-arglwyddiaeth yn ei d, eto fod yn amlwg iddo ef

sefydhi Uywodraeth ynddo. Ei drefn ydyw llywodraethu ei bobl

yn eu hystâd eglwysig yn gyffelyb ag y mae yn eu llywodraethu

yn eu cyflwr teuluaidd a gwladol, hyny yw, trwy ddynion o'i

appwyntiad ei hunan. Ac am nad yw y llywodraeth hon yn

gwreiddio yn neddf natur, mae yn cael ei chyfleu i'w pherchenog

trwy alwad Ddwyfol. Y man y mae gwir weinidogion y gair yn

cael eu dewis a'u gosod yn rheolaidd yn eu swydd, maent wedi

eu g^visgo â'r holl awdurdod hwnw ag a ddichon mewn unrhyw

ffordd weinyddu i adeiladaeth a daioni ysbrydol yr eglwys.

Perthyna iddynt bregethu'r gair, a gweinyddu ordinhadau yr

efengyl i'r eglwysi ; eu hargyhoeddi, eu cer}'ddu, a'u hannog yn

ffyrdd gwirionedd a sancteiddrwydd. Maent i fod, mewn undeb

â'u cydswyddogion, yn arweinwyr i'r eglwysi wrth dderbyn i mewn
a bwrw allan o'u cym.undeb ; a thybygid mai hawl fel hyn i

lywodraethu yn nh Dduw ar air a gweithred, oedd yn cael ei

olygu pan ddywedir fod Crist wedi rhoddi i'w apostolion agoriad-

au teyrnas nefoedd. Os yw yr enwau sydd ar weinidog yr efeng-

yl yn gwrthod rhoddi un achles i dra-arglwyddiaeth, fel y sylwyd

uchod, maent o'r ochr arall, bob un o honynt, yn golygu llywodr-

aeth o ryw fath. Mae'r esgob wrth ei sw) dd i arolygu, a'r bugail

i arwain y praidd. Ac felly y maent yn cael eu gorchymyn yn y
gwirionedd :

" Porthwch braidd Duw, yr hwn sydd yn eich plith,

gan fwrw golwg arnynt, nid trwy gymhell, eithr yn ewyllysgar

;

nid er mwyn budr elw, eithr o barodrwydd meddwl ; nid fel rhai

yn tra-arglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw, ond gan fod yn

esiamplau i'r praidd."

Yn awr gan hyny, od oes lywodraeth fel hyn wedi ei sefydlu

yn eglwys Dduw, mae yn rhaid fod ymddarostyngiad iddi ac i'r

rhai sydd yn ei gweinyddu yn yr Arglwydd yn un o ddyled-

swyddau deiHaid teyrnas Crist. Ac, yn wir, yn hyn, mewn
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undeb â dyledswyddau ysbrydol a moesol yr efengyl, fel y sylwa

Dr. Owen, y mae eu holl ufudd-dod yn gynnwysedig. "Ac
yr ydym yn attolwg i chwi, frodyr," medd yr apostol, '* adnabod

y rhai sydd yn llafurio yn eich raysg, ac yn eich Uywodraethu yn

yr Arghvydd, ac yn eich rhybuddio, a gwneuthur cyfrif mawr o

honynt mewn cariad er mwyn eu gwaith. Ufuddhewch i'ch

blaenoriaid, ac ymddarostyngwch ; oblegid y maent hwy yn

gwylio dros eich eneidiau chwi, megys rhai a fydd raid iddynt

roddi cyfrif;" ufuddhewch iddynt, "fel y gallont wneuthur hyny

yn llawen, ac nid yn drist, canys difûdd i chwi yw hyny."

Ufuddhewch iddynt yn eu hathrawiaeth, ac ymddarostyngwch

iddynt yn eu Uywodraeth. Maent hwy o dan rwymau dros

Dduw i'ch addysgu a'ch rhybuddio, ac yr ydych chwithau o

dan yr un rhwymau i ufuddhâu. Mae tybiaeth yn yr annogaeth

yma fod eich adeiladaeth ysbrydol yn eich gofal chwi eich hunain

i fesur mawr, a'ch bod i arfer barn er mwyn gwybod pa un a

ydyw eich athrawon yn eich dysgu ac yn eich llywodraethu yn ol

gair yr Arglwydd ai peidio. Ond, a bwrw eu bod yn gwneuthur

felly, yr ydych yn rhwym o ufuddhâu i'w haddysgiadau ; nid

yn unig am eu bod yn gywir a chyson â'r gwirionedd, ond

am mai eu haddysgiadau hwy ydynt, a'u bod yn cael eu tros-

glwyddo oddiwrthynt i chwi trwy sefydHad Dwyfol. Mae
cynghorion ac addysgiadau gweinidog yr efengyl i'w hystyried,

nid fel yr eiddo brawd yn y ffydd yn unig, fel y sylwa Dr. Mc
AU, ond fel yr eiddo " office-beare?' in the church.^'' Dylid cadw

mewn golwg ei ahvad gan Dduw i'r gwaith y mae yn ei gyflawni.

Pe byddai cyfaiU i chwi yn eich ceryddu yn garedig am eich

camymddygiad tuag at dywysog neu benadur, ac yn eich dysgu

pa beth i wneyd tuag at ennill ei ffafr a'i ewyllys da, byddai

mewn amgylchiad felly yn ddyledswydd arnoch ystyried cynghor-

ion eich cymydog. Ond pe byddai cenadwr o anfoniad y
tywysog ei hunan yn dyfod atoch ar yr un neges, a chyda yr un

cyfarwyddiadau, byddai eich rhwymedigaethau yn fwy. Dylech

erbyn hyny ystyried, nid yn unig ystyr a theilyngdod y genadwri,

ond y duU y bydd yn cael ei throsglwyddo i chwi. Felly yn y
mater hwn : nid yn unig y mae'r Gair Dwyfol i'w barchu, ond y

mae'r ordinhâd Ddwyfol o'i addysgu i'w pharchu hefyd. Gall y
cristion ddywedyd, pan o dan addysgiadau cyhoeddus neu
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gyfeiUgar gwir was i Grist, pa un bynag ai er cerydd, cynghor,

neu gysur, ' Dyma air Duw yn cael ei ddwyn at íy nghydwybod ;

ac nid yn unig liyny, ond y maen dyfod drwy y sianel a sefydl-

odd efe, a chyda yr hoU awdurdod sydd yn perthyn i ddyn

ag sydd wedi ei anfon yn bwrpasol i hynyma ganddo ef ei hun.

Yr ydwyí yn rhwym o wrando rhag fy nghael yn ymladd yn

erbyn Duw.'

Dengys yr ystyriaethau hyn y mawr bwys o fod gweinidog yr

efengyl yn \vr cymeradwy o ran ei ysbryd a'i gymeriad ; ac, yti

wir, y pethau a'i gwna ef felly ydyw y profion mwyaf sicr a

diymwad o'i alwad i'r weinidogaeth; ac y mae yn anmhosibl iddo

ei chyfìawni yn Uwyddiannus heb fod ei sancteiddrwydd a'i

dalentau yn gyfryw ag a fyddant yn enniU iddo barch a dylanwad

ymysg Uíaws ei frodyr. Ar yr un pryd, dylid cofio mai nid ei

ddylanwad yn unig yw ei rym. Mae gan ddynion mewn llìaws o

amgylchiadau ddylanwad ar eu gilydd, Ile nad oes dim ymddar-

ostyngiad ac ufudd-dod yn ddyledus oddiwrth y naiU ir Uali.

Ond am yr eglwys a'i swyddogion, y mae, megys am wr a

gwragedd, nid yn unig gariad i fod rhyngddynt a'u gilydd,

ond y naill wedi eu gosod i lywodraethu mewn cariad, a'r llall

o ddü rwymau i ufuddhâu mewn cariad, a'r cyfan "'yn yr

Arglwydd."

Mae pob aelod ffyddlawn yn rhwym o gynnorthwyo y swydd-

ogion i gadv\ trefii a Uywodraeth yn egiwys Dduw. Bydd rhyw-

rai cyndyn ac afreolus ynddi o bryd i bryd ; ac y mae'r swyddog-

ion yn rhwym o ymaflyd yn y cyfryw, a'u dwyn dan geryddon a

diarddeliad eglwysig. Ac am fod liyny yn aml yn orchw)!

anhawdd ei gyflawni, mae yn ddyledswydd neiUduoI ar )r aelodau

eü cefnogi a'u cynnorthwyo. Yn Ile amddiffyn y beius am ei fod

yn gyfaiU neu berthynas, na'u taro hwythau pan fyddont ar yr

iawn, dylent, i'r gwrthwyneb, ar bob achos dysgyblaethol fod yn

barod i gynnal brtichiau eu swyddogion, a'u galw, fel y galwai

plant Israel gynt ar Ezra pan mewn amgylchiad cyffelyb, '"Cyfod,

canys arnat ti y mae'r peth, a m a fyddwn gyda thi
;
ymwrola a

gwna," ' Moes gyfdrwyddyd, canys yr yd^m yn barod i wrando

arnat ac ystyried; cyhoedda y ddedfryd, a ni a'i cadarnhâwn.'

Mae rhyw betliau o ran trefn allanol y gwaith, chwi a wyddoch,

wedi eu gadael i ddoethineb yr eglw^s a'i swydJog on, heb un

Cyf. IIL 2 E
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reol bendant arnynt yn y Bibl. Mewn materion felly, roegys y

mae rh\v\ mau ar y swyddogion i fod yn gynnil a doeth wrth

drefnu, a gochelyd myned dros y terfynau i wneuthur rheolau

caethion ac afreidiol wrth eu mympwy ea hunain i'r eglwys, felly

o'r tu arall y mae yn gyfleusdra teg i'r aelodau ddangos eu parch

i'r Uywodraeth eglwysig, a'u tynerwch tuag at eu swyddogion,

trwy ymddarostwng yn siriol i'w trefniadau, yn enwedig pan y

byddont yn cael eu cynnyg mewn cariad, ac \n tueddu at wedd-

eidd-dra ac adeiladaeth yr eglwysi.

Mae eu peryglon gan bob cymundeb eglwysig; ac y mae Uawer

o honynt yn cyfodi o herwydd fod rhyw ochr neu gilydd yn cario

syniad am eu hiawnderau eu hunain yn rhy bell. Yn yr Eglwys

Wladol, nid yw y bobl, dybygid, yn ymyryd bron ddim âg achos-

ion eglwysig ; mae'r cyfan yn llaw y gweinidog. Ond y mae yr

achos yn wahanol ymysg YmneiUduwyr
;
yno yn gyffredin mae

hawl yr aelodau yn cael ei gydnabod a'i ymarfer. Ond os yw y
ddefod yn yr Eglwys ^Vladol yn codi y swyddogaeth yn rhy

uchel, ac yn tueddu i feithrin y drwg hwnw ag y mae Mr.

Bickersteth yn dywedyd fod un o'i g)"feillion yn sylwi arno, sef

bod yr otîeiriaid yn babau bychain ymysg eu cyfeiUion, pa rai

sydd bron yn ymddiried eu cydwybodau i'w cadwraeth,—

y

mae perygl drachefn rhag i'r arferiad ymysg }t Yroneillduwyr

arwain i ddiystyru pob awdurdod, a pheri i'r aelodau, yn eu

heiddigedd dros eu hiawnderau eu hunain, anghofio fod ufudd-

dod i lywodraeth eglwysig yn un o ddyledswyddau neiUduol yr

efengyl.

Caniatäer i ni annog ieuenctyd yr eglwysi i feithrin ysbryd

gostyngedig. Cyfrifwch y swyddogion sydd yn gwir ofalu am
eich eneidiau, a pha rai nad ydynt yn dymuno un dylanwad na

llywodraeth arnoch ond yn unig er eich lleshâd, yn deilwng o

barch dauddyblyg. A chofied pawb fod iawn deimlad rhwng

aelodau eglwysig a'u swyddogion o fendith fawr. Ar hyn y mae

harddwch a defnyddioldeb y saint yn eu cyflwr eglwysig yn ym-

ddibynu ; ac yn y canlyniad o'i golli, y maent mewn perygl o

gael eu dyfetha gan eu gilydd. " Trefn yw ammod Uwyddiant,"

medd un gr, " ac y mae yn anhebgorol i efteithiolrwydd." Nid

yw crug o ddynion, blith draphlith, yn abl i gyrhaeddyd un

amcan
; y maent ar ffurdd eu gilydd, ac yn hawdd eu gwasgaru.
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Y lla hyfiforddus a dysg) blaethol, ufudd i awdurdod, sydd yn tori

trwy anhawsderau, ac yn ennill y fuddugoliaeth. Yr ydym yn

darllen ddarfod i'r Arglwydd, wedi iddo ddwyn Israel allan o'r

Aipht, ddysgu Moses yn fuan i'w rhestru a'u byddino hwynt yn

drefnus. Yr oedd pob un o'r dryblith afluniaidd yn cael ei osod

wrtho ei hunan, a than ofal ei gadben priodol ei hunan, i deithio

trwy yr aniahvch. Felly eto ; nid awdwr anghydfod yw yr

Arghyydd, ond tangnefedd, hyny yw, trefn a gweddeidd-dra yn

holl eghvysi y saint.

V. Dyledswydd arall o eiddo yr eglwys tuag at ei gweinidog-

ion, trwy gyflawniad pa un y maent yn gydgynnorthwywyr i'r

gwirionedd, ydyw, eu cynnal hwynt yn eu gwaüh, fel y gallont ei

wneuthur^ hydy byddo bosibl, yn brif orch^vyl eu bywyd.

Yr ydyra yn cael fod y Bibl yn dysgu dau beth ar y mater

hwn : yn gyntaf, fod yn ddyledswydd ar yr eghvysi gynnorth-

wyo eu gweinidogion ; ac yn ail, fod yn rhydd i'r gweinidogion,

pan fyddo yr amgylchiad yn gofyn hyny, ymwrthod â chyn-

nahaeth, a phregethu gair Duw yn rhad. Mae'r naill genym
yn addysgiadau yr apostol Paul ar y mater, a'r llall yn ei

esiampl ef. Ac y raae lle i ofnì fod yr eglwysi a'u gweinidogion

ar lav.er pryd wedi bod yn rhy ddisyhv o'r cyfarwyddiadau

hyn, ac felly yn dra esgeulus o'u dyledswyddau tuag at eu

gilydd.

Mae rhai gweinidogion, fe wyddys, na wnânt ddini ond am
arian. Pe gosodid arnynt y cyflawniad lleiaf, hwnt i'w dyled-

swyddau gosodedig, byddai raid codi y cyflog yn gyfatebol, neu

fe rwgnechid yn erbyn y gwaith, íe, serch fod eu cynnaHaeth yn

ddigonol eisoes ! Nis gyr dyn felly, druan, ddiui aìn gariad at

ei waith
;
gwas cyflog ydyw, ac nid bugail y defaid. Yr oedd yr

apostol Paul, o leiaf ar brydiau, yn pregethu yr efengyl yn rhad

;

yn gweithio raewn llafur a lludded nos a dydd, er mwyn bod yn

esiarapl o ddiwydrwydd i'r dychweledigion ieuainc, ac er mwyn
gochelyd pwyso arnynt raewn tlodi ac anghen, neu unrhyw am-

gylchiad ag y buasai hyny yn rhwystr i efengyl Crist. Yn hyn,

medd efe, yr ydoedd yn gorfoleddu. Am bregethu ynddo ei

hun, nid oedd iddo ddim gorfoledd, canys yr oedd anghenrhaid

wedi ei osod arno; a gwae a fuasai iddo oni phregethai yr

efengyl. Ar yr un pryd, os oedd anghenrhaid wedi ei osod arno

2 E 2
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i bregethu yr efengyl, eto nid oedd dim anghenrhaid arno i'w

phreg''ethu yn rhad ; ond i'r gwrthwyneb, yr oedd gorchymyn

Crist vn ei awdurdodi ef i dderbyn cynnahaeth. Ond y fath

ydoedd zel a hunanyrawadiad Paul, fel pan mewn amgylchiadau

ag y biiasai arfer yr awdurdod yma yn peryglu llwyddiant ei

waith, efe a gyflawnai yn ewyllysgar a ffyddlawn ei ddyledswydd

1 Grist, ac a adawai ei haw4 ei hun o'r naill du. Yn hyn yr

oedd yn profi gorfoledd a boddlonr^sydd i'w feddwl, a sicrwydd

gwobr ychwanegol yn y byd a ddaw. Ac, yn wir, dyma yr

ysbryd a wobrwyir. Po mwyaf a fyddo yr ymaberthiad i Grist,

os gwneir ef yn ewyllysgar, mwyaf oll a fydd tangnefedd y

meddwl. Mae profi hyn wedi bod yn fynych yn foddion i

gadw ysbryd llawer g^vas i Grist yn dymherus pan o dan

demtasiynau i dristâu, neu hwyrach i chwerwi, yn wyneb galwad

yr eglwysi am ei amser a'i lafiir, pan ar yr un pryd yr ymddan-

gosent iddo ef ymron yn g-xh\ ddifeddwl am ei helyntion tym-

morol. Yr oedd y diweddar John Rees o Lundain yn dywedyd

wrth farw yr edrychai efe ar y tymmor hwnw o'i einioes,

pan yr oedd yn gweithio am ei damaid, ac yn pregethu am ddim

bron, "í7i- the most ríisinterested part oý his lijey Rhaid i'r

ochr yma i'r cwestiwn gael ei le. Beth yw amcan cynnaliaeth

y weinidogaeth ? Nid cysur dosbarth o ddynion yn unig, ond

lleshâd y gwaith. Ac yn ax\T os bydd hyny yn troi yn rhwystr

i'r gwaith, dyna yr amcan yn colli ; ac y mae yn iawn i weis-

ion Crist, dybygid, mewn amgylchiadau felly, yragadw rhag

pwvso yn gwbl ar yr eglwysi ; nid am nad oes ganddynt

awdurdod i bw)-so os bydd yr eglwysi yn galw am eu Uafur,

ond er hyny camarfer eu hawdurdod a fyddai ei harferyd pan

y bvddai yn fwy o rwystr i'r efengyl nag o les.

Peth tyner iawn i bregethwyr, ac yn enwedig i bregethwyr

ieuainc, ydyw dadleu llawer am gynnahaeth iddynt eu hunain.

Os yr eglwysi sydd i gynnal, >t eglwysi hefyd, o dan ryw arwein-

iad doeth a difrifol, sydd i ddewis pwy a gynnaUant. Ac os

lleshâd y gwaith a ddylai fod yr amcan, yna talentau, llafur,

a defnvddioldeb, a ddylai fod eu rheol wrth wneyd eu dewisiad.

Nid ydym yn cofio yn bresennol i'r apostol Paul erioed geisio

cynnaliaeth iddo ei hun cfan \t un o'r eglwysi. Yn ei ddadl

fwyaf grymus dros y pwnc, yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid,
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rme 3'n gofalu dywedyd, " Eithr myfi nid arferdis yr un o'r

pethau hyn, ac nid ysgnfenais y pethau hyn fel y gwnelid

felly i mi." Pan y cyffröwyd ef i ddadleu ei hawl i gyflog,

yr oedd rhywbeth niwy na chyflog yn myned i goUi, Yr

Otídd athrawiaeth bywyd tragywyddol yn y perygl. Yr oedd

efe wedi pregethu hono iddynt hwy yn Corinth, a'i phregethu

yn rhad hefyd ; ond erbyn hyn yr oedd y gau-athrawon wedi

dyfod i bhth y Corinthiaid, ac yn ceisio dadymchwelyd eu

heneidiau oddiwrthi hi ; ac i'r dyben o Iwyddo yn well yn

eu hamcan, haerent nad oedd Paul ddim yn apostol, îe, a'i

fod eí ei hunan cystal a chydnabod hyny trwy ei fod yn

gwrthod cynnaUaeth am ei lafur. Yr oedd yr hoU apostoUon

yn byw wrth yr efengyl ; a phaham yr oedd efe yn peidio ond

am y gwyddai nad oedd yn apostol? Pan ddeaUodd Paul y
gwneid y camddefnydd hwn o'i ymddygiad, dyna efe yn y

man yn codi i ddadleu ei hawl i'w gyflog. " Onid wyf fi yn

apostol? onid wyf fi yn rhydd? onid oes awdurdod i ni fwyta

ac yfed ? " hyny yw, ar draul yr eghvysi. " Onid oes i ni

awdurdod i arwain o aragylch wraig a fyddai chwaer ? " fel

pe dywedasai, Y mae genym hawl, nid yn unig i geisio cyn-

naUaeth i ni ein hunain, ond i'n teuluoedd hefyd, gan yr

eghvysi yr ydym yn Uafurio yn eu mysg. Mae yr apostoUon

eraill, a brodyr yr Arghvydd, a Cephas, yn cael hyny ; ac

nid oes ond myfi a Barnabas yn eithriadau i"r rheol. FeUy

nid er ei fwyn ei hun, chwi a wehvch, ond er mwyn yr efengyl,

a chadarnhâd eneidiau dynion yn yr efengyl, yr oedd yr apostol

yn dadleu fel hyn. Ar yr un pr)d mae yn rhaid cydnabod ei

fod ef wedi gosod dyledswydd yr eghvys aUan yn y mater hwn
tu hwnt i bob ammheuaeth. Ac nid annhebyg ydyw iddo

gael ei ddwyn- yn bwrpasol, yn nhrefn rhagluniaeth fawr y nef,

i amgylchiadau ymha rai yr oedd gorfod arno hòni ei hawl i

gynnaUaeth eghvysig, yr hyn o'i ran ei hun a fuasai yn anhawdd

ganddo ei wneyd, fel tiwy hyny y byddai yn enau dros genadon

Crist hyd ddiwedd amser, ac y gvvneid ewyUys Duw yn yr

amgylchiad hwn yn hysbys i'w meddyhau. Ac feUy yr ydym
yn cael mai efe, yr hwn oedd amlaf heb gynnaUaeth ei hun,

bron yn unig o'r apostoUon sydd yn dysgu y ddyledswydd yn ei

epistolau. Yr oedd hyfdra ei yraadrodd yn fawr wrth yr eghYysi
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yn yr achos. " Ac >t ydym yn attolwg i chwi, frodyr, adnabod

y rhai sydd yn llafurio yn eich mysg, ac yn eich llywodraethu

chwi yn yr Arghvydd, ac yn eich rhybuddio, a gwneuthur cyfrif

mawr o honynt mewn cariad er mwyn eu gwaith. A chyfraned

yr hwn a ddysgwyd yn y gair, â'r hwn sydd yn ei ddysgu, ymhob

peth da. Cyfrifer yr henuriaid sydd yn Uywodraethu yn dda yn

deilwng o barch dauddyblyg, yn enwedig y rhai sydd yn poeni

yn y gair a'r athrawiaeth, Canys y mae yr Ysgrythyr yn dy-

wedyd, Na chau safn yr ch sydd yn dyrnu yr d, ac, Y mae y
mae y gweithiwr yn haeddu ei gyfìog," Ac am yr eglwysi hyny

nad oedd efe ei hun wedi cymeryd dim cynnaliaeth ganddynt, ni

a'i cawn nid yn unig yn codi hyny i'w sylw drachefn a thrachefn

fel ymddygiad nodedig, ond hefyd yn gofalu am ddangos iddynt

mai oddiar achosion neülduol yr oedd efe yn ymddwyn felly, ac

mai nid dyna oedd rheol yr efengyl.

Nid ydym yn credu fod un ddyledswydd eglwysig o fewn y
Testament Newydd yn cael ei dysgu yn fwy pendant ac eglur

na'r ddyledswydd hon. Nid oes yr un arall, ond odid, ag y mae
cynifer o ystyriaethau, dynol ac ysgrythyrol, yn cael eu dwyn

i brofì ei huniondeb a'i Dwyfol awdurdod. JMae Mab Duw
ei hunan yn hòni cynnaliaeth i'w weision oddiar yx egwyddor

o gyfiawnder :
" Ewch, canys yr ydwyf fì yn eich anfon fel

yn ymysg bleiddiaid. Ac i ba d bynag yr eloch i mewn,

yn gyntaf dywedwch, Tangnefedd i'r t hwn ; ac yn y t hwnw
aroswch, gan fwyta ac yfed y cyfryw bethau ag a gaffoch

ganddynt; canys teihrng i'r gweithiwr ei gyflog." Mae Paul,

yntau, yn dadleu'r pwnc oddiar yT un egwyddor: "Os nyni a

hauasom i chwi bethau ysbrydol, ai mawr yw os nyni a fedwn

eich pethau cnawdol?" Ac felly y mae yn myned rhagddo

yn ei ymresymiadau, gan seiho ei ddadl dros y ddyledswydd

ar uniondeb pethau, ac arferion cyfifredin dynolryw mewn am-

gylchiadau cyffelyb :
" Pwy sydd un amser yn rhyfela ar ei

draul ei hun ? pwy sydd yn planu gwinllan, ac nid yw yn

bwyta o'i ffrwyth hi? neu, pwy sydd yn porthi praidd, ac nid

yw yn bwyta o laeth y praidd? Ai yn ol dyn yr wyf yn

dywedyd y pethau hyn?" hyny yw, Ai yn ol dyn yn unig?

A oes genyf ddim i gadarnhâu y ddyledswydd hon ond tystiol-

acth rhcswm ac arferion cyfTredin y byd i'w huniondeb?
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Hawdd y gallaswn adael yr achos i orphwys yno ; ond y
niae genyf ychwaneg i'w ddwyn o'i blaid :

" Onid yw y ddeddf

hefyd yn dywedyd hyn? Canys ysgrifenedig yw yn neddf

Moses, Na chau safn yr ch sydd yn dyrnu. Ai dros ychain

y mae Duw yn gofalu? ynte er ein mwyn ni yn hoUol y raae

yn dywedyd ? Canys er ein mwyn ni yr ysgrifenwyd mai

mewn gobaith y dylai yr arddwr aredig, a'r dyrnwT mewn
gobaith, i fod yn gyfranog o'i obaith." Ond yn lle sefyll yn

hwy ar ystyr gyfriniol un rhan o'r ddeddf, fel pe dywedasaí,

ystyriwch reol eglur yx Arghvydd ar yr achos hwn dan yr

Hen Destament :
" Oni wyddoch chwi fod y rhai sydd yn

gwneuthur pethau cysegredig yn bwyta o'r cysegr, a'r rhai sydd

yn gwasanaethu yr allor yn gydgyfranogion o'r allor? Felly

hefyd yr ordeiniodd yr Arghrydd i'r rhai sydd yn pregethu yr

efengyl fyw wrth yr efengyl." Pa beth bynag, frodyr, a fyddo

yn ein lluddias i actio yn ol y rheolau hyn, na fydded dififyg

argyhoeddiad o'n rhwymedigaeth yn achos o hyny.

Onid yw yn gwestiwn a ddyUd ordeinio dyn i'r weinidogaeth

pan y mae ganddo lonaid ei freichiau o orchw^Hon eraill, neu a

ddylai dyn gymeryd ei ordeinio mewn amgylchiadau felly? Nis

gwyddom pa faint a ddyhd roddi i fyny i amgylchiadau ; ond

sicr ydym mai o'r dechreuad nid felly yr oedd. Yr oedd

ordeinio nid yn unig yn neiUduad i waith y weinidogaeth, ond

yn neiUduad oddiwrth bob gorchwyl arall. Mihvriaeth ydyw

gweinidogaeth yr eglwys. Pan y byddai y Lefiaid gynt yn

cael eu gosod yn eu swydd, dywedir eu bod yn " myned

i'r llu," neu, " i fihvrio milwriaeth yn ngw^asanaeth pabell y

cyfarfod" (Num. iv. 3, a viii. 24, 25). Ac jt oedd hoU

Israel yn rhoi i fyny eu hawl hwy o honynt, ac o bob

gwasanaeth cyffredin oddiar eu dw^law, ac yn eu hofifrymu

i'r Arglwydd. Yr oeddynt i f}Tv ar yr eghvys, i'r dyben o

fyw i'w gwasanaeth hi. Erbyn bod yr offeiriaid >ti eu swydd,

yr oedd eu gwobr, yn gystal a'u gwaith, wedi ei drefnu iddynt,

ac felly yr ydym yn darllen am "ran eneiniad Aaron a'i

feibion, yr hwn a orchymynodd )t Arglwydd ei roddi iddynt

y dydd yr eneiniodd efe hwynt allan o feibion Israel, trwy

ddeddf dragywyddol trwy eu cenedlaethau " (Lefit. vii. 35, 36).

Felly yr ordeiniodd yr Arglwydd i'r rhai sydd yn pregethu
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yr efengyl fyw wrth yr efengvl. Milwriaeth ydyw'r wcinid-

ogaeth eto ; ac y mae y rhai sydd wedi eu galw iddi dan

wâharddiad i ymrwystro â negeseuau'r hywyd hwn. Nid eu

braint yn unig, ond eu dyledswydd, yw byw wrth yr efengyl. Os

gallant ond byw yn gytîelyb i'r canolradd neu y cyffredin o'r

rhai y maent yn Uafurio yn eu mysg, dylent roi pob gorchwyUon

eraill heibio, serch eu bod yn fwy enniUgar, a threuUo ac

ymdreuUo dros eneidiau yr eglwysi. Ac y mae yn ddiam-

mheu, o'r ochr arall, nad oes dim ond anaUu a esgusoda yr

eghyysi ger bron Duw rhag estyn cymaint a hyny o gvmhorth

iddynt. Mae pregethwr i "lynu wrth ddarUen, myfyrio yn y

pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros, fel y byddo ei gynnydd

yn eglur i bawb." Dyma yr unig fifordd y gaU ei gynnydd

fod feily. Pa fath bynag fyddo ei dalentau, ni phery efe ddim

yn hir i ragori heb barnâu i ]afurio. lë, y mae yn rhwymedig

i lafurio :
'' yn y pethau hyn aros," neu, dyro dy hyn yn gwbl

iddynt ;—dyna yw y gorchymyn. Mae yn rhydd iddo, bid

sicr, wneyd hyn ar ei draul ei hun os ydyw yn gaUu ; ond

am gysegru ei amser a'i aUuoedd i'r Uafur gweinidogaethol, mae

yn rhwym i wneyd hyny ; ac y mae yr un rhwymedigaethau

ar yr eglwys i'w gynnorthwyo. Mae gwylder, o bosibl, yn

dysgu pregethwr i fod yn ddystaw am ei hawl ei hun ; ond

fe ddylai hyny ddysgu yr eglwysi a'u diaconiaid i fod yn fwy

gofalus am dano, a gwneyd cyfrif mawr o hono mewn cariad

er mwyn ei waith.

Wrth ddyweyd hyn, nid ydym yn anghofio tynerwch Uîaws yn

Nghymru at weinidogaeth y gair ; ac os oes rhywbeth mwy i'w

wneuthur, mae yr ewyUysio yn barod gan laweroedd. Meddyl-

iwch am eu caredigrwydd trwy Dde a Gogledd. Mae'r gyn-

naUaeth yn y ffordd y mae yn cael ei gweinyddu yn helaeth

eisoes, yn enwedig ar ran y teuluoedd hyny sydd â'u tai yn

agored i weinidogion y gair o ben bwygilydd i'r flwyddyn, pa rai,

niegys Israel gynt, nad ydynt ymron fyth yn Uawenychu yn eu

daioni teuluaidd heb fod y Lefiaid yn cyfranogi o hono gyda

hwynt. Ac, yn wir, y mae yn felus cyfranogi o hono ; mae
yn dyfod o'r galon megys bendith, ac nid o gybydd-dra ; ac y
mae yn rhaid i'r dyn hwnw fod yn ddideimlad yn wir a fedro

adael y cyfryw deuluoedd, a rhanu yn iach iddynt, heb fod
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ei Iwynau yn eu bendithio, a'i galon yn dywedyd yn ewyllysgar,

" Tangnefedd i'r t hwn !

"

Pa bryd bynag y daw yr eglwysi yn addfed i ddarpar cyn-

naliaeth helaethach i'w gweinidogion, dylid, wrth drefnu hyny,

gofio mai lleshâd y gwaith yw yr amcan i gyrchu ato. Rhaid

cael gweithwyr difefl i'w cynnal, a mwy o'u hamser yn cael ei

dreulio yn y llyfrgell, ac i fugeilio yr eglwysi, yn gystal ag i

ddysgu ar gyhoedd, ac o d i d.
Wele ni yn terfynu ein cyfarchiad. Ond goddefer i ni ofyn

cyn diwedd'j, A ydyw yn anmhosibl i ni gael mwy o weddeidd-

dra allanol yn ein haddoHadau cyhoeddus ? Os na chawn ni yr

awelon a fwynheid gynt, onid ydyw astudrwydd a llonyddwch

a dystawrwydd yn bethau a allem gael eto gydag ychydig o

ymdrech i ddysgu ein cynnulleidfäoedd? Rhwng sn y plant,

y peswch diachos, a'r camrau trymion, raae t Dduw mewn
llawer ardal yn rhy debyg i d marchnad. Ychydig o ystyriaeth

a argvhoeddai bob dyn rhesymol, dybygem, na ddylai y pethau

hyn fod felly. Maent yn drosedd ar foesau da, yn aflonyddu'r

meddwl, ac yn tarfu ysbryd defosiynol mewn pregethwr a g^Tan-

däwyr. Rhoddwch eich hunain mewn amgylchiad cyftelyb.

Bwriech pe byddech yn adrodd rhyw newyddion dyddorol yn

nh un o'ch cymydogion, ac yn gweled }t ieuainc ar y pryd yn

gwarnalu, a'r fam yn chware â'i rhai bach, ac am y gweddill o'r

teulu, cwsg a difaterwch wedi ymsefydlu ar bob wyneb : oni

theimlech chwi eich meddwl yn tristhâu ac yn ymollwng raewn

aragylchiadau felly? Wel, yn gymhwys yr un modd y mae
pregethwr yn teimlo. Cofiwch fod i'r llefarwr a'r gwrandäwyr

efîaith fawr ar eu gilydd er da neu er drwg. IMae gweled fí'ydd,

cariad, a thynerwch, yn llewyrchu yn wyneb y gynnulleidfa yn

cynhyrfu y pregethwr i lefaru ; cynnyrcha ynddo feddyliau a

theimladau mwy grymus nag o'r blaen ; ac y mae arllwys y rhaì

hyny drachefn yn bywhâu y gwrandäwyr yn fwy, a hyny yn eft-

eithio eilwaith arno yntau. Ac fel hyn gynt y byddai hen breg-

ethwyr Cymru a'u cynnulleidfäoedd yn Uawenychu yn ffydd eu

gilydd, ac yn myned rhagddynt yn eu defosiwn o nerth i nerth,

nes yn aml y byddai yr effaith c^m diwedd y gA.vasanaeth yn ang-

erddol, fel ymdoriad ff"wrnes fawr. Pwy a yr na thywelltir yr

Ysbryd arnom eto ? Ond yn y cyfamser carthwn o'n mys^ bob



442 Dyledswyddau yr Egkvys, &'c.

ymddygiad anwaraidd ; a dysgwn y genedl sydd yn codi i arfer

gwylder a gweddeidd-dra yn nh Dduw. Deuwch yn gyson

a phrydlaw^n i'r addoliad, byddwch esgud i wrando ar ol dyfod

yno, a gwnewch yn rhan o'ch crefydd beidio dyrysu defosiynau

rhai eraiU Xxyvy unrhyw sn nac aflonyddwch. Ymdrechwch

i harddu ymhob ymddygiad yr athrawiaeth y mae eich gwein-

idogion yn ei phregethu i chwi, ac felly i fod yn gydgynnorthwy-

wyr i'r gwirionedd.

Gwyddoch y gwedir yn uchel ein hawdurdod weinidogaethol

yn y dyddiau hyn ; ond bydd yn hawdd i ni wenu ar hyny

os gallwn droi at ein heglwysi, a dywedyd, " Ein Uythyr ni

ydych chwi, yn ysgrifenedig yn ein calonau, yr hwn a ddeallir

ac a ddarllenir gan bob dyn
;
gan fod yn eglur mai Uythyr Crist

ydych, wedi ei weini genym ni, wedi ei ysgrifenu nid âg inc,

ond âg Ysbryd y Duw byw; nid mewn llechau cèryg, eithr mewn
llechau cnawdol y galon."

I
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DARLITH.'^

MAE addysgiadau moesol, wedi eu seilio ar eu hiawn

egwyddorion, yn rhan arbenig o weinidogaeth yr

efengyl. Ac nid o herwydd eu bod yn anmhriodol i'r Sabbath,

ac i'r pulpud, yr ydym ni yn sefyll i fyny i'w cymhell arnoch yn

y wedd bresennol. Ar yr un pryd, hwyrach, wedi i ni ymgynnull

ynghyd ar noswaith o'r wythnos, a chymeryd ein safle fel hyn

o dan y pulpud, y caniateir i ni arwain meddyliau ein gilydd

at rjrw bethau mwy cyffredin, ac ymdrin â'r pethau hyny mewn

dull ychydig mwy cyfeillgar a rhydd, nag a fuasai yn gweddu

cystal, ysgatfydd, i amser a gwasanaeth mwy cysegredig. Un
o'r deddfau cryfaf a sefydlodd y Creawdwr i blant dynion ydy^v

yr hon a ehvir deddf ymarferiad, sef y gallu hwnw ag sydd

yn perthyn i ddyn trwy ba un y mae pob egni o'r eiddo, corfî

neu feddwl, yn dyfod yn fwy cynefin a hawdd iddo wrth eu

mynychu. Yr ydym oll wedi profi bod hyn yn wir. Mae y

duedd at unrhyw weithred, a'r medrusrwydd i'w chyflawni, yn

ymfifurfio ac yn ymgryfhâu ynom trwy fynych gyflawniad y

weithred ei hun. Ac felly, o'r diwedd, mae y peth yn dyfod

megys yn ail natur i ni. Nis gall bywyd, dybygid, o un math

hanfodi heb fod iddo fíurf ac ymarferiadau. Mae i bob creadur

ei reddfau a'i arferion (habits). Hyd yn nôd ewyn (foafn)

* Traddodwyd sylr^-edd y ddarlith hon yn nghapel Rose Place, Lirerpool,

nos Fercher, Rhagfyr 24, 1856, yn benaf ar g}'fer pobl ieuainc. Y mae
eglwys a chynnulleidfa capel Rose Place wedi symud er ys blynyddoedd

bellach i gapel eang a dymunol Fitzclarence Street.
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ei hunan, mae hwnw, meddant hwy, mewn cysvlltiad â bywyd, yn

ymrturho ac yn ymgaledu nes dyfod i tbd yn gragen i'r Uymarch.

Felly dyn yr un modd. Mae yn dyfod i'r byd, mae yn wir, heb

ddim ymarferiadau sefydlog ; ond y raae yn dyfod â rhyw allu

gydag ef er hyny ag sydd yn sicr^o'i arwain i fturtìo ymarferiadau

felly. Sylwch, er esiampl, ar y plentyn bach ; hyd yn nòd wrth

friwo ei hunan, mae yn dysgu bod yn fwy gwagelog, ac ymreddfu

yn yr hyn a'i diogela. Mae ynddo duedd i sylwi ar ac efelychu

y rhai sydd o amgylch iddo, ac i fynychu yr hyn a ddwg ddifyr-

wch i'w feddwl ; ac felly, os caifif fyw, mae o anghenrheidrwydd

yn ffurfio ymarferiadau iddo ei hun. Ar y cyntaf, mae yn eich

dwylaw fel y priddgist yn llaw y crochenydd
;
gellwch ei lunio

mewn ystyr bron i'r wedd a fynoch chwi. Ond unwaith y byddo

ei garacter wedi ei tifurfio, a'i arferion wedi eu sefydlu, bydd

yn anhawdd ei newid ef drachefn. Pwysig iawn, gan hyny, ydyw

sefydlu dyn mewn ymarferiadau da o'i ieuenctyd. Mae yn wir

nad yw yr addysg oreu ddim, o'i rhan ei hunan, yn abl i'w wneyd

ef yn ddoeth i iachawdwriaeth, eto trwy fod yn ddyfal i wrth-

weithio ei lygredigaeth, ac i ddysgu rhinwedd iddo oddiar

egwyddorion efengylaidd o'i febyd, chwi a ellwch obeithio, trwy

fendith yr Arglwydd, y bydd efe erbyn y byddo wedi tyfu i fyny,

nid yn unig yn ddyn moesol a dichlynaidd, ond yn ddyn duwiol

—yn greadur newydd yn Nghrist lesu. Pa fodd bynag, dyma

yw ein dyledswydd ni. Wrth nodi, gan hyny, ychydig o'r

ymarferiadau hyny ag y dylem eu meithrin ynom ein hunain

ac yn ein gilydd, ni a ddymunem yn neiUduol gael sylw rhieni

plant ac athrawon yr Ysgol Sabbothol.

Er mwyn hwylusdod, ni a'u dosbarthwn yn y drefn ganlynol

:

I. Ymarferiadau Corfforol.

Am lawer o'r gweithrediadau yma, maent yn gyfryw fel y gall

dyn eu dysgu agos heb yn wybod iddo ei hun. Er hyny bydd

eisieu gwylio drosto ynddynt oll. Os yw bwyta, sefyll, eistedd,

cerdded, yn bethau hawdd iddo eu cyflawni, eto prin y gall dyn

ymarfer ei hunan, hyd yn nôd mewn pethau felly, yn briodol,

oddieithr i ryw un ei gyfarwyddo. O leiaf, mae yn barod i

syrthio i ryw ymarferiadau gwrthun a drwg yn y cyfan. Mae y
pren, chwi a wyddoch, yn sicr o dyfu, yn rhywfodd, heb ddim

help oddiwrthych chwi ; ond os mynwch iddo dyfu yn rheolaidd,
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mae yn rhaid i chwi ei ymgeleddu yn ddyfal—tori ymaith ei

gangenau gwylltion, a'i hoelio wrth y mur pan y mae ei flagur yn

ieuanc a thyner. Felly am eich plant yr un modd. Hwy a

gynnyddant mewn corffolaeth yn annibynol arnoch chwi ; ond

nid mewn doethineb a harddwch. Os mynech chwi weled eich

meibion, yn ol iaith y Salmydd, " fel planwydd yn tyfu yn eu

hieuenctyd, a'ch merched fel congìfaen nadd wrth gyffelybrwydd

palas," yn gysur i chwi, ac yn addurn i'w sefyllfäoedd, mae

yn rhaid i chwi naddu eu naddiad hwy yn fanylaidd—tori ymaith

yr hyn sydd ormodol, cywiro yr hyn sydd gam, a chyflawni yr

hyn sydd ddiffygiol ; mewn gair, bod yn ddiwyd gyda hwy o'u

mebyd i'w sefydlu mewn ymarferiadau da.

Ond i ddychwelyd yn fwv neiUduol at ymarferiadau corfforol.

Meddyliwch am y pen, er esiampl. Mae yn hwn haws o aelodau

bychain a thra phrydferth. Ond heb ei gadw dan ddysgyblaeth,

yn enwedig pan yn ieuanc, mae dyn yn agored i'w hanurddo

yn fawr. Fe syrth gyda rhai o honynt i ryw dduUiau anraturiol,

a chyda'r lleiU i arferion yslyfenllyd a bryntion ; ac erbyn y tyfo i

faintioh', bydd yr arferion hyny wedi greddfu mor ddwfn ynddo

fel y bydd yn anhawdd ei feddyginiaethu oddiwrthynt. Y glust

o bosibl, o'n holl aelodau, ydyw y fwyaf diogel rhag cael ei

hanmharchu genym. Mae dynion, chwi a wyddoch, yn arfer

rhoi mg yn eu safnau, a llwch yn eu trwynau ; ond am y glust,

yr aelod brydferth yma o'r corff, nid ydym ni ddim yn dygwydd

gwybod am un drwg-arferiad neiUduol ag sydd yn peryglu

cymaint ar ei barddwch a'i defnyddioldeb hi. Y mae wedi

ei gwneyd o'r fath ddefnydd gwydn, fel y mae yn anhawdd

ei hanfiurfio. Heb roi llawer o drais arni, ni ellwch ei thynu

i un camystum nodedig, a'r fan y goUyngoch chwi hi drachefn,

mae yn spri?ìgio yn ol i'w ffurf naturiol ei hunan. Ein prif

ofal am hon, gan hyny, fel am y dannedd, ydyw y gofal a

ddylem gymeryd i'w chadw hi a'i holl gelloedd yn lanwaith,

a gofalu gwneuthur hyny yn ein hystafelloedd ein hunain, ac

nid mewn cymdeithas neu yn ngwydd ein cyd-ddynion. Ond
am y rhanau eraiU a berthynant i'r pen, megys y tafod, a'r trwyn,

a'r wynebpryd, &c., yr ydym yn fwy agored i syrthio i ymarfer-

iadau gwrthun a drwg ynddynt Ni a weìsom esiamplau o

hyny yn fynych. Geilir gweled dynion, ac weithiau ddynion
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cyhoeddus hefyd, fel pe baent wedi ymroddi i wneyd eu hunain

yn annymunol i ddynion eraill : un â rhyw acen chwith gyda

thoriad ei eiriau, a'r Uall â thôn annaturiol yn ei lais, neu rwnc

annaturiol yn ei wddf—y wefus mewn camystum, a'r Uygaid yn

torwynu, tra mae y trydydd, drachefn, wedi ymarfer ei hunan

i bigo ei drwyn neu ei ddannedd, a rhy brin, ar achlysuron,

y gall ambell un gadw ei dafod yn ei babell.

Yr ydym yn cydnabod fod llawer o bethau isel, yn rhy isel i'w

henwi, yn perthyn yn anocheladwy i'r corfì yn y fuchedd hon.

Ond dyma y peth sydd yn anffodus, ein bod ni, yn Ue gwneyd y

goreu o'r pethau isel hyny, yn rhy barod, i'r gwrthwyneb, i ymgy.

nefino â hwy, ac i ychwanegu at eu hadgasrwydd, trwy ymoUwng

gyda hwynt i arferion swgi ac ansyber. Os rhaid cyd-ddwyn â'

r

peswch a'r brynti mewn afiechyd—yr olwg a'r sn anhyfrj'd,

pa rai s/n dilyn ymweithiad yr anadl drwy ffroenau Uawn o

anwyd—neu pan yn carthu y pen a'r gwddf oddiwrth ei effeith-

iau, eto ni a ddylem wyUo rhag i ymdrechion natur, fel hyn,

i ymadael â'i hanhwylderau, droi yn a>-ferioìi gwneuthur i ni ; bod

yn anweddeiddiach ynddynt nag y byddai raid i ni fod, a'u

cyflawni pan y geUid eu gochelyd. Fe eUid meddwl ar ambeU

un fod poeri digon yn rhyw harddwch mawr yn ei olwg ef Os

bydd y dyn wedi dysgu cnoi y tobacco yn enwedigol, fe ddaw

yslòm o sudd hwnw aUan o'i safn ar bob achlysur. Ac er

mor wrthun ac adgas, aflan ac annaturiol, yw yr arferiad hor,

eto yr ydym yn sicr i ni weled bechgyn ieuainc cyn hyn, ymysg y

dosbarth disynwyr ac anwybodus mae yn hawdd genym gyfaddef,

yn ei chyflawni gyda rhyw orchest mawr, ac â golwg chwyddedig

ac uchel, gan dybied eu bod drwy hyny yn profi eu hunain

yn ddynion. Ow ! y creadur rhesymol, mor isel y gaU fyned yn

ei syniadau ! Gresynu y byddid gynt wrth edrych ar y cythreuUg

gorphwyUog yn clafoerian ac yn malu ewyn ; ond y mae un

o'r pethau tebycaf i hyny yn yr oes hon, sef cnoi ac yslòmio sudd

tobacco, wedi myned yn arferiad mor gyffredin, fel ag y mae yr

esiampl, er mor farbaraidd ydyw, yn temtio ac yn Uygru Uawer-

oedd o ieuenctyd. A ydyw y pethau hyn yn taraw meddwl y

darUenydd fel pethau rhy isel i son am danynt ar achlysuron fel

yma?—hwyrach yn wir eu bod feUy. Ond fe eUid meddwl,

er hyny, os ydynt yn rhy fryntion i'w hadrodd, y dylent hefyd
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fod yn rhy fryntion i'w harfer; eithr y mae yr aelwydydd a'r

addoldai, mewn Uawer cymydogaeth yn ein gwlad, yn profi nad

yw hyny ddim yn bod. Nid oes genym, mae yn wir, ond

cyd-ddwyn â'r penllwyd a r oedranus ; maent hwy wedi bod

mor anfTodus a ffurfio ymarferiadau o'r fath yma pan yn ieuainc,

ac yn profi bellach, wedi hir ymreddfu ynddynt, fod yn anhawdd

eu gadael o'r neilldu. Ond am danoch chwi, ieuenctyd, yr ydym

yn eich rhybuddio yn ddifrifol, a hyny yn enw cannoedd o'ch

tadau, pa rai sydd erbyn hyn yn gweled eu ffoUneb, ac yn

ffieiddio eu hen arferion mochynaidd, i ochelyd, er dim, rhag

ffurfio i chwi eich hunain ymarferiadau cyffelyb
;
gadewch iddynt

farw gyda hwy.

Mae arferion yn rhy fynych yn cael eu priodoH i natur gan

blant dynion. Natur a ganmolir, a natur a feìir, am y pethau

a enniUodd y dyn iddo ei hunan drwy ymarferiad. Pe baech

chwi ddim ond meddwl er enghraifift, beth yw yr achos fod y naiU

ddyn yn gallu llywodraethu ei lais mor rhagorol, pan nad oes gan

y llall lywodraeth yn y byd arno. Mae yn ddiammheu, pa faint

bynag o fantais oddiwrth natur a gafodd neb i hyny, neu rywbeth

cyfifelyb i hyny, fod i ymarferiad efìaith gref yn y peth. Paham

mae y Sais yn medru swnio yr sh mor rhwydd pan mae y Cymro

yn methu ; a'r Cymro yntau yr ch a'r // pan y mae y Sais yn

methu ? Ond am fod y naill a'r Uall wedi eu hymarfer i hyny o'u

mabandod. Byddwch yn arfer dywedyd weithiau os bydd dyn

yn methu swnio rhyw lythyren yn eglur, bod deilen ar ei dafod

ef. Wel, os yw hyny yn bod, nid oedd hi ond odid, ar y cyntaf,

ond deilen ag y gallesid yn bur hawdd ei symud hi ymaith, pe

cawsai y plentyn ond athraw gofalus. Ac y mae gan lawer un

o'r math yma, yn ddiammheu, achos cyfiawn i gwyno ar lywodr-

aethwyr eu hieuenctyd, oblegid oni buasai eu hesgeulusdra a'u

hanfedrusrwydd hwy, buasai y llygad sydd heddyw yn groes yn

edrych yn uniawn, a'r tafod sydd heddyw yn íìoesg yn medru

Uefaru yn groew. Drachefn : yn syth y gwnaeth y Crëawdwr y

corfif dynol, a'i wyneb yn agored tua'r nef. Mae yr ystum yma,

dybygid, yn un o ragoriaethau dyn ar yr anifail, ac yn gymhwys

i ddwyn ar gof i ni fod a wnelo efe â phethau uwch eu natur na

phethau y byd hwn. DyUd, gan hyny, bod yn bur ofalus am
sefydlu y dyn ieuanc ynddi, ac nid ei adael ef i wargrymu
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ac i blygu tua'r Uawr yn ddiachos ; agwedd a barai i chwi

ddychymygu bron fod ei freichiau a'i ddwylaw wedi eu bwriadu i

fod yn draed blaen iddo, eithr yn anfifodus wedi eu gwneyd yn

rhy fyrion i ateb y dyben hwnw. Llawer sydd i'w cael, naiU

ai o herwydd meddwl swrth, neu gamfagwraeth a diffyg addysg

foreuol, wedi tyíu fel hyn o'u mebyd. Nid oes gan henaint a

chystuddiau ddim i'w ddwyn arnynt hwy yn y ffordd hon ; mae
ystum naturiol y corff wedi ei choUi eisoes, a chamystumiau wedi

eu ffurfio a'u sefydlu, pa rai ydynt yr un mor niweidiol i iecliyd

ac i harddwch corfforol. '" Sâf ar dy draed yn uniawn," meddai

Paul wrth y dyn cloff o Lystra. Purion gwers i rieni i'w dysgu

plant wrth eu magu. A chwithau, ddynion ieuainc, yr un wedd.

Llawer o honoch chwi sydd yn cydgrymu yn swyddfäau caethion

ein trefydd a'n dinasoedd mawrion. Ymarferwch eich hunain i

hynyma. Yn eich oriau haaiddenol yn enwedig, ymsythwch o'ch

ystum fwäog, a sefwch yn uniawn ; bydd yn iechyd i'ch lungs ac

i'ch mynwesau dolurus. Ac heblaw hyny, mae iawn agweddiad

y corff yn harddwch yn gystal ag yn iechyd. Ped edrychech

ond ar fyntai o filwyr ar yr heol, gan eu cymharu hwy â'r segur-

wyr afluniaidd sydd yn sefyll yn eu hymyl ac yn syllu arnynt, nis

gallech lai na chanmol dysgyblaeth. Yn ffafr y milwyr mae y
gwahaniaeth i gyd. Mae glendid eu gwisg, trefn a gweddeidd-

dra eu h)stum, ynghyd a'u cydysgogiadau rheolaidd, yn hynod

o'r dymuuol i edrych arnynt. Ac ond i ni adael amcan y
gelfyddyd filwraidd allan o'r yst) riaeth, pwy na ddymunai weled

pob dyn ieuanc wedi ei hyfforddi yn gyffelyb ?

Daw hyn â ni at y peth olaf sydd genym i'w goôau o dan

y pen hwn, a hyny yw glanweithdra a gweddusrwydd mewn
corff a diUad. Y dyn sydd yn hael ar y dwfr glán, ac yn wag-

elog gyda moethau
;
yn ymolchi yn aml, ac yn bwyta ac yn yfed

yn gymedrol, er cryfder ac nid meddwdod; chwi a ellwch fod

yn sicr y bydd y dyn hwnw yn rhagori mewn iechyd a harddwch

corfibrol, ac, ond odid, ymhob rhinwedd dda, ar y dyn ghvth a

mochynaidd ei arferion. Mae addoli mewn ymolchi, medd un

philosophydd, gan gyfeirio, raae yn debyg, at y golchiadau

luddewig. Ond yn wir, mae rhyAvbeth mewn ymolchi eto ag

sydd yn hytrach yn help i addoH. Wedi i chwi fod yn y Uwch

a'r parddu ar liyd y d)dd, dim oiid i chwi ymoxhi a newid
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eich dillad gyda y nos, yr ydych yn profi eich hunan yn ddynion

eraill : mae eich hoU natur wedi ei hadnewyddu, a phob teimlad

ynoch yn fwy dyrchafedig. Pa ryfedd, ynte, mewn amgylchiad

felly, os bydd y teimlad crefyddol yn deffro yn y fynwes, ac yn

rhoddi ei naws ei hunan ar bob teimlad arall ag sydd ynddi?

Gyda y dyn ag sydd yn agos at Dduw, fe dybygid fod yn an-

mhosibl i bethau fod yn amgen i hyny. Ac yn wir, pe na bae y
Sabboth a moddion gras yn gwneyd dim arall, ond yn unig sef-

ydlu dynion mewn ymarferiadau syber o'r fath yma, pa rai sydd o

duedd mor iachusol i'w cyrff ac i'w meddyliau, mae yn ddiddadl

y byddent o werth annhraethol i'r byd. Mae yn hen ddywediad

fod glanweithdra yn gares i dduwioldeb. Ac, wrth sylwi ar iaith

y Bibl, a defodau crefydd o'r dechreuad, ynghyd a natur ei heff-

eithiau hi ar blant dynion a'u hymarferiadau, mae yn hawdd

penderfynu, dybygem, fod ei Hawdwr yn amcanu gosod geljTi-

iaeth rhyngddynt â phob budreddi naturiol gystal a moesol, ac

yn caru purdeb a glendid yn y dyn oddiallan fel yn y dyn oddi-

mewn. Fe ddywed Mr. Moffat i ni, os gwehd yr Afìfrican anwar-

aidd yn dechreu ymolchi, a bwrw ymaith ei hen wisgoedd

bryntion oddiam dano, fod hyny yn ddigon i brofi fod yr efengyl

yn cael rhyw effaith ar ei feddyliau. Edrychwn i addysg y Bibl

o barth i wisgiadau, drachefn. Ymddengys i ni fod yr awgrymau

a geir ynddo ar y pen hwn, yn gwahardd aflawenwch yn gystal

ag ynfydrwydd a balchder. Prif addurniadau y cristion, mae yn

wir, ydyw rhinweddau yr efengyl mewn ysbryd ac ymddygiad.

A'r pethau hyn y dylai gwragedd yn proftesu duwioldeb ym-

drwsio, ac felly yr oeddynt yn g^yneuthur o'r dechreuad. Ond
beth am y dyn oddialian ? O barth i hwn, y cyfarwyddyd Dwyfol

yw :
" trefnu eu hunain mewn diUad gweddus gyda gwylder a

sobrwydd." Ac yr oedd hyn ar unwaith, dybygid, yn dysgu y
cristionogion Cenedlig gynt, i ymwrthod, nid â gorwychder ac

addurniadau ofer eu paganiaeth yn unig, ond yn gystal a hyny

â'u hen arferion mochynaidd a bryntion. " T?-efnii eii hunain:''

nid bod yn yslyfenllyd : ond ' trefnu eu hunain mewn dillad

gweddus" ac nid bod yn goegfalch a ffol. Nid oes dim mwy na

hyn yn cael ei ganiatâu, na dim llai chwaith yn gyraeradwy gan

yr efengyl. Ni a ddymunem yn neiUduol eich annog chwi sydd

yn ieuainc i ochelyd ymarfer eich hunain i wastraff ac ofer wisg-

CyF, III. 2 F
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iad. Nid arn y mynem i chwi, mewn un modd, fod yn swga ac

ymollyngar, yn enwedig yn eich ieuenctyd. Dyma yr adeg i

chwi ymreddfu mewiì glendid a threfnusrwydd diwyg. A'r dyn

nad yw dipyn yn orfanylaidd o gwmpas ei berson, pan o'r deu-

naw i'r deg ar hugain oed, mae hwnw, fel y sylwai Dr. Chalmers,

yn ddigon tebyg o fod yn yslebog cyn bod yn ddeugain, ac

ond odid nad yslebog a fydd efe tra byddo byw. Ond ymhob

sefyllfa, y gwisgo ynfyd a drudfawr yw y camgymeriad : bod yn

goegfalch a gwagdrwsiadus ; ac y mae yn bur bosibl bod felly,

cofiwch, a bod yn yslyfenllyd yr un amser. Ond y gamp y mynem
ni i bobl ieuainc gyrchu ati yn eu gwisgiadau yd)'w, uno cynnil-

deb â thaclusrwydd. Amcanwch na byddo dim yn eich diwyg a

ddygo sylw neb—dim a bair gyfeiriad nac estyn bys ati, oddieithr

yn unig yr hyn ag y bydd pawb yn rhwym o gymeradwyo—sef ei

glendid a'i chymhwysder i'ch sefyllfa. Mae yn gofus genym

gyfarfod â brodor o Poland yn y wlad hon unwaith. Yr oedd hi

yn arferiad gan y gvVr hwnw, er nad oedd ond dyn cyffredin, ac

yn byw wrth lafur ei ddwylaw, wneyd i'w blant yiaiolchi bob

dydd, a rhoi rhyw ddiUedyn glân am danynt, cyn eistedd gydag

ef wrth y bwrdd i giniawa. Ac fel rheswm dros hyny, dywedai,

" Nid oes nemawr o drafferth na thraul yn y peth ; ond y mae
yn dysgu y plant o'u mabandod i fod yn fanylaidd a glanwaith yn

eu harferion." Pe byddai mwy o rywbeth cyffelyb i hyn yn ein

gwlad ninnau, mae yn ddiammeu y byddai ein hieuenctyd yn fwy

coeth a syber yn eu hymarferiadau. Ond wrth eu hyfforddi yn

y cyfryw bethau, fe ddylid, o'r tu arall, fod yn ofalus iawn rhag

rhoi gormod o le i goegwychder a gwisgiad diUad, ac felly

porthi ynfydrwydd y meddwl ieuanc.

Ond hwyrach fod y darllenydd erbyn hyn yn barod i feddwl

ein bod yn ymdroi gorniod gydag ymarferiadau corfforol. Wel,

yr ydym bellachyn eu gadael. Ond fe ddylid colìo, pa fodd

bynag, fod y corff yn ofiferyn trwy ba un y mae yr ysbryd yn

dangos ei hunan. Pa ddrwg agweddau bynag sydd yn tori allan,

ac yn ymsefydlu ar hwn, mae yr achos o honynt oddimewn yn

nghyfeiliornad y galon : yr enaid yw y gwir droseddwr, " Oddi-

mewn, aUan o galon dyn," medd lesu Grist, " mae y drwg bethau

pa rai sydd yn halogi dyn yn dyfod." Agweddau y meddwl sydd

yn dyfod i'r golwg ya y golygon uchel, a'r gweíìau Uaesion. Y
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medd.yl cuidfrydig a chastiog, a rhy ymddifad o gywirdeb a

thelmladau anrhydeddus, ydyw yr achos, lawer gwaith o leiaf, fod

y dyn yn bendrymaidd, a'r golwg arno yn yswilgar ac euog, fel

nad all ef byth, wrth ymddyddan â chwi, edrych yn eich llygaid

gydag wyneb rhydd ac agored. Yn ynfydrwydd y meddwl, dra-

chefn. y mae y gorwychder a'r oferwisgiad yn gwreiddio ; ac o'r

tu arall, syrthni hwn yw y gwir achos o'r wisg front, yr aflerAvch,

a'r ystumiau dioglyd ag y mae llawer o ddynion yn rhy barod i

ymollwng iddynt yn aral. Ac wrth geisio raeddyginiaethu y
meddwl oddiwrth y pethau hyn, yn enwedig raeddwl plentyn

ieuanc, fe ddylid yn ddiamniheu ymdrechu i'w ddiwygio ef

oddiwrth yr arferion eu hunain. Dylid ceisio dwyn ei sylw

trwyddynt hwy at eu hanweledig a'u pechadurus achosion, yn y
dyn oddimewn—a galw arno, nid yn unig i ymwrthod â'r pethau

hyny, ond hefyd â phob ystum allanol ag sydd yn arwydd o

honynt. A'r un modd, drachefn, wrth ddysgu iawn ymarfer-

iadau coríîorol iddo, gelhr dwyn ei feddwl ef i ymarferiad hefyd,

dysgyblu ei gydw}bod a'i galon, ac felly, trwy fendith yr Ar-

glwydd, meithrin ynddo y rhinweddau hyny, pa rai ag y mae
yr yraarferiadau corftbrol yn eu portreiadu.

II. Ymarferiadau Celfyddgar.

Mae dyn yn dechreu gyda }'r ynjarferiadau hyn pan yn blentyn

yn yr ysgol. Oblegid art neu gelfyddyd yw darllen, siUebu,

ac ysgrifenu ; ac i'r dyn sydd yn hyddysg ynddynt, ac yn eu

harferyd i ddybenion da, y raaent o werth anmhrisiadwy. Ni a

ddymunem rybuddio rhieni yn neillduol na adawont i'w plant

dyfu i fyny heb eu perff'eithio yn yr ymarferiadau hyn. Beth

bynag ar a fyddo, mynwch, os yw bosibl yn y byd, eu gweled

hwy yn alluog i ddarllen ac ysgrifenu yn gywir, a bod yn .

hyddysg, i ryw raddau, mewn rhifyddiaeth gyffredin—pethau na

chyrhaeddir byth mo honynt oddieithr eu dysgu mewn ieuenc-

tyd, a phethau mor anhebgorol i ddyn yn y bywyd hwn fel

nas gall un anffawd waeth ddygwydd iddo na bod yn ddiffygiol

ynddynt. Gresyn yw gweled plentyn yn chwareu ymaith adeg

ei ysgol, ac felly yn cael ei ddedfrydu dros ei oes i fwy o hurtwch

ac aflwydd nag a fyddai raid. Mewn blynyddoedd a ddaw,

bydd myrdd o ddrysau i anrhydedd a defnyddioldeb }n ym-
agor o'i flaen, ond iddo ef yn yraagor yn ofer—myrdd o ddrygau

2 F 2
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yn ymosod arno, ac yn ymosod i fantais—oblegid iddo gael ei

droi allan i'r byd heb ei gymhwyso yn ddyladwy ar gyfer ei

ddyledswyddau, na'i arfogi i gyfarfod á'i dwyll. Ac os dygwydd

iddo fod yn berchen mwy o synwyr ac o ymadferthoedd meddwl

na'r cyfîredin, a dyfod yn nhrefn rhagluniaeth Ddwyfol i well

amgylchiadau nag eraiU o'i gyfîelyb, yn y cyflwr hwnw, drachefn,

bydd difîyg addysg foreuol yn chwerwder ac anfantais iddo dros

ei oes. Yr ydym yn Uawenychu yn wir yn y gobaith fod yr

alwad am addysg yn myued yn uwch yn Nghymru. Mae y
genedl wedi bod, fe wyddys, yn fifyddlawn er ys Uawer o flynydd-

au gyda achosion pellenig ; ac y mae yn amser iddi weithian,

dybygem ni, i edrych gartref yn fwy, a gofyn fel yr hen Jacob i

Laban gynt, " Bellach, gan hyny, pa bryd y darparaf hefyd

i'm t fy hun ?
"

Ond yn fuan, fe fydd y plentyn yn gadael yr ysgol, ac yn cael

ei osod i ddysgu rhyw gelfyddyd neu gilydd— ei obaith ef a'i

deulu mewn amser a ddaw. Cyfnod pwysig iawn ar ei einioes

yd}w hwn eto. Dyma lle y mae ei ymarferiadau gweithgar i

gael eu greádfu ynddo : Ue y dylai ei fysedd gael eu cynefino

â diwydrwydd, a'u gwneyd yn yscilgar a dysgedig yn ngwaith

yr alwedigaeth pa un a ddewisa iddo ei hun. GaUwn alw hon

yn bresennol yn gelfyddyd y llaw. Yr ydym wedi cyfeirio

eisoes at amryw o'n haelodau corfforol, ond ni chrybwyllasom

yn benodol am y llaw, yr hon sydd un o'n haelodau mwyaf

cywrain a defnyddiol. Y llaw yn arbenig yw yr oíferyn trwy ba

un y mae cynlluniau y meddwl yn cael eu gweithio allan. Ac
wrth ei hymarfer, mae yn dyfod mor fedrus a chdfyddgar, nes

y byddwch chwi yn teimlo ac yn siarad weithiau, megys pe

byddai doethineb a chywreinrwydd y dychymyg wedi rhedeg

i flaenau eich bysedd. Felly y sonia y Cymry ara wneyd

rhyAvbeth wrth synwyr y fawd, a Dafydd yntau yr un modd,

am i'w ddeheulaw anghofio canu

—

-forget her auimng—ei hyfedr-

edd i ganu y delyn. Mae medrusrwydd ei law, fel hyn, o werth

mawr i ddyn. Rhaid i'r meddyg, chwi a wyddoch, nid yn unig

fod yn ddeallus mewn anatomy, ond yn fedrus hef>d i drin ei

arfau, ac onidê ui bydd ei wybodaeth ddim o gymaint gwerth

iddo. Ac felly yr un modd ani bobpeth arall. Ni waeth pa

mor hyddysg u iydJo ineddwl y dyn yn ngwaith ei gelfyddyd, os



Pwysigrwydd Ymarferiadau Da. 4^2

na bydd y wybodaeth yn yinarferol ; os na b}'dd hi yn y llaw

gystal ag yn y pen, mae hi yn gwbl ddiffrwyth ; nid oes dim

gwaith yn cael ei wneyd. Ond mewn trefn i'r Uaw ddyfod

yn y modd yma yn gelfyddgar a medras, mae yn rhaid i'r dyn

ymarfer o'i ieuenctyd : ymarfer i fod yn weithiwr da, yn gystal

ag yn ddyn o feddwl athryUthgar. Të, os myn ef wneyd lles

iddo ei hun, mae yn rhaid iddo hefyd ymarfer ei athryhth mewn
ffordd fuddiol ; nid treuUo ei oes fel y gwna ambell un i ryw

segur-gy\M-einio—yn dipyn o bob peth, ac yn y diwedd heb fod

yn ddim yn y byd. Ni a gynghorem ddynion ieuainc yn

neillduol i berffeithio eu hunain yn eu galwedigaeth. Mynwch
ragori yn hono, pa fodd bynag. Mae eich llwyddiant dros eich

einioes, eich cysur chwi eich hunain a chysur eich teuluoedd,

yn ymddibynu ar hyny. Mae yn gofus genym glywed am ei

gydgrefftwyr yn gofyn i un dyn ry\vbryd :
" Pwy a ddywedodd

wrthyt ti, hwn a hwn, dy fod yn saer?" Os gofyn neb felly i'r

un o honoch chwi, bobl ieuainc, yr ydym yn gobeithio y

byddwch chwi yn abl i ateb drwy ofyn yn ol, a hyny gyda

dewrder hefyd, " Pwy a ddywedodd !
' Dyn a adwaenir wrth

ei waith.' Mae y dodrefnyn a wnaethum i yn dyweyd fy mod
i 5^1 saer, neu raae yr esgid a wneis i yn dyweyd fy mod jti

grydd. Pwy a ddjnyedodd ! Edrychwch ar y wisg a gywreiniais

i, yr hon sydd megys wedi tyfu am gefn fy nghwsmer ; onid yw

honacw yn dangos fy mod i yn grefftwr a fedr ffitio y dilledyn

a wnelwyf i'r edefyn?" Mae bod fel hyn yn feistr ar ei waith

yn werth mawr i ddyn. Er iddo fod yn was i bawb, eto fe

deimla dyn felly na bydd gofal arno rhag neb, waith mae yn

gwybod mai digon iddo ef ydyw ei ddoethineb a'i ddiwydrwydd

ei hunan, a'i fod, yn ei le, o gymaint o werth i gymdeithas ag

ydyw cymdeithas iddo yntau.

Ond nid i'r crefftwr yn unig, ni a garem i chwi sylwi, y mae

y Uaw gywrain yn fuddiol. Beth bynag a fyddo sefyllfa neb o

honoch yn y byd hwn, chwi a gyfarfyddwch âg amgylchiadau

yn fynych ymha rai y profwch y bydd bod i ryw fesur yn

gelfyddgar o werth mawr i chwi. Mae gwybod pa fodd i drîn

ei ardd, ac i goledd ei anifeiHaid,—bod yn fedrus, pan bo achos,

i drîn y morthwyl, y fwyall, a'r nodwydd, &c., yn bethau gwerth

i ddyn eu cyrhaeddyd, er na byddo achos iddo byth eu hymirfer
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wrth ei gelfyddyd. Oblegid pa un bynag ai gartref ai oddi-

cartref y byddoch, mae rhywbeth yn dygwydd beunydd, rhyw

daclau neu gilydd yn syrthio i anmhariaeth, a hyny lawer tro

pan ymhell oddiwrth bob help a chyfleusdra; ac felly y raae

ymarferiadau o'r fath yma i bob dyn mor wasanaethgar ag ydynt

o ddifyrus. Y cenadwr Mofifat, dybygem, a glywsom ni yn

adrodd y byddai ei fam yn gwneyd iddo ef, pan yn fachgen,

ymarfer ei hunan i drwsio ambeli rwyg yn ei wisg, neu dwll yn

ei hosan, ac yn dyweyd w^-tho yr un amser, " Ni wyddost ti yn y
byd, Robert, pa beth a ddygwydd eto, na plm mor dda fydd

i ti dy fod yn medru trin y nodwydd ddur, a rhoi pwyth mewn
rhyw ddiUedyn yn awr ac yn y raan." A Uawer gwaith, yn

mherfeddion Affrica, y cafodd Mr. Moffat achos i gofio am eiriau

ei fam.

Eithr i fyned ymlaen. Meddyliwch am waith y t drachefn, a

dyledswyddau y rhyw fenywaidd. Onid yw yn amlwg i bawb fod

medrusrwydd ac ymarferiadau da yn anhebgorol yma ? Ac eto,

mae yn rhaid cyfaddef fcid dygiad i fyny manylaidd i'r dosbarth

hwn o ddyledswyddau yn cael ei esgeuluso yn ddirfawr yn ein

mysg. Mae Uawer o rieni yn ddigon difedr ynddynt eu hunain,

a'r lleill yn ddiofal yn eu cylch. GelUd meddwl bron eu bod yn

credu fod naturiaeth ei hun yn ddigonol i ddysgu eu plant yn y
cyfryw betbau, a bod eu merched yn dyfod i'r byd yn debyg i'r

morgrug neu yr afanc—eu medr a'u hymarferiadau teuUiaidd yn

reddfol ynddynt o'u genedigat-tli, heb eisieu dim ond amser

i'w dwyn i weithrediad. Ac erbyn y gwelont hwynt wedi tyfu i

fyny yn angheUydd, byddant yn teimlo eu meddyUau yn siom-

edig a digofus ; hwyrach yn barotach na neb i edUw iddynt

eu hanwybodaeth, os nad i'w ddynoethi ger bron dyeithriaid, heb

ystyried, unwaith, mai eu cywilydd hwy eu hunain ydyw anfedrus-

rwydd eu plant. Mae hyn yn hoUol ddiftyg i'r graddau y mae
yn ffynu. Fe gydnebydd pob dyn ystyriol fod yn gwbl mor ofer

dysgwyl i ddynes ieuanc fod yn forwyn dda, heb ei dwyn i fyny i

hyny, ag iddi fcd yn wnîadw'raig dda heb erioed gael ei dysgu i'r

gorchwyl hwnw. MeddyUwch am hoU waith y t. Onid oes art

yn y cyfan ? Ni fedrwch gymaint a gwneyd y gwely yn yr hwn y
gorphwyswch, na chynneu y tân wrth yr hwn yr ymdwymnwch,

hcb addysg ac ymarfcriad. Mae rhywbeth celfyddgar yn y
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gwaith o bobi y bara, ac o drîn yr enllyn—golchi, ac ysmwddio,

a phlygu pob diUedyn yn gymhwys. Ac y mae rhyw art fechan

drachefn ar eu gosod gyda'u gilydd yn daclus, a chyílëu llawer i

le bychan ; nid paAvb sydd yn medru ar hyny ; ond y mae

yn hynod o'r dymunol a gwasanaethgar, yn enwedig i'r rhai sydd

yn teithio llawer. Cofied rhieni a phlant mai trwy ymarferiad yn

unig y mae y pethau hyn yn gyrhaeddadwy. Ni a glywsom am
rai mamau wedi cyrrieryd ffordd hynod o'r manteisiol i ddwyn eu

merched i fyny yn fedrus yn y dyledswyddau teuluaidd, sef gosod

y naill yn niffyg y llall i'w cyflawni
;
pob un yn ei thro i fyned

drwy y g^vasanaeth, megys glanhâu a threfnu ystafelloedd y t

—

prynu a darpar at anghenrheidiau y teulu—gosod y bwTdd—

a

thori yr ymborth
;
pethau nas gall neb byth eu gwneyd hwy yn

ddiwastraff, glanwaith, a deheuig, heb lawer o ymarferiad. Felly

yr ydym yn canfod gwahaniaeth mawr rhwng y naiU a'r llall yn y

pethau hyn. Am ambeìl un, er darpar yn gostus, nid oes dim a

wnelo yn dda, tra y mae un arall yn medru gwneyd llawer o

ychydig ddefnydd, a hwnw yn hynod lanwaith a blasus; chwi

a gewch ar ei bwrdd hi damaid a allai tywysog fwyta am swm a

allai tlawd fforddio. " Mae rhai mamau," meddai un wraig, "yn

bryderus am wr da i'w merched ; ond fy amcan i ydyw gwneyd

fy merched yn wragedd da i wr, a gadael i'r Arglwydd ddarparu

ar eu cyfer hwy."

Ni a gynghorem bobl ieuainc yn neillduol i gymeryd y rheol

hon iddynt eu hunain. Na feddyliwch fod eich sefyllfa yn y
byd, beth bynag yw, yn caniatâu i chwi fod yn anghyfarwydd yn

nyledswyddau bywyd. Mae ymarferiad ynddynt mor anhebgorol

i'r neb sydd i'w harolygu ag i'r neb sydd i'w cyflawni. Os bydd

y forwyn yn fwy medrus na'i meistres mewn dim, nid y hi mewn
gwirionedd a fydd y feistres yn y peth hwnw. Bydd yn an-

mhosibl iddi ei orchymyn yn ddeallus, na gw^bod pa bryd y mae
yn cael ei gyflawmi yn ddyladwy. Heblaw hyny, mae y byd yn

gyfnewidiol ; a gelyn arfog, yn enwedig i'r segurddyn balch, nas

gall na chloddio na chardota, yw tlodi ac anghen. Ond am y
diwyd, o'r ochr arall, ni phetrusa efe ddira cymaint ; mae
" bywyd ei law " ganddo ef bech bynag a ddygwydda, ac y
mae hwnw wedi gwasanaethu i anghenrheidiau miloedd cyn hyn,

a'u galluogi, o dan amgylchiadau anffodus a thyfyng, i gadw eu
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hanrhydedd a'u hannibyniaelh. " Edrych yn ddyfal ar dy an-

ifeiliaid," uiedd y gr doeth, "a gofala am dy braidd ; canys

cyfoeth ni phery byth ; ac a bery y goron o genedlaeth i

genedlaeth?" j\Iae y gair fod Louis Phihppe unwaith, mewn

yraddyddan âg un o bendefigion y wlad hon, yn dyweyd wrtho,

"Nid oes un pen coronog yn Ewrop mor gymhwys i fod yn

frenin â myfi." Ac ar waith y pendefig yn dyweyd rhyw air

o ganmohaeth i'w dalentau, "Ah," ebe yntau, dan chwerthin,

" nid am hyny yr oeddwn i yn meddwl ; ond y mae breninoedd

yn awr yn fwy digyfrif na chynt ; nid oes neb a yr beth a

ddygwydd ; myfi ydyw yr unig frenin yn Ewrop a fu yn sychu ei

esgidiau ei hunan, ac mi a fedraf eu sychu eto os bydd raid."

Sylw teilwng o frenin oedd hwn, a sylw yn cynnwys amlygiad

ü ddewrder ac anmbyniaeth meddwl ag a fyddai o ryw gymhorth

i ddyn pan wedi colU ei freniniaeth. " Gwell yw yr hwn a'i

cydnabyddo ei hun yn wael, ac sydd was iddo ei hun, na'r hwn

a'i hanrhydeddo ei hun ac sydd arno eisieu bara."

III. Y trydydd, a'r dosbarth olaf o ymarferiadau ag y dy-

munem ahv eich syhv atynt yn bresennol ydyw

—

Ymarferiadau

MOESOL.

Nid nad oes rhywbeth o'r elfen yma yngln â'r pethau y buom

yn ymdrin â hwy eisoes ; mae y gydwybod oleuedig a thyner yn

tystio íod. Ar yr un pryd, mae yr ymarferiadau y cawn ni

gyfeirio eich syhv atynt rhagUaw, o natur uwch a gwahanol

—

eu da neu eu drwg yn fwy eglur ynddynt eu hunain,—ac am

hyny yr ydyra yn eu gahv yn ymarferiadau moesol. Fel ychydig

o lawer o honynt, ni a grybwyhwn y pethau canlynol. Syhved y

bobl ieuainc arnynt yn neihduol, a chwithau, rieni plant, yr un

modd ; mae o bwys i chwi geisio meithrin eich rhai bychain

ynddynt wrth eu magu.

I. Yr ymarferiad o fod yn feddylgar, Mae cyfranu y ddawn

o feddwl i greadur sydd yn alluog i hyny—ymgeleddu a dwyn

allan y pethau a roddes ei Greawdwr ynddo ef, yn sicr yn

ddyledswydd bwysig, ac y mae ei hesgeuluso yn dra phechadurus

ac o ganlyniadau ditrifol. Nid eUwch chwi ddysgu pob peth i

blentyn ar unwaith. Ac yn wir, fe ddywedir wrthym nad

doethineb ydyw ceisio dysgu hawcr iddo chwaith. Fe ddylai

y deah gael ei amaethu yn ddiamroheu. Ond yr amcan mawr,
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er hyny, i rieni ac athrawon i gyrchu ato ydyw, gwneyd y

plentyn yn fedd.lgar : dysgu y Uygad i ganfod, a ffurfio yn y
meddwl y reddf, neu yr habit o chwilfrydedd, craffder, a threidd-

garwch. Dyma y gwerth mawr sydd mewn addysg fanylaidd yn

more yr oes ; nid hyny o wybodaeth yn unig ag mae y dyn yn

ennill ar y pryd, ond yr ymarferiad mae yn ei gael, y ddysgybl-

aeth ag y mae y meddwl yn cael ei ddwyn trwyddi, a'r astud-

rwydd yr hwn y câ ei reddfu ynddo yn ystod ei lafur. Bydd

hyn yn fantais i'r dyn dros ei fywyd. Mae yn cael ei osod ar

ben y fifordd i gynnyddu mewn gwybodaeth, ac yn sicr o fod

yn fwy galluog i fyw^hâu a defnyddio pob gwybodaeth a gyr-

haedda. Fe ganfyddir y gwahaniaeth rhwng y meddylgar a'r

anfeddylgar o dan y pregethau yn fynych. Mae y naill, yn

enwedig os bydd ynddo chwaeth at bethau crefyddol, a rhywbeth

o werth yn dyfod i'r gohvg yn y pulpud, i'w weled yn clustfeinio

ac yn crafifu ; chwi a eHwch ddarllen, hyd yn nôd yn ei lygaid

ef, dreiddgarwch ac egni meddwl i ddeall, ac fel y mae hwnw
drachefn, yn diweddu mewn argyhoeddiad a boddhâd, tra mae

yr anfeddylgar, o'r ochr arall, yr holl amser hyn, âg anwybodaeth

a dylni, fel cwmwl pygddu, wedi sefydlu ar ei wynebpryd. Ac
er y gall dull neu sn yr areithydd ei gynhyrfu ambell dro, ni

bydd dim meddwl na goleuni yn y cynhwrf hwnw ; ac felly

mae y cyfan yn diflanu yn fuan, a'r creadur yn syrthio yn ol

i'w hen ddifrawder. Edrychwch arno mewn cwmni drachefn :

os bydd ymddyddan o natur ddeallus yn dygwydd yno, neu

lyfr felly yn cael ei ddarllen weithiau, nid yw dyn o'r fath yma
yn teimlo chwilfrydedd na dyddordeb mewn dim. Pan y mae

eraill oddiamgylch iddo yn barod i ddal eu hanadl rhag ofn

coUi yr hyn a ddarllenir, cewch ei weled ef, hwyrach, yn

gymhwys ar y fynyd hono yn codi i brocio y tân, neu i danio

ei bibell, neu ynte yn gwneuthur rhyw syhv neu gilydd ag sydd

yn dangos fod ei feddwl ef, yr holl amser hwnw, yn berfifaith

segur a dyeithr i'r mater. Oni bae y segurdod yma sydd yn

meddyUau hawer o'n gwrandäwyr, byddai y trwst ag sydd i'w

glywed yn aml yn addoldai ein gwlad yn fwy annyoddefol i'r

cynnuUeidfaoedd ; ac mae yn sicr genym hefyd y byddai yn

well gan famau, pe baent yn fwy meddylgar, gael mwynhâu un

gwasanaeth y Sabboth mewn perfifaith lonyddwch, na dyfod i'r
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addoliad dair gwaith yn unig i chv/are.i hefo eu plant. Yr

ydym yn addef y gall dyn fod yn feddylgar, ac heb fod yn

grefyddol ; ond nid aUwn ni feddwl er hyny fod yn bosibl iddo

fod yn grefyddol heb fod i ryw fesur yn feddylgar. Mae crefydd

yn gwneyd ei pherchen yn feddylgar; neu, os bydd efe felly

eisoes, mae yn sicr, ar ei dyfodiad i'r galon, o feddiannu a

sancteiddio yr ymarferiad yma, a'i droi ef yn wasanaethgar

iddi ei hun. Ymarferiad gwerthfawr yw hwn, drachefn, gyda

negeseuau y bywyd yma. Mae y dyn meddylgar yn barnu drosto

ei hun
;
yn ystyried ac yn deall beth y mae yn ei wneuthur.

Syhva wrth roi pob offeryn o'i law pa le mae yn ei adael, a chofia

ar y fynyd pa le i'w gael ef drachefn. Anaml y daw y gofalus

meddylgar o'r farchnad wedi anghofio yr un o'i negeseuau, ac

anaml y mae yn coUi dim ag sydd yn perthyn iddo wrth

deithio y fíbrdd. Ni bydd dim achos iddo ef golU amser i

ail wneyd yr hyn a wnaeth eisoes, nac i edrych i'r un fan am
yr un peth fwy nag unwaith. Mae yn ddyn hoUol i'r peth a

fydd ganddo mewn Uaw ; ei feddwl gartref yn wastad, a hwnw
yn feddwl pwyUog ac effro. Mewn trefn i ddysgu ein plant i

fod fel hyn yn ofalus a meddylgar, dylem arfer eu hoU yn aml,

dwyn eu sylw at bob peth a aUant ddeaU, eu hymarfer i fod

yn wagelog—i gadw eu diUad, a'u pethau bychain eu hunain,

yn drefnus, a hyny o'u mabandod; ymresymu â hwy, yn gystal

a'u ceryddu, am bob camymddygiad ; mewn gair, achub pob

adeg i wneyd argrafî ar y gydwybod a'r galon, ac wedi Uwyddo

i ddefifro ynddynt chwilfrydedd ac ymofyniad, bod yn ddiwyd

i'w porthi â gwybodaeth ac â deaU. Agos o'r un natur yw

y peth nesaf sydd genym i'w gymheU arnoch ; sef yn

2. Yr ymarferiad o fod yn fanylaidd a chywir yn yr oU a

wnelom. Mae yn haws i chwi gael dyn i weithredu, er nad

peth bychan ^v} hyny, nag i weithredu yn iawn. Os gorfodir

ef i wneyd rhywbeth hefyd, mae yn tueddu yn hytrach i'w

wneyd ef yn rhywfodd nag fel y dylai gael ei wneuthur ; oblegid

y mae gwneyd peth yn iawn yn gahv am fwy o lafur a gofal

oddiwrtho ; ac y mae hyny yn flin i greadur ag sydd yn hoffi

segurdod mewn corff a meddwl. Wel, rhaid gwrthweithio y

teimlad hwn ynddo eto. Nid yn unig gahv ar y plentyn i

ymegnîo, ond i edrych am egnío yn ddyladwy ymhob peth

:
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rhoi ei sain briodol i bob gair a llythyren wrth lefaru ; os

sillebu, sillebu yn ir.wn—os darllen, darllen yn gywir a deallus

—os cofio, cofio yn berffaith—ac os dealì, deall yn drwyadl.

Pa un bynag ai pen ai Uaw y dysgybl a fyddo mewn ymarferiad,

dyHd bod yn bur ofalus na byddo dim yn cael ei basio heibio

yn yslyfenllyd, na dim yn cael ei gymeradwyo a'i dderbyn

oddiwrtho ef yn anmherffaith. Bydd hyn yn boenus i'r plentyn

ar y cyntaf, mae yn wir, ond ni phery efe felly o hyd. Wrth
fod yn ddiwyd i'w hyfforddi mewn amynedd, fe orchfyga y
meddwl yn raddol ei hen arferion dioglyd ac ysmala ; ac fe

reddfir ynddo yr ymarferiad o fanylder a gofal, ac felly, o'r

diwedd, fe fydd gwneyd a deall pob peth yn berffaith wedi

myned megys yn ail natur i'r dyn, a'r hyn oedd unwaith yn

boenus wedi troi yn bleser iddo. Nid all ef wneyd dim ond felly.

Mae ei reddfu fel hyn mewn cywirdeb gyda phethau cyffredin

yn ben y fifordd tuag at ei gael yn ddyn cywir a ffyddlawn gyda

phethau uwch eu natur na hwy. O leiaf, bydd yn rhyw fantais

i hyny fod yr ymarferiad neu yr habit o fanyhvch wedi ei fîurfio

ynddo. Ac o'r ochr arall, chwi a eUwch beri niwed, hwyrach,

anfeddyginiaethol i'w feddwl, yn yr ystyr hwn, os caniatewch

chwi iddo fod yn ddiofal ac anghryno gydag ymarferiadau ei

febyd. "Y plentyn yr hwn a oddefir o ddydd i ddydd i fyned

ymlaen yn arwynebol ac anghywir gydag un ran o'i addysg, a

duedda," medd un g\\T, " i ymddwyn yn gyfifelyb gyda golwg

ar gangenau eraiU o honi, ac fe gyrhaedda ei ddiofahvch hyd yn

nod i'w chwareyddiaeth. Ond nid yw hyny ond y rhanau lleiaf

o'r niwed. Unwaith yr ymfîurfio yr arfer ddrwg o anfanylder

ynddo, hi a lygra ei dduìl ef o ymddyddan, a'i gwna yn fwy

diystyr o'r gwirionedd, ac a'i gwanycha yn ei ddyledswyddau

moesol ; îe, fe'i dilyna ef i'r addoHad cyhoeddus, ac a ddifwjTia

ffnvythau boreuol ei grefydd a'i dduwioldeb."

Yn ychwanegol at hyn, ni a aUwn sylwi y dylem roi arbenig-

rwydd i fanyldod mev/n crefydd ac ymddygiadau da yn ein

haddysgiadau. I'r graddau ag y byddo oedran y plentyn yn

caniatâu, mae yn ddyledswydd arnom, nid amaethu ei feddwl

yn unig, ond dysgyblu ei galon a'i gydwybod hefyd; bod yn

fanylaidd yn hyn fel mewn pethau eraiU ; dangos drwg iddo yn

y pethau hyny pa rai. mae lle i ofni, a ystyrir gan laweroedd yn
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fychain a diniwed, megys mân gelwyddnu, chwiwladradau, pob

anghywirdeb, creulondeb, a chastiau twyllodrus ; ac ymdrechu

i'w gynefino o'i febyd âg ymddygiadau syml a didwyll. Gwir

yw fod effeithiolrwydd yr addysg oreu yn ammheus wedi y cwbl

;

ond, beth er hyny? y mae y canlyniadau o'i hesgeuluso hi yn

sicr. " Y wíalen a cherydd a rydd ddoethineb," medd Solomon ;

" ond mab a gafio ei rwysg ei hun a gywilyddia ei fam. Hy-

fiforddia blentyn yrahen ei ffordd, a phan heneiddio nid ymedy
â hi." Onid oes Ue i ofni, pan y byddo plant yn troi allan yn

anfoesol a drwg eu harferion, fod hyny yn dygwydd yn aml, nid

er^ ond yn hytrach herwydd, eu magwriaeth ? Mewn Uawer

o esiamplau, effaith naturiol ydyw o'r duU y cawsant eu dwyn i

fyny. Mae y rhieni eu hunain yn rhy ddiífygiol o'r manyldra ag

y buom yn son am dano. MeddyUwch, er esiampl, gymaint

o ryw anghywiredd mewn pethau bychain a disylw sydd yn

rhedeg drwy ymddygiadau Uawer yn eu teuluoedd. Chwi a

gewch rieni, weithiau, a dwyUant eu plant yn bwrpasol er mwyn
ymddigrifo yn eu hygoeledd. Wrth gwyno iddynt pan yn flin,

gwneir hyny mewn ffbrdd o achwyn ar eraiU am wneyd cara ä

hwy, a diehr drostynt weithiau ar yr offeryn marw a'u doluriodd.

Mynych, yr ydym yn ofni, y gweithir ar eu hofnau drwy fygythion

gau, ac y porthir eu dysgwyìiadau âg addewidion cehvyddog.

Hyd yn nôd wrth gymheU ei physygwriaeth ar y plentyn bach,

fe sicrhëir iddo, lawer tro, ei fod yn felus a hawdd ei gymeryd,

pan y mae ei archwaeth ef, y fynyd nesaf, yn ei argyhoeddi fod

ei fara ei hunan yn dyweyd celwydd wTtho. Mae swm anferth

o ddrygfoesau o'r fath yma yn ein gwlad ; ac er fod y gydwybod

galed a thywyU wedi cynefino â hwy, ac yn edrych arnynt yn

fychain a diniwed, eto, y gwirionedd yw fod eu pechadurus-

rwydd yn fawr yn ngohvg yr Arglwydd, a'u heffeithiau ar ein

plant a'r rhai sydd o'n cwrapas yn dra niweidiol. Dywedir fod

Robert Hall mewn cwmni unwaith, pan, ymysg eraiU o'r ym-

welwyr, yr oedd boneddiges yr hon oedd yn fara }ti bresennol

;

yn y man ymneiUduai hon dros ychydig araser i'r dyben o roi

ei lodes fach, bedair oed, yn ei gwely. Wedi dychwelyd yrahen

oddeutu hanner awr, dywedai wrth un o'i chyfeiUion, " Mae hi

wedi rayned i gysgu ; mi a roddais fy nghap nos am fy mhen, ac

a orweddais yn ei hymyl, a hi a syrthiodd yn ebrwydd i gwsg."
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" Esgusodwch fi, madam" ebe Mr. Hall, yr hwn oedd yn

gwrando yr ymddyddan, "a fynech chwi i'ch plentyn dyfu i

fyny yn gehvyddog?" "Och fi, syr, na fynwn ; mi a arswydwn

feddwl y fath beth." " Wel, goddefwch i mi ddyweyd wrthych,"

ebe yntau ;
" mae yn rhaid i chwi beidio byth ag aäio cehvydd

o'i blaen hi ; mae plant yn bur gyflym eu syhv, a buan y dônt

i wybod fod y peth ag sydd yn cymeryd arno íod yr hyn nid yw

yn gehvydd, pa un bynag ai mewn gair ai mewn gweithred y

byddo." Dywedai hyn gyda thynerwch ag oedd yn attal

tramgwydd, ac eto gyda difrifwch nad anghofiwyd byth.

3. Ymarfeiiad arall ag y dymunem gydag awyddfryd pryder-

us ei gymhell ar ein cydgenedl, ac yn enwedig ar ein hieuenctyd

anwyl a hoff ydyw, yr ymarferiad o gymedroldeb ac iawn lyw-

odraethiad y blysiau anifeilaidd. Mae y sobrwydd, yr hwn a

gymhellir arnom yn y Testament Newydd, yn cyrhaedd dros yr

hoU natur,—ysbryd, enaid, a chorff. Arwydda ddyn â chanddo

ynddo ei hunan feddiant arno ei hunan : pob gallu, pob teimlad,

tymher, a blys, yn ein natur â'r ffrwyn yn eu gweflau, ac awenau

hono yn nwylaw cydwybod a barn, tra y mae cydwybod a barn

eu hunain o dan lywodraeth gwybodaeth ac ofn yr Arghvydd. A
chymeryd sobrwydd yn yr ystyr ëang yma, mae argyhoeddiad

dynion difrifol yn dyfnhâu o hyd fod Ue mawr iddo gynnyddu

hyd yn nôd ymysg profifeswyr crefydd. Mae cymdeithas fel pe

byddai wedi rhedeg i ddau eithaf gwahanol : moethau ar y naill

law, a thrueni ar y llall. Mae y dosbarth cyntaf, yn ein gwlad a'i

threfydd poblogaidd, fel y llong odidog, i'w gueled yn nofio

rhagddynt mewn Uwyddiant, ond yn nofio uwch ben y fath

ddyfnderoedd Ueidiog o anwybodaeth a thrueni ag sydd tu hwnt

i bob dychymyg. Tra mae y cybydd yn tyru golud, a'r moethus

yn pesgi ei hun ar fwydydd a diodydd cryfion—ein benywod

hwythau yn gaethion i ffasiynau yr oes, ac yn byw bron i or-

wychu eu personau, ac i addurno eu tai—mae Uîaws yn y
dosbarth isaf o gymdeithas, ar y haw arah, wedi suddo islaw

yr anifail ei hunan. Erbyn ond i ymylon y gorchudd gael eu

codi oddiar eu hwyneb, y mae y fath anfadrwydd o drueni a

barbareidd-dra yn d'od i'r gohvg, fel ag y mae y llywodraethwr a'r

dyngarwr, y cristion a'r athronydd ynghyd, yn troi oddiwrtho

gyda dychryn ac arswyd. Eto mae gobaith i Brydain yn y peth
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hwn. " Nis dyiem bytli," medd un ysgrifenydd, " anghoíìo fod

i'r oesoedd hyn, nid yn unig amddiffyniadau, ond ffynnonau

o adnewyddiad yn agored, y fath nad oedd yr oesau cyn Cristion-

ogaeth yn meddu arnynt. Yr un dynion ag sydd yn fwyaf

gwastraffus yn eu gwaith yn addurno eu hanneddau eu hunain,

ydynt yn aml y rhai blaenaf i ddarparu gwell tai, ac i ddysgu

gwell fiíordd o íywyd teuluaidd, i'r tlodion. Mae yr oU o'r natur

yma fel halen i gymdeithas, pa un hebddo a fuasai yn cyflymu i

lygredigaeth ; ond y mae y drwg er hyny (moethau a gwastrafi)

mor anferthol, a'r tueddiad iddo mor benderfynol, fel ag yr )dym

yn credu nad oes dim ond fflangellau lawer o law rhagluniaeth yn

ddigonol i'n hiachâu. Pa nifer o'r fflangellau hyny a raid i ni eu

dyoddef, a pha mor drymion mae yn rhaid iddynt fod, a ddibyna

ar y duU ymha un y cymerwn ni rybudd, ac ar nerth y rheolaeth

ag y dichon crefydd ein gaUuogi i'w hymarfer ar dueddiadau i ba

rai y darfu i hen drigoHon y byd ar unwaith aberthu eu hunain

a'u bywyd cymdeithasgar."

Onid aUwn ni obeithio, erbyn hyn, fod un o leiaf, o brif

ddrygau yr oes, wedi derbyn ei ergyd marwol? Yr ydym yn

meithrin yr hyder fod syniadau cymdeithas, yn araf deg, yn

newid o barth i'r diodydd cryfion ; a bod y duU cyson o'u

defnyddio hwy, yr hyn yn ddiammheu a arweiniai filoedd i

feddwdod a phob gormodedd, beUach yn ddirmygus yn ngolwg

dynion, ac yn syrthio yn brysur o ymarferiad. A gawn ni, ynte,

attoìwg arnoch chwi sydd yn rhieni am ddwyn eich plant i fyny

yn ddirwestwyr da ? " Cyhyd ag na b)'ddom ni bylh yn arfer y
diodydd meddwol, yr ydym, wrth gwrs, yn ddiogel oddiwrth

y perygl o'u camddefnyddio hwy ; a phan yr ystyriom mor fawr,

mor amrywiedig, ac mor swynol ydyw y perygl hwnw, ymddengys

mai rhan doethineb ydyw dysgu ein pobl ieuainc i'w ochelyd yn

hoUol. Ac yn wir, nid yw y ddyledswydd gymhwys hon yn cael

ei chyfyngu i'r ieuenctyd yn unig. Gwyddom yn dda y bydd

raid cyd-ddwyn llawer â hen arferion sefydlog dynion wedi

myned ymheU ar eu dyddiau ; eto pan ystyriom y fath dorfeydd

anferth o'n cyd-ddynion sydd yn syrthio beunydd yn aberthau i'r

diodydd meddwol
;

pan edrychom ar gynnuUiad ofnadwy yr

elusend, y gwaUgofd, a'r carchar—yr hyn aUan o bob dadl

sydd yn effaith y diodydd hyn
;

pan gariom ein golygiadau
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ymhellach, a meddwl am y miloedd, íe, y miUynau, pa rai ag y
bu y gwlybyroedd alcoholaidd yn foddion i'w suddo (fel mae
genym le i gredu) i ddyfnderoedd diwaelod tragywyddol drueni

—dilys ydyw fod genym ddigon o resymau i'w gadaei heibio yn

hollol." Wrth ystyried fod syniadau o'r fath yma yn cael eu

cyhoeddi beUach yn gyffredinol yn Lloegr, a hyny gan bendefig-

ion ac awdurdodau y wlad, a ydyw yn ormod i ni appeUo atoch

chwi, y dosbarth mwyaf crefyddol ac anrhydeddus yn Nghymru,

am eich dylanwad a'ch cynnorthwy yn y diwygiad mawr hwn?
Mae y werin yn ymdrybaeddu m.ewn meddwdod ac anghymedr-

oldeb, ac eto er ys blynyddau beUach yn arwyddo yn flin o'u

sefyUfaj ceir Uíaws o honynt yn y dyddiau hyn, fel yr anifail

mud yn y gors, yn dychlamu ac yn ysboncio mewn pryder, ac yn

gwneuthur ymdrechiadau gorchestol yn wir i geisio ymlusgo o

honi i dir sych. A wrthodwch chwi estyn Uaw o gymhorth

iddynt, hyd y goddefo iechyd ac amgylchiadau i chwi wneuthur

hyny? Onid ceidwaid eich brodyr ydych chwi? "Don'tbUnlc

that question now," medd Professor MiUer. •' You may put it

aside ; bùt you cannot put it away. It wiU, it must, come again

;

if not before, it wiU confront you on ' that day ' when aU power of

settlement is for ever past." Digon tebyg ydyw fod anghymedrol-

deb yn dechre yn Uawer cynt nag y mae dynion yn chwannog i

feddwl, Mae yn ffaith anwadadwy, pa fodd bynag, fod yr ymyf-

wyr mwyaf cymedrol o'r diodydd alcoholaidd, os yn eu harferyd

yn gyson, yn yfed Uawer mwy na'r dirwestwyr; ac füUy hefyd

y gwnai y dirwestwyr eu hunain, cyn gadael y gwlybyroedd hyny.

a chyfyngu eu hunain yn unig i'r dwfr glân fel eu diod gyft'redin.

Pa beth a feddyHwch chwi o hyny ? Onid yw yn alwad i

wyUadwriaeth ? Sicr yw fod yn y pethau hyn demtasiwn berygl-

us i laweroedd, a bod eu hudoUaeth a'u swyn yn aUuog i enniU,

ie, ar y goreu o ddynion, a hyny yn ddiarwybod iddynt, A
ydych chwi yn teimlo eich hunain yn myned hoffach, hoffach, o'r

diúdydd cryfion ? A oes yna rywbeth fel yn d}sgwyl am danynt

yn eu hamser ? A ydyw yr amddifadrwydd achlysurol o honynt

yn myned yn fwyfwy bUn i chv/i? Ac yn enwedig, a oes yna

ddirgel duedd yn cryfháu o'ch mewn i'w hyfed yn fwy mynych,

ac i ychwanegu y dogn arferol mewn trefn i gyrhaeddyd yc un

effeithiau ? Wel, croeswch eich hunain, fel y dywed y Pabyddion

;
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neu yn hytrach, ffowch at Grist croeshoeliedig ; mae y diafol

—

y diafol o anghymedroldeb—gerllaw. Nid yw dyn ddim yn

gweled ei berygl yn aml nes dyfod o hono. Ac y mae yn

ddiammheu genym pe byddai dynion fel hyn, yn enwedig dyn-

ion crefyddol, ond yn llwyrymattalwyr yn unig am ychydig o

amser, y byddent wrth edrych yn ol, a chofio eu hymarferiadau

presennol gyda y diodydd cryfion, yn teimlo, yn yr olwg ar eu

perygl, a'u rhagluniaethol waredigaeth, gydnabyddaeth yn medd-

iannu eu calonau, a hono yn Uawn o arswyd a braw, yn gyft'elyb

i'r dyn a elai drannoeth y bore i adolygu y clogwyn ofnadwy,

dros yr hwn na bu ond y dim rhyngddo â syrthio y noswaith o'r

blaen.

Mae eto rywogaeth o anghymeroldeb ag y gallem gyfeirio ato,

oddiwrth ba un, os yw bosibl, y mae ein peryglon yn fwy

dychrynllyd fyth, yn enwedig peryglon ein pobl ieuainc. Byddai

dyweyd ei fod yu fwy ffynadwy ymysg y Cymry nag mewn
parthau eraiU o'r wlad yn hollol anwireddus a disail. Ac eto

mae yn rhaid cyfaddef bod rhyw warthnod wrtho ei hunan arnom

fel cenedl yn y peth hwn. Mae hen arferion wedi dwfn reddfu

yn ein plith, pa rai sydd yn anafu Uawer o'n hieuenctyd o bryd

i bryd ; ac y mae yn ddigon sicr i chwi, tra y byddo yr arferion

hyny yn parhâu, na bydd purdeb hyd yn nôd y dosbarth mwyaf

gobeithiol o honynt byth yn ddiogel. Mae yn ddiammheu y

dylai rhieni, ac athrawon ieuenctyd yr oes, fod yn ddyfal iawn i

feithrin rhinwedd yn eu meddyhau wrth eu dwyn i fyny ; amcanu

at reoleiddio eu cymdeithas â'u gilydd, a'u cadw hyd y mae yn

bosibl o'u mabandod oddiwrth bob ymddyddanion ac ymarferiad-

au llygredig, pa rai sydd yn tueddu i galedu y gydwybod, ac i

ddinystrio gwylder a phob iawn deimlad o'u mynwesau, ac felly

yn eu rhagbarotoi i syrthio yn ysgl) faeth i demtasiynau y cnawd.

Gofynai lcdes fach unwaith i'w nain, pan oedd y t yn llawn o

ddyeithriaid, "Sut yr awn ni i gysgu heno, nain?" i'r hyn y

prysurodd gr ieuanc ag oedd yn bresennol i ateb, yn rhy

gellweirus, mae yn wir, ond mewn duU ag y buasai Uíaws yn

Nghymru yn ei ystyried yn berftaith ddiniwed. Ond nid felly y

plentyn, pa fodd bynag. Yr oedd hi wedi ei chadw yn wastad

gan ei mam ymhell o gyffiniau pobpeth croes i wylder a choeth-

tiddrwydd, a'i dysgu i edrych ar bob gair yn y cyfeiriad hwnw
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yn hollol anweddaidd i glustiau benyw; ac am hyny hi a syllai

yn wyneb yr atebwr gyda syndod a chwithdra. Pan gafodd

gyfleusdra, adroddodd yr hanes i'w mam, yx hon, wedi clywed,

a basiodd y peth heibio gyda sylw byr, ond o natur mor gyrhaedd-

gar, a chydag ysbryd mor hallt, fel y diflanodd y g\vr ieuanc o

dan y cerydd, a dywedai nad anghofiodd byth mo'r amgylchiad.

" Gellwch fel hyn," meddai PhiHp Henry, mewn llythyr at un o'i

ferched, ar ei gwaith yn ffurfio cyfeillach â dyn ieuanc—" geUwch

fel hyn (meddai) roddi eich cymdeithas i'r g\vr ieuanc yn achlys-

urol, ond gofalu am wneuthur felly mewn araser, dull, a than

amgylchiadau priodol
;
}m amgen i hyny, megys nas gofynir o'i

du ef, felly ni ddylai gael ei ganiatâu o'ch tu chwithau." Yr

ydym yn crybwyll yr hanesion bychain yma fel esiampl i benau

teuluoedd o'r hyn y cymhellem hwynt iddo yn y Uinellau uchod.

Ewch chwithau, rieni, a gwnewch yr un modd. Byddai hyny, yn

ddiammheu, pe ceid ef yn gyffredinol drwy deuluoedd ein gwlad,

yn llawer o wywdra i'w hen arferion llygredig hi, ac yn ddiogel-

wch mawr ar anrhydedd a moesau ein pobl ieuainc. Gadäwn

hyn gyda dyweyd wrthynt hwy, " Chwantau ieuenctyd, ffo oddi-

wrthynt." Mae eu swynion yn fawr, ond eu heffeithiau yn adgas

a dinystriol i gorff ac enaid. Diar. v. 5—23. Cofiwch fod pob

tro ag y gorchfygwch chwi y demtasiwn, yn gwanychu y tuedd-

iadau llygredig, ac yn chwanegu nerth at eich rhinwedd. Wedi

i chwi unwaith ymsefydlu mewn rhyw ymarferiad rhinweddol,

bydd yr ymarferiad hwnw drachefn jm y canlyniad yn troi yn

swcr i chwithau yn erbyn y drwg ; fe ä y demtasiwn iddo yn

wanach, wanach, yn ei hymosodiadau arnoch, a'r meddwl yn

gryfach, gryfach, i'w gwrthwynebu. Yn y gydwybod a'r meddwl

yn ddiau y mae Uywodraethiad y blysiau corfforol i ddechre ; ac

yn wir, hwynt-hwy, trwy ras Duw, fel y dywed un awdwr, sydd i'w

cadw yn eu lle o hyd. Ond bydd yn hawdd, mewn cymhariaeth,

iddynt wneuthur hyny wedi i"chwi unwaith ymsefydlu mewn
ymarferiadau cymedrol. Fe gyll yr archwaeth ei orchwant i

ddanteithion, ac fe ddaw y cylla i ymwrthod yn naturiol â phob

gormodedd, ac fel hyn yn fuan, ni chaiff dyn cymedrol ond

ychydig o drafferth gyda'i flysiau anifeilaidd.

4. Y rhinweddau nesaf a grybwyllv,m ydyw yr yrnarferiadau

o ddiwydrwydd, cynnildeb, a rhagddarbodaeth. Mae y pethau

Cyf. III. 2 G
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hyn goruwch y creaduriaid direswm, ni a wyddom. Ynghylch

yr anghen presennol y maent hwy yn ymdeimlo yn gwbl. Neu

os oes rhai o honynt yn ddiwyd i ragddarbod gogyfer â'u hang-

henrheidiau mewn tymmor arall, eto ysfa y fynyd yn unig sydd

yn eu cymhell i hyny, ac nid un amcan gyda golwg ar y dyfodol.

I ddyn, a neb arall, y perthyn rhagddarbod yn ddeallus; mae

efe yn alluog, nid yn unig i ymdeimlo â mwyniant y fynyd

bresennol, ond hefyd i edrych ymlaen a chrynhöi ei egni a'i hoU

ymadferthoedd at y gorchwyl o sicrhâu iddo ei hunan ddiogehvch

a mwyniant, mewn amgylchiadau ag y mae yn rhagweled ei

hunan ynddynt. Ac eto mae pechod wedi anmharu dyn yn fawr

yn y peth hwn. Os caifî ei adael yn gwbl iddo ei hunan, i bleser

y fynyd yn unig yr ymrodda yntau. lë, y mae mor ddiystyr o

amgylchiadau dyfodol, a hyny yn aml gyda golwg ar y byd hwn,

yn gystal a'r hwn a ddaw, fel y cawn ef yn y Bibl yn cael ei

anfon at y creadur direswm ei hunan i ddysgu gwersi buddiol o

ddiwydrwydd a rhagddarbodaeth. Mae yn syndod meddwl mor

ddwfn y gall dyn suddo i'r syfrdandod hwn. Dim ond i chwi ei

fagu ef yn anwybodus, a gwastraffus, a dioglyd ei arferion, ac iddo

yn y canlyniad syrthio yn gaethwas i'w chwantau drygionus, ac fe

fydd dyn bron yn gwbl mor ddiddarbod drosto ei hunan â'r

anifail. " Godineb, a gwin, a gwin newydd, a ddwg y galon

ymaith," medd y prophwyd. INIeddyHwch, er esiampl, am gyflwr

llaweroedd yn y wlad hon. Er eu bod yn wastad mewn tlodi, ac

ar adegau yn syrthio i gyfyngderau dirfawr, eto maent o hyd yn

glynu wrth eu hen arferion annhrefnus. Y fynyd y byddo y

wasgfa drosodd, ac iddi wella gronyn ar eu hamgylchiadau, chwi

a gewch eu gweled yn gymhwys fel cynt, yr un mor afradus a

gwallgof gyda eu chwantau pechadurus—neb yn meddwl am
ddarbod dim erbyn awr o gyfyngder. Alae y fath yma o bobl

bob amser, naiU ai yn gwastraffu ai yn llewygu ; ac er i chwi eu

pwyo mewn morter â phestl ymhJith gwenith, eto nid ytnedy eu

íîoHneb â hwy. Ddoe yr oedd y dyn heb damaid o ymenyn i'w

roi ar ei fara; heddyw mae yn ei ddwbio arno fel morter ar

y briddfaen ; tybiech na welodd efe anghen erioed. Yr wythnos

ddiweddaf, nid oedd ganddo prin farworyn o dân ar ei aehvyd

;

yr wythnos hon, mae yno ddigon, fel y dywedir, i rostio eidion
;

a'r hoU reswm am y gwahaniaeth ydyw, bod rhywun mwy hael-
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frydig na'u gilydd wedi rhoi cant neu ddau o lo i'r dyn mewn

ffordd o elusen ; a dyna fe, edrychwch arno, yn ei losgi ef fel pe

byddai ganddo gan' tunnell o hono, neu fel pe mai ei afradu a

fyddai y ffordd i'w wneyd ef yn fwy. Yr ydych yn son am íwy

o ryddid a llywodraeth i'r bobl. O na chaem ieuenctyd un

oes o dan ymgeleddwyr a llywodraethwyr i ddechre ! O na

chaem un genedlaeth o rieni a phenau teuluoedd yn medru

" llywodraethu eu tai eu hunain yn dda, yn dal eu plant

mewn ufudd-dod, ynghyd a phob onestrwydd—heb gael y

gair o fod yn afradlawn nac yn anufudd!" Wrth ddywedyd

hyn, peidiwch a meddwl ein bod ni yn diystyru iawnderau

neb mewn gwlad nac eglwys. Ond y mae yn rhydd i ni ddy-

wedyd, er hyny, am y diog a'r diddarbodus, nad yw ei

Iwyddiant ef ddim yn dibynu ar y pethau hyn. Mae yn rhaid

i chwi waredu hwnw a'i iawnderau o feddiant ei chwantau

gorthrymus a'i ddrwg-arferion ei hunan, cyn y symudwch chwi

wir achos ei drueni. Rhaid gwella y dyn mewn trefn i wella

ei amgylchiadau.

Ond i fyned rhagom. Mae crefydd, ni a wyddom, yn dysgu

dyn i fod yn rhagddarbodus. Y peth cyntaf a wna hi ydyw

ei godi ef i ragddarbod erbyn tragywyddoldeb, ac y mae hyny

ynddo ei hunan yn tueddu i'w wneyd yn fwy meddylgar am

bethau amser. Yr un difrifwch ag sydd yn ei ddysgu yn y byd

hwn i barotoi at y byd a ddaw, a'i dysg ef hefyd yn y naiU

amgylchiad ar ei oes i ragddarbod gogyfer âg amgylchiadau

eraill, megys mewn ieuenctyd ar gyfer henaint, ac mewn iechyd

a llwyddiant erbyn yr amser pan y byddo adíyd a chystudd wedi

ei oddiweddyd. Ac nid hyny yn unig, ond y mae crefydd hefyd

yn athrawiaethu y pethau hyn yn bendant. Yn y Bibl maent yn

ddyledswyddau, heb ddim llai nag awdurdod Duw yn rhwymo y

dyn i'w cyílawni. Yno chwi a gewch fod y llwyddiannus yn cael

ei alw i achub ei gynauaf, ac i roddi tipyn heibio erbyn amserau

gwahanol, a'r dyn ieuanc yntau yr un modd i ymbarotoi yn ei

sefyllfa sengl erbyn dydd ei briodas. "Darpara dy orchwyl

oddiallan," medd Solomon, "dosbartha ef i ti yn y maes; ac

wedi hyny adeilada dy d;" hyny yw, prioda dy wraig, ac

ymsefydla yn y sefyllfa deuluaidd. " Cerdda at y morgrugyn,

tydi ddiogyn ; edrych ar ei ffyrdd ef, a bydd ddoeth. Nid oes

2 G 2
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ganddo neb i'w arwain, iV lywodraethu, nac i'w feistroli ; ac er

hyny mae efe yn parotoi ei fwyd yr haf, ac yn casglu ei luniaeth

y cynauaf." Yn y Testament Newydd, drachefn, mae yr an-

nogaethau i ofal a diwydrwydd gydag amgylchiadau bydol

yn rhy líosog i'w crybwyll. Cymerwch yn unig eiriau hygof

yr Arglwydd lesu ar y mater. Ynddynt, mae yn dysgu ei

ddysgyblion hyd ddiwedd amser, yn lle gwastraffu rhoddion

rhagluniaeth, i edrych am eu defnyddio yn sobr, a gofalu am

arfer cynnildeb, hyd yn nôd pan y byddont yn nghanol rhad-

lonrwydd a digonoldeb. " Cesglwch," ebe efe, newydd borthi

miloedd âg ychydig fara
—" cesglwch y briwfwyd gweddill, fel

na choller dim." Dyma ei gyfraith ef i'w ganlynwyr. Aneirif

yw yr achlysuron ag y gallem ei chymhwyso hi atynt gyda

mantais i ni ein hunain a'n teuluoedd. Ni a obeithiwn nad

diystyr genych, rieni, fydd dysgu eich plant yn yx ymarferiad

hwn—cario allan gyfraith y Gwaredwr i'r manion lleiaf ^^- Na
choller dim." Bydded hyn megys arwyddair y teulu. Llosg-

wch bob canwyll hyd at y canwyllbren heb ei gwastrafìu

—

íel na choUer dim. Os yw y Uinyn sydd yn rhwymo y sypyn

nwyddau a ddaeth i'ch Uaw heddyw yn werth yr amser i'w

ddattod, peidiwch a'i dori—fel na choller dim. Ac yn Ue

dyfetha, hyd yn nôd y papyryn diwerth sydd ar y llawr, parot-

öwch ef i gynneu y tân, neu i oleuo y ganwyll; îe, cedwch y

gweddiU o hono i'w goleuo hi drachefn—fel na choUer dim !

Ni a welsom rai cyn hyn mor annyoddefol eu teimlad i

wastraífu, fel, os na byddai dim gweU i wneyd âg ef, y bwytäent

y tamaid a fyddai yn ngweddiU o'r ymborth, bron heb ei eisieu,

yn hytrach na gadael iddo fyned yn ofer. Ac wedi gwneyd

hyny, byddent yr un mor ofalus, drachefn, am gario y briwsion

i'r aderyn bach, fel na byddai i ddim gael ei goUi. Mae yn

beryglus, yr ydym yn addef, rhag i ymarferiadau cynnil fel yma

lithro i gybydd-dod a chrintachrwydd. l'n cadw rhag hyny,

dylem, nid yn unig ymofyn am bethau gweU i'n serchiadau

na phethau y byd hwn, ond ymarfer ein hunain hefyd i elusen-

garwch a haelioni gyda hwy ; ië, yn ol y cyfarwyddyd ysgryth-

yrol, gwneyd hyn yn gymheUiad i'n Uafur,
—"gweithio â'n dwy-

law yr hyn sydd dda, fel y byddo genym beth i'w gyfranu i'r

hwn y mae angheu aruo." Wel, yute, pendeifynwch yn eich
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meddyliau y dylai pob dyn, beth bynag yw ei sefyllfa, fod yn
gynnil; byw islaw ei ardreth, a pheidio gwario ceiniog yn
ofer. "Mae yn rhaid i ni oU gofio," medd un awdwr, "fod
einioes yn llawn o gyfnewidiadau, ac nad yw mewn un modd
yn ddiogel rhag cyfyngderau. Er diogelwch, gan hyny, dylai

pob dyn, o'r gwael i'r gwych, os yw bosibl, ddarparu tipyn

wrth ei gefn. Mae yr arferiad o roi rhywfaint heibio o'n cyllid-

au, pa mor lleied bynag fyddo ei swm, yn un ag y dylai pobl

ieuainc, îe, a phlant hefyd, gael eu hyfforddi ynddi yn ofalus."

Ac meddai drachefn, " Mae trefnidaeth yn ein dysgu i gynnilo y
gyfran hono o'n cyUid ag y mae ein hamgylchiadau yn ei

gyfiawn ofyn
;
geilw hefyd am y fath ofal a doethineb, y fath

gywirdeb ac iawn reolaeth yn ein treuUadau personol a theuluol,

yr hwn a edy i ni weddiU teilwng, i ateb i alwadau haeUoni er

dygiad ymlaen leshâd tymmorol ac ysbrydol ein cyd-ddynion.

Trefnyddwr (economist) da yw hwnw, mewn ystyr arianol, yr hwn
a gasgla yn ddigonol, a waria yn ddoeth, ac a gyfrana gyda barn,

parodrwydd, ac effaith."

Wrth ddarfod â hynyma, ni a ddymunem annog pobl ieuainc

yn neiUduol i benderfynu, hyd ag y mae ynddynt, i gadw eu

hannibyniaeth. Gweithiwch drwy lonyddwch, a bwytewch eich

bara eich hunain. Chwi a eUwch fod yn sicr nad digysur i chwi

mewn henaint fydd cofio, wrth adolygu eich heinioes, ddarfod i

chwi fyned drwy y byd heb fenthyca, na chardota, na phwyso ar

neb ; bod y dwylaw hyn, fel y dywedai yr Apostol, wedi gwas-

anaethu i'ch cyfreidiau chwi a'ch teuluoedd. Mae yn gofus

genym ddarUen rywbryd am yr hen Ddr. Johnson, pan yn
efrydwr tlawd yn Rhydychain, y gweUd ef weithiau yn nyfnder y
gauaf yn cerdded yn ëofn ar hyd yr heolydd â'i draed drwy ei

esgidiau. Gr boneddig, ar ryw dro, wedi sylwi arno íeUy, a

osodai bâr newydd yn ddystaw wrth ddrws ei ystafeU. Yn y
man dyma yr efrydydd esgyrniog aUan, ac wele efe yn codi yr

esgidiau i fyny
;
yn ysbío arnynt yn Ued ddrwgdybus, a'r hunan-

ymddibyniad ystyfnig yn dechre Uosgi yn ei fynwes. "Pa
beth ? pâr o esgidiau mewn ffordd o elusen ! Na, nid feUy

ychwaith. Mi a fedraf wisgo esgidiau â'u safnau yn agored, yn
yfed dwfr, ac yn bwyta Uaca ; ond dim begeriaeth i mi

;

" ac

yraaith à hwy drwy y ffenestr. Balchder y cyfrifa y Uwfrddya
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diegni ymddygiad fel hyn. A Uawer g\vaith y clywsom ef yn ei

gyhoeddi felly. Wrth weled ei gymydog tlawd yn gwingo ac yn

rhoi pob gewyn ar ei eithaf i gadw ei annibyniaeth, yn hytrach na

thaflu ei hunan a'i deulu ar y plwyf, balchder yw y cyfan yn

ei olwg ef: onid yw y plwyf, meddai, yn ddigon abl? Wel, pa

faint o falchder sydd yn ymgymysgu â theimladau goreu dyn, nis

gwyddom ni. Ond }t ydym yn sicr o hyn, fod y teimlad o

annibyniaeth yn deimlad anrhydeddus ; a hapus yw y gymdeithas

hono ag y mae yn ffynu ymysg ei haelodau. Os gwelwch chwi

ddyn ieuanc wedi coUi y teimlad hwn, ac yn dechre ymgymmodi

yn ei feddwl â bod mewn dyled, benthyca, a llygadrythu am
elusen, chwi a eUwch ganu yn iach i'r dyn ieuanc hwnw ; mae ei

dynged ef wedi ei sicrhâu ; un o gjmblant segurdod a thlodi yw

efe. Ac yn wir, nid oes dim mwy afresymol o dan y ffurfafen na

gorfodi y diwyd i gynnal y fath un. Os nad ymdrecha yn ol

ei allu, bydded farw yn ol ei anghen. Dyma ddeddf Cristionog-

aeth ei hunan, enw yr hon yw trugaredd a gras :
" Y neb na fyno

weithio, na chaed fwyta chwaith."

5. Nid llai gwerthfawr eto ydyw yr ymarferiad o ymddaros-

tyngiad ac ufudd-dod. Yr oedd y rhinwedd yma mewn mwy
o gyfrif yn y byd, dybygid, yn yr oesoedd a aethant heibio

nag ydyw yn bresennol. Mae gorthrymder, o bosibl, wedi

dinystrio y parch dyladwy i bob awdurdod. Os ydym yn iawn

gofio ei syhv, mae y Dr, Vinet, y dwfnfeddyHwr hwnw, yn

dyweyd yn rhyw ran o'i ysgrifeniadau—bod y gair ufudd-dod eto

heb ei golU o ieithoedd y byd, ond bod y rhinwedd ei hunan, am
ba un y mae yn sefyU, bron wedi diflanu o fysg ei drigoUon.

Awdurdod sydd yn ymddangos yn deg i blant dynion; ac

o'u traserch i hwn, mae ufudd-dod wedi myned yn ddirmygus yn

eu golwg. Ond, wedi y cyfan, i ufuddhâu, yn hytrach nag i

lywodraethu, y crëwyd d}Ti. lawn ymarferiad ei ewyUys yw
ymddarostyngiad. Ac yn wir, ni ddylai dyn ymgymeryd â Ue

o lywodraeth hyd nes y delo hyny yn weithred o ufudd-dod

ynddo, a'r ymwrthodiad âg ef yn anufudd-dod a gwrthr}-fel.

A'r un íîunud wTth ymarfer ei awdurdod, drachefn, ufudd-dod

a ddylai hyny fod mewn dyn. Hyny yw, cydwybod i'w ddyl-

edswydd, a theimlad o r^vymedigaethau ei sefyllfa, a ddylai fod

€Ì gymheUiadau i weithredu ac i ymarfer ei lywodraeth, ac

I
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nid cariad at awdurdod er ei fwyn ei hun. Ysfa yw hwnw
ag y dylem yn wastad ei farweiddio yn ein calonau. ]\Iae

yn wir nad ymddarostwng y cristion i neb ond yn ofn Duw.

Ond y mae y Duw, yr hwn a'i gwnaeth ef fel hyn yn anni-

bynol ar bawb, wedi ei wneuthur ef hefyd yr un amser yn

was i bawb. Geilw am ymddarostyngiad oddiwrtho, nid yn unig

i awdurdodau naturiol a gosodedig, megys rhieni, a llywodr-

aethw}T mewn gwlad ac eglwys, ond hefyd i bob dyn. Mae
ei ewyllys i fod yn aberthedig ynddo i ewyllys ei gydgreadur-

iaid, a'i fywyd i fod yn un ystod o hunanymwadiad i'w lleshâd.

Beth lai na hyn a gynnwys y gorchymyn—" Gan ymddar-

ostwng i'ch gilydd yn ofn Duw?" Ond O mor bell yw ein

hysbryd ni, ac ysbryd yr oes yr ydym yn byw ynddi, o'r tir

hwn ! Mae yn rhaid ein haileni mewn trefn i'n dwyn iddo.

Cofiwn, er hyny, fod y Duw, yr hwn sydd yn g^veithio dynion

i hynyma, yn eu gweithio iddo trwy foddion; a'n dyledswydd

ni ydyw bod yn ddyfal i feithrin y tueddfryd hwn ynom ein

hunain ac yn ein gilydd.

Dylai rhieni yn neillduol ofalu mewn pryd am berffaith fuddug-

oliaeth ar ewyllys eu plant. Dylent benderfynu y cwestiwn ar

unwaith, Pwy sydd i fod yn ben? A dedwydd, yn wir, fydd y
rhieni a enniUant, a'r plant a goUant, y fuddugoliaeth yn y frwydr

hono. Byddai Hall o Bristol, medd yr hanes, yr hwn a ystyriai

yr awdurdod rîenyddol yn batriarchaidd iawn, yn gofidio yn

fynych o hem^dd y cyfnewidiad ag sydd wedi cymeryd lle yn

ystod y deugain mlynedd diweddaf yn attaliadau a rhwymau yr

awdurdod deuluaidd : cwjmai nad oedd dynion ieuainc yn awr

ddim o dan yr un fath ddysgylaeth a meistrolaeth â chynt, ac os

oedd ein hen dadau, y Puritaniaid, yn rhy anhyblyg, fod eu

hiliogaeth, o'r ochr arall, yn rhy rydd. Hw}Tach fod gormod

o wir yn hyn, ac mai dyma ydyw yr achos fod íeuenctyd yr oes,

yn gyfifredin, yn hyfach eu hysbryd a'u harferion, ac yn fwy

annyoddefol o bob iau. Pa fodd b}Tiag, fe eUir gobeithio, os

caiff plentyn ei ddal mewn ufudd-dod i'w rieni o'i febyd, y bydd

efe, erbyn y tyfo i fyny, wedi ymreddfu yn y dymher hono, ac o

ganlyniad y bydd yr ufudd-dod dyladwy i bob awdurdod arall

yn fwy naturiol iddo dros weddill ei oes. Edrychwch arno ef yn

yr ysgol, mae yn ufudd yno ; a'r un modd, fel aelod o'r eglwys neu
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y wladwriaeth, mae yn parchu trefn a Uywodraeth ymhob man.

le, ni a allwn ychwanegu, a dyweyd mai yr ymarferiad hwn o

ufudd-dod o'r mebyd ydyw y rhagbarotöad goreu a all dyn gael

i iau yr Arglwydd lesu ei hunan, ac nid yn unig i'r iau esmwyth

hono, ond hefyd i gyfarfod â holl amgylchiadau anhyblyg einioes,

a meistrolaeth galed y byd hwn. " Da yw i r ddwyn yr iau yn

ei ieuenctyd," medd y prophwyd ;
" efe a eistedd ei hunan, ac a

daw â son, am iddo ei dwyn hi arno. Efe a. ddyry ei enau yn y

llwch, i edrych a oes obaith. Efe a ddyry ei gern i'r hwn a'i

tarawo; efe a lenwir â gwaradwydd." CyfeiHornad mawr, gan

hyny, mewn pobl ieuainc, yw edrych ar ufudd-dod fel peth

gwasaidd ac isel. Pa beth ! ai peth isel ydyw ymdebygoli i lesu

Grist? Ai peth isel mewn dyn, ac yn enwedig dyn ieuanc, yw

ymwadu âg ef ei hun mewn trefn i foddhâu eraill ? Ai peth isel

yw caru Duw a'n cydgreaduriaid ? Na, chwi a addefwch fod

y teimlad yma, o leiaf, yn deimlad anrhydeddus a dyrchafedig.

Wel, mae ymddarostyngiad ac ufudd-dod yn hanfodol i gariad

ynom ni, a hyny, nid yn unig i Dduw, ond yn enw Duw i'n cyd-

ddynion hefyd. Byddwch sicr, ynte, mai un o'r blodau pryd-

ferthaf yn eich cymeriad yw ymddarostyngiad. Pe baech chwi

ond yn sylwi ar y byd o'ch cwmpas, chwi allech weled fod hyd

yn nôd y dynwarediad o hono, yn yr hyn a elwir yn fonedd-

igeiddrwydd a moesgarwch, yn hoffus iawn i edrych arno, ac

o werth mawr i gymdeithas yn gyffredinol. Ac os yw yr ym-

ddangosiad, fel y sylwa Robert Hall, o'r fath bwysigrwydd,

pa faint mwy defnyddiol a fyddai y peth ei hun ? Os yw dim

ond y wêdd o ostyngeiddrwycld o'r fath anhebgorol anghenrheid-

rwydd, fel pe hebddo nas gallai cymdeithas sefyll wrth ei güydd,

pa faint well eto y cai cydgordiad y byd ei gadw pe byddai yr

ymostyngiad, yr anrh} dedd, a'r parch a amlygir mor chwannog,

yn wir bortrëac' o'r galon ? Wel, i hyn yr ydym yn eich cymhell,

bobl ieuainc. ^Meithrinwch y dymher yma ar eich calonau, ac

ymarferwch eich hunain i'r holl ymddygiadau llednais hyny, pa

rai a gymhellir arnoch yn yr Ysgrythyrau. " Cyfod o flaen

penwyni, a pharcha wyneb henuriad. Mewn cariad brawdol,

byddwch garedig i'ch gilydd
;
yn rhoddi parch, yn blaenori eich

gilydd." Chwi a ellwch fod yn sicr y bydd agweddau fel hyn ar

eich ysbryd yn fwy dymunol i chwi eich hunain, ac yn eich
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gwneyd yn llawer mwy prydferth a hofifus yn ngolwg eraill, na'r

ffraethiaeb a'r hyfdra hwnw ag sydd yn hynodi llawer o ieuenctyd

yn yr oes hon. '* Rhaid i ti fyned yn wir, Edward," meddai hen

fam grynedig unwaith wrth \vr boneddig a adwaenem, pan yr

ymwrthodai âg .ymyryd mewn rhyw achos anhapus yn y gymyd-

ogaeth,—" Rhaid i ti fyned yn wir, Edward." " Wel, 'ma?n, os

ydych chwi yn dyweyd y rhaid i nii fyned, mi a âf; ac onidê, nid

âf fi,
ddim." "Wel, yr ydwyf yn dyweyd y rhaid i ti fyned

;

a gwna dy oreu i gadw y cymydogion yn heddychol." Mae

llawer blwyddyn er pan y dygwyddodd hyn ; ond ni ddarfu

i ni byth anghofio yr amgylchiad, oblegid fe ymddangosai i ni

mor dlws.

6. Y rhinwedd'olaf a gymhellwn ni arnoch chwi yn bresennol

ydyw—tymher ac ymddygiadau caruaidd ac ennillgar. Nid

peth yn perthyn i uchafiaid yn unig ydyw boneddigeiddrwydd,

cofiwch. Beth arall mae yr efengyl yn ei gymhell ar ei deihaid,

pan y geilw hwynt i barchu pawb ? " Byddai yn dda i ni," medd

un awdwr, "holi ein hunain yn wyneb y gorchymyn hwn;

oblegid yn wir yr ydwyf yn ammheu a oes un gwirionedd ag y

meddyhr llai am dano, na'r un ddyledswydd yn llai adnabyddus

na hon, hyd yn nôd ymysg cristionogion ; îe, ymysg y blaenaf o'r

rhai yr wyf yn eu cyfarch yn bresennol, fe ddichon fod llawer

nad ydynt erioed wedi ystyried y mater." Diammheu fod llawer

o wirionedd yn y sylw hwn. Ychydig, mewn cymhariaeth, ydyw

nifer y cristionogion hyny, pa rai y mae eu cynnydd mewn
amaethiad a chrefydd mor fawr fel ag i gyrhaeddyd y lledneis-

rwydd hwnw mewn tymher ac ymddygiad yr hwn a gymhellú:

arnom yn yr efengyl. Er bod yn grefyddol, y mae y U'íaws,

rywfodd, yn rhy bwl ac anghoethedig eu teimladau i ganfod

dim prydferthwch yn y rhinwedd hwn, nac i ymdeimlo â

hwy eu hunain fel creaduriaid anhawddgar ac euog o herwydd

eu hymddifadrwydd o hono. " Perchwch bawb." Nid talu

rhyw addohad i fawredd y byd, ond parchu dyn fel y cyfryw

-—y creadur a fawrhäodd Duw mor rhyfedd—ac felly parchu

pob dyn : dyma y politeness y mae yr efengyl yn ei ddysgu

i blant dynion. Ychydig, mae lle i ofni, yw ei hysgoleigion

hi. Ond pwy bynag wyt ti, ddarllenydd, a pha beth bynag

yw dy amgylchiadau, cofia fod gan dy gydgreadur ymhob sefyllfa
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—y tlawd yn g}^stal a'r cyfoethog—dy deulu cystal ag estron-

iaid—hawl i fwyneidd-dra tymher, ac ymddygiadau parchus,

oddiar dy law.

Hwyrach y dywedir wrthym fod naws ei ysbryd a'i dymherau

yn bethau annibynol ar ewyllys dyn, a bod yr un mor ofer

dyweyd wrtho am fod yn Uon, hoffus, a charuaidd, ag a fyddai

dyweyd wrtho am fod yn iach neu yn llwyddiannus. Ond ni

a wyddom fod y Bibl yn dysgu yn amgenach. Mae efe yn

gorchymyn y pethau hyn i ni, ac yn gwahardd y gwTthwyneb

;

mae yn siarad â dyn fel creadur cyfrifol yn yr achos yma—yn un

â meddiant ganddo ar ei ysbryd ei hunan, ac un a ddylai, trwy

ras Duw, geisio ei adnewyddiad ef " Tyner ymaith oddiwrthych

bob chwerwedd, llid, a dig, a Uefain, a chabledd, ynghyd a phob

drygioni. A byddwch gymwynasgar i'ch gilydd, yn dosturiol, yn

maddeu i'ch gilydd, megys y maddeuodd Duw er mwyn Crist

i chwithau." Yn y gair fe'n gorchymynir i fod " yn dymherus,

yn drugarogion, yn fwynaidd; y gwr i garu eu g\vTagedd, ac

i beidio bod yn chwerwon wrthynt; a'r hynafwragedd yr un

ffunud i roddi athrawiaeth o ddaioni mewn tymher ac ym-

ddygiad, fel y gallont wneuthur y gwragedd ieuainc yn bwyllog,

i garu eu g^v">T, ac i garu eu plant." Yr ydym yn cydnabod yn

rhwydd fod tymherau dynion, rae'WTi rhan o leiaf, yn dibynu ar

eu cyfansoddiad naturiol hwy; mae y gwahaniaeth sydd rhyng-

ddynt a'u gilydd o'u mabandod yn ddigon i brofi hyny. Ar

yr un pryd, er fod natur, fel hyn, wrth wTaidd y gu^ahaniaeth,

mae llawer o hono hefyd, nid oes dim dadl, i'w briodoU i

amaethiad. Ein hamcan ni, gan hyny, yn bresennol, ydyw

ymofyn pa fodd y mae i ni ymarfer ein hunain i dymherau da ?

Pa beth sydd genym i'w wTieuthur tuag at hyny ? INIewn atebiad

i'r cwestiynau hyn, yr ydym yn dyweyd ar unwaith, y dylem,

ymlaen pob dim, amcanu at gael ll^wodraeth ar ein hysbryd ein

hunain. Pa mor gryf bynag y byddo ymweithiad ein nwydau

drwg mewn temtasiwn, ni a ddylem, drwy ras Duw, ymdrechu

i'w cadw mewn darostyngiad : gwyho na chaffont dori allan

yn ormodol ar achlysuron felly, a rhoi eu tôn ar ein llais, eu lliw

ar ein hwyneb, a'u hawch gwenwynig ar ein hymadroddion.

" Creulawn yw llid, fel Uifddwfr yw digofaint," medd y gair ; mae

yn barod i gario y cyfan o'i flaen ; ac os gwir ydyT\' mai caniatâu
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iddo redeg allan mewn dull doeth a chymedrol yv} y ífordd oreu

i dreulio ei nerth ef, ac i ddiogelu ein hunain oddiwrth ei ddrwg

effeithiau,—eto, sicr yw nad oes dim yn galw am fwy o brysurdeb

i'w darostwng, nag ydyw ymgynhyrfiadau digofaint yn ein myn-

wesau. " Digiwch ac na phechwch," medd y gair. Bydded yr

amlygiad o'ch digofaint yn sanctaidd
;
yn tueddu, nid i'w ennynu,

ond yn hytrach i symud yr achos o hono, ac felly i'w ddiffoddi

yn ebrwydd yn y galon. Ymgedwch ynddo yn gydwj-bodol

oddiwrth y gair caled, y ffroen wawdus, y llygad a'r wên watwor-

llyd a digllawn ; mewn gair, oddiwrth bob duU ac ymddygiad

trwy ba rai y gall ein nwydau terfysglyd arllwys eu hunain allan

yn afreolaidd a phechadurus.

Sylwch ymhellach : os bydd dyn ar unrhyw bryd, pan y teimla

yn annhymherus ei ysbryd, yn ymegnîo yn erbyn hyny, ac yn

gorfodi ei hunan i ymddwyn fel pe byddai mewn tymher wahan-

ol, dyweder, yn llon a charuaidd,—os nad ydym yn camgymeryd

yn fawr, mae tuedd yn yr egni hwnw i ddeffro y teimlad priodol

iddo ei hunan yn y fynwes, ac i ddwyn y dyn o'r naiU dymher i'r

llall. Bwriwch eich bod chwi ar yr aelwyd, ryw noswaith, )ti

afrywiog a drwg eich anian ; wel, dirgymhellwch eich hunain, yr

amser hwnw, i edrych yn Uawen, i ganu hymn, neu i g}-dymddy-

ddan yn serchog a mwynaidd g}'da y teulu, ac yn ebrwydd ia\\Ti

chwi a brofwch fod ysbryd y pethau hyn wedi disgyn amoch ;

—

bydd y Jonah anhydyn, a'r Nabal surllyd a thaiogaidd, wedi ciUo

o'r dymher, a thynerwch ac iawn deimlad wedi meddiannu eich

mynwesau. Ac wedi gwneyd hyn unwaith, bydd yn haws ei

wneyd drachefn ; ac felly, yn raddol, fe ä y peth yn ymarferiad i

chwi. Os yw hyn yn bod, i ryw fesur, O mor euog yw y d)Ti

sydd yn ei esgeuluso
; y dyn ag sydd beunydd }ti gwenw}Tio ei

hunan â meddyhau drwg, ac yn cadw gwrthddr}'ch ei ddy-

gasedd o flaen llygad ei ddychymyg, a hyny hefyd, mae Ue i ofni,

o dan yr holl ddrygliw hwnw ag y mae gelyniaeth a malais ei

galon yn ei osod arno, ac felly yn lle marweiddio ei nwydau

terfysglyd, i'r gwrthwyneb yn eu hennynu yn fwyfwy ynddo ei

hun ! O dan amgylchiadau o'r fath yma, nis gall lai na bydd

holl droell naturiaeth, naill ai yn tori allan yn ffìamau gorwyllt

ar bob achlysur, neu ynte, yr hyn sydd yn llawn càn waethed, yn

cael ei hysu a'i harteithio gan r}'w fygedig fudlosgiad parhâus.
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Mae y dyn weithiau yn ddywedwst, ac weithiau yn ddreng

;

weithiau fel y dymhestl aruthrol, ac weithiau fel y defni parhâus.

Mae yn gwenwyno, cethru, lUdio, cnoi, îe, ysgatfydd, yn profi

rhyw foddhâd bustlaidd i'w feddwl yn ei waith yn poenydio

rhai eraill; ac fel hyn, o dipyn i beth, wrth eu hir feithrin,

mae y gwyniau dieflig yma yn dwfnreddfu yn ei dueddiadau,

ac yn troi yn dymher sefydlog ei ysbryd.

Mae Ue i ofni fod rhywbeth yn arferion llawer o deuluoedd ag

sydd yn anfifafriol i barhâd y serchiadau naturiol. Rhwng rhieni

a phlant, pan yn fychain, mae Uawer o anwyldeb yn pasio ; ond

fel y cynnyddant, mae hyny yn darfod i íesur ma^vr : y rhieni, o'u

tu hwy, yn myned yn fwy oer a diserch at y plentyn, ac yntau, o'r

tu arall, yn fwy cywilyddgar ac yswil o'i serchiadau tuag atynt

hwythau, gan edrych arnynt megys rhyw feddalwch plentynaidd

ac anwesog ; ac felly, 501 raddol, mae y tynerwch hwnw, pa un a

ymddangosai mor dlws ynddo pan yn ieuanc, yn gwywo ymaith

o'i dymher fel blodeuyn teg mewn hinsawdd annhymherus, ac yn

ei adael i ymsefydlu mewn oerfelgarwch ac anserchogrwydd.

Dengys Dr. Arnold fod ysgoUon y wlad yma yn effeithio yn

gyfîelyb ar ieuenctyd. " Onid syndod," meddai, wrth apeUo at

wjT ieuainc yn yr achos, "yw meddwl eich bod wedi dysgu

teimlo cywilydd o foddhâu eich serchiadau naturiol, ac yn

^neiilduol o fod yn ymlyngar wrth eich mamau a'ch chwîorydd, ac

yn hofif o'u cymdeithas ? Yr ydych yn dychymygu mai bod yn

llai na dynion a fyddai gadael i neb íeddwl eich bod o dan

eu dylanwad hwy ; ac y mae arncch ofn cael eich tybied yn

hiraethu gormod am eu tynerwch a'u serchog diriondeb tuag

atoch. Ac feUy yr ydych yn ífugio dibrisdod a chaledwch, yr

hyn, ar y cyntaf, nis geUwch ei wisgo heb ymdrech ; ond y mae
yr ymdrech yn cael ei wneyd, a liyny i ochel y cywilydd ffol

o gael chwerthin am eich penau o herwydd ymddangos yn rhy

hofif o gartref. Mae yr ymdrech yn cael ei wneyd, ac yn cael ei

barhâu, nes, weithiau, yr wyf yn ofni, ei fod yn darfod bod

yn ymdrech, a'r oerfelgarwch, yr hwn, aì: y cyntaf, nad oedd

ond arwynebol yn unig, yn dyfod o'r diwedd yn dymher

naturiol. Yna daw tymmor llafurus bywyd arnoch, a chwi a

fyddwch yn myned i ranau eraiU o'r byd, neu yn sefydlu ymheU

o d eich tad
; y cyfleusderau i ddadwneyd argrattiadau dnvg ac
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anserchog bore yr oes nid ydynt mwyach yn gjThaeddadu^ ; a'r

oll ag sydd yn pasio rhwng tad a mab ydyw ychydig o lythjTaii,

ac ychydig o ymwehadau byrion, hyd onid elwir ar y mab i

gyflawni y weithred olaf o ddyledswydd, trwy ddilyn corff marwol

ei dad i'r bedd."

Gresyn yn wir yw difwyno serchiadau natur fel hyn : meddwl
am i ddrwganwydau, fel drain ac ysgall, dyfu i íyny, a chadeirio

yn nhymherau einplant, a lladd blodau mor ddymunol ! Pwy all

edrych arnynt yn eu holl ddiniweidrwydd a'u tlysni heb ddym-

uno eu bod yn fendigedig ? Yn holl naturiaeth, nid yw y Creawd-

wr yn yraddangos yn decach nag ynddynt hwy. Onid allwn ni

apeUo atoch chwi, wr, ac atoch chwi wragedd—rhieni a phlant,

—onid ydych yn rhoddi pris mawr ar serchiadau y naill y Uall ?

Eu colli a fyddai colU cysur einioes ; coUi eich gilydd cyn marw,

a hyny yn Uwyrach a chwerwach na thrwy farwolaeth ei hun.

Wel, ynte, meddyUwch am gynghor Solomon yn yr achos hwn

:

" Y neb y mae iddo gyfeiUion, cadwed gariad." A sicr yw nad

oes un ffordd weU na mwy effeithiol i gadw cariad nag i bob un

edrych yn ofalus am ymddwyn yn serchog a charuaidd ei hunan.

Ni a gymerwn yn ganiatäol y bydd eich cydwybodau yn eich

rhwymo i gyflawni dyledswyddau pwysicaf cariad y naiU tuag at y
UaU; ond bod yn ddiofal ac esgeulus yn y rhai Ueiaf ydyw y
perygl. Byddwch yn gyfeiUgar a siriol. Gofalwch am ragori yn

y cymwynasau bychain, a'r raân-ymddygiadau hyny, ag sydd yn

gynnwysedig yn yr ymadroddion—boneddigeiddrwydd a rawyn-

eidd-dra; yn ol iaith y Saeson, bod yn civil, yn courteotis, yn

polite. Mae hyd yn nôd y dynwarediad o yrarafaeUo yn ber}'glus.

Ni a welsom gywion yr iár weithiau, wrth gydymbigo a rhith-

ymladd yn chwareus, yn briwo eu güydd, ac )m y diwedd yn troi

i yraladd o ddifrif A'r un modd y mae wedi diweddu rhwng

cyfeiUion lawer gwaith wrth daflu at eu güydd a choegymeirio.

Pa fodd bynag, ni a aUwn fod yn bur sicr o hyny, er na byddom
yn cyfeirio y naiU at y UaU ond o ddigrifwch yn unig, ac yn

berffaith ddiniwed, mai rowy diogel yn wastad ydyw fod ymddy-

ddanion chwareugar feUy yn rhedeg yn hytrach mewn ffordd o

ganmoUaeth a mawrhâd i'n gilydd—ond gochel gweniaeth—nag

mewn ffordd o achwyn a beio. Oblegid fe aU sylwadau o'r fath

hyny, lawer tro, er eu gwneyd yn gwbl gyfeUlgar, gael eu derbyn
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yn ddifrifol gan un arall ; ac fel " pentewynion tân, saethau,

ac arfau marwolaeth," glwyfo a llosgi yn y fynwes, er i chwi fod

yn dyweyd, ac yn dyweyd y gwir hefyd, " Onid cellwair yr

ydwyf ? " I ba ddyben jt ymwrthodwn ni â duU o siarad ag sydd

ar unwaith yn fwy hawddgar ynom ni, ac yn fwy diogel i'n cyfeiU-

ion, ac ymarfer ein hunain i ymddifyru mewn fifordd a ddichon

beri bHnder, ac oeri cariad? A phaham y cymerwn ni fwy o

ryddid yn y dull hwn ar ein cyfeiUion mynwesol nag ar estron-

iaid ? " Camgymeriad mawr," medd un awdwr, " yw tybied mai

ein cyfeilHon a'n cydnabod llai cyfrinachol, neu y cyfryw ag sydd

ddyeithriaid i ni yn unig, a allant ofyn oddiar ein Uaw yr ymarfer-

iad o fwyneidd-dra. Dylai y rhinwedd hwn, ca7iys rhinwedd

ydyw, gael ei gario i'r agosaf a'r mwyaf cyffredin o'n perthynasau

teuluaidd. Heb rodres, dylai gwr fod yn foesgar a bonedd-

igaidd wrth eu g^vragedd, a gwTagedd wrth eu gw}T—rhieni

wrth eu plant, a phlant wrth eu rhieni—gweision wrth eu meistr-

iaid, a meistriaid wrth eu g\veision—a'r un modd, gweinidogion

y naiU \Yxih. y UaU. Mae cadw olwynion bywyd fel yma mewn
olew, }T hyn sydd mor hawdd ei wneyd, ac mor hyfryd pan

mewn ymarferiad, yn resynol o brin mewn Uawer o anneddau

:

ac y mae ei absennoldeb agos yn sicr yn y diwedd o beri

rhwygiadau goíidus yn y cariad a'r cydgordiad teuluaidd." Yr

oedd darUen y sylwadau uchod yn peri i ni adgoíìo am rai

o weinidogion yr efengyl o'n cydnabyddiaeth, y rhai yr oedd

"eu clod trwy yr hoU eglwysi." Y waith gyntaf erioed ag y
buom yn nh y pregethwr ëofn a nerthol hwnw, y Parch,

Ebenezer Morris, tarewid ni gan ei dduU rhydd a serchog yn

ei deulu. Yr oeddym yn wylaidd yn ei ydd, ac yr oedd

yntau yn deaU hyny ; ac yn ol hen arferiad y Cymry o groesawu,

dywedai, yn galonog,—" Gwnewch yn ewn, 'mechgyn i ; bwyt-

êwch eich goreu ] " a'r un modd, gan droi at y wraig, yn awr

ac yn y man, " Bwytêwch chwithau dipyn, dear." " Ga i dê

i'r wraig?" meddai, wedi dyfod i mewn i d un o'r capelydd

yn y gymydogaeth ; " gweU gyda fi gael tê iddi hi nag i mi fy

hun." A phan ddaeth Mrs. Morris i mewn, yr ydoedd yu barod

i'w chyfarch, "Yr ydwyf fi wedi siarad am dê i chwi, dear;

de'wch, i gael i ni fyned tua thre' cyn y nos." Fe ddywedai y
cyfan, yn rh}^vfodd, mor rhydd a dirodres; y dôn, y duU, a'r
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edrychiad, oeddynt yn berffaith naturiol a chamaidd. '* Ga i dy

helpio di, calon?" gofynai gweinidog enwog a dylanwadol arall

gyda llais tyner unwaith lle y clyweni ; a chyda'r un cyffelyb

fwyneidd-dra atebai merch ieuanc, yr hon oedd yn eistedd wrth y
bwrdd, " Os gwelwch chwi fod yn dda, 'nhad." " Gwnaf yn wir,"

ebe yntau; "mi a dy helpiaf di, gyda llawer iawn o bleser

hefyd." Yr ydym yn addef y gall pethau bychain fel yma fod

bron yn rhy ddiystyr i'w hadrodd ; ond ni waeth i chwi beth a fo,

er hyny, pa mor lleied bynag yr ymddangosant, y maent fel rhyw

olew tyner ar olwynion y gymdeithas deuluaidd—yn llawer o

feithriniaeth i gariad a chydgordiad o'i mewn. Ac os yw yn

bosibl eu cario hwy yn rhy bell, cofied y darllenydd mai doeth-

ineb sydd i'w cymedroli, ac nid y diffyg o dynerwch a serch-

ogrwydd. Ond am y dyn ag sydd fel y crabosyn sur, ni a

wyddom y bydd ef yn barod i gondemnio y cyfan fel ynfyd-

rwydd. Wedi dwínreddfu mewn anserchogrwydd ei hunan, mae

y teimlad tyner a phob amlygiad o hono mewn gair ac ym-

ddygiad, yn bethau nad yw efe yn deall dim o honynt. Nid

oes genyra, gan hyny, wrth adael y cyfryw un, ond estyn iddo

y sylw a ddarllenasom mewn cyhoeddiad Saesoneg yn ddi-

weddar. Mae yr ysgrifenydd, wedi rhoi esiampl o ledneisrwydd

ymddygiad mewn teulu, yn dyweyd fel y canlyn, " Though
words may seem little things, and slight attentions almost

yalueless, yet, depend upon it, they keep the flame bright,

especially if they are natural."

Gadäwn y pethau hyn i sylw ein darllenwyr. Cofiwch mor
lîosog a difrifol ydyw yr annogaethau i iawn ly^yodraethiad y
tymherau yn ngair yr Arglwydd. " Paid â digofaint, a gâd

ymaith gynddaredd ; nac ymddigia er dim i wneuthur drwg."

Er dim nac ymddigia. Cynnwys llid ydyw "rhoi lle i ddiafol;"

mae y ddau yn gorphwys yn yr un fynwes ; a " mynwes ffyliaid"

ydy^v hono. I ba raddau bynag y mae tymherau poethion i'w

priodoli i'r cyfansoddiad naturiol, maent yn wastad y drws nesaf

i lygredigaeth ; a'r man yr ymollyngwch chwi gj'da hwynt, tröant

yn hollol bechadurus. Eu marweiddio, gan hyny, sydd ddyled-

swydd grefyddol; a thnvy waed ein Harglwydd lesu Grist, a

nerth ei Ysbryd Ef, raae goruchafiaeth i'w chael ar y ffurf hwn o

lygredigaeth.
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Fel cymhelliadau i feithrin yr ymarferiadau daionus sydd wedi

bod dan ein sylw, nid oes genym ond dywedyd,—Os na bydd-

wch chwi yn ddiwyd ac ymdrechgar i ffurfio ymarferiadau da, yr

ydych yn sicr o ymoUwng i ymarferiadau pechadurus. INIae

llygredigaeth yn ddiorphwys yn ei weithrediadau ynom ni. Ac

ond iddo gael unwaith, drwy ryw fîordd neu gilydd, le yn y

meddwl, neu dori allan yn y fuchedd, fe edy y gorchfygedig yn

fwy agored i gael ei orchfygu ganddo drachefn a thrachefn. Mae

y gydwybod yn fuan yn dechre cynefino âg ef, a'r duedd ato yn

cryfhâu ; ac felly, bob yn ronyn, wrth fynychu y weithred, mae y

peth yn dyfod yn ymarferiad i'r dyn, a llygredigaeth trwyddi yn

argwyddiaethu ar ei galon. Dyma yr hyn a eilw lago yn orphen-

iad pechod. Yn ei holl ymweithiad blaenorol yn y galon, amcana

at hyn. " Canys yna y temtir pob un, pan y tyner ef, ac y
Uithier, gan ei chwant ei hun. Yna chwant wedi ymddwyn, a

esgor ar bechod
;
pechod hefyd, pan orphener, a esgor ar farw-

olaeth."

Drachefn, mae yraarferiadau yn bethau cryfion iawn. Edrych-

wch yn fanwl, bobl ieuainc, pa fath chwaeth, tymherau, ac

arferion a ffurfiwch i chwi eich hunain ; oblegid unwaith yr

ymsefydloch chwi ynddynt, byddant fel ail natur i chwi : chwi

a'u profwch hwynt yn gryfion iawn i'ch caethiwo, ac yn ystyfnig

ac anhawdd eu gorchfygu. " A newidia yr Ethiopiad ei groen ?

meddai y prophwyd, " neu y llewpard ei frychni ? felly chwithau

a eUwch wneuthur da, y rhai a gynefinwyd â gwneuthur drwg."

Hyny yw, chwi a eUwch can gynted ag y gaU yr Ethiopiad newid

ei groen, neu y Uewpard ei frychni. A beth oedd yr achos fod

gwneuthur da mor anhawdd â hyny iddync, ond eu bod '^ wedi

eu cynefino â givneuthur dr7vg ì " Mae newid ei arferion i dd}'n

bron fel newid ei groen. Nid ydym, mewn un modd, yn dywed-

yd fod hyny yn anmhosibl iddo, peidiwch a meddwl ; ni a gofiwn

ras yr efengyl. Ond er y cyfan, o dan bob amgylchiad, mae dyn

yn sicr o brofi ei lygredigaeth, ac yn enwedig ei hen arferion

Uygredig, yn ystyfnig a chaled i'w darostwng. Maent wedi

gwreiddio, mae yn ddigon tebyg, )'n nghyfansoddiad ei natur,

a chyda hyny wedi troi megys yn ail natur iddo trwy hir ymarfer.

iad. Pe baech chwi ddim ond medd^^l, fel prawf o hyn, am
afferion teuluaidd. Os b)dd plant, er esiampl, wedi eu dwyn i
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fyny yn oerllyd neu yn ddiserch at eu gilydd, maent yn dueddol

i barhâu felly tra byddont byw. A da fyddai, pe gellid gobeithio

y cyfyngid y peth i'r berthynas hono yn unig. Ond y perygl

ydyw, i'w hen arferion boreuol eu canlyn i'w perthynasau newydd-

ion pa rai a ffurfìant yn ol llaw, ac y bydd dynion felly yn teimlo

wedi myned i'w tai eu hunain yn gymhwys yr un modd ag y

teimlent yn nhai eu rhieni
; y byddant o'r un dymher ac ymddyg-

iad at eu gwragedd a'u plant ag yr arferent fod at eu gilydd fel

brodyr a chwiorj'dd. Heb eu hargyhoeddi o bechadurusrft'ydd y
pethau hyn, a'u codi i ymdrechu yn eu herbyn, ac i'w gorchfygu

trwy ras Duw, nid oes dim yn am^en i'w ddysgwyl. A mwy na

hyny, y mae habits drwg yn hynod o'r heintus. Mae yn beryglus

iddynt, nid yn unig ddilyn y dyn ei hunan dros ei fywyd, ond

cael eu trosglwyddo ganddo i eraiU ar ol ei ddydd, ac y byddant

yn byw yn ei blant a'i hiliogaeth pan y byddo efe ei hunan yn y

bedd. " Y Cretiaid," meddai Paul, " sydd bob amser yn gel-

wyddog, drwg fwystfilod, boHau gorddîog." Yr oedd y pethau

hyn, mae yn debyg, yn dueddol i'r Cretiaid fel cenedl, a'r plant yn

eu dysgu oddiwrth esiamplau eu rhieni ; ac felly, mae yn ymddan-

gos, fod celwydd, creulondeb, segurdod, yn hynodi y bobl hyny o

genedlaeth i genedlaeth. " Eu fíbrdd yma yw eu hynfydnvydd,"

medd y Salmydd, " eto eu hih'ogaeth ydynt íoddlawn i'w hym-

adrodd."

Wrth ddiweddu, yr ydym yn dymuno gahv y darllenydd i gofio

fod hoU ymarferiadau drygionus dynion yn cyfodi oddiwrth un

gwreiddyn cyffredinol—llygredigaeth eu natur trwy bechod, ac i

hwnw nid oes ond un feddyginiaeth, sef adnewyddiad y natur

hono drwy ras Duw. Gwir yw y gall dyn ddiwygio llawer, a bod

heb ei aileni. Ond tra yn aros yn ddiffygiol o'r cyfnewidiad

hwnw, mae pechod yn sicr o gadw ei lywodraeth ar y galon. Er

pob cyfnewidiad er gwell yn nhymher ac ymddygiadau y dyn, ac

o dan ei holl ymarferiadau gwneuthur, pa mor rhinweddol bynag

y byddont ynddynt eu hunain, a pha mor gymeradwy byuag yn

ngolwg ei g)'d-ddynion, eto mae ansawdd yr enaid yn parhâu yr

un tuag at Dduw, a'r dyn o hyd yn amddifad o'r sancteiddrwydd

hwnw heb yr hwn ni chaifif neb weled yr Arglwydd. Ar yr un

pryd, ni a ddylem gofio, pan gaffo dyn ei adnewyddu trwy yr

Ysbryd Glân, y bydd ei ymarferiadäu da yn flaenorol i hyny yn

Cyf. III. 2 H
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Uawer o gymhorth iddo yn y canlyniad. Ni ddinystria gras, pan

y delo i'r galon, ddim ond ei Uygredigaeth hi. Beth bynag o

iawn deimlad a gaffo ynddi, pa ymarferiadau moesol bynag a fydd

y dyn wedi ei enniU iddo ei hun trwy amaethiad a llafur, mae

gras yn sicr o gadarnhâu y pethau hyny ynddo; a thrwy eu

himpio i wreiddyn newydd, a chodi y dyn i'w hymarfer oddiar

egwyddorion ac ysbryd efengylaidd, fe'u sancteiddia hwynt, ac a

adfera iddynt eu gwir urddas.

Am hyny, " frodyr, 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,

meddyliwch am y pethau hyn."
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Darnau wedi eii cyfieithu o Areithiau larll Shaftesbury, gyda

Sylwadan Arweiniol*

MAE larll Shaftesbury, o ran ei enw, yn ddigon adnabyddug

i'r Cymry bellach. Er nad yw, mewn cymhariaeth, ond

gr Ued ieuanc, mae wedi hynodi ei hunan er ys blynyddau

gyda phob sefydHadau daionus, ac yn enwedig yn ei egni i geisio

gwellâu cyflwr moesol a naturiol tlodion y wlad. Clywsant

hefyd, ond odid, am gyfarfod y Sodal Science Association, yr hwn
a gynnaliwyd yn Liverpool yn ddiweddar. Os yw enw y Gym-
deithas hono yn ddyeithr i rai o'm darllenwyr, bydd yn dda

gan bob un dyngarol ddeall mai ei hanican ydyw dyrchafu y
werin ymhob modd. Yr hyn a ganlyn yma sydd ddarnau o'r

areithiau a draddododd larll Shaftesbury mewn rhai o'r chyfar-

fodydd hi.

Bydd llawer o'm cydwladwyr, ar ol eu darllen, yn ymffrostio,

ond odid, ac yn barod i ddywedyd nad oes un dosbarth o

gymdeithas yn Nghymru wedi suddo mor druenus â'r rhai yn

Lloegr a nodir ganddo ef Mae hyny yn wirionedd, a gobeith-

iwn hefyd ei fod, i ryw fesur, yn brawf o effeithiau crefydd ar y
genedl. Ond dylid cofio, ar yr un pryd, fod llawer o'r gwahan-

iaeth i'w briodoli i amgylchiadau allanol. Mae ein trefydd ni yn

Uai, a'r trigoHon yn üawer anamlach, nag ydynt yn ngweithfaoedd

a threfydd mawrion Lloegr. A gadael pob ystyriaeth o'r natur

yma o'r neiüdu, nid ydym yn gwybod pa faint a enniUem trwy

• Y sylwadau a'r cyfieithiadau ar Welliant Cymdeithasol a anfonwyd gan
Mr. Rees i'r Drysorfa, ac a gyhoeddwyd yn y rhifyn am lonawr, 1S59 ; a
gwelir eu bod yn attodiad cymhwys i'r anerchiad blaenorol.

2 H 2



/f.S4 Gwelliafìt Cymdeithasol.

gystadlu ein hunain â'n cymydogion y Saeson, o ran trefn a

chysuron teuluaidd ein tlodion, ac ansawdd crefydd a moesau

yn gyffredinol yn ein mysg. Hyn sydd sicr, os yw'r hanesion

a geir yn wirionedd,—fod llawer o'r Cymry, ar ol myned i fyw

i Loegr, wedi eu llwyr goUi i grefydd a chymdeithas; wedi

ymollwng i'r fath syrthni, anwybodaeth, a drygfoesau, fel ag y

maent i'w gweled heddyw mor soddedig â neb yn y golygfëydd

hyny o anfadrwydd a thrueni ag a ddarlunir gan larll Shaftesbury

yn y sylwadau canlynol. Dyma a barodd sefydlu y Genadaeth

Gymreig yn Llundain yn ddiweddar. Ac nid oes dim dadl nad

da ydyw ceisio y rhai cyfrgolledig hyn ar hyd trefydd Lloegr

;

a da hef}d fyddai edrych rhag bod rhai cyftelyb iddynt mewn

Uawer tref a chymydogaeth yn Nghymru, ac heb neb yn ymofyn

am eu henaid. Ond i'm tyb i, gwell na'r ddau a fyddai bwrw

yr halen i fifynnonell y dyfroedd; rhagflaenu yn hytrach na

gwaredu; hyny yw, cael mwy o grefydd i deuluoedd y wlad,

cael mwy a gwell addysg i'r oes sydd yn codi, cael chwaneg

o rieni yn Nghymru yn dechreu deall bellach, a deall yn

ymarferol ac i bwrpas, pa beth yw dwyn plant i fyny, fel y

byddo eu hiliogaeth, pan yn troi allan o'u hanneddau, yn fwy

cymhwys i orchwyHon y byd, ac yn fwy arfog yn erbyn ei

demtasiynau. Ein perygl ni ydyw i'n bord droi yn fagl ac yn

rhwyd i ni
;
ymorphwys yn yr ystyriaeth fod y wlad yn gyflawn

o bregethu, a bod ein heghvysi a'n HysgoHon Sabbothol yn

llîosog ; a thra y byddom yn twyllo ein hunain gyda'r wyneb

teg yma, bod anwybodaeth ac anghrefydd yn cynnyddu o dan

ein dwylaw, o herwydd diff"yg ysbryd a medrusrwydd i wneyd

y sefydhadau hyn yn effeithiol ; fod yr eghvysi mewn llawer

man yn aros heb eu gwir adeiladu, yr ieuenctyd a'r plant heb

ddim ond eu rhith egwyddori, ac felly y genedl, er tybied ei

bod wedi ymgyfoethogi, ac nad oes arni eisieu dim, ar y ffordd

i fyned yn resynol, yn dlawd, yn ddall, ac yn noeth.

Am y bobl y mae larll Shaftesbury yn sôn am danynt, fe

wêl y darllenydd fod prinder dwfr ac awyr iachusol, yn ol ei

farn ef, o niwed mawr i'w hiechyd ac i'w moesau. Ond nid

oes gan y Cymry, dybygid, ddim achos i gwyno o herwydd

diffyg cyflawnder o'r cysuron hyn ; ond fe ddichon fod mawr

anghen arnom am gael ein dysgu i'w defnyddio yn well. Byddai
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Dr. Frankìin o'r America yn arfer ymdrochi. fel y dyweda',

mewn awyr bob bore cyn gwisgo am dano. Ac mi a glywais

am Mr. Charles o'r Bala, pan yr ymwelai â threfydd Lloegr, y

byddai weithiau yn y cyfarfodydd crefyddol yn cyiTihell ei

gydgenedl i gadw eu tai yn lân, ac i agoryd eu ffenestri, mewn

trefn i'r awyr iach ddyfod i mewn i'w hystafelloedd. Gresyn

yn wir a fyddai meddwl fod neb yn Nghymru yn gweithio nac

yn cysgu mewn ystafelloedd trymaidd ac afiach—eu crwyn a'u

diUad yn glynu wrth eu gilydd gan fudreddi, tra mae ei haber-

oedd grisialaidd hi yn rhedeg heibio eu drysau, ac yn cynnyg

eu gwasanaeth iddynt yn rhad, a'i hawyr iachusol yr un modd
yn eu hamgylchynu, megys yn gwylio ac yn achub pob c)'fîeusdra

i ddyfod i mewn i'w tai. Croesäwch hwynt, fy nghydwladwyr
;

byddant o wasanaeth i chwi mewn ystyr naturiol a moesol.

Mae dynion yn rhy dueddol, mewn pethau o'r fath yma, i

gymeryd eu teimladau yn rheol. Os bydd y tywydd tipyn yn

oer yn enwedig. mae y dychymyg am ymddyosg yn noethlymyn

i ymolchi yn annyoddefol i lawer
;

gwisgant yr un llíenwisg

nos a dydd, yn unig er mwyn gochelyd yr iâs o newid, gan

neidio o'u dillad i'w gwelyau, ac o'u gwelyau i'w dillad drachefn,

a hyny yn y modd mwyaf brysiog. Nid oes dim dadl, fel y

cynnydda gwybodaeth yn ein mysg, na wehr fod hyn yn gam-

gymeriad. I'r iach, pa fodd bynag, gwell, er diogelu rhag

anwyd, a fyddai ymdrochi, fel yr hen Franlclin, raewn awyr yn

y bore, neu, yn iaith y Professor Millar o Edinburgh, gwisgo

côb o ddwfr oer.

Drwg arall y mae y pendefig haelfrydig hwTi yn cwyno o'i

herwydd ydyw, bod lliaws o'r tlodion yn nhrefydd Lloegr yn

ymwthio ar draws eu gilydd i'r un anneddau. Ac nid rhyfedd

os yw y canlyniadau o'r fath annhrefn yn rhy fryntion i'w

hadrodd. Galhvn obeithio, pa fodd bynag, fod ei hamgylch-

iadau yn diogelu ein cenedl ni i fesur mawr rhag y drwg yma.

Ar yr un pryd, mae yn bur bosibl fod nîaws yn Nghymru eto,

hyd yn nôd o dyddynwyr ein gwlad, â'u tai yn llawer rhy fychain

ac anghyfleus i'w teuluoedd, ac o ganlyniad fod yn anhawdd,

os nad yn anmhosibl mewn rhai amgylchiadau, cynnal iawn

drefn ynddynt, a chadw y neillduaeth hwnw rhwng y gwahanol

rywiau ag sydd yn hollol anghenrheidiol er diogelu purdeb
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a gweddeidd-dra. Mi a glywais cyn hyn fod rhai o fawrion

ein tir yn arfer dywedyd, pe baetn ni, yr YmneiUduwyr, ddim

ond gweled achosion bryntion ag sydd yn dyfod yn fynych

ger eu bron hwy yn y mân lysoedd lleol, a'r brawdlysoedd

chwarterol, y byddai ein tyb am grefydd a moesau ein cyd-

wladwyr yn Uawer îs nag ydyw. Mae hyny yn ddigon tebyg.

Ond ni a garem ofyn, A oes dim ag sydd yn cynnorthwyo y
niwed yma yn gorwedd wrth ddrws y mawrion eu hunain?

Hwyrach, ped ystyrient, y caent na buont hwy, mwy na ninnau,

ddim yn ddigon gofalus am foesau y genedl, ac y gwelent fod

pethau yn hanfodi yn ein mysg ag sydd yn achlysuron i ddryg-

ioni, a'r pethau hyny, rai o honynt o leiaf, megys yn y pwnc
dan sylw, yn bethau nas gall neb eu symud ond perchenogion

y tiroedd. Yr ydym yn cydnabod, ar yr un pryd, fod pob

arwyddion y dyddiau hyn fod mawrion y wlad yn deífro i

ystyried cyflwr y werin. Yn Lloegr, pa fodd byuag, mae Uawer

o honynt fel yn dechre ymdeimlo yn fwy â'u dyledswyddau,

ac yn ymddwyn yn debyg i ddynion fyddai wedi eu hargyhoeddi

o bwysigrwydd eu sefyllfa, a bod i gyfoeth ac uchafiaeth eu

cyfrifoldeb yn gystal a'u rhagorfreintiau.

Ymysg moddion eraiU tuag at wellâu cyflwr moesol a naturiol

y werin, mae larll Shaftesbury yn barnu y dyUd darparu cyfleus-

derau i fwyniant a difyrwch at eu gwasanaeth. Na íydded i'r

darllenydd ei gamddeall ef yn hyn. Nid difyrwch llygredig y
mae yn ei olygu, ond y seibiant a'r adferiad ysbryd hwnw ag

sydd yn anghenrheidiol i ddynion mewn llafur, a pha un ag

sydd o duedd yn hytrach i wellâu y meddwl yn gystal a'r iechyd

corff^orol. Gwir yw fod dynion yn y mater hwn yn tueddu i fyned

i eithafion ar bob llaw. Mae rhai yn rhy barod i edrych ar

bob math o ddifyrwch yn ddiniwed ; ac am eraiU drachefn,

fe eUid meddwl eu bod yn barnu nad oes dim difyrwch diniwed

yn bod. Ond gyda golwg ar y dosbarth olaf yma, llygredig-

aeth mewn gwirionedd y maent hwy yn ei ofni; oblegid am
ddifyrwch ynddo ei hun, maent yn ei brofi mewn rhyw ffbrdd

neu gilydd yn anghenrheidiol iddynt eu hunain ; o leiaf, maent

yn syrthio iddo yn naturiol, ac yn aml yn ei fwynhâu megys

heb feddwl mai difyrwch yw. Yn eu gwaith yn cydrodio y
meusydd, yn cydganu, neu yn cydymddyddan â'u gilydd, nid
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oes yn aml un elfen o natur uwch na difyrwch. Beth yw

ysmocio ond difyrwch? Beth yw y tc.i arties, a'r cyffelyb,

ond difyrwch ? Ac yn wir, nid oes dim wedi cymmodi meddyl-

iau rhyw fath o bobl â bod yn bresennol mewn cyfarfodydd

felly, yn gyraaint a'r ystyriaeth fod yn rhaid i'r natur ddynol—

yn enwedig ieuenctyd, gwnewch a fynoch—gael rhyw ddifyrwch,

ac am hyny mai rhan doethineb ydyw gwneyd yr oU a elhr i

gadw y difyrwch hwnw yn ddiniwed, ac i gymysgu rhywbeth

âg ef a fyddo o duedd adeiladol. GelUd meddwl weithiau

bod teimlad yn fifynu ymysg mawrion y tir yn yr achos yma—

tra chanmoladwy, mae yn wir, ynddo ei hunan, a'r hwn, pe

gelhd ond ei arAvain i sianel briodol, a allai fod o les mawr.

Fe ddywedir wrthym, pa fodd bynag, eu bod hwy yn awyddus

am gadw bywyd a theimlad da mewn cymdeithas, ac am hyny

yn ystyried ei bod yn ddyledswydd arnynt wario rhyw gymaint

o'u meddiannau mewn trefn i ddarpar gogyfer â difyrwch y

bobl. Ac y mae hyn yn cael ei ddwyn ymlaen ganddynt fel

rheswm dros eu gwaith yn cynnal races a chwarëyddiaethau

cyhoeddus eraill yma ac acw ar hyd y wlad. Wel, o barth i

hyn nid oes genym ni ond dywedyd—os lles a difyrwch y

cyffredin vieu.m gwirionedd ydyw amcan y cyfryw chwarëydd-

iaethau, y mae mynyd o ystyriaeth, dybygem, yn ddigon i

argyhoeddi pob meddwl diduedd, fod yn llawn bryd eu newid

am ryw fîordd well a mwy effeithiol i gyrhaeddyd yr amcanion

hyny. Heb son am y llygredigaeth sydd jTigln â'r pethau

hyn, nid ydynt yn cael eu cynnal yn yr un man oddieithr unwaith

yn y fiwyddyn ; a pha les a wna un diwrnod o ryw wylltineb

felly i feibion a merched llafur? Tybygid, os ydyw difyrwch yn

anghenrheidiol o gwbl i'r dosbarth yma o bobl, y dylai fod yn

rhywbeth llai cynhyrfus a mwy parhâus na hyn
;
yn rhywbeth

ag a fyddo yn eu cyrhaedd hwy bob amser, modd y gallont ei

fwynhâu yn awr ac yn y man o hyd, yn ystod eu hadegau

hamddenol. Ac uwchlaw y cwbl, dylai fod, fel y dywedai Ar.

glwydd Brougham yn ddiweddar yn y dref hon, nid yn unig yn

ddifyrwch diniwed ynddo ei hunan, ond ynddo ei hunan yn

adeiladol, ac o duedd i wellâu y meddwl. O y fath ffyn.

nonau o ddifyrwch pur a ellid agor at wasanaeth y werin, ymhob

parth or wlad, pe gwerid ond ychydig i'r dybenion hyny o'r
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arian ag sydd yii cael eu gwastraffu yn awr ar gampau ofer a

gwag ! Meddyliwch, cr esiarnpl, pe byddai Uyfrgell yn cael ei

hagoryd ymhob cymydogaeth yn Nghymru, oni fyddai yn

ddifyrwch i'r gweithiwr tlawd ymofyngar fod ganddo ystafell

gysurus at ei wasanaeth i fyned iddi ar ol noswylio, lle y cai

eistedd i lawr, a gorphwys, a diwyllio ei feddwl trwy ddarllen ?

A'r celfyddydwr yntau, wedi bod yn cadw i raewn ar hyd y

dydd, oni fyddai yn ddifyrwch ac yn iechyd raawr i ddyn

raewn amgylchiadau felly fod ganddo gyfleusdra i roi tro yn

mrig yr hwyr trwy y parc prydferth, neu rywle cyhoeddus o'r

fath, lle y byddai yr awel bur a phob peth a welai ei lygaid yn

cydweithio i goethi ei archwaeth, ac i adnewyddu ei holl natur?

Mae larll Shaftesbury yn coffâu am r boneddig yn nhref

Haìifax, yr hwn a wnaeth barc y flwyddyn ddiweddaf ar ei

gôst ei hun, ac wedi ei drefnu yn gyflëus, a'i addurno ymhob

modd, a gwario arno o leiaf ddeugain mil o bunnau, a'i

cyflwynodd ef drwy deed of gift i faer a phobl HaUfax am
byth. Lle mae cyfleusderau o'r fath yma yn anghenrheidiol,

diammheu eu bod o werth, ac yn fforddio pleser diniwed a

dyrchafedig.

Meddyliwch am addysg ddyddiol drachefn. Pe byddai yr Ysgol

Frytanaidd wedi ei sefydlu ymhob parth o'r wlad, pa ddifynvch

mwy iachusol a allai rhieni gael na gwrando ar eu plant yn

achlysurol yn myned drwy arholiad yr ysgol hono, gan graffu

fel y mae y meddwl ieuainc yn ymagoryd, y Uygaid yn gloewi,

a'r wynebpryd yn cael ei brydferthu, drwy gynnydd gwybodaeth

a meddylgarwch ? Byddai hefyd yr un mor fuddiol a difyTUS

pe gwneid arddangosfa fechan yn awr ac yn y man ymhob
cymydogaeth trwy Gymru : rhoi gAvobrwyon am y t glanaf,

yr ardd drefnusaf, a chynnyrchion goreu diwydrwydd; mewn
gair, pob rhagoriaeth a gwellâd ymhob rhyw gelfyddyd neu

orchwyl da. Mae rhywbeth o'r fath, yr ydym yn àeall, wedi

ei sefydlu eisoes yn y Bala, drwy gymheUiad cychwynol fy

nghyfaiU teilwng yr Athraw Edwards, ac o dan nawdd yr hen

wladwr hybarch, Mr. Price o'r Rhiw^as. A'r un modd yn

Llangernyw, Sir Ddinbych, mae Mr. Sandbach, o Hafodunos,

wedi sefydUi yno yr un peth er ys blynyddau beUach. Nid

ydwyf yn proffesu gwybod i sicrwydd, ond mi a'i clywais yn



Gwplliant Cymdeithasol. 48Ç

lle gwir, fod egni diflino y g^vr boneddig hwnw, trwy y moddion

hyn a'r cyffelyb, wedi gwellâu wyneb y gymydogaeth hono.

Ond y mae yn bryd i mi derfynu. Fe wêl y darllenydd fod

larll Shaftesbury yn ymgais am ddwyn pob gT\'ellâd cyffredin

ymlaen oddiar egwyddorion efengylaidd. Mae y pethau yma

yn rhy fynych, dybygid, yn nysgeidiaeth dynion wedi cael eu

cadw yn ormodol ar wahân. Mae un dosbarth o athrawon

yn dysgu pob peth ond y Bibl, a'r llall yn proffesu dysgu y

Bibl a dim arall. Ewch i ysgol yr athronydd, a chwi a gewch

wersi buddiol ar lanweithdra, diwydrwydd, a chynnildeb,—mewn
gair, ar yr oll a duedda i sicrhâu i chwi iechyd a llwyddiant

yn y byd hwn ; ond ni chymhellir dim o hyn arnoch oddiar

ystyriaethau crefyddol. Ac am y crefyddwr, drachefn, mae

yntau o'r ochr arall yn rhy dueddol i anghofio y cyfryw wersi.

Mae yn eich hanvain, o bosibl, yn ddyladwy at Grist, ac at

elfenau mawrion ei grefydd, ac yn dangos ffydd ynddynt yn

anhebgorol i iachawdwriaeth ; ond fe ddichon nad yw mor

fedrus i'ch cyfarwyddo o barth i ffr^^^thau y ífydd hono, neu )n

yr hoU ymddygiad hwnw ag sydd yn gweddu i sancteiddrwydd

yr efengyl, a'r modd y dylai ei hegwyddorion uchel hi gael eu

cymhwyso at a'u dwyn i ymarferiad yn ngwahanol amgylchiadau

byw}'d. Addefir yn rhwydd gan grefyddwyr y dylem ogoneddu

Duw yn ein cyrfí ac yn ein hysbryd, y rhai sydd eiddo Duw.

Beth er hyny? mae genym lawer o bethau i'w gwneuthur er

cadw ein cyriT a'n hysbrydoedd yn yr ansawdd oreu i ogoneddu

Duw, nad ydynt hwy eto wedi meddwl ond ychydig am danynt,

a Uai na hyny am eu cyflawni, a dysgu eraill eu cyflawni, fel

dyledswyddau crefyddol. " Nid oes neb," medd un awdwr,

"mor ddifeddwl ag y gwada nas gallwn ni wneyd rhywbeth

tuag at ddiogelu iechyd ac estyn einioes ein cyrff. Ond ni a

ddylem ddeall y gallwn ni wneuthur llawer iawn, a bod g^vneuth-

ur yr hyn a allwn er ein llesâd ein hunain ac eraill yn yr yst}T

hwn, yn fater ag y mae crefydd yn ein rh^^ymo iddo, yn gymaint

a'i fod yn rhan o'r ddyledswydd hono sydd yn orphwysedig

arnom tuag at Dduw, tuag at ein cymydog, a thuag atom ein

hunain." Fe addefa pob dyn duwiol y dylem harddu athraw-

iaeth Duw ein Hachubwr ymhob peth ; ond nid yn wastad

y mae y duwiol yn ystyried fod rhagoriaeth gwlad lle y pro«
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ffesir efeng}'], mewn gwareiddiad, dysgeidiaeth, celfyddyd,

a phob ymarferiadau da, yn un o'r pethau hyny ag sydd yn

harddwch i'r efengyl, Ac felly, mae genym le i ofni yn y

dyddiau hyn, er nad yw ein hieuenctyd yn cael eu hanghefnogi

yn hollol i ddilyn y cyfryw bethau, nad ydynt chwaith yn cael

eu hannog iddynt yn galonog, ac yn enwedig eu meithrin

ynddynt fel pethau ag sydd yn gweddu i athrawiaeth iachus.

Ac eto, oddiwrth yr hyn y mae ein cenadon i'r byd paganaidd

yn ei ddywedyd wrthym, nyni a allem yn hawdd gasglu bod

rhagoriaeth yr Ewropëaid mewn gwareidd-dra a threfnusrwydd,

yn fwy na dim arall, wedi eu codi hwy i anrhydedd yn ngohvg

y paganiaid, a'i fod yn dirgel effeithio ar eu meddyUau, ac yn

eu rhagbarotoi i dderbyn Cristionogaeth. Mae y Dr. Livingstone

yn dyweyd ei fod ef yn credu yn sicr, fod y parch a'r daros-

tyngiad yr hwn a ddangosid mor gyson tuag ato ef, a hyny

gan y tylwythau mwyaf anwaraidd yn Affrica, i'w briodoU i

fesur mawr i'r gwersi anhyblyg hyny mewn glanweithdra, pa

rai y buasai ei fam mor ddiwyd i'w reddfu ef ynddynt wrth ei

fagu.

Bellach rhaid i mi adael y darllenydd. Caiff ei arwain eto

gan larll Shaftesbury trwy wterydd digon bryntion. Ni ddarfu

i mi gyfieithu dim o'r hyn a gyhoeddwyd gan y cyfarfod crybwyll-

edig am anniweirdeb ein dinasoedd mawrion. Wrth eu darllen,

nis gallaswn Uai na meddwl, yn wir, ein bod yn debyg i Sodoma

a Gomorrah yn ein llygredigaeth ; ac ofni y buaswn, oni byddai

am yr ymdrechiadau a wneir i achub ein gwlad, mai ein diwedd

a fuasai bod yn gyffelyb iddynt hefyd yn eu dinystr. O Gymru !

os wyt ti i fesur yn well dy gyflwr, na fydd uchelfryd, eithr ofna.

" Onid oes gyda chwi, íe, gyda chwi, bechodau yn erbyn yr

Arglwydd eich Duw?" Un corff gwladol ydym; a pha bryd

bynag yr ymwela yr Arghvydd â'n cymydogion y Saeson am eu

hanwireddau, nis gallwn ninnau yn Nghymru fod yn ddiangol.

Byddai yr un mor ofer i ni ddysgwyl hyny âg a fyddai i'r

ymdeithwyr yn y Uong losgedig ymwenieithio iddynt eu hunain

eu bod yn ddiogel, yn unig am eu bod hwy yn un pen i'r llestr,

a'r tân wedi ennyn yn y pen arall.

Mae larll Shaftesbury, wedi dywedyd ychydig eiriau mewn
ífordd o ragymadrodd, yn dechre fel y canlyn ;

—
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"Ni wnâf fi ond rhedeg }ai gyflym dros ychydig bethau, pa rai sydd o

ddyddordeb mawr iawn, at ba rai y dylai eich sylw gael ei ddwyn, ac y
caiff, mi a obeithiaf, ei ddwyn hefyd, ac i ba rai yr wyf yn hyderu y bydd-

wch chwithau mewn rhyw gyfarfod dyfodol yn abl i roddi atebion cyflawn

a boddlonol, Chwi a gewch fod y materion p\vysig hyn, pa rai y mae yn

rhaid eu dwyn o dan ryw reoleiddiad er gwellâd, i'w dosbarthu i ddau

olygiad neillduol—y naturiol a'r moesol. Gellid wrth fanylu arnynt eu

hystyried bob un ar wahân ; ond nis gellir ymdrin â hwy ar wahân na

byddant yn dyfod yn fynych, yn gj'son, ac yn ddibaid, i g>'dg}rfyddiad.

Maent jm gweithredu ac yn adweithredu ar eu gilydd mewn ffordd hollol

anysgaradwy. Er prawf, edrychwch pa fodd mae pethau yn gweithredu

yn yr esiampl ganlynol. Mae cyflwr moesol isel yn cynnyrchu anghymedrol-

deb, a chydag anghymedroldeb y rhestr ofnadwy hono o glefydau a throsedd-

iadau ag y mae meddwdod yn wastad yn eu cario wrth ei ysgîl. Ac onid oes

drachefn ddrygau. naturiol ag sydd yn meithrin drygau moesol ? A oes rhyw

un yma ag sydd yn y mesur Ileiaf yn adnabyddus â'n heolydd, ein tai, ac

amrywiol leoedd eraill, a wada y gwirionedd mawr ac anwadadwy hwn, yr

hwn y mae pob profiad yni ei gadarnhâu? Oblegid os ewch chwi i'r Ileoedd

dychrynadwy yma, chwi a welwch yno achosion ysgelerder moesol—ac yr

ydwyf yn gwir gredu fod saith ran o ddeg o hono i'w briodoli i'r drwg, yr

hwn yw melldith fwyaf y wlad—y peth ag sydd yn dinystrio y bobl yn eu

hanfod naturíol a moesol, yn tori trwy eu rhwymedigaethau teuluaidd, ac

yn eu darostwng trwy hyny i fegeriaeth ynghyd a phob diraddiad sydd yn

ei ganljTi, sef yr ymarferiadau o ymyfed a meddwi. Ond y mae yr ymarfer-

iadau hyny o ymyfed, a'r gyfundraeth hono o feddwdod drachefn, yn cael

eu cynnyrchu gan awyr ddrwg a dylanwad adgas a sarhäol y Ileoedd ymha
rai y mae y bobl yn byw, gan brinder dwfr, a chan natur wenwynig a

niweidiol y dwfr hwnw, a'r oll yn cydweithio i yru y bobl i'r felldith foesol

hono, pa un ag yr ydym ni yn ymdrechu ei symud drwy addysg, diwygleoedd,

a miloedd o ffyrdd eraill, yr oll o honynt yn anghenrheidiol ac yn dda, ac y
mae yn rhaid eu dwyn i weithrediad effeithiol.

"Mi a ddywedais y rhedwn dros ychydig bethau pa rai y dylid eu hystyr-

ied oblegid eu bod yn dra phwysig. Hwy a barant ddifrifol a dwys ystyr-

iaeth ; ac er nad oes amser i aros amynt yn fanylaidd, fel y djTnunaswn

wneyd, eto nis gallaf beidio eu taflu allan i'ch sylw mwyaf pwyllog, ac i'ch

ymdrechiadau Ilawn a chydunol. Yr wyf yn galw arnoch i ystyried yr

efifeithiau a gynnyrchir ar y werín, mewn ystyr foesol a naturiol, drwy y
cholera, drwy haint (fever), a thr\vy y darfodedigaeth yn ei holl ffurfiau.

Cofiwch y miloedd a wanychir ac a ddifuddir ganddynt. Nid yw nifer

y marwolaethau a ddygwydd drwy unrhyw afiechyd yn un mesur pa bynag

o'i ddylanwad ar y boblogaeth, nac mewn un modd yn arddangos maint y
drygau ag sydd yn disgyn oddiwrtho ar gymdeithas. Edrychwch i adrodd-

iad y Cofrestrydd Cyffredinol bob wythnos. Yr ydym ni erbyn hyn wedi

cynefino âg erchyllion o'r nodweddiad mwyaf difrifol. Pan gyhoeddid jtt

adroddiadau hyny gyntaf, yr oedd y byd dros ychydig yn edrych yn fraw
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ychus, a phob dyn y cyfarfyddech chwi âg eí yn barod i ofyn a oeddynt yn

wirionedd. Ond mae yr adroddiadau, pa fodd b}"nag, yn mjTied ymlaen
;

maent yn cael eu darllen, a'u derbyn i mewn fel peth wrth gwrs. Deuant

allan, a theflir h%^-}'nt i fasged yr hen bapyrau. Ymddangosant yn y Times

a newyddiaduron eraill, ac wedi hyny ni ofyn neb gwestiwn mw)-ach yn eu

cylch. Ar y cyfrif hwn, mae }ti fwy anghenrheidiol fod cymdeithas o'r

natur }Tna yn cyfarfod o bryd i bryd i argraffu ar feddwl y wlad yn g}edinol

y drygau d}-fnion a pharhâus—y canlyniadau ofnadwy âg sydd o anghen-

rheidrwydd yn codi oddiwrth esgeulusdra a dirmyg ar uchel ac iachusol

ddeddfau natur. Mae mater arall ag y dylai eich sylw gael ei dd%v}-n ato.

Ni roddaf fi un fam amo, ond y mae ^ti fater nas gellir edrych drosto. Beth

yw yr achos, yn awr, o'r ffaith argoelus nad oes dim llai na thriugain mil o

blant meirwon yn cael eu geni yn y wlad hon bob blwydd}-n ag sydd yn

myned dros ein penau? Nid wyf fi yn rhoi un opiniwn ar y peth, ond

yn unig dywedaf fod yn rhaid edr}'ch i'r achos. Mae y ffaith yn eglur ac yn

arswydlawn, ac y mae yn ffaith ag sydd yn galw am eich }TnchwiHad mw}-af

difrifol. Ymhellach dywedaf, os ydych yn teimlo dyddordeb }-n y genedl

ieuanc, dylech g}Tneryd i'ch sylw yr ysbyttai hyny a sefydlwyd }ti ddiweddar

pa rai a elwir Orthopedic Hospitals, a pha rai a sefydlwyd i'r amcan o s}Tnud

anafau oddiar blant bychain, a thrwy driniaeth feddygol o'r medrusrwydd a'r

dyngarwch mwyaf, eu hadferu pan yn nhynerwch mebyd, îe, ac hyd }ti nod

pan yn fss'y oedranus, i berffaith unionder ystum a pherffaith ddefnyddioldeb

yn eu cenedlaeth. Yn yr ysbyttai hyn gwelir y fath swm o ddiraddiad a

thrueni corfforol, digon i beri i un dyn ystyriol grynu.

"Edrychwch drachefn i hanesion tai gorlawnion. Edrychwch ar effeithiau

diflyg d}'frffosydd—ystrydoedd culion wedi eu draenio yn ddi-wg—y lleoedd

heintus h^Tiy, pa rai sydd ^'n cynnwys }t heidiau mwyaf o'r oU ag sydd ^'n

llenwi ein hysbyttai â chlefydau, ac ^'n Ilenwi ein helusendai â thlodion, ac

yna cofiwch y ffaith fawr, i'r hon gobeithiaf yn awr yr edr}'chir i mewn, a

chredwyf po mw}'af y chwilir iddi mai mw}-af eglur y ceir hi, sef, nad yw
trosedd mwyach yn ddib^'nol ar na thlodi na chyflog uchel, ond fod tros-

eddau yn ddîeithriad i'w cael }-n fw}'af toreithiog, c}'flawn, a chyson, mewn
Ueoedd bryntion, ymysg tai gorh^'}'thog, ac ymhob man lle mae diofalwch a

phentyriad o bob Éfieidd-dra }-n cydbydru yn barhâus. Edrychwch eto ar y
diffyg dwfr, ac, mewn llawer o esiamplau, y llwyr ymddifadrw}'dd o ddwfr

iach yn ddigonol, sydd yn y Ileoedd cynnwys a gorlawnion ^-ma. Meddyl-

iwch am y canl}'niadau, a pheidiwch a be'ío ar y trueiniaid gresynus ag sydd

yn ysglyfaeth i'r esgeulusdra hwn. Os ewch i'w mysg hwynt, a'u cael wedi

eu gorchuddio â budreddi fel nas gellwch wahaniaethu eu noethni oddiwrth

y carpiau tmenus sydd o'u cwmpas ; os cewch h\vynt wedi cu gorchuddio gan

bryfed— ac y mae yn rhaid i mi ddyweyd fy mod i wedi bod yn eu mysg hwy
gyda'm cyfeillion, a dychwelyd o'u mysg g}'da thylw}th Iled líosog o bryfed

ar hyd fy nghefn ; os ewch chwithau i weled pelhau o'r fath yma, na

theflwch y bai amynt hwy, ond yn hytrach teflwch y bai amoch eich hunain.

Mae genych chwi wj'bodaeth, ac y mae genych chwi y moddion. Nid oes
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gandd}Tît hwy y \vybodaeth, ac nid oes ganddynt y moddion ; ac yn enw pob

peth sydd wir, ac yn enw pob peth sydd sanctaidd, dywedaf, îe, wrthych

chwi, ceidwad eich brawd ydych chwi. A ellwch chwi ryfeddu, ynte, pan

fynegir i chwi yr hoU ddrygau naturiol yma, at y drygau moesol ag sydd

yn deillio o honynt? Ewch i blith y bobl, gwrandewch â'ch clustiau eich

hunain a gwelwch â'ch llygaid eich hunain y pethau yr wyf fi yn awr yn eu

hadrodd i chwi : yr eithafion o lygredigaeth mewn iaith, mewn meddwl ac

mewn ymarweddiad, sydd yn ffynu >ti yr holl leoedd hyn.

"Ni feiddiaf son am lawer o bethau, oblegid eu bod yn gyfr)^w ag nas

gellir eu crybwyll mewn c>TinuIIeidfa g}'mysg. Ond chwi a ellwch bortrëadu

i chwi eich hunain beth a raid fod y canlyniadau o anneddau gorsangedig

—

nid gyda golwg ar iechyd yn unig, ond Ue mae dau, tri, neu bedwar o deulu-

oedd yn byw ar draws eu gilydd mewn un t, neu mewn un ystafell, lle

mae y g\vahanoI rywiau blith draphlith—a ellwch chwi ryfeddu at unrhyw

swm o bechod—a ellwcli chwi ryfeddu at unrhy^v swn> o ddrygioni—mewn
gair, a ellwch chwi ryfeddu at ddim ag sydd yn dygwydd mewn lleoedd felly,

serch eu bod yn rhy fryntion i'w hadrodd jti y gynnulleidfa gymysgedig hon?

Nis gellwch ryfeddu, neu os ydych yn rhyfeddu, ewch ac j-mofynwch

drosoch eich hunain, canys jTia chwi a gewch fod y peth yn bod mor eglur

ac anwadadwy âg unrhyw osodiad yn Euclid. Chwi a ellwch fod yn

sicr y bydd i'ch ymdrechion gydag addysg ddyddiol fethu—y goreu, yr oll,

o gynlluniau yx aihrawon hyfforddedig, neu y rhai a sefj'dlant yr ysgolion,

pob egni neillduol a chyhoeddus, holl ddiwydrwydd arolygwyr yr ysgolion,

a'r holl adroddiadau grymus a wnânt yn eu cylch—hwy a fethant yn hollol

cyhd ag y byddo y pla erchyll yma yn eich mysg, yn meithrin dim ond

drygioni, a ch}Tiddaredd, a Ilygredigaeth, ac anwybodaeth, a phob peth

sydd adgas gan Dduw a dyn. Mae hefyd yn gwisgo gwédd boliticaidd a

chymdeithasol. Yn awr, yr ydwyf fi yn Ilwyr arg}'hoeddedig íy raeddwl

fod amser yn d}d, a h%\Ti\N heb fod ^Tnhell heí}-d, pan y byddwn ni yn y

wlad hon mewn gwir anghen am ddwylaw i holl ddybenion g\veithioI, a

ch}Tiideithasol, a milwraidd y wlad. Mi a wn y bydd llawer o bobl yn barod

i ddyweyd, os edrychir dros dablau marwoldeb, y ceir gweled fod yr oes

ar y cyfan yn estyn. Hwyrach hyny, os cymerir hi ar gylch ëang (grcat

average) ; ond yr w}^f fi yn awyddus i wybod, A j^ estyniad yr einioes hono

yn est}Tiiad einioes deilwng a defhyddiol ? Ai nid estyn yn unig y mae yr

einioes, gydag afiechyd, er nad mor angeuol â chynt, eto }ti parhâu o hyd

yr un mor niweidiol i gloffi, i ddinystrio, a Ilesgâu ymadferthoedd y dosbarth

gweithiol o'r bobl ! Drachefn, mae'n rhaid i mi g}faddef fy mod }ti

meddwl ei fod yn fater o ystyriaeth bwysig, fod càn lleied o dd}Tiion yn y
wlad yn goroesi canol oedran. Pan y meddyliwch chwi am h}Tiy, mae yn

beth i'w arswydo bod yr holl allu etholiadol, a'r holl allu Ilywodraethol, yn

syrthio i ddwylaw d^mion Iled ieuainc. Oblegid mi dybiwn y caniatëwch

chwi i g}'d fod pwyll a phrofiad dynion mewn addfedrwydd oedran yn

anghenrheidiol i gadw yr holl g}'fundre{h weithgar mewn trefn. Mae yn

anghenrheidiol o ran gweddeidd-dra a threfh, ac er mwyn hunanlywodraeth-
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iad cymdeithas, ac yn fwy neillduol felly gyda golwg ar rydd sefydliadau

megys yr eiddom ni. Mae yn rhoddi iddynt sefydlogrwydd a grym, oblegid

fe'u hachub hwynt rhag yr eithafion hyny, pa rai sydd yn adweithredu

arnynt eu hunain, ac fe'n galluoga ni fel cenedl i fod yn ngolwg Duw a

dynion yn bobl ddoeth a deallus. Yn lled ryfedd, dygwyddais ymhen

oddeutu dau ddiwrnod wedi i'r ystyriaeth yma ddyfod i fy meddwl, dderbyn

llythyr oddiwrth gyfaill i mi, yr hwn oedd yn teithio yn yr America, gwlad

ag y mae trefniadau er iechyd yn fwy anghenrheidiol nag yn y wlad hon;

oblegid mae eu trefydd poblog mewn gradd mawr o berygl oddiwrth glefydau

heintus, ac amgylchiadau drwg, a hyny ymhell tu hwnt hyd yn ncd i'r

gwaethaf o'r eiddom ni. Fy nghyfaill, yn llawn o'r syniadau iachyddol yn

ei sylwadau, a adroddai wrthyf y fîaith ganlynol,— ' Mi a deithiais dros ran

fawr o'r Unol Daleithiau, ac nid wyf yn petruso dywedyd na chyfarfyddais

jm ystod y ddau fis diweddaf â chymaint âg un hen r yr hwn a ymddangosai

mewn ansawdd gref ac iachusol. Mae yn rhaid i mi ddywedyd fod hyn yn

beth tra phwysig i gymeriad ac anrhydedd y wlad.'
"

Wedi sylwi fel y mae cyflwr y tlodion yn y wlad hon yn destun

syndod a siarad mewn gwledydd eraill, mae y Uefarwr yn myned

rhagddo, ac yn dywedyd,

—

" Nid wyf yn gwadu eu cyflwr gresynol, oblegid ni a allwn roi atebion digon

boddlonol am y cyflwr hwnw ; ond y mae hyn yn rheswm cryf paham y

dylem ddwyn i mewn yr holl drefniadau hyny er iechyd a Ilwyddiant, pa rai

y gwyddom yn eithaf da a dueddant i leihâu tlodi, ac i'n harddangos ger

bron Ewrop ac America yn boblogaeth bybyr, gynnyddol, ac iachus. Nid

oes dim gwir reswm dros fod anghen a rheidusrwydd yn ein mysg. Mae
amgylchiadau y wlad y fath, fel pe y byddai y boblogaeth oll yn y cyflwr

hwnw i ba un yr ydym ni yn dymuno eu cael, gellwch fod yn sicr fod cyflog

y gweithiwr, yr alwad am waith, a'r holl amgylchiadau i ba rai y mae y
Uafurwr yn ddarostyngedig, yn gyfryw, fel nad oes un math o reswm paham

na byddent yn gydstad â'r uchaf oll, y goreu oll, a'r mwyaf diwall eu ham-

gylchiadau o boblogaeth y byd.

"

Er profi mor bwysig i iechyd y bobl ydyw dwfr ac awyr

iachus, ynghyd a thai cyfaddas i fyw ynddynt, dywed yr areithiwr

urddasol,

—

"Cymerwch, er esiampl, goflyfriad y llettau cyffredin. Ni bu un mesur

yn fwy cynnyrchiol o ganlyniadau daionus na hwnw. Yn Llundain a'i

hoU boblogaeth, lle y mae y fynyd hon o hanner cant i driugain mil yn

cysgu o nos bwygilydd yn y Ilettau cyffredin hyn, ni bu am y ddwy flyn-

edd ddiweddaf gymaint ag un esiampl o glefyd wedi ei gynnyrchu yn y tai

hyny Ymysg eich meddyginiaethau eraill, mae yn rhaid i chwi

feddwl am barciau a chyrchleoedd eraiU i'r bobl. Nid yn unig y maent yn
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dra gwasanaethgar fel lleoedd agored, ond y maent hefyd yn meddu effaith

foesol trwy eu bod yn g^veinyddu iachusol ddifyrwch, stibiant, a phleser.

Chwi a ellwch fod yn sicr fod yn rhaid i'r meddwl gael ei ddifyru yn achlys-

urol, fel y mae yn rhaid gofalu am y corff ; ac mi a feddyliais aml dro fod

cryn lawer o Avirionedd yn yr hyn a ddywedai Dr. Jackson, Christ Caurch,

gr digon adnabyddus, yr hwn pan ofynwyd iddo ai ni ddymunai gael ei

goleg yn gynnwysedig yn unig o'r efrydwyr dyfhaf a galluocaf, a atebai,

' Na, ni fynwn ddim o'r fath beth. Mae yn rhaid fod rhyw nifer o ddynion

dwl yn wastad i ddifyru dynion darllengar.' Pa un a hoffech chwi fod hyna

yn cael ei gario allan yn Ngholeg y Frenines a lleoedd eraill, nis gwn ; ond

o hyn yr wyf yn sicr, fod yr egwyddor yn gy^vir, y rhaid cael rhyw radd o

ddifyrwch i bawb ag sydd yn rhwym mewn gwaith cyson, pa un bynag ai

gwaith pen ai gwaith llaw a fyddo.

' Gwaith i gyd heb unrhyw chwarau

Wna Jack yn fachgen dwl ei ddoniau,'

medd yr hen ddiareb. Am hyny mae mantais fawr mewn lleihâu oriau llafur a

rhoi hanner diwrnod o ^îyl bob dydd Sadwm. Mi a hoffwn hefyd weled

ymarferiadau corfforol (gymnasinm'ì) ynglj'n â phob un o'n hysgolion, oblegid

yr wyf yn credu y dylai y cyfrj-w ymarferiadau fod jti rhan hanfodol o addysg.

Mi a hoffwn weled pob merch o'r üosbarth gweithiol yn cael rhyw gymaint o

wybodaeth am gogyddiaeth. Yr wjrf yn sicr, oddiar y prawf a gefais am y

dosbarth gweithiol, eu bod yn ddeg mwy diddarbod a gwastraffus na'r bobl

gyfoethocaf yn y wlad. Mae hyn yn cyfodi oddiwrth amryw achosion ; un o

honynt yw anwybodaeth, ac er dangos y peth, mi a adroddaf i chwi hanesyn.

Rai blynyddau yn ol, aethum i dref pan oedd y g^vaith wedi sefyll yno, a

phan nad oedd y bobl yn derbyn ond ychydig os dim cyfiog, ac felly wedi eu

dwyn i ymyl newyn, a hyny pan oedd cyfîa\vnder dirfawr o bysgod yn y

cyffiniau o gwmpas. Ac mi a ddywedais wrth un neu ddwy o'r merched y

siaredais â hwy, Paham na cheisiech chwi bysgod, a gwneyd ciniaw o'r rhai

hyny ? A'r ateb a gefais oedd, ' O, mae nhw mor ffiaidd ; nid oes dim blâs

amyn ' nhw oll. ' Ond yr ydwyf fî yn siwr pe buasai yno, yn Ile gwraig o Sir

Lancaster, wraig o Ffrainc, gyda chwpl o ddimeiau yn ei llogell, y buasai hi

yn prynu rhyw Iysiau blasus, ac yn gwneyd ciniaw o bysgodyn a fuasai yn

ddigon cymhwys i íwrdd breninol.

"Mae gweithrediad y Public Health Act yn Evesham wedi dangos y gallai

tref fod mor iachus a'r wlad. Mae Ileihâd dirfawr mewn marwoldeb yno

;

nid yw ond dau ar bymtheg yn y fìl, tra mae marwoldeb yn y parthau

gwledig yn cyrhaedd un ar hugain yn y fìl. Mae yn gyffelyb yn Croydon
;

ac yn Liverpool, yr wyfyn'deall er eich mawr anrhydedd, fod eich trefniadau

er iechyd yn achub tair'mira phum' cant o fyAvydau yn flynyddol mewn cym-

hariaeth i'r amseroedd gynt . Dilys yw fod hwn yn fater o ystyriaeth ddofn

a difrifol ; a dywedir wrthym nad yw y marwoldeb a ragflaenir drwy y wlad
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i gyd yn ddim llai na deg a phedwar ugain o filoedd j-n y flwyddj-n. Ond

pe dywedem ddeugain mil, mae hyny yn bedwar byw^d yn yr awr. Hwyr-

ach y dywedir wrthym nad yw y pethau hjTi ond jti ol cwrs natur, ac na

ddylem ni ymyryd. Ond oddiwrth y cyfryw ddynion ni a drown ein cefnau ;

nid yw y cyfryw ddywediadau yn werth ein sylw. Hwyrach y dy^vedir

wrthym fod y pethau hjTi yn ddrudion, ac yn gofyn ymdrechiadau arianol, ac

nad yw y bobl yn barod i ymgymeryd â'r costau ; ond ni a allwn yn ddiogel

ddywedyd mai afiechyd sydd yn gostus, a bod iechyd )ti rhad. Nid oes dim

yn gymaint o gynnildeb â chyfiawnder a thrugaredd, a hyny tuag at bob peth

tymmorol ac ysbrydol ag sydd yn perthyn i ddynolrjn^' Ond pan y

dywedo rhywrai wrthym y dylem feddwl mwy am yr enaid, a Uai am y

corff, fy atebiad i i'r cyfr)^v rai ydyw, mai yr un Duw, yr hwn a wnaeth yr

enaid, a wnaeth y corff hefyd. Mae yn waith îs, o bosibl ; ond er hyny ei

waith ef ydyw, ac y mae yn rhaid ei ymgeleddu a gofalu am dano, er diogelu

y dyben i ba un y crëwyd ef—cymhwysder i wasanaethu Duw. Os oedd

Paul, gan alw ein cjrrff yn demlau i'r Ysbryd Glân, yn dyweyd na ddylem

ymhalogi drwy bechod, dywedwn ninnau hefyd am ein cyrff, temlau yr

Ysbryd Glàn, na ddylent gael eu llygni gan ddim afiechyd attaladwy, ac na

ddylent gael eu diraddio gan fudreddi pan y gellir ei ochelyd, ac na ddylent

chwaith gael eu gwanychu drwy ddyoddefiadau afreidiol. Ymysg y pethau

cyntaf gan hjTiy, y gofynwch am dano, gofynwch am d glân ac iachusol.

Ac os mynech chwi gael t destlus i gilio iddo ar ol eich llafur, ynghyd a

phob peth a ddichon ddwyn difyrwch ac anrhydedd i'r bywyd teuluaidd—os

nijmech fod eich cartref jti njth i chwi, eich noddfa oreu a'ch llawenydd

melusaf,

—

ytm y mae yn rhaid i chwi, bob un o honoch, gael gwraig a fyddo

nid yn unig yn gwybod ei gwaith, ond un ag a fjddo yn gwarchod gartref.

Mae yn anmhosibl i chwi gael cartrefi glanwaith a hapus os na bydd eich tai

yn cael eu cyson wylio trwy aroljgiad pryderus, cynnil reolaeth, dwfh a

serchog ddyddordeb gwragedd eich mj-nwesau a mamau eich rhai bychain.

Y mae eich aelwj'dj-dd teuluaidd, jti wir, wedi gwella llawer rhagor yr oedd-

ynt amser a basiodd. Yr wj-f fi jti cofio fy mod yn myned unwaith drwy

heolj'dd un o drefydd Sir Lancaster, ac allan o bump ar hugain o dai yn jt

heol ag yr edrj'chais i mewn iddjTit, ni chefais gymaint ag un wraig a fedrai

drwsio crj's na drônio hosan, na chogj-ddio jti gjTnhwj'S y ddysglaid leiaf o

ymborth i'w gr ac i'w phlant Chwi a wjddoch yn berffaith dda bod jt

hya jT wj'f yn ei ddywedyd yn hollol wirionedd. Ac un effaith foesol fawr,

yr hon a gjdai oddiwrth y gwellâd naturiol yn y peth hwn, a fyddai, y
caech wraig yn gwarchod gartref, yr hon a sefydlai yn eich t bob cynnildeb,

yr hon drwy ei gofal am y plant a achubai i chwi swm ma'wr o flwyddjTi i

flwyddyn yn mil y meddyg, jnr hon a fyddai yn gogyddes fednis, ac yn wraig

t dda, a'r hon, uwchlaw y cwbl, a wnai jnr hjm nas gall un sysíem o addysg

gwladol na meithriniaeth neillduol—dim ond arolygiad â llygad tyner mam ei

wneuthur—sef rhoddi i'w phlant y peth hwTiw, heb ba un y bydd pob addysg

arall yn ddiffrwj'th—braidd na ddywedwn bron jm oíer—sef, y teuluaidd, y
tj'ner, a'r difrifddwys hyfforidiant crefyddol, yx hwn jrw sail pob rhinwedd
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ymarferol ar y ddaear, ac a fydd yn wasanaethgar, fei moddion, gyfarwyddo

eu ffordd tua'r nef.

" Mi a obeithiaf, fy anwyl gj'feillion, na byddwch chwi yn eich hoU ym-

geisiadau a'ch ymegníon bylh yn blino yn codi eich hunain }ti scalc cymdeith-

as. Gwnewch yr oll a ellwch i buro eich anneddau, i wellâu eich dysg, i

helpio eich plant rhagdd^mt i well amg>'lchiadau, os medrwch, na chwi eich

hunain ;
gwnewch bob peth a ellwch i godi eich hunain yx\ ngraddau c^-mdeith-

as. Nid wj'f fi yn gofalu pa mor uchel y byddo eich }Tngais ; bydded yn

ymgais at reoli eich dinas enedigol, neu ara gymeryd rhan yn Uywodraeth

eich gwlad. Mae yn sicr genyf am sefydliadau treftadol (hereditary) y wlad

hon, nad ydynt byth mor ddiogel a phan yr adnewyddir ac y cryfheir hwynt

drwy drosglwyddiadau helaeth o blith y dosbarthiadau canol a Uafurus. .\c

od oes dim ag sydd yn gwahaniaethu sefydliadau Lloegr, yn enwedig y rhan

dreftadol o hon}Tit, oddiwrth y gwledydd o amgylch, dyna yw—y gellwch

weled yn awr }ti Nh yr Arglwyddi g}'maint o eppil y d^Tiion a fu yn

gweithio wrth yr aradr neu wrth y gwdd, ag o'r rhai sydd yn cyfrif eu dis-

gyniad oddiwrth y Plantageiiets, ac yn meddu ar eu paisarfau, nis gwn pa

nifer o ^riffi,ns na pha nifer o gû'n angh}Tiflfonog Bydded eich ymgeisiadau,

gan hyny, mor uchel ag y mynoch ;
ymgeisiwch at bob peth a all y byd ym-

roi. Na ato Duw i mi, trwy yx un gair o'r eiddof, g}Tinyg at fTrwyno eich

amcanion uchel. Yr oll a dd}'munwn yw hyn, fod i chwi, tra yn ymdrechu

drwy bob egni yn eich gallu—trwy ymagoriad eich holl ymadferthoedd

moesol, corfTorol, a meddyliol, i godi eich hunain a'ch plant o'r gradd hwnw
mewn cymdeithas ymha un y ganwyd chwi, yn y de}TTias o'r hon yr ydych oll

^'n ddeiliaid—fod i chwi, meddaf, gofio bob amser nad yw hwn i fod ond

egni mewn darostyngiad i'r un Ilawer mwy, ac uwch, a thrag}'wyddoI, ag sydd

o'ch blaen ; a thra byddoch yn ymgais am fod yn uchel ac anrhydeddus

ddinasyddion o'r ^nnherodraeth fawr hon, eich bod, uwchlaw pob peth, yn

ymdrechu am g}'rhaeddyd i'r Jerusalem nefol, y ddinas ag y mae iddi syl-

feini, Saer ac Adeiladydd yr hon yw Duw.

"

Cyf. IIL 2 I
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''Vr amser hwn, pn fodd nad ydych yn ei ddeaü?"

PAN y byddo y byd yn addfedu i gyfnewidiadau, mae rhyw

nodau yn gyflfredin i'w canfod yn ei gyflwr blaenorol, yn

ysbryd a thymher ei drigolion, ac yn ngorchwyliaethau yr Ar-

glwydd tuag atynt, ag sydd yn rhagargoelion fod y cyfryw

gyfnewidiadau yn agosàu. Trwy hyn, gall y rhai a ddoeth-

ystyriant waith Duw wybod i ryw raddau pa beth a ddylai

Israel ei wneuthur yn y cyfamser, a pha beth sydd yn debyg

o ddygwydd eto ar y ddaear. Dyma y pethau, dybygid, a

ystyrir yn arwyddion yr amseroedd. Mae rhai yn gwbl ddiystyr

o honynt, ac eraiU yn cael eu meddiannu mor llwyr ganddynt

hwy a'u hefîeithiau, sef y gobaith neu yr ofn a gynnyrchant yn eu

meddyìiau, nes y maent yn cael eu taflu i bob math o wallgof-

rwydd a dychymygion, ac, yn nghanol sn y pethau anhygoel,

yn anghofio galwad rheswm a dyledswyddau bywyd. Mae y

naiU yn rhy ddiofal, a'r lleiU yn rhy orphwyllog ; oblegid

prin y gellir golygu y meddwl hwnw yn ei iawn bwyll ag

sydd wedi ei lyncu yn hollol gan ryw un peth, ac yn enwedig

gan bethau m.or ansicr ag ydyw dygwyddiadau dyfodol ar y
ddaean

Ond am y cristion sobr a gostyngedig, nid yw efe yn gwallgofi

mewn dysgwyHad am bethau i ddyfod, nac ychwaith yn ddi-

* Ysgrifenwyd y traethawd hwn gan ^fr. Rees cyn ddiwedd y fl. 1845.
Achlysurwyd llawer o'i sylwadau, fe weHr, gan ddarlleniad y Saíurday
J£ve>tin_^ gan Isaac Taylor, ac hefyd, T/ic Signs of Ihc Tíiìies in thc East a
Warning to thc lYcst gan y Parch. Edward Bicícersteth. Er fod yn agos
i ddeugain mlynedd er pan yr ysgrifenwyd ef, gwehr ei fod eto yn dra
chymhwys i'w ddarllen a'i ddwys ystyried genym ni yn y blynyddoedd hyn.
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lygad i ganfod y pethau sydd ; ei ddymuniad ef yw dirgel

ystyried gorchwyliaethau yr Arghvydd yn ei amser, a hyny er

cyffroi ei íeddwl i íwy o ddiwydrwydd gyda'i ddyledswyddau, ac

i fwy o wyliadwriaeth yn erbyn pechod. A thra y coledda

amcanion fel hyn, efe a yr, er y dichon i'w syniadau o barth

pethau i ddyfod fod yn ddigon cyfeiliornus, eto fod y casgUadau

ymarferol y mae yn dynu oddiwrthynt yn sicr o fod yn ddidwyll

a diogel iddo ei hun. Nid yw ef yn ceisio dim wrth ymbarotoi

at amseroedd i ddyfod ond cael ei ysbryd i'r agwedd hono ag y
mynai fod ynddi wrth farw; ac os yw dygwyddiadau eraill yn

ansicr, mae y dygwyddiad hwn yn sicr o'i gyfarfod ef Mae
ansawdd bresennol y byd, yn wladol ac eglwysig, yn dwyn sylw

Uaweroedd yn y dyddiau hyn ; a phe byddai ein darllenwyr yn

deall ei wir gyflwr a'i dynged, ond odid na chynnyrchai deimlad-

au cyffrous yn eu mynwesau. Hwy a dristâent, eto nid fel rhai

heb obaith ; hwy a lawenhaent, er hyny llawenhaent mewn
dychryn. ]\Iae y byd yn wag ac afluniaidd, a thywyllwch ar ei

wyneb ; ond ar yr un pryd mae Ysbryd yr Arglwydd yn amlwg
yn ymsymud ar wyneb y dyfnder tywyll, dan esgyll maethlawn yr

hwn, mae yn sicr o ddyfod allan ryw bryd, o gibau ei ofergoelion

a'i arferion drwg, yn greadur newydd yn Nghrist lesu.

Nis gall neb lai na chyfaddef fod tymp rhagluniaeth ddwyfol i

esgor ar bethau hynod a chuddiedig, gyda golwg ar y byd crist-

ionogol, îe, o bosibl gyda golwg ar deulu dyn, yn awr wrth bob

tebyg yn agosâu. Ac y mae y tebygolrwydd hwn yn myned yn
fwy wrth ystyried fod pob dosbarth o'r eglwys gristionogol, a

dynion o syniadau hollol wahanol am bethau eraill, yn cydgyfar-

fod yn y dysgwyliad yma. Bellach, heb ddim rhyw ohiriad

mawr, gellir gobeithio y bydd i wir grefydd gynnyddu, a'r naill

ddosbarth ar ol y llall o blant dynion gael eu darostwng trwy yr

efengyl, nes y byddo gwybodaeth yr Arghvydd wedi Uenwi y
ddaear fel y mae y dyfroedd yn toi y môr.

O'r ochr arall, mae yn rhaid cydnabod fod y grêd yn myned
yn fwy cyffredin a chref o hyd, nad yw gwir grefydd ddim
yn debyg o enniU yr oruchafiaeth yn y byd ond drwy ymdrechfa

galed â'i gelynion. Rhaid ymladd cyn ennill y fuddugoliaeth.

Ac fe ddichon mai tywyllwch yr olygfa ar y mynyd presennol, y
cymylau sydd yn ymgasglu yn awyr y gw'.edydd, a'r cyffro syHd
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wedi meddiannu meddwl dyn, ydyw rhai o'r arwyddion mwyaf

gobeithiol fod Sabboth y byd yn agosâu. Pa fodd bynag, amser

o bryder mawr yn gyffredin ydyw yr amseroedd ag sydd yn

rhagflaenu gwaredigaethau yr eghvys. O safn angeu, ni a

wyddom, y dygwyd plant Israel i seinio buddugoHaeth ar

Pharaoh a'i lu wrch y Môr Coch. Gorthrymder, a hwnw yn

myned drymach drymach, oedd un o'r arwyddion cyntaf, a

mwyaf sicr iddynt hwy, fod amser yr addewiJ wedi nesâu. Awr

dywyll drachefn ar ddysgybhon yr Arglwydd lesu ydoedd yr

awr y gorweddai en Pen a'u Gwaredwr yn y bedd ; ond pan

oedd rheswm wedi dyrysu, gobaith ac ofn yn uchder eu dadl yn

eu meddyhau, fe drôdd y fuddugohaeth dros byth o blaid y

cyntaf yn ei adgyfodiad ef, ac fe ddilynwyd yr awr dywyll hono

â goleuni ar anfarwoldeb ei hun. Vr uii modd mae Crist yn

dysgu ei ddysgybUon, pan y gwelent ryferthwy dychrynllyd eu

gwlad a'u cenedl yn dygwydd yn ol ei alr ef, i edrych i fyny

a chodi eu penau, " canys," medd efe, " y mae eich ymwared

yn nesâu." " Os gallwn ni," medd Isaac Taylor, "gasglu rheol

gyfiredin g^mhwys at achlysuron eraiU oddiwrth yr ychydig

esiamplau ag y mae hanes y byd crefyddol yn eu cyflwyno i'n

sylw, y rheol hono a f)ddai yn debyg i hyn—nad yw awr o

ragbarotoad at amseroedd gwell ddim yn dymmor gobeithiol yr

olwg arno, ond i'r gwrthwyneb ; ac er hyny, fod amgylchiadau y

byd ar brydiau felly yn dystaw dueddu at y cyfnewidiadau sydd

yn agosâu." Mae holl hanes Cristionogaeth, meddant hwy, yn

Uawn o esiamplau ag sydd yn profi y mater yma. Llawer gwaith y

bu erUdwyr, wrth bob ymddangosiad, ar ddifa gwir grefydd o fysg

dynion ; ond yn yr oriau tywyll hyny, pan y byddai y gelyn yn

uchder ei ymffrost, a gobaith yr eglwys bron wedi Uwyr golli,

byddai ymadferthoedd yr efengyl yn tori allan drachefn, a hyny

yn ddisymwth, nes gwisgo y naill â gwroldeb a nerth, a'r llall

â d)chr)n ac â chywilydd. " Daeth y bore a'r nos hefyd," ebai

y gwyliedydd. Mae y naill yn dilyn y Uall, ac yn aml y mynyd
mwyaf tywylì ydyw y mynyd nesaf i doriad y wawr. Fel hyn y
mae wedi bod, ac yn debyg o fod eto, ar deulu Duw. Os nad

yw dynion doethion yn camgymeryd, y mae prophwydoHaethau,

y gair, a rhediad cyffredinol pethau ar chwareufwrdd y byd y
dyddiau hyn, yn rhoi lle cryf i feddwl mai drwy orthrymderau
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hwyrach o bob fnath, y bydd }t eglwys eto, megys bob amser, yn

cael ei chymhwyso i dderbyn eí gAvaredigaeth o law yr Arglwydd.

Fe ddichon fod yn anghenrheidiol i'r saint gael teimlo oddiwrth

gynddaredd a nerth eu gelynion unwaith yn rhagor, i'w parotoi

i'r ymdcriad gorfoleddus hwnw ag a'u meddianna ar gwymp
Babilon, ac i fwynhâu gogoniant y dyddiau diweddaf. Yr

xArghvydd yn unig a yr.

Ein tuedd naturiol ni, wrth chwilio beth yw gobaith yr eghvys

gyda gohvg av amseroedd i ddyfod, ydyw edrych )n unig i

ansawdd yr eglwys ei hunan, a barnu oddiwrth agwedd ei

hysbryd a'i duwioldeb ar y pryd pa orchestion mae yn debyg

o gyflawni rhagllaw. Ac os i effeithiohwydd ei gweithrediadau o

fewn rhyw gylch neillduol yn unig yr ymofynir, dyma y rheol

i farnu hefyd. Er esiampl, a ydych chwi yn gofyn, A oes

diwygiad yn debyg o dori allan yn Nghymru y dyddiau hyn,

trwy yr hwn y bydd i líaws o'r genedl gael eu hadnewyddu a'u

cyfnewid drwy nerth yr efengyl ? Yr ydym ninnau yn ateb, drwy

ofyn yn ol i chwithau, Dynion ba ysbryd yw yr oíiferynau sydd

i ymaflyd yn y gwaith ? A oes rhyw new)'dd-deb mwy na

chyffredin yn ysbryd yr eghvys ar hyn o bryd? A ydyw ei

gweinidogion yn cael eu gwisgo â chwaneg o nerth o'r uchelder ?

A ydyw y gallu sydd yn achub pechaduriaid yn gweithio yn fwy

amlwg gyda hwy yn awr nag yn y dyddiau o'r blaen ? Heb ryw

argoelion o'r fath yma, nid oes un reol, beth bynag a wna

Penarglwyddiaeth, wrth yr hon y gall dyn farnu fod adfywiad

crefyddol wrth y drws. Ond pan fyddo diwygiad ar gylch mwy
eang ar gymeryd lle, a rhanau eang o'r ddaear i gael eu

hadnewyddu, mae dynion craffus wedi sylwi nad yn yr eghvys

yn gymaint, ond yn hytrach yn ansawdd y byd ei hunan, y mae

y rhagbarotoadau iddo yn gyffredin i'w canfod egluraf. Mae

rhyw addfedrwydd dirgel ynddo ar brydiau fehy i gyfnewidiadau,

rhyw gynhwrf ar wyneb y dyfroe.Jd duon marvvol, ag sydd yn

rhagargoehon o doriad aUan fywyd, goleuni, a threfn. Os ydyw

y syniad hwn yn gywir, nis gaUwn ni lai nag edrych ar un

peth yn ansawdd grefyddol y byd y dyddiau hyn, fel un o

arwyddion mwyaf nodedlg yr amseroedd, ac yn Uawn gobaith

i eglwys Dduw, a hyny ydyw, yr adfeäiad cyffredin ag sydd wedi

ymafiyd ymhob ffurf goelgrejydd.
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Ni a gymerwn y fantais i ddwyn awd\\T y Saturday

Ei'ciiiiig, ac awdwr rhestr o lyfrau gorchestol, yn fwy i sylw

y darllenydd, drwy gyfieithiad rhwydd o rai o'i syniadau ar

)• mater yma.

"Y piif amgylchiad (medd efe) ag sydd yn gwahaniaethu ystàd grefyddol

dynolryw yn ein h.imser ni, â"i g)-mharu âg unrhyw yspaid arall ynghylch yr

hon y mae hanesyddiaeth yn ein gaUuogi i ffurfio barn, ydyw y wêdd wrach-

îaidd a berthyna yn ddiwahaniaeth i bob un o brif goelgref)'ddau y gwledydd.

Fe fu amserau pan, os byddai y naill jtî adfeilio, y byddai eraiU yn eu cyfîawn

rym, neu megys newydd godi o'u cryd a dyfod allan gyda nerth y cawr.

Os olrheiniwn ni gwrs amser dros yspaid pedair ar hugain o gan-

rifoedd, ni a gawr. raai fel hyu yr oedd pethau ymhob ystod. Ymhob
un o honynt fe geid, yma neu acw o fewn cylch goleuni hanesyddiaeth,

ryw íTurf neu gilydd o gj-feiliornad crefyddol ag a fyddai ar y pryd wedi

ymaflyd yn gadarn yn meddyliau y g^vledydd pa rai ag a fyddenl wedi

syrthio yw aberthau iddo.

"Ond er fod ein gwybodaeth am ddynolryw yn awr, tu hwnt i bob

cymhariaeth, yn fwy helaeth a chywir na dim a feddiann^yd gan neb o r

blaen, ni chanfyddwTi mewn un parth unrhpy dwyll crefyddol cryf a gweith-

gar, y fath ag sydd \ti goresgjTi y byd, neu yr hwn sydd jTi dwyn sylw plant

djTiion trwy y profion mae }ti ei roddi o'i awdurdod ar y dychymyg ac ar

nwydau terfysglyd ein natur. Y g-wrthwyneb yw y gwirionedd, a hyny

ymhob cylch Diau fod }' cythreuliaid }ti dal awenau eu llywodraeth gyda

dwylaw crynedig. Mae ysbryd cynghor a chademid wedi }-madael oddiwrth-

ynt, ac ysbryd anturiaeth a thwyll eofn a digywilydd sydd hefyd wedi myned

ymaith. Mae yn ymddangos megys pe na byddai na gwroldeb na chydgord-

iad mwyach i'w cael yn llysoedd llywodraeth yr awyr. Ac nid }ti unig mae

pob ffurf arosol o g}'feiliornad ^tî hen—y rhan fwyaf o hon}-nt hwnt i gof

felly, ond y mae pob ffurf yn ddinerth }ti gystal ag yn hen. Neu, os myneni

gael gair a ddarlunia ar unwaith ansawdd bresennol gau-grefydd drwy y
byd, nis gallwn gael }t un mwy cymhwys na'r gair a goffäwyd eisoes; hyny

yw, mae ofergoelion plant dynion yn awr }ti 'hen ac }ti oedranus.' Ac oni

feiddiwn ni dreiddio can belled i'r amseroedd d}'fodol ag i ychwanegu,
' niaent }ti agos i ddiflanu? '

"

Wedi darluuio ansawdd grefyddol tylwythau Uai enwog, dywed

fel hyn am yr eiddo y Chinëaid :

—

" Mewn gwirionedd prin y gellir dywedyd fod dim o un math o grefydd ^m

China, os t}-nwn ni alian, ar y naill law, yr hyn nad j^ ddim anigen na

moddion lly\v}'ddiad g\vladol a rhwysg ll^-wodraeth, ac ar y llaw arall, yr

h^m nad yw yn unig ond arferiad teuluaidd, neu hen orwychder y drefn o

fyw. Mae oesoedd wcdi mj-ned heibio cr pan fu meddwl na theimlad na
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nwydau yn bywhâu ofergoelion y bobl hyn. Mae crefydd China y mynyd
hwn, nid yn unig mor ynfyd o wych, ond hefyd mor farw o galon, â mtimtny

Aiphtaidd, ac yn gymhwys yn unig i orphwys jti y lle y mae wedi bod yn

gorwedd er ys dwy fil o fljTiyddoedd. Cyffyrddwch â hi, neu ysg)'dwch hi, a

hi a faluria yn llwch. Pe byddai dim ond i sefydliadau gwladol China gael

eu dadymchwel, yn ofer yr edrychem o'n cwmpas am ei duwiau. Ond a

ddichon ofergoelion India ddim bostio am nerth diball yn gystal ag am
oedran hybarchus? "\'n henaidd fel y maent, onid allwn ni sicrhâu eu bod }n

crynu? Yn llai felly, gellir addef, na dim ffurfiau eraiU o gau-grefydd ar y

ddaear. Fe'u gan\\yd i fod yn hirhoedlog ; maent yn wir g^-nnyrch yr hin-

sawdd, ac agos mor briodol iddo ag ydyw ci hymlusgiaid anferth a gwen-

wynig. Ond a elür dywedyd am y ffoleddau hyn, er mor gadarn y maent

eto yn ymddangos, na ddygwyd hwy i berygl yn ystod yr hanner can' mlyn-

edd diweddaf, ac yn enwedig yn ddiweddar? Onid oes, îe jTi awr yn

ngwallgofrwydd India, fwy o ddefod nag o fywyd? .... Onid yw coel-

grefyddau y wlad hon a'r gwledydd cyfagos iddi yn cyfranogi (îe, ag addef yr

afael sydd ganddynt ar y bobl) o'r cjTneriad goroediog hwnw ag sydd yn

perthynu yn awr mor hynod i bob ffurf arall o annuwioldeìj àx\vy y byd ?

Nid ydym yn petruso cadarnhâu y peth."

Wedi nodi y gwledydd Ue y ífyna Mahometaniaeth a Phabydd-

iaeth, mae yr awdwr yn myned rhagddo i'w darlunio yn debyg i

hyn :

—

"Wrth adolygu y cyfan, hanesyddiaeth y ddwy gau-grefydd arbenig yma,

mae yn anhawdd (gyda golwg ar bob un o honynt fel eu gilydd) i gau allan

o'r meddwl y cyfîelybrwydd sydd rhwng eu codiad, eu cynnydd, a'u hadfeiliad,

â gyrfa bywyd dyn jm y byd, o fywiogrwj-dd ieuenctyd hyd wanychdod henaint.

Onid yw megys pe byddai y gwledydd a nodwyd, )ti awr mewn gwarcheid-

wadaeth, o dan law yr hen gwpl hybarch—gwrj'w a benj'w, y ddau wedi cyd-

dori mewn dyddiau, a'r ddau yr un mor anynad, eiddigus, manyldost, a

gwjnvedig, ac yn bur debyg o fyned i'w beddau jTighyd? . . . . A ydyw jm

anghenrheidiol (medd efe am Fahometaniaeth) profi fod pob arw^dd ag sj'dd

yn hj-nodi diwedd gj'rfa bj'wyd yn awr yngln â hi? Mae j-r ymherodraeth

Fahometanaidd j'n nj'chlj-d ; mae y ffydd Fahometanaidd yn nychlyd hefyd

;

îe, mae y ddwy felly j'n ol addefiad y pleidiau eu hunain. Mewn pethau gwlad-

ol a chrefj'ddol, mae y dj'ddiau hj'ny wedi dal yr ofergoeledd hwn, j-n j' rhai y
mae yr haul, a'r lleuad, a'r ser j'n tywj'llu; ac nid yw cymylau (adfywiad) yn

djchwelyd ar ol y gwlaw. Mae ceidwaid y t yn crynu, a'r gwr crj'fion j'n

crymu, a'r rhai sydd jti malu (doniau celfyddj'd a masnach) yn methu am eu

bod yn ychj'dig. Y rhai sydd yn edrj'ch drwy ffenestrí (y dosbarth dysgedig)

a dywyllwj'd. Ac y mae y drysau wedi cau jm j'r heolydd (drwy eiddigedd

ac anghj'fannedd-dra), ac anhunedd j'r ymwj'bodolrwj'dd o berj'gl wedi ei

meddiannu ; a merched cerdd (cyfeddach a bloddest) j'dynt wedi eu gostwng

i lawr; ac y mae ofnau yn y tîbrdd, a chwant wedi pallu.
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"Ond trwy ba ymadroddion yr ydym ni i ddarlunio }-n gywir iechyd a

nerth presennol coelgrefydd hagr y gorllewin? Os ydyw grym anfarwoldeb

yn wir o'i mewn hi, i ba barth y mae yr ymadferthoedd bywiol yn awr wedi

cilio? A ydyw efe yn enn^-nu oddeutu y galon? Ai o fewn ac oddiamg}lch

i wastadoedd heintus y Tiber yr ydym i gael cydgyfarfyddiad y grym a'r

gwresogrwydd hwnw ag a ddylai fod yn perthyn i ganolbwynt corff bywiol?

Neu ynte, a edrychwTi ni i fysg yr aelodau? A ydyw y grefydd Babaidd

amgen na nychlyd íel yr hanfoda yn nghanol dysgeidiaeth anffyddiog gogledd

Italy, neu wrth ochr anghrediniaeth cyfriniol (inystical) yr Almaen? Neu

ynte, a ddewiswn ni watworiaeth Ffrainc yn hytrach na thrythyllwch Spaen

a llygredigaeth Portugal, w-rth ymchwilio fel hyn am nerth a goljaith Pabydd-

iaeth? Ond hwyrach mai yr Iwerddon sydd i fod yn noddfa i'r ddidranc a'r

wir grefydd. Ni bydd i ni aflonyddu breuddwydion pwy bj-nag a fedro ym-

gysuro yn y fath ddychymyg, ond ar yr un pryd ni phetruswn ddwyn ein barn

i benderfyniad— fod Pabyddiaeth fel Mahometaniaeth, ac fel holl goel-

grefyddau eraill y byd, yn awr yn ei methiantwch. Mae yn gwbl eglur fod

yr holl glefydau ffiaidd ag sydd yn gyffredin yngln â diwedd bywyd o

drythyllwch wedi goddiweddyd Eglwys Rhufain. Mae hi, yr hon unwaith

ydoedd yn byw yn foethus, ac yn gwahodd breninoedd i'r g^ely, yn awr yn

cael ei diystyru a'i chasâu yn ei henaint crychlyd. Ac y mae pob clust, i'r

hon y mynai sibrwd ei djTiîuniad gostyngedig, yn troi )Tnaith oddiwrth sawyr

ei hanadl ddrewedig."

Ond os gellir barnu fod adfeiliad gau-grefyddau yn un o'r

arwyddion ag sydd yn hynodi ein hamseroedd ni, ni a fynem alw

sylw y darllenydd at un arall llawn mor hynod a hithau—hyny

yw, yr adfy^yiad nodedig sydd wedi bod ac yn parhâu ar wir

Gristionogaeth. Mae crefydd Crist, nid yn unig wedi goresgyn y
byd ar ei tharawiad cyntaf allan (gwnaeth gau-grefyddau hyny),

ond mae hon ar ol bod oesoedd mewn ystâd o lygredigaeth, wedi

adgyfodi drachefn ac ail ymaflyd yn y meddwl dynol, a hyny ar y

foment ag yr oedd ei alluoedd wedi deffro ac ymagor yn y niodd

rawyaf rhyfeddol a fu erioed. Felly y bu yn amser y Diwygiad

Protestanaidd. Y pryd hwnw yr oedd dysgeidiaeth, philosophi,

a'r celfyddydau, wedi adfywio—rhyddid gwladol a marsiandiaeth

yn ymeangu—dynion yn dechreu meddwl, a'r argrafìFwasg yn rhoi

y meddwl hwnw ar bapyr i ehedeg megys g>'da yr awel i bob

parth— y byd ag oedd wedi bod yn hir yn meddwl ac yn siarad

fel bachgen, o'r diwedd yn dechreu dyfod i fod )n r, ac felly yn

rhoi heibio ei bethau bachgenaidd ; ond ar y mynyd profedig

yma, meddwn, ni a gawn Gristionogaeth megys yn dyfod allan o'i

hystafell, ac yn ymlawenhàu fel cawr i redeg gyrfa. Erbyn hyn
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mae ei sn wcdi myned i'r hoU ddaear, a'i geiriau hyd eithafoedd

y byd. Wedi dwfn a maith adteiliad, raae ganddi afael gadarn

eto yn nghydwybodau a serchiadau Uîaws o'n cyd-ddynion, ac y

mae yn ail gynnyg at ddarostwng yr holl genedloedd.

Nid ydym ni yn proffesu gwybod beth all íod ansawdd crefydd

yshrydol yn y dyddiau ym.a. Fe ddichon mai isel ydyw. Ond
ar yr un pryd, mae rhyw nodau arbenig i'w canfod yn nghymer-

iad yr eghvys, y cyfifelyb na welwyd o'r blaen, ysgatfydd, er

dyddiau yr apostoHon, a pha rai, wrth eu hystyried mewn cysyllt-

iad âg arwyddion eraill yr amseroedd, sydd yn sylíaen gref i

farnu fod yr Arghvydd yn darpar ei bobl at amgylchiadau ac

amseroedd gwell. Ymysg eraiU o'r cyfryw arwyddion, nid y

lleiaf ydyw yr awyddfryd raawr sydd wedi meddiannu plant yr

Arghyydd drwy y byd am fwy o undeb â'u gilydd, a'r teimlad

sydd yn cryfhâu yn feunyddiol yn achos yr luddewon, hâd

Abraham, ac yn enwedig, y tro rhyfeddol sydd ar feddyhau

cristionogion o barth eu rhwymedigaeth i ledaenu eu crefydd

dros y byd. Mae yr ysbryd hwn wedi meddiannu yr eghvysi

efengylaidd o bob enwad crefyddol yn Mhrydain, America, ac ar

gyfandir Ewrop. Fe'i hamaethir yn ein Hysgohon Sabbothol: fe'i

hanedhr i'n rhai bach. Mae gwael a gwych, cyfoethog a thlawd,

hen ac ieuanc, i ryw fesur, pa fodd bynag, wedi eu diodi

iddo. O dan ei effeithiau, mae yr hael yn dychymyg haehoni, a

myrdd o ddyfeisiau newyddion wedi eu gosod ar droed tuag

at chwyddo cyhidau y cymdeithasau daionus, amcan pa rai

yw cyhoeddi yr efengyl dros y ddaear. Ymhellach, mae parhâd

a chynnydd yr ymdrechiadau hyn yn profi, dybygid, hwnt i bob

ammheuaeth, nad cynhyrfiad trancedig y mynyd yw eu gwreidd-

yn ; nage, ond teimlad pwyUog o rw)'medigaeth. Mae y peth,

geUir gobeithio, wedi ennill ei le ýn meddyUau dynion fel un

o ddyledswyddau eraill bywyd. Mae yn wir fod ymdrechiadau

cenadol wedi bod cyn y rhai a sefydlwyd yn ddiweddar ; ond yr

oeddynt yn ymdrechiadau nad oedd teimladau cristionogion yn

gyffredin ddim yn cyd-daro â hwy ; fe'i dygid ymlaen drwy fnvd-

frydedd anarferol ychydig o rifedi. Ond am ymdrechiadau ein

dyddiau ni, mae dynion deallus yn sylwi nad ffr^s'yth zel yr

ychydig na'r Uîaws yn gymaint ydynt, ond yn hytrach ffr^^^th

argyhoeddiad dwfn, a hwnw yn gweithio yn nghydwybodau y



^oò Arwyadîon yr Amserau.

rhai mwyaf swrth yn gystal a'r rhai mwyaf gwresog—argyhoedd-

iad, meddwn, sef argyhoeddiad nad oes gan gristionogion ddim

mwy o hawl i esgeuluso myned i'r hoU fyd a phregethu yr

efengyl i bob creadur, nag sydd ganddynt i esgeuluso rhyw

ddyledswydd arall a orchymynodd Crist. Mae hwn yn gyfnew-

idiad tra hynod yn y byd cristionogol ; ac y mae efFeithiau y

llafur ag sydd wedi deiUiaw o hono ar y byd paganaidd yn Uawn

mor rhyfeddol a hyny. Mae ynysoedd cyfain wedi eu hadnew-

yddu trwy yr efengyl, a'u trigolion wedi newid eu duwiau meirw-

on am y gwir a'r bywiol Dduw,—dynion ag oeddynt, o bosibl,

ymhell ar ol dy eni di, ddarllenydd, yn addoli pethau mor ddis-

tadl â'r plufyn sydd genym yn awr yn ysgrifenu, wedi eu dwyn

i amgyffred dirgeledigaethau yr efengyl ac i adnabod Crist, îe,

ac wedi marw yn ferthyron dros eu crefydd. Mae y pethau

anhygoel yma wedi deffro sylw dynion o bob math. Ac er fod y

casgliadau a dynir oddiwrthynt gan ararywiol ddynion yn wahan-

ol i'w gilydd, eto y mae pawb yn cydgyfarfod yn y golygiad fod

y byd yn addfedu i ryw gyfnewidiadau.

"Mae pob peth," medd Mr. BicUersteth, "yn argoeli paroload yr holl

ddaear i ryw ddiwygiad mawr a effeithia ar holl ddynohyw. Mae y ffordd

drwy yr hon y maa y parthau mwyaf pellenig yn cael eu hûno â 'u gilydd yn

awr yn rhyfeddol. Mae Prydain, y wlad fwyaf Protestanaidd, drwy ei

meddiannau a'i chyson farsiandîaeth yn cyrhaedd America â'r naill law, a

China â'r llaw arall
;
yn gosod y naill droed ar Benrhyn Gobaith Affrica, a'r

llall ar Ogledd-Orllewin America; ac y mae plant Duw yn anfon cenadau

heddwch allan i'r dwyrain a'r gorllewin, y gogledd a'r dehau."

Yn marn y g\vr duwiol hwn, y mae hyn yn rhedeg o flaen

gorchwyhaethau barnol yr HoUalluog, oblegid mae yn cyttuno,

medd efe, â gair y brophwydoHaeth :
" Ac mi a welais angel

arall yn ehedeg yn nghanol y nef, a'r efengyl dragywyddol

ganddo, i efengylu i'r rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac i bob

cenedl, a Uwyth, ac iaith, a phobl
;
gan ddywedyd â Uef uchel,

Ofnwch Duw, a rhoddwch iddo ogoniant ; ohlegid daetìi awr ci

farn eý'' A fydd pethau fel y mae efe yn tybied, sydd ammhëus.

Ond wrth ystyried ansawdd y byd, a'r elfenau gwrthwyneb sydd

o'i fewn, gclHd meddwl fod yn anmhosibl lai na bydd cynnydd

yr efcngyl, yn awr fel bob araser, mewn cysylltiad â gA^Tthwyneb-
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iadau a chwyldröadau dyeithr a mawrion. lë, mae eu hysbryd

yn ymddan2;os eisoes.

Hynodrwydd arall a ganfyddir yn nghymeriad yr eglwys y
dyddiau hyn, ydyw y sylw arbenig a deHr i brophwydoUaethau

y Gair; arwydd sicr, tybygid, o amseroedd cyfnewidiol ac o

ddefifröad yn meddyliau cristionogion. Pan y mae teyrnasoedd

y byd hwn yn ymddangos yn ddisigl, a'r eghvys yn teimlo yn glýd

a diogel o dan aden amddiffynol yr awdurdodau gwladol, a hedd-

wch a chydgordiad yn llywodraethu holl ysgogiadau cymdeithas,

mae meddyhau dynion yn gyffredin yn rhy swrth i ofalu ynghylch

y dyfodol ; mae y dyddordeb ynddo yn coUi yn y segur fwynhâd

o bethau y mynyd presennol. Ond nid felly mewn amseroedd

cyfnewidiol. Pan y mae yr hoìl olygfa oddiamgylch yn ym-

ddangos yn wgus ac ansicr, mae yr eghvys ar y prydiau hyny yn

teimlo megys o dan anghenrheidrwydd i edrych ymlaen, ac i

sugno defnyddiau ei chynnaUaeth a'i chysur o'i thynged dad-

guddiedig yn y Bibl. " Y gwyUedydd, beth am y nos ? y gwyl-

iedydd, beth am ynos?" yw yr ymofyniad yr amser hwnw; ac

yna mae prophwydoUaethau y gair yn dyfod yn felus, a'u has-

tudio a'u manwl-chwiUo yn orchwyl Uawer mwy cyffredin nag

ar dymmorau gwahanol. Parodd y dadymchweUad yn Ffrainc

ddirgrynfa drwy holl Ewrop ; ac yr ydys yn syhvi, fod o"r cyfnod

nodedig hwnw hyd yn bresennol, ac yn enwedig yn ddiweddar,

fwy o drafod wedi bod ar brophwydoUaethau nag a fu yn yr

eglwys erioed o'r blaen. Mae Uawer o'r esboniadau o bosibl yn

ffol ac anmrwd ddigon ; ond y mae y cyfan ynghyd, er hyny, yn

dangos íod sylw cristionogion wedi troi yn fwy nag arferol at

air sicrach y prophwydi, a'u bod yn profi mewn amseroedd

sigledig mai da y gwnânt fod yn dal arno megys ar ganwyU yn

llewyrchu mewn Ue tpvyU. Hwn yn unig yw sail a rheol eu

dysgwyUad o barth pethau i ddyfod ; y seren ddydd, fel y dywed

un ysgrifenydd, ag sydd i'w harwain trwy yr ystormydd sydd

o'u blaen yn bresennol, i hafan eu tawel orphwysía yn y mil

blynyddoedd.

I'r un achosion, mewn rhan, y geUir priodoU awyddfryd diw-

eddar cristionogion am fwy o undeb â'u gilydd. Mae hyn

hefyd, fel y crybwyUwyd eisoes, yn gwneyd y cyfnod presennol

ar yr eglwys yn un tra nodedig. Ychydig flyneddau yn ol,
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buasai y fath ysgogiad yn anmhosibl. Ond y mae chwyldrö.ìdau

yr amseroedd hyn wedi dyosg Uawer o gristionogion o'u hen
gysylltiadan. Mae eu rhagfarn sectaidd wedi lleihâu, drwy yr

anmherfifeithrwydd a ganfyddant a'r anghysuron sydd wedi dyg-

wydd yn eu cyfundebau neillduol hwy eu hunain ; ac mae oínau

terfysgoedd ac ymosod oddiallan hefyd, ynghyd a blino o'r

diwedd ar ryfeloedd a dadleuon crefyddol oddimewn, wedi
cydweithio i addfedu meddyliau llawer o bobl dduwiol i gyd-

nabod fel eu plaid eu hunain ddynion da yr hoU fyd a'r holl

bleidiau. Yn mynwes pwy y cynnyrchwyd y teimlad yma i

gychwyn, nis gwyddom ; ond yn fuan wedi i'r ymgais gael ei

amlygu, a chalonau tyner wylofus yn achos ymrysonau yr eglwys

ddechreu dolefain Undeb ! Undeb ! yr oedd adlais y gair i'w

glywed o fynwesau miloedd drwy Ewrop ac America.

Mae yn ddiammheu y bydd y cyfarfod a gynnaliwyd yn Liver-

pool yn yr Hydref diweddaf ar gael yn hir yn nghroniclau yr

eglwys. Nid peth bychan ydoedd gweled cynifer o Eglwyswyr
ac o Ymneillduwyr—dynion o bob parth, ac o íysg pob enwad
efengylaidd, o fewn y Deyrnas Gyfunol, wedi cydymgynnuU i

ddyben mor oruchel ac anghyffredin ag amcanu fifurfìo undeb
gwelcdig rhwng hoU deulu Duw. Ac os llenwir yr holl eglwys

â'r ysbryd ag oeddynt hwy wedi eu diodi iddo y dyddiau hjny,

maent yn sicr o Iwyddo hefyd. Yr oedd y fath gydgordiad yn
ffynu yn eu mysg, tôn eu hysbryd a'u gweddiau mor gyffelyb, fel

y tybiem y buasai yn anmhosibl i'r mwyaf cyfarwydd yn Shibboleth

y gwahanol bleidiau wahaniaethu y naiU oddiwrth y llall. Gall-

esid gofyn, Pwy yw yr Eglwyswr ? a pha le mae yr YmneiUduwr ?

Yr oll oedd yn amlwg, yn enwedig yn y rhanau defosiynol o'r

cyfarfod, oedd y cristion—dyuion âg Ysbryd Duw ganddynt.

Hyderwn mai blaenffrwyth yr undeb efengylaidd, cynllun ac

ernes o'r peth ag sydd i gymeryd Ue drwy'r byd crefyddol, ydoedd

y cyfarfod hwnw. Pa fodd bynag, mae yr ysgogiad yn tueddu i

feithrin gwell teimlad rhwng cristionogion a'u gilydd, ac i

ddwyn eu meddwl yn fwy at rai o egwyddorion neillduol eu
crefydd ag sydd wedi bod yn wastad, fe ddichon, yn rhy ddisylw

ganddynt, yn enwedig yr egwyddor fawr o oddef eu gilydd mewn
cariad. Hyd yma, pan feddyHd am undeb, tybid yn anghen-

rheidiol i gristionogion aberthu rhywbeth o'u golygiadau per-
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soiiol—rhanu yr ymrafael trwy gymeryd a rhoi mewn gwahanol

0|jiniynau. Ond nid oes gan y cristion ddim hawl i wneuthur

h) ny er mw}n undeb â neb. Ond y mae ganddo hawl, íe, y mae

dan rwymau, i feithriu undeb }sbryd â christionogion eraill o

wahanol olygiadau iddo ei hun—dynion, tra y maent yn cyttuno

âg ef yn y pethau hanfodol i iachawdwriaeth, sydd yn gwahan-

iaethu oddiwrtho mewn pethau o lai o bwys ; a'r egwyddor ar ba

un mae y Bibl yn galw am yr undeb yma ydyw, i bob ochr oddef

eu gilydd yn y pethau y maent yn gwahaniaethu, a phob un fod

yn sicr yn ei feddwl ei hun. Dyma sail yr undeb yr amcana

cristionogion ei gyfansoddi y dyddiau hyn. Nid oes neb yn

cael ei alw i guddio ei olygiadau ei hun, nac i roi wyneb i olyg-

iadau eraiU, ond pawb yn rhydd yn eu cylch priodol, ac yn

ysbryd yr efengyl, i gyhoeddi ac amddiffyn eu crêd neiUduol eu

hunain fel o'r blaen ; ond ar yr egwyddor fawr o gydoddefiad

yn y pethau yma eu bod yn ymgysylltu â'u gilydd i'r dyben o

arddangos i'r byd undeb hanfodol eglwys Dduw, yn meithrin

brawdgarwch a gwrthsefyll cyfeiHornadau, a chyd-ddwyn tystiol-

aeth i wirioneddau mawrion yr efengyl. Mae yn ddiammheu fod

hyn yn argoel o ryw deimlad newydd yn yr eglwys. A ganiatâ

Duw i gristionogion rhanedig yr oes yma i gyrhaeddyd y fath

amcan dymunol, amser yn unig a ddengys ; ond meddyhem, pa

fodd bynag, mai da yw fod hyn yn eu calon.

Ond yr ydym ni yn awr yn gadael yr eglwys, ac yn troi i

ystyried ychydig pa arwyddion a ganíyddwn wrth edrych i

ansawdd y byd yn gyffredin, tymher ac ysbryd yr oes a'r amser-

oedd presennol, mater llawer mwy anghysurus, ond eto nid

anfuddiol i'n darllenwyr wybod ychydig yn ei gylch.

Byddai casglu oddiwrth y sylwadau blaenorol fod pob peth yn

dda yn gamgymeriad mawr. Na ! os yw coelgrefydd ar y cwbl

yn adfeilio, a gwir grefydd yn bywiocâu, yn lle troi oddiwrth y

naiU at y llall, mae Ue i ofni fod gogwydd llawer oddiwrth y ddwy

i annuwiaeth hollol. Mae Ihaws, pa fodd bynag, hyd yn nôd yn

ngwledydd Crêd, wedi suddo i anwybodaeth ac anghof dirfawr o

Dduw. Edrychwn i gyflwr presennol Prydain ei hunan. A
ydyw ansawdd trigohon y wlad ddedwydd hon yn dymmorol a

chrefyddol, tuag at Dduw a thuag at eu gilydd, yn gyfryw ag y

mynai pob cristion a gwladgarwr iddo fod ? Yr ydym yn rhwym
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o ddyweyd, gwatwared a watwaro, fod pob peth yr ydym yn ' ei

weled, yn ei glywed, ac yn ei ddarllen, yn ein gorfodogi i gredu

yn hollol i'r gwrthwyneb. Fod Uawer o seiliau i obeithio y goreu

a gydnabyddwn yn ddiolchgar; ond o'r ochr arall, os nad yw
ysgrifenwyr yn camsynied yn gwbl, mae llawer iawn o bethau yn

ansawdd bresennol ein gwlad o natur dra argoelus a phwysig.

Meddyliwn, er esiampl, am gyflwr alaethus y werin gyfíredin yn

ein gwlad, ein gweithfaoedd, a'n trefydd poblogaidd. Yma ni a

gawn grughvyth anferth o blant dynion wedi soddi i dywyllwch

ac anwybodaeth dybryd, ac yn yr anwybodaeth hwnw yn cyflawni

pob drygioni bron ag y raae natur ddynol yn alluog i'w gweith-

redu. Mae y darluniad a rydd Mr. Bickersteth o Lundain ei

hunan, gogoniant yr holl ddaear, tybygid, Ue mae doethineb,

a'r oU a gyrhaedda plant dynion, wedi eu dwyn i'r perffeithrwydd

eithaf, yn ddigon i beri dychryn i bob meddwl ystyriol. Ceir yno

fihwn o leiaf o halogwyr dydd yr Arghvydd bob Sabboth ; dynion

nad ydynt byth yn myned i un Ue o addoUad, ac i líaws o ba rai

y mae ystyr y gair Bibl, ac enw y Gwaredwr, yn anadnabyddus.

Cyfrifir fod yno ynghylch tair miUwn o bunnau yn y flwyddyn yn

cael eu gwario am gin yn unig : mae pob rhyw ac oed yn heidio

i balasau hwnw, ac yn troi oddiyno yn aml at orchwyhon chwith

ac i anneddau Uymllyd—cartref ffyrnigrwydd, a phob gweithred

ddrwg. Yn y flwyddyn 1843, cymerwyd 62,477 ^ ddynion i'r

carchar am ddrygau cyhoeddus
;

yr oedd llawer o honynt yn

ddynion ieuainc hefyd, ac yn eu mysg 16.918 na íedrent ddarllen

nac ysgrifenu. Nid llai bUn drachefn yw meddwl am y benywod

tyner sydd wrth y miloedd ar filoedd wedi ymwerthu i ddrygioni

!

Ac o herwydd nad yw bywyd o drythyUwch yn para yn hir, dy-

wedir fod y system fwyaf perffaith wedi ei sefydlu tuag at gyflenwi

y bylchau y mae afiechyd ac angeu yn ei wneyd yn eu mysg.

Mae dynion megys wrth eu galwedigaeth yn rhagddarbod dros y
cnawd, drwy hudo a maglu genethod ieuainc ein gwlad, le a'u

cyrchu o wledydd eraiU hefyd. Mae yr argraffwasg hithau, gyda'i

darluniau anniwair, ei thraethodau a'i newyddiaduron trythyU a

chableddus, fel anadl uffernol yn ennynu pob drygioni ag sydd ar

droed. O mor ychydig yr ydym ni yn ei ddeaU nac yn ei feddwl

am y trueni diamgyffred i ba un mae myrddiynau o'n cydwladwyr

wedi syrthio iddo rhwng dwylaw pawb ! Tra mae eu huchafiaid
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wedi eu anghofio, a chrlstionogion yn troi rhwng cwsg ac effro

yn eu hen gylchoedd arferedig, a'r pleidiau crefyddol yn ym-

rafaelio â'u gilydd, mae miloedd Prydain wedi anghofio Duw, ac

yn debyg o gael eu dyfetha o eisieu gwybodaeth. " Disgynwch

lle mynoch chwi," medd un ysgrifenydd, "i blith y tlodion mewn
tref a gwlad, mae yn rhaid i chwi gyfaddef fod gweithwyr y

deyrnas gyfoethog hon wedi suddo, neu ynte yn suddo, yn brysur

i amgylchiadau, y fath, ag ystyried pob peth mewn perthynas

iddynt, na bu mo'u cyffelyb erioed." Yn awr ac yn y man o hyd

mae y gweithredoedd mwyaf annaturiol ac ysgeler yn cael eu

cyílawni. Ni fedrai dychymyg yr hen Jereraîah ddirnad am
ddim mwy alaethus yn ngwarchae a chwymp Jerusalem dan farn

Duw, na dwylaw gwragedd tosturiol yn berwi eu plant eu hunain
;

ac eto mae pethau pur debyg wedi eu cyfiawni yn Mhrydain, a

hyny pan nad oedd ar y wlad na gwarchae na newyn. Onid yw

yn gofus gan ein darllenwyr am dad a mam, er ys tro yn ol,

yn gwenwyno tri o'u plant eu hunain, er mwjTi ennill drwy hyny

ychydig arian ag oedd yn dyfod yn ddyledus iddynt oddiwrth

ryw gymdeithas i gynnorthwyo y tlodion i gladdu eu meirw ? Ah,

nid estroniad creulawn, nid dynion duon mewn gwlad baganaidd,

a gyflawnodd hyn ! Nage, ddarllenwyr hynaws, ond tad a mam
dynion gwynion a gwâr yn ngwlad efengyl a gyfiawnodd hyn.

Pe na buasai ond tro amo ei hun, buasai yn well ei guddio na'i

grybwyll. Ond y perygl yw, fod yn rhaid fod y trueni a'r dryg-

naws a'i hachosodd, yn gyfíredin a chryf ymysg y llíaws cyn y
torai allan rnewn gwedd fei hyn yn mysg yr ychydig. Mae y
fath esiami^lau, mae ile i ofni, megys y dywed un gr, fei crib y

mynydd uchaf yn ymgodi yn gyntaf i'r goiwg, wrth droed yr hwn

raae gwiad o fynyddau a thir eto heb ymddangos.

Ond gadawn y rhestr hon o drigoiion ein gwiad, ac esgynwn

radd yn uwch i biith dosbarth rawy dysgedig a meddylgar. Yma
drachefn mae anífyddiaeth ac eg\vyddorion drwg wedi fT}Tiu yn

fawr. Fe ddichon nad oes ond ychydig mewn cymhariaetli yn

proffesu hyny yn gyhoeddus, ond y mae ysbryd y peth wedi

iefeinio miioedd. Mae liaweroedd nad ydynt yn myned i dra-

fferth i wadu crefydd niewn geiriau, eto yn ei gwadu yn hoiiol ar

weithredoedd ; i ba rai y mae yr ystyriaeth am Dduw, a byd tra-

gywyddoi, a hoii athrawiaethau pwysig y Bibi, mor ddiefifaith â
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phe byddai eu meddyliau wedi ymwrthod â hwy yn gwbl fel gwir-

ionedd. Dyma ansawdd Uíaws yn Nghymru y dyddiau hyn, ac

ni a ddylem gofio hefyd mai dyma y cam cyntaf i anftyddiaeth.

O hir geUwair gyda y Bibl, eir o'r diwedd i'w ammheu, ac

oddiyno i'w wadu ; ac nid mor anhawdd chwaith. O gynifer

sydd yn y byd yn synied, yn siarad, ac yn ysgrifeuu, megys

pe na byddai Duw yn bod ! Os nad yw Cristionogaeth

yn cael ei gwrthwynebu yn uniongyrchol, mae hi yn cael ei

hesgeuluso yn gwbl. Mae bywyd ac angeu, a'r hoU amgylchiadau

pwysig a berthyn i ddyn, yn cael eu trin heb un cyfeiriad at

grefydd. Nid y Bibl yw eu rheol i farnu gwirionedd ; ond i'r

gwrthwyneb, mae eu syniadau yn aml >n groes i'w athrawiaeth

ef, a'u hoU ymchwihadau yn cael eu dwyn i'r fath benderfyniad

ag sydd yn dirgel gynnwys nad yw crefydd ddim yn y byd. Yn
marn y dynion hyn, mae pob crefydd fel eu gilydd ; neu, os

caniatêir rhagoriaeth yn addysgiadau moesol yr efengyl, mae ei

hathrawiaeth fawr hi, bywyd a grym ei moesoldeb, yn cael ei

difrîo a'i chablu fel fifol-dybiau dynion rhagfarnllyd ac opiniyngar.

Nid oes i dduwioldeb, neu ansawdd yr enaid tuag at Dduw, ond

lle bychan yn rhestr eu rhinweddau hwy ; iawn ymddygiad rhwng

dyn a dyn yw y cyfan ; ac wrth ddysgu hyny, mae awdurdod

Duw, ei ddaioni yn Nghrist, cosb a gwobr yn y byd a ddaw, a

holl gymheUiadau goruchel yr efengyl, yn cael eu gadael aUan yn

hoUol. Byddai eu crybwyU, dybygid, yn ormod o sarhâd, ac yn

dangos amddifadrwydd o feddwl amaethedig ac o chwaeth goeth.

O falchder a gelyniaeth calon dyn ! y creadur íel hyn yn

diystyru ei Greawdwr yn ngolud ei ddaioni
;
yn ceisio ymrydd-

hau oddiwrth ei orseddfainc, a chau y Jehofah aUan o'i fyd ei

hun ! Yn ddiweddar, yr oedd un o benaduriaid Ffrainc yn

annog Pabyddiaeth, Protestaniaeth, a philosophi, i gydfyw yn

heddychol â'u gilydd, ac mewn cydgordiad â chyfansoddiad y

wlad. " A philosophi," medd efe, " yr ydwyf yn galw pob opin-

iwn ag sydd yn gi^rthod cydnabod fod meddwl dyn yn rhwym-

edig i grèd grefyddol dan unrhyw ffurf nac enw, ond mewn
pethau crefyddol, fel mewn pethau eraiU, yn ei adael ef yn

rhydd i gredu neu i beidio credu, ac i ymlwybro ymlaen trwy

ei egni a'i ymdrechiadau ei hunan." Hyd y gaUwn ni

ddeaU, mae y philosophi yma, hyny yw anftyddiaeth, wedi fiynu
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yn ddirfawr, nid yn Ffrainc yn unig, ond trwy wledydd Ewrop

yn gyffredinol.

Ond ni a allwn sylwi ymhellach fod anífyddiaeth yn ddiweddar

yn ymddangos megys wedi bHno yn ceisio diddymu Cristionog-

aeth mewn ffordd ddirgel, fwyn ac anuniongyrch, ac wedi troi i'w

difrîo a'i chablu yn. gyhoeddus. Mae ynidrechiadau cryfion wedi

cael eu gwneuthur i sefydlu egwyddorion atheistiaeth ; capel}'dd

wedi eu codi, cenadon yn cael eu cynnal, a thraethodau eu

taenu, yn llawer o drefydd ein gwlad ni ein hunain, o bwrpas i

gyhoeddi ei hegwyddorion, ac i geisio difa o feddyliau dynion

bob crêd am y Bôd mawr a'r byd anweledig. Ymftrostir ynddynt

fod y byd wedi myned uwchlaw athrawiaeth Cristionogaeth—íe,

yn tyfu yn brysur yn uwch na phob crefydd. Mae crefydd, medd

y dynion safnrwth yma, wedi darfod ei.gweinidogaeth, a philo-

sophi, hyny yw anffyddiaeth, yn dechre ar yr eiddo hithau ; a

thrwy ddinystrio pob sylfeini, a diystyru pob rhinwedd, addawa

adnewyddu y byd ! Gellir gobeithio na bydd rhuthr o'r fath

yma, mwy na dyfroedd budron y lHfog}'dd, ddim o hir barhâd;

ond er hyny, mae lle i ofni ei fod wedi cario miloedd o ran eu

teimladau ymhellach oddiwrth yr efengyl, ac yn eu mysg amryw

o fechgyn Cymru hgfyd, a rhai a fagwyd yn yr Ysgol Sabbothol,

ac ar fronau eglwys Dduw,

"Mae y dyuion h)Tiy," medd Isaac Taylor, "wedi goddef eu hunain i

feddwl yn gymysglyd, neu prin heb feddwl oll, ag sydd heb wybod beth yw
ystád foesol a thueddiad llîaws anferth o'u cydwladwyr, hwyrach y nifer

mwyaf o honynt, a hyny o bob graddau, ar y mynyd presennol. Ac yn wir,

od oes neb fel hyn yn anwybodus o'r peth y dylai pawb ei ddeall, mae yr

ysgogiad nesaf yn y corffgwladol—ymagoriad naturiol, ac (oni attelir) anochel-

adwy, yr achosion sydd eisoes ar waith, yn sicr o'u synu fel y peth mwyaf

aruthr a fu erioed Mae y gair am y ffaith gyffredin o gynnydd y bobl

mewTi gwybodaeth yn awr yn hysbys, ac nis gellir yn hawdd ei hammheu.

Ond pa effaith sydd i h)Ti ar grefydd? (\Yedi gwneyd ychydig o sylwadau

eraill, ateba)—Er nad yw Iledaeniad g%vybodaeth wedi pellâu oddiwrth

grefydd neb o'r cyfr)'w ag oedd yn meddu profiad o honi o'r blaen (pell oddi-

\vrth hyny), ac er fod Iliaws o'r rhai na ddarfu i'r goleuni diweddar prin eu

cyrhaeddyd, yn aros Ue yr oeddynt gyda golwg ar grefydd, hyny ydyw, mor

anwybodus o honi â'r Caffrariaid, eto y mae y gwirionedd athrist yn rhy

amlwg, fod coríf dirfawr o'r bobl, a hyny o bob graddau, ar ba rai y mae

wedi effeithio i'w dyeithro a'u pellâu, ac i'w parotoi i bob math ar annuwiol-

deb. Ac eto, nid yn bur ebrwj'dd y mae d)Tiion jti ysg\vyd ymaith hyd )ti

nôd y rhagfarnau a gynnaliant gydag unrhyAv fri, ond y maent yn eu cadw fel

CyF. III. 2 K
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defodau, ac yn troi atynt yn awyddus ymhell wedi rhoddi i fyny y sylwedd.

Ac felly y mae Cristionogaeth yn awr—ei ffurfiau o'r hyn lleiaf—yn sefyll ar

riniogau miloedd a degau o filoedd o anneddau ein gwlad—alaethus olwg! fel

llettwr diystyr a thramgwyddedig, yn barod i ymadael dros byth, ac eto

meg}'s heb gwbl benderfynu gwneyd.

"Yn ddiddysg a diarweiniad, ac mewn ammheuaeth am y pethau mw^af

eu pwys, mae myrddiynau o'r Prydeiniaid, pa rai sydd wedi dysgu meddwl,

ond heb dderbyn addysg, neu ddim ag sydd effeithiol, yn s}IIu yn ddiserch ar

Gristionogaeth gymysglyd a rhanedig ein hoes, yii ansicr pa ochr i'w ddewis,

ac am hyny yn dewis yr ochr o ddifrawder dinystriol."

Ond fe ddichon, wedi y cwbl, nad oes dim yn hynodi yr

araseroedd yma yn fwy nag adfywiad disymwth ac annysgwyliad-

wy Pabyddiaeth. Er ein bod yn parhâu i obeithio fod y golyg-

iadau o eiddo Mr. Taylor a ddyfynnodwyd, am ansawdd y grefydd

hono, ar y cyfan yn gywir, eto mae yn rhaid cyfaddef, fod y

cynnydd a'r adnewyddiad sydd wedi bod arni yn ddiweddar wedi

siomi hyd yn nôd y gr hwnw ei hunan. Beth bynag fydd y

canlyniadau, mae hyn, dybygid, yn awr yn sicr, fod Pabyddiaeth

mewn undeb â'i chwîorydd, atheistiaeth ac anfoes, yn sicr o

wneyd un ymdrech egnîol eto i ddyfetha rhyddid a chrefydd, ac

i adennill ei goruchafiaeth ar y byd. Hyd yn ddiweddar, credid

yn gyfîredinol fod yn anmhosibl i Babyddiaeth ymadnewyddu

drachefn. Ystyrid pob ofn am ei chynnydd yn ynfydrwydd, a

phob ynganiad ei bod hi yr un o ran ei hysbryd fel arwydd o

ragfarn a chulni meddwl. Bernid fod cynnydd gwybodaeth yr

oes eisoes wedi llarieiddio a newid ei natur, ac y byddai iddi yn

raddol gael ei goleuo a'i choethi fwyfwy drwy yr efengyl nes ei

chyfnewid o'r diwedd yn Gristionogaeth bur. Yr oedd llawer,

mae yn wir, ac yn eu mysg ambell un yn Nghymru, ag oedd yn

dal o hyd fod y Bibl yn dangos i'r gwrthwyneb ; mai gelyn Crist

a'i deyrnas hyd y diwedd fyddai Pabyddiaeth, ac nad ydoedd hi

i'w chyfnewid ond i'w dyfetha ; a bod yn ddigon tebyg hefyd y

goddefid iddi, cyn ei dinystr, wneyd ymdrech llwyddiannus dros

ychydig i ail feddiannu y byd ; ac am hyny y ceid hi yn uchder

ei hymffrost yn awr ei barn yn gadarn ac yn frigog fel y lawryf

gwyrdd, pan y byddai bwyall dinystr yn cael ei chodi ar ei

gwreiddyn. Ond ein tadau, pa le y maent hwy? Yr oeddym

ni yn eu hanghredu
;
prin yr ymgadwodd rhai o'u brcdyr rhag

gwawdio a diystyru eu hofnau ; ond fe ddichon y bydd rhai o
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honom byw yn ddigon o hyd i gael achos i gofio am danynt.

Mae yn wir i'r dadymchweliad yn Ffrainc, a'r rhyfel a ganlynodd,

roi ergyd marwol i Babyddiaeth; ac fe ddywedai llawer ar

ddiwedd hwnw, ei marw hi, ond hi a gryfhaodd yn ddirfawr ar

ol hyny. Darfu i'r galluoedd a roisant Bonaparte i lawr, helpio

y Pab i godi ; ac o'r awr hono allan, mae ei grefydd yn cynnyddu

yn gyflym a chyson, ac wedi amlygu mwy o nerth a bywyd nag

a ddangosasai er ys can' mlynedd o'r blaen.

Trwy gynnorthwy yr ysgrifenwyr ag sydd yn gwyUo ei chamrau,

gallasem, pe buasai ein terfynau yn caniatâu, roi hanes maith am
ei hysgogiadau a'i chyflwr presennol yn y byd. Yn Spaen, er

esiampl, er pob anffawd a ddygwyddodd iddi yno, mae yn ddigon

cref heddyw i wneyd heddwch â'r llywodraeth ar ei thelerau ei

hunan, ac i orfodogi yr awdurdodau gwladol i brynu ei ffafr

drwy adferu yn ol iddi y meddiannau eglwysig hyny ag oeddynt

unwaith wedi myned yn fiforffed i'r wladwriaeth. Yn Portugal,

drachefn, mae yn meddu awdurdod mawr. Os bydd dyn o ffydd

wahanol i'r un Babaidd yno, rhaid ei bod hi gydag ef ei hun ger

bron Duw. Pe meiddiai ddysgu ei grefydd i arall, mae hyd yn

nôd cyfraith y wlad yn ei olygu yn euog o gabledd, am yr hwn

y gall y barnwr ei ddedfrydu ef i ddirwy, carchar, neu unrhyw

gosbedigaeth gorfforol i f) ny hyd angeu ei hun. Yn Ffrainc, yr

un fíunud, er ei philosophi a'i chynddaredd unwaith yn erbyn ei

hen grefydd, mae Pabyddiaeth yn byw o hyd. lë, ymddengys y
wlad yn ddiweddar fel pe byddai am roi unwaith yn rhagor ei

nerth a'i hawdurdod i'r bwystfil, a phrofi ei hunan drachefn o'r

newydd y peth mae hi a'i breninoedd wedi bod drwy yr oesoedd

mor hynod am dano, sef yn blaid gref a ffyddlawn i'r grefydd

Babaidd. Er ys tro yn ol, fel y gwyddom, bu yn defnyddio ei

llongau rhyfel i gludo ofíeiriaid Jesuitaidd Rhufain i wledydd

estronol, a'i harfau rhyfel i orfodogi y Uywodraethwyr a'u deihaid

i'w derbyn. GelUd casglu fod Pabyddiaeth yn achos o anes-

mwythyd i'r awdurdodau gwladol eu hunain yn Ffrainc. Mae
M. Guizot, wrth geisio gwneyd cynghrair rhyngddi hi â Phrotest-

aniaeth, yn dyweyd, " Yr unig fifordd i sicrhâu heddwch ydyw

i'r ddwy grefydd, ac yn enwedig y Babaidd, gyfyngu eu hunain

i fywyd crefyddol, a llywodraethu pethau ysbrydol mewn perfifaith

annibyniaeth, ond peidio ag ymyryd â phethau gwlad, nac attal

2 K 2
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dim ar weithrediad cyfraith y tir, a rhydd-ymchwiliad." Ond yn

lle hyny, mae Eghvys Rhufain, fe ddywedir, wedi medru Uwyddo

i ddadymchwel yr addoliad Protestanaidd mewn amryw fanau yno,

ac yn ddiweddar wedi Uwyddo hefyd i roi un o'i hen offeiriaid

ei hunan yn y carchar, yn unig am gyhoeddi i'r byd ei resymau

dros ymadael á'i chymundeb. lë, y mae yn ddigon cref a

digywilydd yn Ffrainc y dyddiau hyn i geisio, yn groes i'r siarter

o dan ba un y mae y brenin presennol v/edi esgyn i'w orsedd,

holl addysg y deyrnas i'w dwylaw ei hun. Mae gwledydd eraill

yr un modd, Ue y bu eu breninoedd unwaith yn chwalu mynach-

dai a Ueiandai, hen nythod Pabyddiaeth, ac yn tori y naiU gadwen

ar ol y llall ag oedd yn dal eu deiHaid mewn cysyUtiad â Rhuf-

aiu, wedi ail syrthio i raddau mawr i freichiau y dyn pechod.

O'r braidd y mae enw o ryddid crefyddol yn lla wer o wledydd y

Cyfandir. Yn rhai o honynt fe'n hysbysir fod dyn yn agored i

alltudiaeth am newid ei grefydd ; a phrin y caifif teithiwr gario

Bibl at ei wasanaeth ei hunan drwy eu terfynau, heb fod yn

ddarostyngedig i gosbedigaeth am hyny. Dywedai y cenadau o

Scotland at yr luddewon, fod eu Biblau a'u traethodau yn cael

eu cymeryd oddiarnynt hwy yn gyson pan yn croesi cyffiniau

Awstria, îe, hyd yn nôd y rhai oedd wedi eu hysgrifenu yn yr

iaith Hebraeg. Ac os gwrthwynebent i hyny, yr atebiad yn

ddigwmpas ydoedd, " Nid yw y peth yn oddefol yn y wlad hon."

Drachefn, edrychwch i America ; os yw hanesion yn gywir, mae

y grefydd Babaidd yn cynnyddu yn yr Unol Daleithiau mor

gyflym, os nad yn fwy felly, nag un wlad arall. Mae yno wedi

ymsefydlu ar wastadedd bras y Mississippi, Ue mae yn debyg o

gael pob peth wrth ei hewyllys ei hun. O fewn y deng mlynedd

diweddaf yma, mae wedi mwy na dyblu ei hesgobion, ei hoffeir-

iaid, ei heglwysydd, a'i haelodau yn y wlad hono. Medda hefyd

ar sefydhad cenadol cryf, pa un sydd yn anfon allan negeseuwyr

Rhufain, i gyhoeddi ei ffydd, ac i wrthsefyll cenadau Protestan-

aidd, a hyny yn India y Dv/yrain a'r Gorllewin, Ynysoedd Môr

y De, China, a phob parth o'r byd.

Ond gyda phryJer y gofynir, Beth am Brydain ?—y wlad ag y
mae adfywiad ysbryd anghristaidd ar y Cyfandir wedi arwain i

sefydlu cyfarfod i gydweddío am ei dychweUad yn ol i'r flfydd

Babaidd—Archesgob Mahnes yn annog ei oífeiriaid a phawb yn
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ei esgobaeth i neiUduo dydd lau i'r perwyl hwnw, gyda rhodd o

gan' niwrnod o indulgence am bob dydd y cyflawnir y fath ddyl-

edswydd bwysig yn ffyddlawn a chalonog.* Beth am Brydain,

meddwn ! A ydyw y wlad hon yn para o hyd yn gaerau ac yn

rhagfur y Diwygiad Protestanaidd ? A ! y mae bylchau lawer yn

y muriau, a lle i ofni fod y gelyn yn dyfod i mewn fel afon

hefyd. O na ddeuai Ysbryd yr Arghvydd i godi baner yn eî

erbyn ! Yn gyntaf oll, onid yw yn alaethus meddwl fod Pab-

yddiaeth yn tori allan megys yn mynwes Protestaniaeth ei

hunan? Cynifer o weinidogion yr Eglwys Sefydledig, un rhan

o bedair medd rhai, yr hanner medd eraiU, o ran teimlad a barn,

cystal a myned drosodd eisoes at Eghvys Rhufain ! Mewn gwir-

ionedd, offeiriaid Pabaidd ydynt. Peth arall ydyw, dynion yn

dal traws-sylweddlad, yn codi yr eglwys a'i sacramentau yn lle

Crist a'i aberth ger bron dynion, yn dal cyfiawnhâd nid drwy

ffydd ond drwy weithredoedd a phenydiau, ac yn amddiffyn

gweddîo ar y saint a thros y meirw ! Tra mae Eghvys Rhufain

ei hunan yn gweithio oddifaes, mae y dynion yma drachefn oddi-

fewn yn lefeinio y deyrnas drwyddi â Phabyddiaeth. O dan enw

gweinidogion yr eghvys Brotestanaidd, maent yn ei chymundeb

fel plaid anonest o fewn y ddinas, yn llygru meddyhau ei hael-

odau, ac yn gwyho am gyfleusdra i'w bradychu i ddwylaw y gelyn

ag sydd yn awr mor awyddus ac egnîol o'r tu allan i'r mur. Mae

lle i ofni hefyd fod ysbryd yr amryfusedd cadarn yma yn ennynu

yn y wlad. Darllenasom yn ddiweddar fod llawer o ieuenctyd yr

* Wele yma gopi o weddi a gyfansoddodd yr Anrhydeddus a'r Parch. G.

Spencer, offeiriad a aeth i'r Eglwys Babaidd o Eglwys Loegr, a brawd i larll

Spencer, am ddychweliad Prydain i'r ffydd Babaidd :—

" HoIIalluog Dduw, Tad y trugareddau ! ti a diefnaist i achub dynion

drwy ffydd ; edrych yn dosturiol ar deyrnas Lloegr. Chwâl ymaith y tywyll-

wch yr hwn y mae heresi wedi ei daenu drcsti, a phâr i lamp y gwinonedd

lewyrchu i Iygaid ei phlant, fel y byddo iddynt ddychwelyd yn ol i fynwes ein

mam, yr Eglwys Sanctaidd, trwy lesu Grist ein Harglwydd !
boed felly.

"Forwyn fendigaid, mam Duw, gweddia dros Loegr !

" St. Pedr a St. Paul, gweddíwch drosti

!

" St Gre^ory y pab, a St. Awstin apostol Lloegr, gweddiwch drosti

!

"St! Thomas o Gaergaint, ferthyron sanctaidd, a boll gyffeswyr sanctaidd

Lloegr, gweddiwch drosti

!

, , . i i

"Gwrandewch, O Arglwydd, ar eich cyfeillion. Gwrandewch eich pobl :

bendithiwch eich etifeddiaeth, ac achubwch yr eneidiau a brynwyd ar draul

gwerthfawr waed eich dwyfol Fab, yr hwn sydd yn byw ac yn teyrnasu gyda

chwi yn oes oesoedd. Poedfelly."
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-Ymneillduwyr yn cilio i gymundeb yr Eglwys Wladol, ac heb fod

yn foddlawn ar hyny, yn myned oddiyno eilwaith at Buseyaeth;

ac fe wyddys fod rhy\^Tai yn awr ac yn y man o hyd yn Uithro

o'r fan hono drachefn i gymundeb Eglwys Rhufain ei hunan.

]Mae yn gofus genym fod rhai o'r Puseyaid yn dyAveyd fod

gwasanaeth yr Eglwys Sefydledig yn ei wedd bresennol yn fyr o

ddiwallu rhyw ysfa ag sydd yn meddyhau llawer o'i deiUaid y

dydd yma. Beth yw hyn, os ydyw yn wirionedd, ond adfywiad

ysbryd cyfeiliorni ? Mae athrawiaeth bur ac addoliad syml yr

efengyl yn wastad yn gas gan y dyn anianol. Ac os bydd raid

cael rhyw grefydd i dawelu y gydwybod, mae y grefydd hono, tra

y goddefa fyw mewn pechod, a gynnyrcha gau ddefosi\vn, trwy

gyfrwng y dychymyg a'r synwyrau corfforol, yn Uawer mwy cym-

eradwy na chrefydd Crist. Mae Rhufain yn deall hyny yn dda.

Ac fe ddichon nad oes eisieu dim ychwaneg i brofi fod gradd o

ysbryd godineb, a merwindod clustiau, wedi ymaflyd yn llawer o

drigoUon ein gwlad, na bod y buten fawr yma, fel ei gelwir, y
dyddiau hyn yn gwneyd y fath ymdrech i ymwychu ger bron ein

Uygaid. Mae hi yn awr yn Lloegr yn darpar ei heglwysi cadeir-

iol mawrion ; a thrwy ei gwisgoedd, ei cherddoriaeth, ei Uuniau,

a'r hoU wag-rodres sydd yngln â' i g\vasanaeth, yn gwneyd pob

egni i lygru meddyUau dynion oddiwrth y symlrwydd sydd yn

Nghrist, ac i'w cael i ryfeddu unwaith yn rhagor ar ol y bwystfil.

Hysbysir i ni fod ei chapelydd o fewn y deng mlynedd ar hugain

diweddaf wedi Uiosogi o ddeg ar hugain i bum' cant pedwar

ugain a dau. Mae ganddi un ar ddeg o athrofáau, ac ysgoUon

heb rifedi ; un ar ddeg ar hugain o gonrents, a thair mynachlog,

wedi eu sefydlu, ynghyd a chymdeithasau wedi eu fiurfio yn

bwrpasol i ledaenu Pabyddiaeth drwy y wlad. Yn ol hysbysiad

y Pabyddion eu hunain am y flwyddyn 1S45, y mae yn Lloegr

chwe' chant triugain a chwech o offeiriaid cenadol, a phedwar

ugain ac un ar ddeg yn Scotland ; ac yn ddiweddar, ni a wyddom,
maent wedi sefydlu eu cenadaeth yn Nghymru hefyd. Gallwn

ni gau ein clustiau rhag clywed, a'n Uygaid rhag edrych; ond
mewn gwirionedd mae Ue i ofni fod amseroedd enbyd wedi ein

goddiweddyd. Buasai yn anghredadwy genym, ychydig flynydd-

au yn ol, feddwl am i Eghvys Rhufain ymadnewyddu byth i

wneuthur y fath egni ag y mae yn ei wncyd yn awr. Edrychwn
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na chaffom mo'n siomi eto yn ei llwyddiant. Gwyliwu ymddiried

gormod i grefydd, synwyr, a doethineb yr oes, fel argeuon digon

cedyrn i'w chadw hi allan. Oddiwrth yr Arglwydd yn unig y

mae yn rhaid i'n hiachawdwriaeth ni ddyfod ; nid oes dim a

berthyn i ddyn yn gadarn ond ei anwadalwch. Mae rhai yn

barod i feddwl fod rheswm a thymher ddifraw y dyddiau hyn yn

ddigon i wrthsefyll Pabyddiaeth ; mae yr oes, meddynt, yn rhy

anfifyddiog pe na b'ai dira arall. Bydded felly : ond nid yw hyny

wedi y cwbl ddim gwell nag ymgysuro, gan ein bod yn glaf eisoes

o'r naiU glefyd, na chlafychwn ni ddim o'r llall, pan mae y ddau

fel eu gilydd yn angeuol. Cysur bychan yn ddiau ! Ac yn wir

nid yw ei seiUau yn gryfìon, oblegid mae Pabyddiaeth ac anffydd-

iaeth yn alluog o fyned law yn Uaw i ddinystrio eneidiau dynion.

Os bydd y naiU yn methu a llwyr ddileu o'r meddwl y greddfau

dirgel hyny o ofn a gobaith gyda golwg ar y byd tragywyddol,

gwasanaetha'r Uall i'w syfrdanu a'u twyllo. Wedi deiUio o'r un

ffynnon, ac yn meithrin yr un Uygredigaethau yn nghalon dyn,

a'r naiU fel y UaU yr un mor elynol yn erbyn y gwirionedd, mae

cyfathrach gref rhyngddynt a'u gilydd ; a'r peth tebycaf yw, y

bydd i'r diafol yn awr ar ddiwedd ei deyrnasiad, ac yn nghyn-

ddaredd ei anobaith, wneuthur un egni arswydol drwy y ddwy i

geisio difa gwir grefydd aUan o'r byd. Ond a hvydda efe ? I'r

graddau y goddefo Duw, a dim peUach na hyny. O pa fodd y

mae pethau yn bod rhyngom ni ag ef? Onid ydym yn euog

o'i flaen o'r pechod mwyaf sydd yn bod—gwrthod Crist a diystyru

yr efengyl ? Barn ara hyn oedd Pabyddiaeth o'r dechreuad

!

Ac os ydyw yr ysbryd cehvyddog yma wedi dyfod aUan unwaith

eto oddi ger bron yr Arghvydd, gyda chomisiwn newydd i dwyUo

a gorchfygu, pwy a saif o'i flaen ? Ni a aUwn fyw i'w weled yn

cyflawni gorchestion anhygoel—gwledydd yn ymostwng iddo, a'r

phüosophydd balch ac anffyddiog yntau o dan ei ddylanwad yn

troi yn hen wrâch ynfyd ac ofergoelus. " Fy marn i, er ys talm

bellach," medd Isaac Taylor, " ydyw fod rhyw wrthweithiad fel

yma (ofergoeledd a gwyrthiau gau) i anghrediniaeth yr oes yn

nghadw i ni eto mewn ff'ordd o'n profi." Ac yn wir, y mae yn

anhawdd rhoi cyfrif am y pethau sydd yn bod eisoes heb feddwl

fod rhy^v law anweledig yn y mater. Mae Eghvys Rhufain, nid

yn unig yn adfywio, ond yn adfywio yn hoU anfadrwydd ei
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heilunaddoliaeth ; mae mor Uidiog ei hysbryd a gwrachíaidd ei

choeUon ag y bu hi erioed—mor ddefosiynol ag un amser—gyda

gwallt ac ewinedd, gwaed ac esgyrn ei hen seintiau ! GaUesid

meddwl y buasai yr oes yn ei gwatwar ; ond yn Ue hyny, mae

breninoedd eto yn ei phleidio, a'r werin, y rhai mwyaf anwybodus

o honynt o leiaf, fel pe byddent yn myned i ail feddwi ar win ei

godineb. Er esiampl, meddyUwch am Germany, cryd y Diwyg-

iad Protestanaidd, gwlad science ac uchel ysgoleigdod. Ni a

welsom yn ddiweddar fod hen ddiUedyn wedi ei glytio â chel-

wydd yr archesgob Pabaidd, yn ddigonol i ynfydu ei thrigoUon,

a chodi miloedd a channoedd o filoedd o honynt o bob parth i'r

wlad, i Treves i'w addoU. lë, dyma yr eghvys ag y mae gwr
dysgedig ac urddasol yn ein gwlad ni ein hunain yn ei galw yn

fam ac yn chwaer, a'r hon y mae anffyddwyr ein hoes, tra y
dangosant ddygasedd at wir grefydd, yn meiddio esgusodi ei

thrais, ac yn siarad yn esmwyth am ei defosiynau ynfyd ; a mwy
na hyny, Uywodraethwyr ein g^vlad yn dadgan eu parodrwydd i'w

swcro a'i gwaddoU.

Ond nid ydym ni yn golygu fod dim yn hyn oU yn achos i

gristionogion ddigaloni ; eithr y mae ynddo alwad uchel i ddeffroi,

ac i fod yn rhyw fath ddynion mewn gweddîau ac ymdrechiadau

dros y gwirionedd. Nid oes neb a yr pa càn uched y caiff

Pabyddiaeth esgyn cyn syrthio ! Ond ar yr un pryd, nid yw ei

hoU adfywiad a'i hegni presennol ddim amgen na dirgrynfa ìes-

meiriol y bwystfil wrth deimlo ei hunan yn gwanhâu, megys

gwrid yn codi i wyneb y trancedig \ bydd wedi ciUo yn fuan, a'i

gadael hi yn fwy daearaidd a gwehv yr olwg arni nag o'r blaen.

Ymdrechwn gan hyny i wrthsefyU cyfeiUornadau, ac i daenu y
Bibl a gwybodaeth ysgrythyrol, gan gadw ein hunain mewn
tymher i ymuno á phob ysgogiad o eiddo eglwys Crist ag a fydd

o duedd i amddiflyn a chodi gwir grefydd.

\Vedi rhoddi cymaint a hyna o'n golygiadau, a golygiadau

dynion doethach na ni hefyd, am ansawdd y byd crefyddol ger

bron y darUenydd, ni a brysurwn i derfynu gyda chrybwyU gair

am ansawdd yr unrhyw yn wladol eto. Mae hwn hefyd yn dra

argoelus, ac yn dwyn sylw Uawer o ddynion meddylgar yn y
dyddiau hyn. Hynodrwydd mawr yr oes bresennol ar y pen
hwn ydyw cynhwrf ac anfoddogrwydd y werin-bobl. Y mae dros
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hanner can' mlynedd bellach er amser y dadymchweliad yn

Fframc, ond y niae ysbryd yr ymrysonfa hono heb fyned drosodd

elo yn ngwledydd EwTop. Ac, yn wir, y mae Uawer o hono yn

IMhrydain ei hunan. Ofnir fod pob iawn deimlad rhwng isradd

ac uwchradd wedi adfeilio yn fawr yn ein plith. Gwaith a chyf.

log ydyw y cwbl bron sydd yn cysylltu dynion ynghyd, a'r oll ag

y mae y naill ddosbarth a'r llall yn ei ystyried yn ddyledus oddi-

wrthynt i'w gilydd. Wedi gwastadhâu y cyfrifon, yna ystyria

pawb ei hunan yn rhydd, fel pe byddai holl ddyled dyn i ddyn

yn daladwy mewn arian a llafur y dwylaw. Mae ysbryd y byd a

daearoldeb yn ffynu yn fawr. Yn lle amaethu y werin fel brodyr

a chydetifeddion anfarwoldeb, edrychir arnynt yn aml yn ein

gweithfeydd poblog yn rhy debyg i'r peiriannau nerthol—i'w

defnyddio yn unig i ddybenion bydol, ac i gasglu cyfoeth ; ac y
maent hwythau o'r ochr arall, wrth gael eu hesgeuluso felly, o ran

eu tymherau fel y pair agerdd cynddeiriog yn tori allan beunydd

yn erbyn eu huchafiaid. *' Mewn gair," medd un ysgrifenydd,

"gwrthryfel sarug, dialgar—ysbryd gwrthryfel, Ueihâd parch i'r

hyn y mae Uywodraethwyr gwladol yn ei orchymyn, a lleihâd

fíydd yn yr hyn y mae eu harweinwyr ysbrydol yn ei ddysgu,

ydyw ysbryd y werin yn gyffredinol a chynnyddol. Gall rhai

feìo yr ysbryd hwn, ac eraiU ei amddifîyn ; ond y mae yn rhaid i

bob dyn gydnabod ei fod yn hanfodi, ac fe allai pob dyn wybod
ei fod yn ofidus hefyd ; ac oni wellheir fe fydd yn ddinystriol.

Nid oes dim g^yledydd hapus yn cael eu gwneyd i fyny o isradd-

olion yn teimlo fel hyn tuag at eu huchafiaid. Er ys yn agos i

ddwy ganrif bellach o fywyd atheistaidd, tybiwyf (medd yr un

g\\T) ein bod agos wedi treuHo hyny o ddaear galed sydd genym

i gerdded arni, ac }T ydym yn awr yn anffodus ddigon yn

arswydo ac yn pendroni, ac ni a obeithiwn hefyd, yn ceisio cilio

yn ol oddiar ddibyn y graig." Mr. Canning, y gweinidog

gwladol enwog, a sylwai, " Ofnwyf y bydd y rhyfel nesaf a gyn-

neuir yn Ewrop yn rhyfel opiniynau yn fwy na byddinoedd. Y
canlyniad o ollwng yn rhydd y nwydau sydd yn cael eu cyfyngu

a'u cadwyno yn bresennol, a fyddai cynnyrchu golygfa o alanas-

dra nas gall un dyn fyfjTÌo arni heb arswydo. Yr ydwyf yn

dychrynu rhag ail anghydfod yn un rhan o E\\Top ; ac mi a ddy-

oddefwn lawer, ac a gydyraddygwn yn hir, yn hytrach na goUwng
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allan gynddaredd rhyfel. Nis gwn pwy a gyrhaeddid ganddo, na

pha mor bell y byddai i'w ddifrod ymestyn." Yr un modd y

tystia y Parch. E. Bickersteth, wrth son am annuwioldeb ein

gwlad ni :

—

"Mae y perygl i gymdeithas yn llawer mwy a helaethach nag y gellir ei

ganfod yn bresennol. Mae Ilaw attaliol Duw eto ar ysbrydoedd dynion ; eithr

gadewch ond i'r presennol, ac fel y mae genym achos i feddwl, y tymmorol,

a bellach y byr Ddwyfol attaliad, unwaith gael ei d^Tiu ymaith, ac yna, fel y
gwelodd Ilawer o honom yn y dadymchweliad cyntaf yn Ffrainc, dinystr a

difrod a dorai allan ar bob Ilaw. Mae y defnyddiau tanllyd wedi dwfn

gerdded, nid o dan y ddaear elfenol, ond yn hytrach yn nghalonau dynion yr

oes hon. Trwy ymwerthiad i chwantau drwg, cariad at bechod, a gwirfoddol

anghrediniaeth ei phreswylwyr, Ilecha yn ansawdd bresennol meddyliau dyn-

ion yn Llundain holl ddefnyddiau dinystr mwy dychrynllyd nag a ddichon

laiHi tanllyd Etna neu Vesuvius ei wneuthur, neu y daeargrynfäau hyny ag a

fuont yn foddion i ddadymchwelyd dinasoedd cedyrn."

Pwy bynag a ddarllenir genym, ai y duwinydd sydd yn chwilio

prophwydohaethau y gair, ai y philosophydd sydd yn syllu ar

arwyddion yr amserau, ac yn dyfalu beth a fydd oddiwrth y
pethau sydd yn bod eisoes, ni a gawn fod y ddau yn aml yn

dyfod i'r un penderfyniad. Mae y ddau o leiaf yn cyttuno fod y
byd yn addfedu i gyfnewidiadau, ac nad oes i ni yma yn y wedd
bresennol ar bethau un ddinas barhâus. Mae y cristion, pa fodd

bynag, yn gallu ychwanegu a dywedyd, " Eithr un i ddyfod yr

ym ni yn ei dysgwyl." Canfydda ef dr^vy fifydd y nefoedd

newydd a'r ddaear newydd, yr ystâd ag y mae eglwys Dduw, îe,

a phob creadur yn dyheu ac yn cydocheneidio am dani, ac yn yr

hon y byddant yn y màn, ar ol maith orthrymder, yn cydorphwys.

Mae y sylw canlynol a gododd Mr. Bickersteth o ryw gyhoedd-

iad crefyddol yn Ffrainc yn dangos fod duwiolion y Cyfandir yn

cyfranogi o'r un pryder, ac o'r un gobaith â Uîaws o'u brodjT yn

y wlad hon :
" Wedi adolygu, medd yr ysgrifenydd, gyflwr

tymhestlog y byd ar y mynyd hwn, onid oes genym hawl gyda

theimladau difrifol i ofyn y cwestiwn pwysig yma, I ba le yr

ydym ni yn myned?" Ar ol gwneyd ychydig o sylwadau eraiU,

dywed, " Yr ydym yn ateb—O ran pethau yn y manylrwydd, nid

oes neb yn gwybod ; ond yn gyffredinol, mae hyn yn ymddangos

yn sicr i ni—ar y goreu yr ydym yn myned drwy ystormydd

mawrion at ddadymchweliad anfeidrol, yc hwn a adnewydda y



Arwyddion yr Amserau. ^2

b}'d gwladol a chrefyddol—at fynydyn o dTwyllwch dudew â

ddilynir gan oleuni dysglaer—at ostyngiad y balch i lawr, a

dyrchafiad y trueiniaid ; ond y cwbl yn bur wahanol i'r hyn y
mae amrywiol bleidiau yn ei ddychymygu." Pa mor gywir neu

anghywir y golygiadau yma, nis gwyddom ni ; ond ni a wyddom
hyn, ddarllenydd, y gelli di wneyd gwell defnydd o honynt na'u

diystyru.

. Wrth ddybenu, mor felus yw cofio, os yw Satan a'r byd yn

gweithio, fod lesu Grist yn gweithio hefyd ; mae cenadon hedd-

wch wedi myned allan, a'r Bibl yntau ar led y ddaear. Os yw
anff'yddiaeth yn cryfhâu, mae ffydd hithau yn eneidiau ei pher-

chenogion yn myned yn fwy ei hymadferth, ac eghvys Dduw yn

codi o'i syrthni, ac yn ymwregysu i gyflawni gorchestion, yr ydyra

yn cwbl gredu, nad yw hi ei hunan eto ddim yn deall eu maint.

Bydded fod Uawer yn dychwelyd yn ol i Rufain, mae llaweroedd

yr ochr arall, yn Ffrainc, a Germany, a gwledydd eraill, yn dyfod

allan o honi hi, a hyny, ni a obeithiwn, mewn ufudd-dod i ahvad

yr Arghvydd lesu, ac yn rhagbarotoawl i'w chwymp hi. Ac os

yw y byd gwladol yn terfysgu ac yn dygyfor, mae yr efengyl

hithau, hadau bywyd a threfn, yn cael eu bwTw i mewn i'r berw

cymysglyd. A phe byddai y credadyn fyw i weled teyrnasoedd

yn myned yn swtrws fel y Uestr candryll, fe gai glywed hyfryd-

lais ei Anwylyd yn y rhyferthwy hwnw, " Ymddattoded y ddaear

a'i holl drigoUon ; myfi sydd yn cynnal ei cholofnau."



GWEINIDOGAETH YR EFENGYL A'R YSGOL •

SABBOTHOL.*

'W' MAE gwerth a buddioldeb yr Ysgol Sabbothol yn awr

X yn hysbys trwy Gymru. Pan edrychom ar ôl ei llaw

ar bersonau, teuluoedd, ac ardaloedd, a phan ystyriom yr an-

wybodaeth a wasgarodd, y Uygredigaethau a ddarostyngodd,

ynghyd a'r rhinweddau a íagodd ac a ddygodd i ymarferiad, y

mae ei buddioldeb yn beth rhy sicr i'w ammheu a rhy amhvg i'w

wadu.

Clywsom lawer eisoes am ei buddioldeb yn gyffredinol, ac yn awr

gehvir arnom i draethu ychydig am ei buddioldeb yn neillduol fel

Uawforwyn i weinidogaeth yr efengyl, a hyny i'r dyben o gadw y

ddwy yn eu Ueoedd priodol, fel na byddo y naill yn rhy uchel,

na'r llall yn rhy isel, yn ein meddyhau. Bu amser yr edrychid

ar yr Ysgol Sabbothol yn rhy isel. Prin y cydnabyddid hi yn

addas i ddydd Crist, nac yn perthyn i'w deyrnas ef. Erbyn hyn

y mae lluoedd yn y wlad yn brofiadol o'r bendithion a ddaeth

drwyddi, a'r pleser sydd i'w gael ynddi, ac, fe allai, yn tueddu i

edrych arni yn rhy uchel,—yn gydradd os nad yn uwch na

gweinidogaeth y gair, yr hyn sydd yn eithafnod peryglus i fyned

iddo. Tuag at ein cadw ar ganol y Uwybr, gwnawn rai syhvadau

gan amcanu codi y naiU heb iselu y llall, ond cadw y ddwy yn

eu Ueoedd priodol. Felly ystyriwn fawredd a gogoniant gwein-

* Y sylwadau hyn a draddodwyd gan Mr. Rees fel araeth yn nghyfarfod

blynyddol Ysgolion Sabljolhol Sir Drefaldwyn a g}TinaIiwyd yn Meifod,

ddydd Gwener, Rhagfyr ii, 1S29, ac a gj'hoeddwyd mewn llyfryn bychan

dan olygiad y Parçh. John Hughes, Pont Robert. Gallem feddwl mai

dyma un o'r pethau'cyntaf a barotöwyd gan Mr. Rees i'rwasg; ac y mae'r

tracihawd yn wcrthfawr ar y cyfrif liwnw, yn annibynol ar ei gynnwysiad

rhagorol.
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idogaeth yr efengyl, a gwerth yr Ysgol Sabbothol fel llawforwyn

iddi.

I. Wrth weinidogaeth yr efengyl y meddyliwn y sefydUad

hwnw neu'r ordinhâd hono a osododd Crist yn ei eglwys, yn

nghyflawniad pa un y mae holl gynghor Duw yn cael ei fynegu,

sehau ei gyfammod yn cael eu gweinyddu, a hoU ddyledswyddau

yr addoUad efengylaidd yn cael eu cyflawni.

1. Ymddeng^'s ei gogoniant a'i mawredd wrth ystyried Dwyfol

deb ei gwreiddyn a'i gosodiad. GeUir gofyn am weinidogaeth yr

efengyl fel y gofynodd Crist am fedydd loan, " Ai o'r nef ai o

ddynion " y mae ? ac ateb yn ngeiriau yr Apostol, " Nid o ddyn-

ion, na thrwy ddyn, eithr trwy lesu Grist, a Duw Dad, yr hwn

a'i cyfododd ef o feirw." Efe, pan ddyrchafodd i'r uchelder, a

roddes roddion i ddynion ; efe a sefydlodd y weinidogaeth yn yr

eglwys trwy ddeddf dragywyddol ; ac efe sydd o oes i oes yn

galw, yn cymhwyso, ac yn gosod dynion yn y weinidogaeth ; ac

y mae efe wedi addaw bod gyda hwynt yn y cyflawniad o honi

bob amser hyd ddiwedd y byd. Pe na buasai'r Brenin yn sef-

ydlu y swydd hon yn ei deyrnas, nis gallasai neb arall wneyd ; a

phe na byddai efe yn parháu i roddi bugeiUaid i borthi yr egh\'ys

â gwybodaeth ac â deaU yn y cyflawniad o honi, byddai hoU

Israel yn fuan fel defaid heb ganddynt fugail. Ac oni byddai

fod yr Hwn sydd â saith Ysbryd Duw ganddo yn cymhwyso

dynion i'r gwaith, ni chyfarfyddid â gweinidog cymhwys y testa-

ment newydd drwy yr hoU ddaear. Yma geUir dywedyd, "A
phob peth sydd o Dduw."

2. Yinddengys mawredd a gogoniant y weinidogaeth wrth

ystyried y Uwybr rhyfedd yr enniUwyd hi, sef trwy gnawdoUad,

bywyd, ac angeu Crist. FeUy y mae yr apostol, wedi dy^Yedyd

iddo ei rhoddi ar ei dd}rchafiad, yn dychwelyd i ddangos iddo ei

henniU trwy ei ddarostj-ngiad. " Eithr efe a ddyrchafodd, beth

yw ond darfod iddo hefyd ddisgyn yn gyntaf i barthau isaf y

ddaear? Yr hwn a ddisgynodd yw yr hwn hefyd a esgynodd

goruwch yr hoU nefoedd, fel y cyflawnai bob peth;" ac yna

meddir, " Ac efe a roddes rai yn apostoUon," &c. Mae perth-

ynas neiUduol rhwng y weinidogaeth ac angeu Crist; oblegidtrwy

rinwedd yr awdurdod a sylfaenodd, ac er cyhoeddi y bendithion

a ennülodd, yn ei fywyd a'i angeu, y rhoddes efe hi i'r eglwys.
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Efe, yn ei Berson a'i gyfryngdod, yw canolbwynt a sylfaen y

cynghor tragywyddol yn iachawdwriaeth yr eglwys; ac yn

ol ei yrarwymiad bore, efe yn nghyflawnder yr amser a ym-

ddangosodd yn y cnawd, ac a gwblhaodd y gwaith a rodd-

wyd iddo i'w wneuthur. Yna wedi iddo ein cymmodi â

Duw trwy y groes, Uadd yr elyniaeth, a gwneuthur heddwch,

wele, efe, yr hwn yw ein tangnefedd ni, "a ddaeth ac a breg-

ethodd dangnefedd i'r rhai pell ac i'r rhai agos," sef yn sef-

ydliad y weinidogaeth. Yn awr dyma yr hyfryd lais sydd

yn ein gwlad :
" Heddwch, heddwch i bell ac i agos—Duw

yn Nghrist yn cymmodi y byd âg ef ei hun, heb gyfrif iddyr.t

eu pechodau." Mae ei genadon â'u gwefusau fel edau ysgar-

lad ; ni fynant wybod dim, nac ymffrostio mewn dim, ond

croes ein Harglwydd lesu Grist ; a thrwy eu pregethiad

o hono, y mae yn cael ei groeshoeho o fiaen Uygaid eu gwran-

däwyr, a'i groeshoeho yn eu plith. Felly Crist a' i gyfryngdod

yw sylwedd gweinidogaeth yr efengyl. Oddiwrtho ef y màe

hi yn tarddu, am dano y mae yn traethu, ac ato y mae

yn arwain. Dyma belydr yn deiUio oddiwrth Haul mawr

y cyfiawnder, ac yn trosghvyddo goleuni a meddyginiaeth

oddiwrtho ef i ysbryd pechadur—dwfr a ddaeth allan trwy

daro Craig yr Oesoedd—bara a ddaeth o'r hen ddaearen,

drwy i'r gronyn gwenith syrthio iddi a marw. Cangen yw

gweinidogaeth yr efengyl, medd Dr. Owen, a darddodd allan

o fedd yr Arglwydd lesu. Na feddyher byth, ynte, am ei had-

blanu, canys ni flagura yn un man arall. Y mae moesoldeb,

a rhinweddau dynol, yn ddaear rhy deneu i wreiddyn hon
;
yno

hi a wywai ac a gollai o fod yn weinidogaeth y cymmod. Ond
gadawer boncyff ei gwraidd yn mhriddellau y dyffryn y gorwedd-

odd Crist, ac, fel gwîalen Aaron, hi a flagura, a flodeua, ac a

ddwg almonau,— cyfìawnder, heddwch, a bywyd, i bechadur

coUedig. Megys mai Crist yn ei Berson a'i gyfryngdod yw

mawr ddirgehvch duwioldeb, felly yr athrawiaeth am dano ef yn

unig yw yr athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb.

3. Mae mawredd a gogoniant y weinidogaeth yn ymddangos

wrth ystyried yr amser nodedig y rhoddwyd hi i'r eghvys, sef,

pan ddyrchafodd Crist i'r uchelder, ac yr eisteddodd ar ddeheu-

law Duw. Efe a aeth yn isel i'w hennill, ac yn ucliel i'w
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rhoddi ; aeth i barthau isaf y ddaear i'w meddiannu, a goruwch

yr holl nefoedd i'w chyfranu.

Pan fyddo gr mawr ar ddydd nodedig yn gwneuthur anrheg

i'w gyfeiUion, geUir ei dysgwyl yn addas i'r person a'r amg)lch-

iad. Dysgwyhodd Dafydd, er yn ofer, elusen gan Nabal o

herwydd iddo ddyfod ar ddiwrnod da. Wele, diwrnod da ein

lesu oedd dydd ei ddyrchafiad i'r nef : diwrnod yr oedd miloedd

o angyhon yn gerbydau i'w ddwyn ger bron yr Hen Ddihenydd,

ac y rhoddwyd awenau Uywodraeth y bydoedd ar unwaith yn ei

law—diwrnod y caethiwodd gaethiwed, yr yspeiUodd dywysog-

aethau ac awdurdodau, drwy eu cymeryd gydag ef mewn cadwyn-

au, a'u harddangos ar gyhoedd i saint ac angyUon y nef, gan

orfoleddu yn ei fuddugoh'aeth arnynt, a'u gorchymyn i gadwynau

y tywylhvch—diwrnod ag yr oedd y nefoedd oddiuchod yn cyn-

hyrfu o'i achos, i gyfarfod âg ef wrth ei ddyfodiad, a hyny raewn

sain clodforedd a chân—y pyrth yn dyrchafu eu penau, a'r drysau

tragywyddol yn ymagor, a Brenin y gogoniant yn esgyn â Uawen

floedd, gan agor y cysegr sancteiddiolaf, a dwyn rhyfeddodau

yr arfaeth, y cynghor, a'r drefn dragywyddol, yn helaethach i

olwg saint ac angylion, nes gorlenwi eu meddwl â syndod, ac

ennynu eu cân i'r Oen a laddwyd, yr hwn oedd deihvng i

gymeryd y llyfr, ac agoryd ei seUau ef Beth gan hyny oedd

dyben yr hoU fawredd hyn ? beth a ddaeth i'r eglwys oddiwrth

ei Phriod yn y fath ystâd ogoneddus â hon ? Dim Uai na doniau

a grasusau yr Ysbryd " i berffeithio y saint i waith y weinidog-

aeth, i adeilad corfif Crist." Nid yw cymhwyso a gosod dynion

mewn sw\ ddau g^vladol ond peth a all y naiU greadur wneuthur

i'r llall. Nid yw gosod pab yn ben i'r butain, er maint y gwych-

der, ond peth a all y gwaethaf o ddynion, trwy redeg dros ychydig

o seremonîau gweigion, ei gyflawni. Ond y mae rhoi un gwein-

idog cymhwys i eglwys Dduw yn beth na fedr neb, trwy'r nef

na'r ddaear, ei wneuthur ond lesu Grist, a hyny ganddo ef wedi

dyrchafu i'r uchelder. O Sîon, derbyn y weinidogaeth yn

ddiolchgar, a defnyddia hi yn deilwng; oblegid dyma y rhodd

â pha un yr anrhegodd dy Briod di ar ddydd ei ddyweddi, a

dydd llawenydd ei galon.

4. Mae mawredd y weinidogaeth yn ymddangos pan ystyriom

y cymhwysderau goruchel sydd yn ofynol yni ei gweinidogion,
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ynghyd a'r annogaethau difrifol y maent yn eu cael i gyflawni eu

gwaith. Dynion Duw, goruchwylwyr ar ei ddirgeledigaethau,

a gweision ei d, yw y rhai hyn. Maent i fod o flaen y praidd

mewn gwybodaeth a phrofiad, ac yn esiamplau iddynt mewn
sancteiddrwydd a phob gweithred dda. " Rhaid i esgob fod yn

ddiargyhoedd."

Mae'r doethineb, y goleuni, yr awdurdod, y medr i iawn gyf-

ranu gair y gwirionedd, ynghyd a'r holl ddoriau gweinidogaethol,

yn gwbl oddiwrth yr Ysbryd Glân. Trwy roddi yr Ysbryd, a'r

doniau hyn, y mae Crist yn anfon dynion i'r gwaith ; a'r rhai

sydd yn eu meddu yw yr unig rai y mae yr eglwys i'w gosod yn y
swydd. A phan y coUo hi hyn, hi a gyll y weinidogaeth, a bydd

yr holl wasanaeth a'r addoliad, er pob peth, yn myned yn gelain

ddifywyd ar wastadedd ffurfioldeb, ac eryrod y cnawd yn ym-

gasglu o'i gwmpas er mwyn elw, parch, ac esmwythder, neu ryw

ddybenion gau ; a thrwy sawyr trwm eu cyflawniadau marwaidd,

a'u bywydau halogedig, parant i ddynion fiìeiddio offrwm yr Ar-

glwydd. Mae hanfod yr eglwys, o ran ei ffurf dufewnol trwy ei

hundeb â Christ, ac o ran ei threfn allanol yn yr iawn weinydd-

iad o'i holl ordinhadau, yn ymddibynu ar gael yr Ysbryd Glân.

Wedi ei golU ef, cyll o fod yn eglwys. " Nid all neb ddywedyd

yr Arglwydd lesu ond trwy yr Ysbryd Glân." Mae'r gwaith o

roddi un gweinidog cymhwys i eglwys Dduw yn waith mawr a

rhyfedd. Yma y gwehr Duw yn cofio ei gyfammod, ac yn cwbl-

hâu ei addewid—Crist yn y nef, ar orsedd ei ogoniant, yn

awdurdodi, yn cymhwyso, ac yn anfon ei genadwr—yr eglwys

hithau, ar ei gliniau mewn ympryd a gweddi, yn ei dderbyn o law

ei Phriod, ac, yn ei enw, yn ei osod yn ei le ofnadwy, ac yn ym-

ddiried eneidiau dynion, praidd Crist, a gwirioneddau yr efengyl,

i'w oíal o'r dydd hwnw allan—y cwbl yn cael ei ddwyn ymlaen

ger bron Duw a'r Arglwydd lesu Grist, a'r etholedig angyhon

—

ac yntau, yn ngydd y gynnuUeidfa fawreddig, yn cael ei dyng-

hedu i gadw y pethau a roddwyd i gadw ato, i ddarllen, myfyrio,

ac aros ynddynt, eu pregethu mewn amser ac allan o amser;

gwyho, ymdrechu, a chyflawni ei weinidogaeth, ac yn y cwbl ei

osod ei hun yn brofedig gan Dduw. Mae hwn i fod yn brif orch-

wyl ei fywyd, îe, pe goddefai ei amgylchiadau, yn unig orchwyl

ei fywyd. O ddiwrnod mawr ! O orchwyl pwysig ! Uwch ben
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hwn, cawn Paul weithiau yn sefyll mewn syndod, ac yn gofyn,

" Pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ? " A chawn ef bryd arall

yn dangos yr ystyriaethau diírifol oedd yn ei gymhell i'r gwaith,

megys, ofn yr Arghvydd, cariad Crist, a'r frawdle farnol. "Gwae
fydd i mi oni phregethaf yr efengyl." Felly yr oedd yn myned
rhagddo, a hyny mewn ofn a dychryn mawr a dagrau lawer. yn
llafurio hyd dreuUo ei hun allan, yn ymdrechu fel gr am y gamp,

ac yn esgor ei wrandäwyr drachefn. A phan y byddai bUnderau

ac angeu o'i flaen, gwaeddai, " Nid wyf yn gwneuthur cyfrif o

ddim—os gallaf orphen fy ngyrfa—a'r weinidogaeth a dderbyniais

gan yr Arghvydd lesu."

Onid yw yr holl ystyriaethau hyn yn dangos mai peth ofnadwy

yw ymyraeth â'r gwaith hwn yn ysgafn, heb ein galw iddo gan

Dduw ? Nid aeth Moses nac Aaron, y prophwydi na'r apostol-

ion, íe, na Christ ei hun, i'r gwaith heb eu galw, na thrwyddo yn

ysgafn a dilafur. Y mae dinystr Corah, gwahanglwyf Uzzíah, a

cherydd llymdost Simon Magus, yn dangos nad yw neb i gymer-

yd yr anrhydedd hwn iddo ei hun. Os yw gweinidogion ffydd-

lawn yn genadau yr eglwysi, ac yn ogoniant Crist, y mae yr

anffyddloniaid yn felldith yr eghvysi ac yn warth Crist. Maent

yn arwain dynion ar gyfeiHorn yn lle eu troi, yn tarfu y praidd

yn lle eu coleddu, eu gwenwynu a'u newynu yn lle eu porthi. A
pha wêdd fydd arnynt pan ymddangoso y Penbugail, efe yn unig

a yr, a'r fam a ddengys.

Ond nid rhaid i'r rhai sydd heb eu galw i'r swydd hon fod heb

waith. Mae yr adeiladaeth yn fawr, a'i gorchwyhon yn amryw-

iol, a lle i bawb weithio. Un Moses a dderbyniodd y portrëad,

ac un Bezaleel a ddoniwyd i weithio cywreinwaith ; ond yr holl

Israel yn cael cynnorthwyo yn adeiladaeth y tabernacl. Nid

allai Acwila a Phriscila bregethu yn y synagog, eto gallent

ddysgu pregethwr gartref. Mae lago wedi gadael y gwaith o

droi pechadur o gyfeiliorni ei ffordd i rywun a'i gwnelo.

" Cynghorwch eich gilydd bob dydd."

II. Yn a\vr y mae yr Ysgol Sabbothol yn Ue manteisiol i bawb

weithio. Bellach, dychwelwn i ddangos fel y mae hi yn Uaw-

forwyn wasanaethgar i weinidogaeth yr efengyl.

I. Ymddengys felly, pan ystyriom ei bod yn amaethu medd-

yliau sydd eto o ran oedran heb ddyfod i gyrhaedd y weinidog-

Cyf. III. 2 L
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aeth. Mae yr annogaethau i addysg fore yn britho yr Ysgrythyr-

au, o ysgrifeniadau Moses hyd epistolau Paul, y rhai fu yn

fifyddlawn i'w rhoddi, a'u coffadwriaeth yn fendigedig yn y Bibl.

Aml un fel Samuel, Solomon, a Timotheus, sydd wedi eu gosod

i fyny yn gofai-wyddion i ddangos ei gwerth. Mae gan ddyn

alluoedd addas i dderbyn addysg ; ond y raae yn dyfod i'r byd

yn hoUol amddifad o wir wybodaeth ; ac efe a dreuUa ei ddydd-

iau fel anifail, ac a ymedy o'r byd raewn tywyllwch, oni addysgir

ef. Mae galluoedd ei feddwl, ac aelodau ei gorff, i fod dan

lywodraeth ei ddeaU ; ac os bydd y Uygad hwn yn ddrwg, bydd

y cwbl yn dywyU ; ac O pa faint fydd y tywyUwch ! Am hyny,

O chwi rieni ac athrawon, clywch yr unig ddoeth Dduw, a hyny

trwy y doethaf o ddynion, yn eich galw i hyfforddi plentyn

yrahen ei íîordd. Y pryd hwnw y mae'r meddwl yn yr agwedd

barotaf i dderbyn, a sicraf o gadw, yr addysg a roddir. Mae
eíîaith addysg fore yn hysbys drwy'r byd. Beth sydd yn

cadw luddewiaeth a Mahometaniaeth yn y byd oes ar ol

oes ond addysg fore? Parhâ y plant fel eu tadau hyd oni

ddysgir hwy yn amgenach. O mor ofalus yw Uawer am
dynu pob castiau ystrywgar o'u hanifeiUaid, eu dofi, a'u hy-

weddu, trwy addysg brydlawn, fel er nad yN y ddysgyblaeth

yn cael ei harfer yn y t yr arferir hi yn yr ystabl—er nad

oes ei hôl ar y plentyn, y mae ei hôl ar y ceffyl ! O rieni,

edrychwch na byddo y côf am eich anifeiUaid hyfiforddus yn

cydgyfodi â'ch plant anwybodus, i waradnyddo eich gwyneb-

au y diwrnod a ddaw ! Nid y weinidogaeth gyhoeddus yw

y moddion cymhwysaf i ddysgu y rhai hyn
; y mae hi yn

rhy uchel i'w gwybodaeth, a'i Uwybr yn rhy gyfifredin i ddwyn
eu syhv; ac feUy y mae y rhieni a'r athrawon i gyfryngu

rhwng y rhai hyn â hi, a thrwyddynt h-\\y mae ei phethau i

gael eu cyrahwyso at eu meddyUau. Maent hwy i wisgo'r

bregeth âg ymadroddion agos i'w deaU ; ei throi yn gwest-

iynau, a'i malu yn ddarnau, fel y briwsiona yr iâr yr ymborth

at wasanaeth ei chywion. O pa faint o fabanod sydd heddyw
yn y nef, a faethwyd fel hyn â Uaeth gan rieni duwiol, ac ath-

rawon yr Ysgol Sabbothol, na wnaethent ond ychydig â gwia

cryf yr athrawiaeth, hyd nes aethant i'w yfed yn newydd yn

nheyrnas eu Tad !
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2. Mae yr Ysgol Sabbothol yn cymhwyso meddyliau dynion i

dderbyn adeiladaeth trwy y weinidogaeth pan y delont i oedran,

oblegid ei bod yn dwyn y meddwl i gydnabyddiaeth â Uyfr,

ymadroddion, a phethau y weinidogaeth fawr. Mae hi yn

sylfaenu'r meddwl yn yr egwyddorion ar ba rai y mae'r wein-

idogaeth yn adeiladu. Mae pob pregeth ^-n gyfîredin yn draeth-

awd ar rywbeth neillduol perthynol i drefn fawn: yr efengyl. Yn
awT, mae yn anmhosibl i ddyn gael ei adeüadu ond ychydig

mewn duwinyddiaeth, mwy na rhyw science arall, trwy draethawd

byr ar bwnc penodol ac anghysylltiedig, os na bydd wedi ei

wreiddio yn yr egwyddorion sylfaenol, a chanddo grynodeb a

chynllun o holl system yr efeng)-l yn ei feddwl. ^Vàx draethu

ar un pwnc, crybwyllir ara amryw eraill ; ac os na bydd y meddwl

yn gydnabyddus â hwy yn eu hegw^'ddorion cyntaf, y mae yn

syrthio i ddyryswch, ac yn coUi y budd a'r adeiladaeth, pan, pe

buasai'r dyn wedi ei sylfaenu yn y rhai hj-n, y buasai y traethawd

ar y naill, a'r crybwyUiad o'r UeiU, yn foddion i ddwyn y cwbl i

olwg ei feddwl yn eu cysondeb a'u gogoniant. Heblaw hyny, y

mae tybiaeth yn y duU cyffredinol o bregethu íod meddyUau y

gwrandäwyr eisoes wedi eu gwreiddio a'u seiHo >ti jt eg^vyddor-

ion hyn. CrybwyUa y pregethwr am y Drindod, undeb y ddwy

natur yn Mherson Crist, y ddau gyfammod, athrawiaeth y cyf-

rifiad, ac feUy ymlaen, a'r cwbl mewn duU a arddengj-s ei fod

yn cymer)'d yn ganiatäol eu bod o'r blaen yn bethau hysbys i'r

gynnuUeidfa. Gan h}ny, os bydd y t)^vyU a'r annysgedig

wedi dyfod i mewn, oni bydd efe yn barod i ofyn, Beth a

wna y siaradwr hwn ? onid y^ yn ynfydu ? am nas g^^yr

beth mae yn ei ddywedyd. Onid hyn ^-w yr achos fod

Uuoedd >Ti y wlad yn gwrando bob amser, ac eto yn parhâu

yn dywyU ac anwybodus, heb ddyfod un amser i wybodaeth

y gwirionedd? Maent heb ddysgu yr egwyddorion sylfaenol,

ac feUy pob ymdrech i gynnyddu mewn gwybodaeth yn

chwithig ac ofer. Fel dyn a fyddai yn crwydro mewn anial-

wch, y maent yn troi, yn trosi, ac yn ymflino, ac wedi y cwbl yn

yr un man. GaU Uais a dawn y pregethwT eu difyru, a rhyw

belydr drwy y gN\'irionedd yn awr a phryd araU feUtenu i'r fynwes,

nes deffroi y gydwybod, a chyffroi y serchiadau ; ond y mae yr

argraffiadau yn darfod bron ar unwaith â'r pregeth\\T, fel y
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derfydd sain tannau yr offeryn pan safo bysedd y cerddor, a'r

meddwl o hyd yn dywyll ac anadeiladol.

Wele, gorchwyl arbenig yr Ysgol Sabbothol py cyflawni y

diffyg hwn, trwy blanu }t egwyddorion sylfaenol yn y meddwl.

Mae hi yn meddu y moddion cymhwysaf at hyny, ac yn cael ei

deiUaid yn yr oedran mwyaf manteisiol i ddysgu. Gwelaf hi

wedi gosod yn nwylaw ei hysgoleigion ei hamrywiol gatecismau,

ac yn eu hyfforddi, o fach i fawr, am Dduw, ei Bersonau, a'i bri-

odohaethau—dyn yn ei greadigaeth, ei gwymp, a'i adferiad

—

Crist yn ei Berson a'i swyddau—joighyd a holl egwyddorion

dechreuad ymadroddion Duw. Ac wedi gosod y sylfaen, geliir

goruwchadeiladu. Wedi eu haddurno â'r egwyddorion hyn yíi

yr Ysgol Sabbothol, ânt rhagddynt gyda'r rhwyddineb mwyaf

at berffeithrwydd dan y weinidogaeth gyhoeddus. Nid yw'r

pregeth-wr yn sôn am ddim ond am bethau sydd mewn gradd yn

hysbys i'r rhai hyn o'r blaen ; ac am hyny pan ddelont i \vrando,

y maent yn sylwi, yn deall, yn coíìo, ac yn derbyn adeiladaeth.

Y mae hi hefyd yn helaethu galluoedd naturiol y meddwl trwy

eu galw yn fore i weithrediad, a'u cadw yn barhâus mewn ym-

arferiad. Gesyd bethau newydd o flaen llygad y deall, trysora

bethau buddiol yn llestr y cof, ac a wna yr enaid yn ystord

gwirioneddau Dwyfol. Dysg y meddwl o'i febyd i chwiho, syhvi,

ac ystyried. ]\Iaga ynddo syched am wybodaeth, yr hon sydd

agwedd dra dymunol i ddyfod i eistedd dan weinidogaeth yr

efengyl, a thra manteisiol i gael adeiladaeth drwyddi.

3. Mae yn llawforwyn fuddiol i'r efengyl oblegid ei bod yn

dwyn ei deiUaid i fyny i barchu ei gweinidogaeth, ac i ymarfer

yn gyson â'r hoU ordinhadau perthynol iddynt. Mae yn dy-

wedyd beunydd am eu dwyíoldeb a'u gwerth, a'r perygl o'u

hesgeuluso a'u dirmygu. Mae yn gofyn yn dirion am yr achos

pan y gwelo rai o'i deihaid yn absennol, yn cyrahell yn ngwyneb

difaterwch, ac yn barod i gynnorthwyo yn ngwyneb tlodi. Dad-

seinia mynyddoedd a dyfírynoedd Cymru gan sn ei hannog-

aethau, " Deuwch, ac esgynwn i fynydd yr Arglwydd ;
" ac y

mae ei defaid >ti gwrando ar ei llais, ac yn ei chanlyn. Felly yn

gyffredin iawn y rhai a welir yn yr ysgol y bore a welir yn y
bregeth y prydnawTi ; a'r rhai a welir â'r Bibl yn eu dwylaw ar y
Sabbothau gyda'u dosbarthiadau, sydd )ii arfer ei ddarllen ar
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hyd yr wythnos gyda'u teuluoedd. Pan y mae eraiU fel bwyst-

filod g^yylltion ac anwaraidd ar ddydd yr Arglwydd, mae ei

deiliaid hi fel y meirch yn ngherbydau Pharaoh, a harnais ei

dysgeidiaeth a'i dysgyblaeth am danynt, yn cerdded prif-ffyrdd

yr ordinhadau gyda chysondeb a harddwch. Hi a'u plana

hwynt ar làn afonydd dyfroedd yr efengyl ; a thrwy fendith y

Goruchaf, hwy a roddant eu ffrwyth yn ei bryd, a'u dalen ni

wywa.

Wele gan hyny dymunwn na byddo i'r forwyn hon gael ei

threisio na'i drygu yn Nghymru hyd y diwedd. Cadwer yr

eglwysi a'u gweinidogion yn eiddigus drosti âg eiddigedd duwiol,

rhag mewn modd yn y byd megys y twyllodd y sarph Efa trwy

ei chyfrwysdra, felly bod meddyhau neb o'i hathrawon na'i hys-

goleigion yn cael eu llygru oddiwrth y symhTvydd sydd yn

Nghrist. Cofiwn mai plant yr oes bresennol yw gobaith yr oes

a ddaw. Gweler sobrwydd a gwylder yn llywodraethu yr holl

ysgoHon uwch ben y gair sanctaidd. Gocheler pob ymgecru

ynghylch cwestiynau ffol ac anorphen ; ac os bydd raid i Timo-

theus ieuanc ddysgu y g\ATagedd ieuainc, gwnaed hyny gyda

phob purdeb. Ac O gAveler cymedroldeb a sancteiddrwydd

mewn bwyta ac yfed a gwisgo, ac ymhob cyfeiUach, yn addurn

ar ei deiUaid oU !

Os llawforwyn i'r weinidogaeth )tv yr Ysgol Sabbothol, bydded

iddi hi edrych llawer ar law ei meistres am addysg, cyfarwyddyd,

a chynnorthwy
;
ymgynghored â'r gweinidogion, a galwed am eu

help. Ac os llawforwyn i'r weinidogaeth ydyw, parched hi, ym«

ostynged iddi, a glyned wrthi. Na weler hi yn un rhan o'r wlad

yn anmharod i roddi ei hamser, ei gorchwyhon, a'i chwbl, i fyny

i roddi lle i'r weinidogaeth. Gofaled yr hoU arolygwyr a'r

athrawon am fagu y rhai sydd dan eu gofal i anrhydeddu y wein-

idogaeth fel y brif ordinhâd a osododd Crist yn ei eglwys, ac i

edrych ar ei holl weinidogion fel gweision penaf ei deyrnas ; ac

na weler yr Ysgol Sabbothol yn ei hwyddiant a'i ffrwythlondeb,

fel Agar morwyn Sarah, yn diystjTU ac yn edrych yn wael ar y

rhai, trwy eu hymdrechiadau a'u gweddiau, a'i rhoddasant yu

mynwes y Priodfab nefol
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