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HYSB YSIAD:

Ar ddymuniad anirywiol o ddarllenwyr Udgorn Seion, vr

ydym yn cyhoeddi y Darlithiau canlynol ar Ffydd yn lyíryu.

ar ben ei hun, allan o'r cyhoeddiad hwnw, fel y gallo fod

o fewn cyrhaedd pawb. Nid oes eisieu dweyd dim er canmawl

y Darlithiau, canys gyr pawb am fedrusrwydd eu hysgrifenydd.

Darfu i ni eu cyfieithu o'r Doctrine and Coeenanls, er adeiladaeth

i'n cydgenedl; a gobeithiwn y gwnant hwytbau ddefnydd da

o honynt, fel y byddont er eu lles.

J. Davjs.



DARLITIIIAU AR FFYDD

DARLITH í.

&AW inai fíydd yw yr egwyddor gyntaf mewn crefydd ddadgudd-

ìedig, a sylfaen pob cySawnder, y mae o ganlyniad yn hawlio T

lle cyntaf mewn cwrs o ddarlithiau a fwriedir er iawn ddeall

athrawiaeth îesu Grist.

Wrth ymdrin â'r pwnc o ffydd, catrn gadw at y drefn gan-

lynol :—
Yn gyntaf,— Ffydd ei hnnan—heth ydyw?

Yn aií,—Y gwrthddrych ar ba un y gorphysá. Ac

Yn drydydd,—Yr effeithiau a ddylifant oddiwrthi.

Yn gysson â'r drefn hon, y mae genym yn gyntaf i sylwi pa

fceth ydyw ffydd.

Mae awdwr yr epistol at yr Hebreaid, yn yr nnfed bennod ar

-ddeg o'r epistol hwnw, a'r adnod gyntaf, yn rhoddi yr eglurhad

canîynol ar y ga\rfftjÜä :

—

" F/ydd yn wir yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, a

sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled.''

Oddiwrth hyn dysgwn mai fì'ydd yw y sicrwydd sydd gan ddyn-

ion o fodoliaeth pethau na welsant, a'r egwyddor o weithrediad yn

mliob bod deallgar.

Pe buasai dynion yn iawn ystyried eu hunain, a throieu medd-

yliau a'u myfyrdodau at eithrediadau eu raeddwl eu hum'

eanfyddent yn union mai ffydd, a ífydd yn unig, yw yr acht*



symtiJol o bnb gwe.ithroi.liaJ ynddynt ; ac hebddi byJdai y medd-

wl a'r corrl' mewn sefyllfa ddjfywyd, a pheidiai eu holl ymdrecb-

iaJau, yn gorfforol a meddyliol.

Pe troai y dosparth yraa yn ol, ac edrych ar banes eu bywyd,

o'r amser cyntaf y íírtllent gofìo, a gofyn iddynt eu hunain pa

Bgwyddor a'u cynhyrfodd i weithredu, neu pa beth a roddodd

nerth a bywiogr-wydd yn eu holl anturiaetbau, galwadau, a gorch-

wylion cyfreitìilawn, pa beth l'yddai yr ateb ? Ai nid y sicrwydd

a feddein am be.thau nad oeddem wedi weled etto, a fyddai ? Ai

nid y gobaith a feddech, inown canlyniad i'ch ffyJJ aiewn bodol-

iaeth pethau anweledig, a'ch cynhyrfodd chwi i weitbredu ac

ymdrechu er mwyn eu meJdiannu ? Ai nid ydych chwi yn

ymddibynu ar eich ffydd, neu gred, er cyrhaedd pob gwyborìaeth,

doethineb, a newyddion ? A ìr-nelech cliwi ymdrecbu i gyrhaedd

doethineb a* newydJion, oni buasai eich bod yncreJu y gallech

eu cael ? A wnelech chwi hau, pe byJdech heb gredu y cawsech

i'edu ? A wnelech chwi blanu, pe credasech na chawsech gasglu

o'r ffiwyth ? A wnelech cbwi geisio, pe na chredasech y caech ?

A wnelech cbwi cbwlio, oddieithr eich bod yn creclu y cawsech

íil'ael ? Neu a wnelecb chwi guro, oddieithr eich bod yn credu y
buasid yu a^or i chwi ? Mewn gair, a oes rhywbeth a allech chwi

í'od wedi ei wneyd, yn gorfforol neu feJJyliol, pe buasech heb

oredu yn flaenorol ? Ai nid yw eich ymdreehiadau o bob math,

ytì ymddîbynol ar eiçh ffydd? Neu, a allwn ni ofyn, pa betb

sydd genych, tieu a fu genych, ag na chafwyd trwy weithrediad

eich fJ'ydd ? Ai nid yw eich bwyd, eich gwisgoedd, eich Uetty,—

o!l vn deilîio trwy ffydd ? Àdfyfyriwch, a holwch eich hunain os

nád yw y pethau hyn felly.—Trowch eich drychfeddyliau ar eich

nieddwl eich hunain, ac edrychweh os mai nid ffydd yw yr achos

symudol o bol> gweithrediàd ynoch ; ac os mai hi yw yr achos

symudöl ynoch chwi, paham nad yn mhob bod deailgar arall

JifltyJ ?

A chan mai ffydd yw yr achos symudol o bob gweitbrediad

ir.ewn pethau tymmorol, felly hefyd mewn pethau ysbrydol

;

catìys y mae'r Iacbawdwr wedi dweyd, a hyny yn wirioneddol,

mai y neo á gredo ac a fedyddier, a fyJJ cadwedig. Marc xvi, 16.

Fel agyr jdym yn derbyn pob bendithion tymmorol trwy ffydd,

. efelly yn yr un modd y derbynîwn trwy fl'ydd yr holl fendithion

ysbrydol ag yr ydyro yn dclorbyn. Ond y mae ffydd nid yu unig



tiî egwyddor o weithrediad, ond o allu hefyd, yii mhob bod deall-

gar, pa un bynag ai yn y nefoedil ai ar y ddaear. Fel hyn y

dywed awdwr yr epistol at yr Hebreaid, xi, 3 :
—

" Wrth ffydd yr ydym yn ùeall wneuthur y bydoedd trwy aif

Duw, yn gymraaint nad o bethau gweledig y gwnaed y pcthau a

welir."

Wrth hyn y deallwn mai yr egwyddor o allu a fndolai yn myn-

wes Duw, trwy yr hon y lluniwyd y bydoedd, oerld ffydd ; nc

mai o herwydd yr egwyddor hon o allu yn bodoli yn y Duwdod,

y mae pob peth creuedig yn bodoli ; f'e.l ag y mae pob peth yn y

nefoedd, ar y ddaear, neu oddftan y ddaear, yn bodoli o herwydd

ffydd fel ag y bodola ynddo Ef.

Oni buasai yr egwyddor o Ifydd, ni fuasai y bydoedd byth yn

cael eu llunio,ac ni ehawsai dyn ei wneuthítr o bridd. Hon yw

vr egwyddor trwy ba un y mae'r Jehofa yn gweithio, a thrwy yr

hon v mae yn gweithredu gallu dros bethau tymmorol yn gystal

á thragywyddol.—Cymmerwch yv egwyddor neu'r briodoledd hon

—oherwydd y mae yn briodoledd— oddiwrth y Duwdod, a dar-

fyddai fodoli.

Pwy na all weled, os lluniodd Duw y bydoedd trwy ffydd, nad

trwy ffydd hefyd y mae efe yn gweithredu gallu nrnynt, ac mai

ifydd yw yr egwyddor o allu ? ac os mai yr egwyddor o allu, y
mae yn rhaid ei bod mewn dyn yn gystai ag yn y Duwdod ?

Dyma dystiolaeth yr holl ysgrifenwyr ysbrydoledig, a'r wers a

fuont hwy yn ymdrechu ei dysgu i ddyu.

Dywed yr Iachawdwr (Math. xvii, 19, '20), wrth egluro yr achos

nad allai ei ddyscyblion fwrw y cythraul allan, mai o herwydd

eu hanghrediniaeth oedd ;
" canys yn wir y dy wedaf i chwi, Pe

bai geuych ffydd megys gronyn o had mwstard, chwi a ddywedech

wrth y mynydd hwn, Symud oddiyma draw, ac efe a symudai; ac

ni fydd dim anmhosibl i chwi."

Y mae Moroni, pan yn talfyru a chrynhoi cof-lyfrau ei dad, yn

rhoddi i ni yr hanes canlynol o fl'ydd yn egwyddor o allu. Dyw-

ed, yn nhud. 540, mai ffydd Alma ac Amulelc a achosodd i furiau

y carchar i ddryllio, fel y desgrifir yn nhud. 251 ; mai ffydd Nephi

a Lehi a achosodd gyfnewidiad i gael ei weithredu yn nglialonaH

y Lamaniaid, pan y cawsaut eu gorchuddio gan yr Ysbryd Glân

a chan dân, fel y gwelir yn nhud. 103; ac mai tiwy ffydd y syai--



uclwyd y rnynydd Zerin pan lefarodd brawd Jared yn enw yf

Arglwydd. Gwel heí'yd tud. 541, o'r ail argiaíTiad Ewropaidd.

Mewn ychwanegiad at hyn dywedir jrn Heb. xi, '02—35, i

Gedeon, Barac, Samson, Jephtbae, Dafydd, Samuel, a'r proph-

wydi, trwy tfydd, oresgyn teymasoedd, gwneuthur cyíiawnder,

cuel addewidion, cau sai'nau llewod, diffodd angerdd y tân, dianc

rìiag miu y oleddyf, cael eu nerthu o weudid, eu gwueyd yn gryi'-

ion mewn rhyfel, a gyru byddinoedd yr estroniaid i giiio, a

gwragedd i dderbyn eu meirw trwy adgyfodiad, &c, &c.

Josua hel'yd, yn ngolwg hoil Israel, a orchymynodd i'r haul a'r

lìeuad i sei'yll ; a bu i'elly. Jos. x, 12.,

Yr ydym yn deall yma, fod yr ysgrifeuwyr ysbrydoledig yn

dwyed fod yr boll bethaa hyn yn cael eu cyüawni trwy fl'ydd.

Trwy ffydd y lluuiwyd y bydoedd. Lìefarodd Duw, clywodd

chaos, a daeth y bydoedd i drefn trwy y ffydd ag oedd ynddo Ef.

Ef'elly gyda dyn liefyd; llefarodd trwy fi'ydd yn enw Duw, a

safodd yr haul, ufyddhaodd y lleuad, symudodd y mynyddoedd,

cwympiodd carcharau, cauwyd safnau llewod, collodd y galon

ddynol eu heiddigedd, tân ei angerdd, byddinoedd eu gallu, y
cleddyf ei ddychryn, ac angeu ei awdurdod ; a'r cyfan o hyn trwy

y ffydd ag oedd ynddynt.

Oni buasai y tfydd ag oedd mewn dyn, gallent fod wedi llofaru

wrth yr haul, y lleuad, y mynyddoedd, carcharau, y galon ddynol,

y tân, y byddinoedd, y cleddyf, ac wrth angeu, yn ofer!

Ffydd, ynte, yw yr egwyddor fawr lywodraethol gyntaf ag sydd

á gallu, rheolaeth, ac awdurdod ar bob peth ; trwyddi y maent yn

bodoli, trwyddi y maent yn cael eu dsl i fyny, trwyddi y maent

yn cael eu cyfnewid, neu trwyddi y maent yn aros, yn unol ag

ewyllys Duw. Hebddi nid oes dim galiu, ac heb allu ci aliai fod

oroadigaeth na bodoliaeth

!

DARLITH II.

Wedi dangos yn ein darlith flaenorol a ffydd ei hunan—pa

beth ydyw," cawn fyned yn mlaen i ddangos, yn ail, y gwrth-

ddrych ar ba un y gorphwysa.

Yr ydym yn sylwi yma mai Duw yw yr unig lywodraethwr



«chel a'r bod annibynol, yn yr h«n y mao pob eyílawnder a

pherffeilhrwydd yn bodoll
;

yr hwn sydd yn hollalluog, holl-

bresennol, a hollwybodol ; heb ddechreu dyddiau na diwedd

einioes; ao mai ynddo ef y niae pob rhodd dda ae egwyddor dda

yn bodoii ; ac rnai efe yw tad y goleuni
;
ynddo ef y mae yr ég-

wyddor o ffydd yn bodoli yn annibynol, ac efe yw y gwrlhrych yn

yr hwn y mae ffydd pob bod rhesymol a chyfiifol arall yn cuuol-

bwyntio am fywyd ac iachawdwriaeth.

Mewn trefn i osod alian y rhan hon o'r pwnc mewn modd

goleu ac eglur, bydd yn anghenrheidiol myned yn ol i ddangos

y tystiolaethau y mae dynoìryw wedi gael, a'r sylfaen ar ba tía

niae y tystiolaethau hyn yn cael, neu wedi cael eu hadeiladu

oddiar y cread,i gredu mewn bodoliaeth Duw.

Nid y tystiolaethau hyny a amlygir yn ngwaith y greadigaeth,

y rhai a ganl'yddwn á'n llygaid naturiol yn barhaus, yw y rhai

a feddyliwn. Yr ydyrn yn ymwybodol, yn ol dadguddiad Iesu

Grist, fod gwaith y greadigaeth yn ei holl ddulliau a'i amrywiaeth-

au, yn dangos yn eglur ei dragywyddol allu ef a'i Dduwdod.

Rhuf. i, 20. " Canys ei anweledig bethau ef er creadigaeth y byd,

wrth eu hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn amlwg ; sef

ci dragywyddol allu ef a'i Dduwdod." Ond meddyliwn y tyst-

iolaethau hyny trwy y rhai y cyflwynwyd i feddyliau dynion y
drychfeddyliau cyntaf o fodoliaeth Duw a greodd bob peth.

Cawn frysio yn awr i edrych ar sefyllfa dyn yn ei gread cyntaf.

Y mae Moses, yr hanesydd, wedi rlioddi i ni yr hanes canlyuol

atn dano yn y bennod gyntaf o lyfr Genesis, yn dechreu yn yr

20fed adnod, ac yn diweddu yn y 30ain. Copiwn o'r cyfieithad

newydd.

" A'r Arglwydd Dduw a ddywedodd wrth yr Unig Anedig, yr

hwn oedd gydag ef o'r dechreuad, Gwnawn ddyn ar ein delw ni,

yn ol ein llun eiu hnnain ; a gwnaethpwyd hyny.

•* A'r Arglwydd Dduw a ddywedodd, Bydded iddynt arglwydd-

iaethu ar bysg y môr, ac ar ehediaid y neíbedd, ac ar yr anifeil-

iaid, ac ar yr holl ddaear, ac ar bob ymlusgiad a ynilusgo ar j
ddaear.

" Felly Duw a greodd y dyn ar ei ddelw ei hun, yn ol lìun yr

Unig Anedig y creodd efe ef; yn wrryw ai: yn fenyw y cieodd

efe hwynt. A Duw a'u bendithiodd hwynt, a Duw a dywedodd

wrthynt, í'frwythwch, ac ainlhewch, a llenwch y ddaear, a daros-



' tyng«cli hi ; ac arglwyddiaethwch ar bysg y mòr, ac ar ebedíàid

y nefoedd, ac ar bob peth byw a ymsymudo ar y ddaear.

" A'r Arglwydd D.luw a ddywedodd wrth y dyn, Wele, mi a

roddais i erh.wî bob Ihsieuyn yn hadu had, yr hwn sydd ar wyneb

yr holl ddaear, a ph'ob pren yr hwn ý mae ynddo flrwyth pren yn

hadu had, i fod yn fwyd i títiwi."

Etto, Genesis ii, 15, 16, 17, 18: 19, 20. A'r Arglwydd Dduw a

gymmerodd y dyn, ac a'i gosododd ef yn ngardd Eden,i'w llafurio*

wc i'w chadw hi. AV Arglwydd Dduw a orchyrnynodd i'r dyn,

gan ddy wedyd, bob pren o'r ardd gan fwyta y gellwch fwyta :

nr.d o bren gwybodaeth da a drwg, na fwytewcb o hono, ac na

ehyffwuldwoh ag ef ; er hyny, gellwch ddewis drosoch eich hun,

© herwydd y mae yn cael ei roddi i chwi, ond cofiwch fy mod i

yu ei wahardd, oblegid yn y dydd y bwytewch chwi o hono, gau

í'arw y byddwch farw.

" A'r Arglwydd Ddow a lnniodd o'r ddaear holl fwystfilod y
raaí', a holl ehediaid y nefoedd,ac a'u dygodd at Adda, i weléd

; pa enw a roddai efe idcìynt hwy. * * * A pha foddbyuag yr

enwodd Adda bob peth byw, hyny fu ei enw ef. Ac Adda a

enwodd enwau ar yr holl anifeiliaid, ac ar ehodiaid y nefoedd, ac

ar holl fwysçfilcd y mae.s."

Oddiwrth y pethau blaenorol, yr ydym yn drsgu sefyîlfa dym

yn ei gread cyntaf, y wybodaeth â'r hon y cafoJd ei gynnysgaethu,

a'r sefyllfa uchel a dyrchafedig yn yr hon y gosodwyd ef ynddi

— arglwydd a llywodraethwr pob peth ar y ddaear ; ac ar yr un

pryd yn mwynhau cymdeitbas a chyfeillach â'i Wneuthurwr, heb

mi lèn i wahanu rhyngddynt. Yn uesaf, awn yn mlaen i sylwi

ar-yr hanes a roddir o'i gwymp, ai anl'oniad allan o ardd Eden.

ac o bresennoldeb yr Arglwydd.

Ychwanega Moses :
—" A hwy (Adda ac Efa) a gîy wsant lais

yr Arglwydd Dduw, pan oeddynt yn rhodio yn yr ardd gydag

awel y dydd; ac.ymguddiodd Adda a'i wraig o olwg yr Arglwydd

Dduw, yn mysg prenau yr ardd. A'r Arglwydd Dduw a alwodd

ar Adda, ac a dywedodd wrtho, Pa le yr ydych ehwi yn myned ?

Yntau a ddywedodd, Eich llais a glywais yn yr ardd ; a mi a ofn-

ais, oblegid mì a welais fy mod yn noeth, ac a ymguddiais.

" A dywedodd .y-r Arglwydd Dduw wrth Adda, Pwy a fynegodcl

i chwi eich bod yn noelh ? Ai o'r preu y gorchymynaswn i rhwi

.»a í'wytaech o hono, y bwytasoch ? Os íelly, gan farw y bydd-
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wcl) farw ! A'r dyn a atebodd, Y wraig a roddasoch j rni, ae T

gorchymynasoch iddi aros gyda nii, a roddodd i nii o ll'rwyth f
uren, a ini a fwyteais.

" A'r Arglwydd Dduw a ddywedodd wrth y wraig, Pa beth yw
hyn yr ydych chwi wedi wneyd ? A'r wraig a ddy wedodd, Y sarlf

a'rn twyllodd,a bwyta a wnaethum.

" Ac etto, yr Arglwydd a ddywedodd wrth y wraig, Gan aml-

hau yr arulhaf eich puenau chwi a'ch beit:hiogi : mewn poen y
rlygwch blant ; a'ch dymuniad fydd at eich gwr, ac efe a lywod-

raetha arnoch chwi.

" A'r Arglwydd Dduw a ddywedodd wrth Adda, Am wrandaw

o honoch ar lais eich gwraig, a bwyta o ffrwyth y pren am yr

hwu y gbrcbymynaswn i chwi, gan dJyweJyJ, Na fwytewch u

hono ; melldigedig fydd y ddaear o'ch achos chwi : trwy lafur \
r

bwytewch o honi holl ddyddiau eich einioes. Drain hefyd nc

ysgall a ddwg hi i chwi ; a liysiau y maes a fwytewch chwi-

Trwy chwys eich wyneb y bwytewch fara, hyd pan ddychweiwch

i'r ddaear;—oblegid gan farw y byddweh farw— oblegid o honi y

cymmerwyd chwi ; o herwydd pridd oeddych, ac i'r pridd y
dychwelwch. 1 ' Canlynwyd hyn yn uniongyrchol â chyüawniad

e'r hyn a grybwyllasom o'r blaen. Gyrwyd neu danfonwyd y
dyn allan o Edçn.

Mae dau beth o bwys yn cael eu dangos ya y dyfyniadau

blaenorol. Yn gyntaf, wedi i ddyn gael ei gieu, rji chafodd ei

adael heb wybodaeth a dealltwriaeth, i grwydro mewn lywyllwih

a threulio ei einioes mewn anwybodaeth ac ammlieuaeth (ar y
pwynt mawr a dyddorol a eífeiihiai ei ddedwyddwch), mewu
perlhynas i'r ffailh eglur gan bwy y crewyd ef; neu i bwy yr nedd

yn gyfrifol am ei ymJdygiad. Ymddyddanai Duw ag ef wyueb

ýp wyneb. Y'n ei bresenniddeb yr oedd yn cael caniatád i sefyll, wc

o'i enau ei hun yr oedd yn cael caniatâd i dderbyn dysgeidiaelh,

Clywodd ei lais— rhodiodd o'i fJaen— a syllodd ar ei ogoniani

—

tra yr oedd gwybodaeth yn agor ei ddealltwriaeth, a'i alluogi i roi

enwau ar y llu dirfawr o weithredoedd ei Wneuthurwr.

Yn aü, yr ydym wedi gweled, er i ddyn droseddu, nad oedd ei

drosedd yn ei amddifadu o'r wybodaeth ílaenorol â'r hon y cyn

nysgaethwyd ef mewn perthynas i fodoliaeth a gogoniant (i

Greawdwr; oblegid nid cynt y clywodd ei lais, nag yr ymdrech-

«dd ymguddio o'i wydd.



Wedi dangos, ynte, yn y lle blaenaf, i Dduw ddechren cyfrinachn

á dyn yn uniongyrchol wedi iddo " anadlu yn ei ffroenau t*f anadl

einioes," ac ua pheidiodd wneuthur ei hun yn ndnabyddus iddo,

hyd y nod wedi ei gwyntp; cawn frysio i ddangns yu nesaf, er

iddo gael ei ddanfon allan o ardd Eden, nad oedd ei wybodaeth

o fodoliaelli Duw wedi ei cholli, ac na ddarfyddodd Duw amlygu

ei ewyllys iddo.

Yu nesaf cawn fyned yn mlaen i ddangos yr hanes am y dad-

guddiad uniongyrchol a dderbynîai dyn wedi cael ei yru o Eden,

a chopì'o yn mhellach o'r cyfieithiad newydd :—
lí Ar ol i Adda gael ei yru allan o'r ardd, dechreuodd lafurio y

«idaear, a llywodraelhu ar holl anifeiiiaid y raaes, a bwyta e»

fara trwy chys ei wyneb, fel y gorchymynodd yr Arglwydd

iddo; a galwodd ef ar enw yr Arglwydd, ac felly y gwuaeth

Efa ei wraig hefyd. A chlywsant hwy lais yr Arglwydd, o'r

íl'ordd a arwein ; ai i ardd Eden,yn llefaru wrthynt, ac ni welsant

èf, oblegid yroeddynt wedi eu cau allan o'i bresennoldeb : ond

efe a roddodd iddynt orcìiyniynion i addoli yr Arglwydd eu Duw,

üc offrymu y blaenffrwyth o'u diadelloedd yn offrwm i'r Arglwydd.

Ä bu Adda yn ufydd i'r gorchymyn.

" Ac ar ol llawer oddydiau ymddangosodd angel f Arglwydd

i Adda, gan ddywedyd, Paham yr ydych chwi yn offrymu

aberthau i'r Arglwydd ' Ac Adda a ddywedodd wrtho, Nid wyf

yn gwybod ; ond y mae'r Arglwydd wedi gorchymyn i mi offrymu

aberthau.

" A'r angel a ddywedold wrtho, Mae y peth hwn yn gyffelyb-

iaeth i aberthiad Cyntaf Anedig y Tad, yr hwn sydd yn llawn

gras a gwirinnedd. A bydded i chwi wneyd pob peth a wneloch

yn enw y Mab, a bydded i thwi edifarhau a galw ar Dduw yn ei

enw ef dros byth. Yn y dydd hwuw yr Ysbryd Glân a ddysgyu-

odd ar Adda, adygodd dysliolaeth o'r Tad a'r Mab.''

Mae y dyfyniad neu'r crynodeb olaf hwn yn dangos y ffaith

bwysig hon, i'n rhieni cyntaf, er iddynt gael eu gyru allan o ardd

Eden, ac hyd y nod eu gwahanu oddiwrth bresennoldeb Duw gan

liin, etto medddent wybodaeth o hyu am ei fodoliaeth, a hyny yn

«ldigonol i'w hannog i alw arno. Ac yn mhellach, mai nid

cynt y cafodd trefn achub ei dadguddio i ddyn, ac i yntau ddech-

reu galw ar Dduw, nag y rhoddwyd yr Ysbryd Glân, yn dwyo

tystiolaeth o'r Tad a'r Mab.



Ymae Moses hefyd yn rhoddi hanes i ni, yn y bedwerydd »

tìenesis, ani drosedd Cain, a chyfinwnder Abel, ac arn ddadgudd-

iadau Duw iddynt. Dywed, " wedi talna o dJyddiau i Cain ddwyu

«> ffrwyth y ddaear offrwm i'r Arglwydd. Ac Abel yntau a ddwf»

o flaenlFrwyth ei ddefaid, ac o'u brusder hwynt. A'r Arglwydd a

edrycbodd ar Abel, ac ar ei oü'rwm : ond nid edrychodd efe ar

Cain, nac ar ei offrwm ef. Yn awr Satan & wybu hyn, a boddlon-

wyd ef. A digllonodd Cain yu ddirfawr, fel y syrthiodd eí

wynebpryd, A'r Arglwydd a ddywedodd wrth Cain, Paham y
liidiasoch ? paham y syrthiodd eich gwynebpryd ? üs da y

gwnewch, oni chewch oruchaíìaeth ? ac oni wnewch yn dda,

peciiod a orwedd wrth y drws; ac y mae Satan yn dymuno eich

cael cliwi; ac oni wrandewch ar fy ngorchyuiynion, gwnaf eich

rlioddi i fyny, a bydd i chwi ra'egys yr ewyllysio efe.

" A Chain a aeth allan i'r maes, ac a ymddyddanodd â'i frawd

Abel. A tlira yr oeddynt hwy yn y maes, Caiu a gododd yn

erbyn Abel ei frawd, ac a'i lladdodd ef. A gorfoleddodd Cain yu

yr hyn a wnaeth, gan ddywelyd, Yr wyf yn rhydd; yn awr diau

y daw diadelloedd fy mrawd i'm dwylaw i.

" Ond yr ArglwydJ a ddywedodd wrth Cain, Pa le y mae Abel,

eich brawd ? Yntau a ddywedodd, Nis gwn ; ai ceidwad íj

mrawd ydwyf fi ? A dywedodd yr Arglwydd, Beth a wnaethoch ?

llefgwaed eich brawd sydd yn gwaeddi arnaf fi o'rddaear. Ac yr

awr hon melldigedig ydych chwi o'r ddaear, yr hon a agorodd ei

safn i dderbyn gwaed eich brawd o'ch llaw chwi. Pan lafuriech y

ddaear, ni ychwanega hi roddi ei ffrwyth i chwi
;

gwibiad a

chrwydriad fyddwch ar y ddaear.

*' A Chain addywedodd wrth yr Arglwydd, Satan a'm temtiodd

oblegid diadelloedd fy mrawd. Ac yr oeddwn yn ddigllawn

hefyd ; oblegid i'w ofl'i wm ef gael ei gymmeradwyo, a'm heiddo

iunau ddim. Tdae fy nghosp yn fwy nag y gallaf ddyoddef. Wele,

gyrasoch fi heddj'w allan o wyddfod dynion,ac o'ch presennoldeb

chwithau hefyd i'm cuddir : a gwibiad a chrwydriad fyddnf ar y
ddaear; a phwy bynag a'm caffo, a'm lladd o herwydd fy add-

uned, canys nid yw y petbau hyn yn guddiedig oddiwrth yr

Arglwydd. A dywedodd yr Arglwydd wrtho, Am hyny y díelir

yn saith dyblyg ar bwy bynag a laddo Cain. A'r Arglwydd a

»8ododd nod ar Cain, rhag i neb a'i caffai ei ladd ef."

Dyben y dyfyniadau blaenorol yw dangos i'r dosparth hwn y,
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' -ffprJd trwy yr hon y daeth dynolryw yu adnabyddus gyntaf 9

fudoliaeth Duw ; raai trwy amlygiad o eiddo Duw i ddyn y
daeth; ac i Dduw barhau, ar ol troseddiad dyn, i aralygu e

hunan iddo' ac i'w had ; ìjac, er eu bod wedi eu gwahanu o'u

wyddfod uniongyrchol, fel nas gallent weled ei wyueb, etto par-

hausant i glywed ei lais.

Wedi i Adda fel hyn gael adnabyddiaeth o Dduw, trosglwydd-

odd y wybodaelh a gafodd i'w had ; a thrwy y moddion hyn r

' cyflwynwyd y dyb gyntaf i'w meddyliau fod Duw yn bodoli,

yr hyn a osodai sylfaen er iddynt weithredu eu ffydd, trwy yr

hon y gallent gyrhaedd 'gwybodaeth o'i gymmeriad ac hefyd o'i

ogoniant.

Nid yn unig fe roddwyd amlygiad i Ädda o fodoliaeth Duw
;

ond y mae Moses yn ein hysbysu, fel ag y dyfynasom o'r blaen,

fod Duw wedi ymddarostwng i ymddyddan â Chain ar ol ei dros-

' ®dd mawr o ladd ei frawd, ac fod Cain yn gwybod mai yr

Arglwydd oedd yn ymddyddan ag ef : felly, pan gafodd ef ei

yru allan wyddfod ei frodyr, cariodd gydag ef y wybodaeth o

fodoliaeth Duw; a trwy y moddion hyn, yn ddiammau, daeth ei

had yn adnabyddus o'r ffaith fod y fath fòd n bodoli.

Gallwn ddysgu oddiwrth hyn fod yr holl hil ddynol, yn oes

foreuol eu bodoliaeth, yn eu holl wahanol ddosparthiadau, â'r

wybodaeth hón wedi eu lledaenú* n eu plith ; fel ag y daeth

bodoliaeth Duw yn wrthddrych ffydd yn oes foreuol y byd. A'r

amlygiadau a feddai y dynion hyn o fodoliaeth Duw, oedd

tystiolaeth eu tadau yri y Ue cyntaf.

Yr achos ein bod fel hyn wedi bod mor fanwl ar y rhan hon

o'n pwnc yw, fel y gallo'r dosparth hwn weled trwy ba fi'ordd yr

oedd Duw yn dyfod yn wrthddrych ffydd yn mhlith dynion ar ol

y cwymp; a pha beth oedd yn cynliyrfu ffyddllaweroedd i deimlo yu

eî gylch— i chilio am wybodaeth o'i gyrameriad, perffeithrwydd,

a'i briodoledüau, hyd nes y daethent i wybodaeth helaeth hono,

ac nid yn unig i gyfrinachu ag ef, a gweled ei ogoniant, ond i fod

yn gyfranog o'i allu, a sèfyll yn ei wyddfod.

Bydded i'r dosparth hwn sylwi yn neillduol, ar y dystiolaeth a

feddai y ddynion yma o fodoliaeth Duw, mai tystiolaeth dyn

ydoedd; o herwydd yn flaenorol i'r amser y cafodd rhai hil-

iogaetb Adda amlygrwydd o Dduw eu hunain, yr oedd Adda, eu
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íd cyffredinol, wedi tystiolaethu wrtbynt am íodoliaeth Duw, aî

am ei dragywyddol allu a'i Dduwdod.

Er enghraifl't, yr oedd Abel, cyn iddo dderbyn sicrwydd o'r

nefoedd fod ei offrwm yn gymmeradwy gan Dduw, wedi derbui

y wybodaeth bwysig oddiwrth ei dad, fod y i'ath fòd yn bodoli,yr

hwn oedd wedi creu ac yn cynnal pob peth i fyny. Nis gall ychwaith

i'od ammheuaeth yn bodoli yn meddwl unrhyw berson, nad Adda

oedd y cyntaf a gyflwynodd y wybodaeth o fodoliaeth Duw i'w

hiliogaeth ; ac nad yw holl ffydd y byd, o'r amser hwnw i lawr

hyd yn bresennol, i ryw radd lyn ddibynol ar y wybndaeth a

gyflwynwyd gyntaf Ìddynt gan eu tad cyffredinol; ac y raae

wedi ei chyflwyno i lawr i'r dydd a'r genedlaeth yn mha rai yr

ydym ni yn byw, í'el y cawn ddangos oddiar wyneb yr oraclau

dwyfol.

Yn gyntaf, yr oedd Adila yn 130 mlwydd oed pan y cafodd

Seth ei eni. Gen. v, 3. A dyddiau Adda, wedi iddo genedlu

Seth, oedd 800 mlynedd, yr hyn a'i gwnai yn 930 mlwydd oed

pan y hu farw. Gen. v, 4,5. Yr oedd Seth yn 105 pau anwyd

Euos (adn. 6); Enos yn 90 pan anwyd Cenan (adn. 9j ; Cenan

yn 70 pan anwyd Mahalaleel (adn. 12) ; Mahalaleel yn 65 pan

anwyd Jered (adn. 15); Jered yn 1G2 pan anwyd Enoch (adn!8);

Enoch yn 65 pan anwyd Methuselah (adn. 21); Methuselah yn

167 pan anwyd Lamech (adn. 25;; Lamech yn 182 pan anwyd

Noah (adn. 28).

Oddiwrth yr hanes hyn ymddengys ' fod Laraech, y nawfed o

Adda, a thad Noah, y
Tn 56 mlwydd oed pan fu farw Adda; Meth-

uselah, yn 243; Enoch, yn 308 ; Jered,yn470; Mahalaleel, yn

535; Cenan, yn 605 ; Enos, yn695; a Seth, yn 800.

Feliy yr oedd Lamech, tad Noah, Methuselah, Enoch, Jered,

Mahalaleel, Cenan, Enos, Seth, ac Adda, yn byw oll yr un pryd,

a thu liwnt i bob dadl, oll yn bregethwyr cyfiawnder.

Hys)\vsa Moses i ni yn mhellach i Seth fyw wedi iddo genedlu

Enos, 807 mlynedd, yr hyn a'i gwnai yn912 rolwydd oed pan y
bu farw. Gen. v, 7, 8. Ac Enos a lu byw wedi iddo genedlu

Cenan, 815 mlynedd, yr liyn a'i gwnai yn 905 mlwydd oed pan

^bu faiw Çadn. 10, 11). A bu Cenan fyw wedi iddo genedlu

Mahalaleel, 840 mlynedd, yr hyn a'i gwai yn 910 mlwydd oed

pan y bu farw (adn. 13, 14). A Mahalaleel a fu fyw wedi idde

gi'iiedlu Jered, 830 mlyncdd, yr hyn a'i gwnai yn 895 mloycW.
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i>rd pnn y bu farw (ndn. 10, 17). A Jcred a fa l'yw wedi idd»

genedlu Enoch, 800 mlynedd, yr hyn a'i gwnai jrn 962 mlwydJ

d'd pun y bu farw (adn. 19, 20). Ao Hnoch a rodiodJ gyda Duw
wedi iddo gencdlu Mcthnselah, 300 nilyncdd, yr liyn a'igwnai yn

365 mlwydd oud pan y cyri>mer*yd ef i fyny (aln. 22,23).» A
Methuseiah a fu íyw wedi iddo ^enedlu Lam»eh, 782 mlynedd,

yr liyn a'i gwnai yn 9üy mlwydd oed pan y bu farw (adn. 26,27).

A Laroech a fu fyw wedi iddo genedlu Noah, 595 mlyii' d^l, yr

byn a'i gwnai yn 777 mlwydd oed pan bu farw (a<ln. 30, 31).

Yu unol á'r cyfrif hwu, bu Adda farw yn y 930 flwyddyn o

eedran y byd ; cymmerwyd ìínnch yn y 987 ; bu farw Setb yu

y 10-12; Enos yn y 1140; Cenan yn y 1235; Mahalaleel yn y

1290; Jered yn y 1422; Lamrch yn y 1651 ; a Methuselah yn

y 1656, yn yr hon flwyddyn y daeth y diluw.

Felly yr oedd Noah yn 84 mlwydd oed pan fu farw Enos, 17ft

pan fu farw Cenan, 234 pan fu farw Mahalaleel, 366 pan fu farw

Jered, 595 pan fu farw Lamech, a 600 pan fu farw Methuselah.

Oddiwrth hyn gallwn wejed fod Ënos, Cenau, Mahalaleel,

Jered, Methuselah, Lamech, a Noah, oll yn byw ar y ddaear yr

un pryd ; a bod Enos, Cenan, Mahalaleel, Jered, Methuselah, a

Lamech, oll yn adnabyddus o Adda a Noah.

Mae yn hawdil ddigon i weled, oddiwrth y petbau blaenorol,

nid yn unig pa fodd y daeth gwybodaeth o Dduw i'r byd, ond arba

egwyddor yr oedd yn cael ei chadw ; oddiar yr amser y rhoddwyd

hi gyntaf, cadwyd hi yn nieddyliau dynion cyûawn, y rhai a'i dys-

gent nid yn unig i*w hiliogaelh, ond i'r byd ; fel nad oedd anghen

am ddadguddiad uewydd i ddyn, orìdiar giead Adda hyd Noah,

er rboddi iddynt feddylddrych neu dyb o fodoliaetb rhyw Dduw;

ac nid yn unig rhyw Dduw, ond y gwir a'r bywiol Dduw.

"Wedi olrhain amseryddiaeth y byd o Adda hyd Noah, cawn yn

awr ei olrhain o Noah i Abraluun. Yr oedd Noab yu 502

mlwydd oed pan y ganwyd Sem; yn mhen 98 inlynedd wedi

hyny daeth y diluw, yr hyn a wnai oedran Noah yn OUOrulwydd.

Ac hysbysir ni gan Moses i Noah fyw ar ol y diluw 350 tulyn-

edil, yr hyn a'i gwnai yn 950 pan y bu farw. Gen. ix, 28, 29.

Yr oedd Sem yn 100 mlwydd oed pan anwyd Arphaxad. Gen.

xi, 10. Yr oedd Arphuxad yn 35 pan anwyd Seluh (xi, 12);

* Yii ol vt Hen Destamer.t. Ain ocdruu Euocb, edryclier y Cuv«iuui*

aud C'<muiauüiucuts, scc. iii, 24.
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Vl«h yn 30 pan anwyd Heber(xi, 14); Hober yn 31 pan anwjd

Palegi yn nyddian yr hwn y rbsnwyd y ddamr (xi, !(>); Pelog

yn 30 pan anwyd Reu (xi, 18); Reu yn 39 pati anwyd Serug

(xi, 20); Serog yn 80 pan anwyd Nachor (xi, 22) ; Naclior yn

29 pan anwyd Terab (xi, 24) ; Terali yu 70 pan anwyd Haran ao

Ahraham íxi, 2(i).

Hfae rhyw anhawsdra vn yr hnnesa rycld Moses am enedigaeth

Abraliam. Tybia-rliai na chafodd Abraham ei eni nes yr oedd

Terah yn 130 mlwydd oed. Tynir y casgliad hwn o amrywiol

i'auau ti'r ysgiythyrau, y rliii nid ydynt o un dyben i ni yn

hresennol i'w dyfynn, Nid yw ychwaith o uu pnys i ni, pa un a

oedd Ahraliam wedi ei en«i pan oedd Terah yn 70 mlwydd oed,

neu 130. Ond fel na byddo un aramhcuaeth yn gorphwys ar

feddwi neh, mewn perthuias i'r pwnc sydd yn l'wyaf neillduol

dan ein syl*, wrth roddi yr amseryddiaeth presennol, cawn

ddyddio gencdigaeth Abraham yn ol y gyfnod olaf, hyny yw
pan oedd Terah yn 130 mlwydd oed. Ymddengys oddiwrth \

cyl'rif liwn, fod o'r diluw hyd enedigaeth Abrahara 352 o flyu-

yddoedd.

Dywed Moses wrthym i Sem fyw wedi iddo genedlu Arphasad

•500 (tîen. xi, 1!); hyn wedi ei ychwanegu at 100 mlynedd, yr

hyn oedd ei oedran pan anwyd Arphaxad, a'i gwna yn 600

mUwdd oed pan y bn farw. Ba Arphaxad fyw wedi iddo gen-

edlu Selah, 403 rnlynedd (xi, 13); hyn wedi ei ychwanegu at

3.3 ralynedd, yr liyn oedd ei oedran pan anwyd Selah, a'i gwna

yn -Î38 mlwydd oed pan y bu farw. lîu Selah fyw wedi iddo

genedlu Heber, 403 inlynedd (xi, 15) ; hyn wedi ei ychwanegu at

30 inlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Heber, a'i gwna

yn 433 mlwydd oed pan y bu farw. Bu Heber íy\r wedi iddo

geuedlu Peleg, 480 mlynedd, (xi, 17); hyn wedi ei ychwanega

at 34 mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Peleg, a'i

gwna yn 4til pan y bu farw. Iìu Peleg fyw wedi iddo genedlu

Reu, 209 mlynedd (xi, 19) : hyn wedi ei ychwanegu at 30 mlyn-

edd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Reu, a'i gwna yn 239

uilwydd oed pan y bu farw. Bn Reu fyw wedi iddo genedla

Serug, 207 ralynedd (xi, 21) ; hyn wedi ei ychwanegu at 32

mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Sorug, a'i gwna yn

239 mlwydd oed pan y bu farw. lìu Serug fyw wedi iddo gen-

edlu Nachor, 200 mlynedd (xi, 23) ; hyn wodi ei ychwanegu at
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30 mlynedd, yr hyn oeâd ei oeJran pan anwyd Nachor, n'i gwua. •

yn 230 mlwydd oed pan y bu farw. Bu Nachor i'yw weji ijd»

Renedlu TeYah, 119 nilynedd (xi, 25); hyn wedi ei ychwanegu

at 29 mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Terah, a'i

gwna yn 148 mlwydd oed pan y bu farw. Yr oedd Terah yn

130 mlwydd oed pan anwyd Abrabam, a mnddylir iddo fyw 75

mlynedd ar ol ei eneJigaeth, yr hyn a'i gwna yn 225 mlwydd

oed pan y bu faiw.

Yn unol â'r cyfrif diweddaf hwn, bu Peleg farw yn y 1996

ílwyddyn o oedran y byJ, Nachor yn y 1997, a Noah yn y
2006. Felly, bu Peìeg, yn nyddiau yr hwn y rhanwyd y Jdaear,

a Nachor, tadcu Abraham, eill dau farw o flaen Noah—y cyn-

taf yn 239 mlwyJd oeJ, a'r olaf yn I4S; a phwy na all weled

fod yn rhaid eu bod wedi cael adnabyJJiaeth hir ac agos o Noah ?

Bu Reu farw yn y 2026 flwyJJyn o oedran y byd, Serug yn

y 2049, Terah yn y 2083, Arphaxad yn y 2096, Selah yn y
2126, Sein yn y 2158, Abraham yn y 21S3, ac Heber yn y 2187,

yr hyn oedd bedair blyneJd ar ol marwolaeth Abraham. Ac

Heber oedd y pedwerydd o Noah.

Yr oedd Nachor, brawd Abraham, yn 58 mlwydd oed pan y

bu Noah farw, Terah yn 128, Serug yn 187, Reu yu 219,

Heber 283, Selah yn 313, ArphaxaJ yn 344, a Sem yn 448.

Ymddengys oddiwrth y cyfiif hyri, fod Nachor, brawd Abraham
,

Terah, Nachor, Serug, Reu, Peleg, Heber, Selah, ArphaxaJ, Sem,

a Noab, oll yn byw ar y ddaear yr un pryd ; a boJ Abraham yn

18 mlwydd oed pan fu' farw Reu, 41 pan fu farw Serug a'i frawd

Nachor, 75 pan fu farw Terah, 88 pan fu farw Arphasad, 118

pan fu farw Selah, 150 pan fu farw Sem, ac i Heber fyw bedair

blynedd ar ol marwolaeth Abraliam. A bod Sem, Arphaxad,

Selah, Heber, Reu, Serug, Terah, a Nachr, brawd Abraham

ac Abraham, oll yn byw yr un pryd. A bod Nachor, brawù

Abraham, Terah, Serug, Reu, Heber, Selah, Arphaxad, aSem,oll

yn adnabyddus o Noah ac Abraham.

Yn awr yr ydym wedi olrhain amsBryddiaeth y byd, yn unol

á'r hanes a roddir yn ein bibl pres^nnol, o AJJa hyd Abraham,

bc wedi penderfynu yn eglur tuhwnt i bob dadl, nad oedd un

anhawsdra i gadw y wybodaeth o DJuw yu y byd o greadigaeth

Adda, a'r amlygrwydd a roJdwyd i'w hiliogaeth uniongyrchol,

megys y dangoswyd yn y rhan flaenaf o'r ddp.rlith hon, fel y gall
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j myfyrwyr yn y dosparlh lmu beidio gadaeì un ammheuaeth yn

eu tneddyliau ar y pwnc hwn ; o herwydd gallant gaufud yn

rhwydd ei bnd yn anmhosibl idjü fod i'el arall, ond fo:l yn rhaid

fod gwybodaeth o fodoliaeth Duw yn parhau o dad i fab, fel

mater o draddodiad o leiaf ; cauys ni allwn dybie.d fod gwbodaetli

o ffaith bwysig fel hyn yn budoli yn meddwl neb o'r personau

crybwylledig, heb eu bod yn ei gwneuthur yn hysbys i'w hiliog-

aeth.

Yr ydym yn awr wedi dangos pa fodd y daeth y dyb gyntaf i

fodoli yn /neddwl unrhyw ddyn fod y fath fôd â Duw i'w gael,

yr hwn oedd wedi creu ac yn cynnal pob peth ; mai » achos yr

amlygrwydd a roddodd efe gyntaf i'n tad Adda, pan y safodd yn

ei bresennoldeb, ac yr ymddanodd ag ef wyneb yn wyneb, yn yr

amser y cal'odd ei greu.

Gadewch i ni sylwi yma, mai wedi i ryw gyfran o'r teulu dynol

gael eu gwneyd yn wybodus o'r ffaith bwysig o fod Duw yn

bodoli, yr hwn sydd wedi creu ac yn cynnal pob petli, bydd

helaethrwydd eu gwybodaeth am ei gymmeiad a'i ogoniant yn

ymddibynu ar eu diwydrwydd a'u ffyddlondeb yn ei geisio, nes

fel Enoch, hrawd Jered, a Moses, i feddu ffydd yn Nuw, a gallu

i'w weled ef wyneb yu wyneb.

Yr ydym yn awr wedi gosod allan yu eglur pa fodd y mae, a

plia fodd yr oedd, Duw yn dyfod yn wrthddrych ffydd i fodau

rhesymol ; ac hefyd, ar ba sylfaen y gosodwyd y dysíiolaeth ag

oedd yn annog y Saint cyntefig i chwilio yn ddiwyd am, a chyr-

haedd gwybodaeth o ogoniant Duw ; ac yr ydym wedi canfod

inai tystiolaeth ddynol, a thystiolaeth ddynol yn unig, oedd

yu achosi yr ymchwiliad liwn, yn y lle cyntaf, yn eu meddyliau.

Y grediniaeth ydoedd a roddent i dystiolaeth eu tadau : ac wedi

i'r dystiolaeth hon gynhyrfu eu meddyliau i chwiiio am wybodaeth

o Dduw, yr oedd yr ymchwiliad yn fynych yn terfynu, ie, yn

wastad yn terfynu, pau yn cael ei ddefnyddio yn iawn, yn y dar-

gaiilyddiaduu mwyaf gogoneddus ac mewn sicrwydd tragwyddol.

DARLITH III.

Yr ydym wedi dangos yn yr ail ddarlith, pa fodd y daeth

gwybodaetli o fodoliaetb Duw i'r byd
;
a thrwy ba foddion y cyf-
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ìwynwyd y drychftìddyllati cyntaf i feddwl dyuion fod y fath fòi

yu ddiau yn bodoli ; ac mai trwy y wybodaeth arn ei fodoliactli

y cafwyd sail i weithredu ffydd ynddo, fel yr unig fôd yn yr hwu

y gallfti (Tydd ganolbwyntio am fywyd ac iachawdwiiaHih ; o hnr-

wyild ni allíii tTydd ganolhwyntio niewn bod nad oes genym aii

meddylddrych yn ei gylch, canys y mae meddylddrych aui ei fod-

oliaeth ytt y Ile cyntnf, yn hanfodol er gweithredu ffydd ynddo.

líhuf. x, 14. " I'a fodrl gan hyny y galwant ar yr hwn ni chred-

asant ynddo ? a pha fodd y credant yn yr liwn ni chlywsant am
dano ? a pha fodd y clywant heb bregethwr'' (neu un wedi ei

ddanfon i ddweyd wrthynt)? Felly, ynte, mae ffydd yu dyfod

trwy glywed gair Dnw. Cyfieithad newydd.

Gwnawn sylwi yma fod tri pheth yn anghenrheidiol, cyn y ga!l

un bod rhesymol a gwybodus weithredu fí'ydd yn Nuw er cael

bywyd ac iachawdwriaerjh.

Yn gyntaf, y meddylddryeh o'i fod yn gwirioneddol fodoli.

Yn ail, meddylddrych cywir am ei gymmeriad, ei berffeith-

rwydd, a'i briodoleddau.

Yn drydydd, gwybodaëth drwyadl fod y dull o fywyd ag y mae

ef yn ddilyn, yn unol â'i ewyìlys. Oble.gld heb adnabyddiaeth

o'r tair ffaith bwysig byn, bydd raid fod ffydd pob bod rhesymol

yn anmherffaith a diHYwyth : ond gyda'r dealltwriaeth hyny, geill

ddyfod yu berffailh a ffrwythlawn, yn llawn cyfiawnder, er clod a

gogoniant i Dduw y Tad, a'r Arglwydd Iesu Grist.

Wedi dyfod yn adnabyddus o'r ffordd y daeth y meddylddrych

am ei fodoliaeth i'r byd, yn gystal â'r ffaith am ei fodoliaeth, awu

yn mlaen i sylwù ar ei gymmeriad, ei berffeithrwydd, a'i briodol-

eddau, fel y gallo'r dosparth yma weled, nid yn unig y tir sydd

ganddynt i weithredu ffydd ynddo ef, er bywyd ac iachawdwriaeth,

ond y rhesymau a ull yr holl fyd hefyd, mor bell ag y mae r

meddylddrych am ei fodoliaeth wedi cyrhaedd, feddu cr gweithredu

fîydd ynddo ef, yr hwn yw Tad pob peth byw,

Megys ag yr y
rdym wedi bod yu ddyledus i ddadguddiad ät

roddodd Duw o houo ei hun i'w greaduriaid, yn y lle cyntaf, am

y medrlylddrych o'i foduliaeth; felly yn yr un raodd yr ydym yn

ddyledus i'r dadguddiadau a roddodd efe i ni am ddealltwriaeth

gywir o'i gymmeriad, ei berfieilhderau, a'i briodoleddau ; oblegid.

heb y d::dguddiadau a roddodd efe i ni, nis gallai un dyn trwy

chwilio gael allan Dduw, Job xi, 7, 8, 9. I Cor. ii, 9, 10, 11.
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4 ìîithr fel y inae yii ysgrifenedig, Ni welodd llygad, ac nS chlyw-

odd clust, ao ni ddaeth i galon dyn, y pethau a ddarparodd Du
i'r rhai a'i carant ef ; eithr Duw a'u heglurodd i ni trwy ei Ys-

bryd; canys yr Ysbryd sydd yn chwilio pob peth, 'i'e, dyfnion

bethau Duw hefyd. Canys pa ddyn a edwyn bethau dyn, ond

ysbryd dyn yr hwn sydd ynddo ef ? Felly hefyd, pethau Duw
nid edwyn neb, ond Ysbryd íluw.''

Wedi dweyd 'cymmaint á hyna, awn yn mlaen i sylwi ar y

cymmeriad a roddodd y dadguddiadau o Dduw.

Mae Moses yn rhoddi yr hanes canlynol yn Exod. xxxiv, 6.

" A'r Arglwydd a aeth heibio o'i tìaen ef, ac a lefodd, Jehofti

»

Jehofa, y Duw trugarog, a graslawn, hwyrfrydig i ddig, ac aml o

drugaredd a gwirionedd.'' Salin ciii, 6, 7, 8. " Yr Arglwydd

sydd yn gwneuthur cyfiawnder a barn i'r rhai gorthryniedig oll.

Hysbysodd ei flyrdd i Moses; ei weithredoedd i 'feibion Israeh

Trugarog a graslawn yw yr Arglwydd, hwyrfrydig i lid, a mawr
o drugarogrwydd." Salm ciii, 17, 18. " Ond trugaredd yr Ar-

glwydd sydd o dragywyddoldeb hyd dragywyddoldeb, ar y rhai a'i

hofnant ef, a'i gyrìawnder i blant eu plant, i'r sawl a padwant ei

gyfammod ef, ac a gofjant ei orcbymynion i'w íwneuthur.'' Saliu

xc, 2. " Cyn gwneuthur y mynyddoedd, a tì'urfio o houoch y
ddaear a'r byd, hyd y nod o dragywyddoldeb hyd dragywyddoldeb,

chwi ydych Ddüw.'' fíebreaid i, 10, 11, 12. " À chwychwi, Ar-

glwydd, yn y dechreuad a sylfaenasoch y ddaear; a gwaith eich

dwylaw chwi yw y nefoedd : hwynt-hwy a ddarfyddant, ond

chwychwi sydd yn parhau ; a hwynt hwy oll fel dilledyn a hen-

eiddiant; ac megys gwisg y plygwch ch.vi hwynt, a hwy a new-

idir ; ond chwychwi yr un ydych, a'ch blynyddoedd ni phallant."

lago i, 17. " Pob rhoddiad daionus. a phob rhodd berffaith, oddi

uchod y mae, yn disgyn oddiwrth Dad y goleuni, gyda'r hwn nid

oes gyfnewidiad, na chysgod troëdigaeth." Mal.iii,6. "Canys

myfi yr Arglwydd ni'm newidir; atn hyny, ni ddyfethwyd chwi,

meibion Jacob.''

Llyfr Gorchymynion, pen. ii, yn dech'reu yn y drydedd linell

o'r rhan-ymadrodd cyntaf. " Oblegid nid yw yr Arglwydd yn

rhodio ar hyd llwybrau ceiruion, n:ic ychwaith yn troi ar y deheu

na'r aswy, nac yn gwyro oddiwrth vr hyp y mae wedi ddweyd ;

'am hyny, mae ei lwybrau yu uniawn, a'i yrfa yn un cylchdrò

'tragywyddol.'' Llyfr GorchyinyniciD, pea. xxxvii, I. "Gwrar-
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dewch är lais yr Arglwydd eich Duw, byd y nod Alpha ac Ome?»
;

y dechreu a'r diwedd, gyrfa yr hwn sydd yn un cylchdro tragy-

wyddol, yr un cldoe, heddyw, ac yn dragywydd."

Numeri xxiii, 19. " Nid dyn yw Duw, i ddywedyd celwydd
;

na ìuab dyn, i edifarhau." 1 Toan iv, 8. " Yr hwn nid yw yti

caru, ni adnabu DdttWj oblegid Duw, cariad yw.'' Actau X, 34.

" Yna yr agorodd Pedr ei enau, ac a ddywedodd, Yr wyf yn deall

mewn gwirionedd, nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb; ond yn

luhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu cyfiawn-

der, sydd gymmeradwy gauddo el'.''

Oddiwrth y tystiolaethau blaenorol dysgwn y pethau canlynol

inewu perthynas i gymmeriad Duw.

Yn gyntaf, ei fod ef yn Dduw cyn î'r byd gael ei greu, ac mai

yr un Duw oedd efe wedi iddo gael ei greu.

Yn ail, ei fod ef yn drugarog a graslawn, hwyrfrydig i lid, a

llawn daioni, a'i fod ef felly o dragywyddoldeb, a bydd hyd

dragywyddoldeb.

Yn drydydd, nad ydyw yn cyfnewid, ac uad oes troedigaeih

yn pertliyu iddo; ond mai yr un ydyw o dragywyddoldeb i dra-

gywyddoîdeb, yr un ddoe, heddyw, ac yn dragywydd ; a bod ei

yrfa yn un cylchdro tragywyddol, heb un gwyrad.

Yn bedwerycìd, ei fod yu Dduw geirwir, ac nas gall fod ya

gelwyddog.

Yn bummed, nad yw ddim yn dderbyniwr «yneb; ond yn

mhob cenedl, y neb sydd yn ofni Duw, ac yn gweithreda cyfiawu-

der, sydd gymmeradwy gauddo ef.

Yn chwechfed, mai cariad yw.

Mae adnabycìdiaeth o'r priodoleddau hyn yn y cymmeriad

dwyfol, yn auhebgorol anghenrheidiol, mewn trefn i ffydd unrhyw

í'od rhesymol allu canolbwyuíio ynddo ef ara fywyd ac iachawd-

wriaeth. Oblegid, os na chredai, yn y lle cyntaf, ei t'od ef yn

Dduw, hyny yw, creawdwr a cfaynnaliwr pob peth, nis gallai

ganoìbwyntio ei ffydd ynddo ef am fywyd ac iaebawdwriaeth,

rhag ofn y byddai i rywun inwy nag ef gtoesi ei holl drefniad«u,

ac y buasai yntau, fel duwiau y paganiaid, yu analltii>gi gytíawni

ei addewidion ; ond pan welir ei fod yn Ddtiw dros bawb, o dra-

gywyddoldeb hyd dragywyddoldeb, yn greawdwr a, chynnaliwr

$>ob petli, uis gall y fatfa ofn fodoli yn meddwl.y rhai hyny aydd
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vu gosoJ eu hymddirieJ ynJdo, uc l'elly yn y peth liwn gall «u

ffydd foJ yn ddianwadal.

OnJ yu ail; oni buasai ei foJ ef yn drugarog a graslawn, yii

hwyrfrydig i lid, hir-ymarhous, a llawn Jaioni, y fath ydyw
gwendid y natur JJynol, ac uior fawr ydyw breuder ac auinher-

fieithrwydd dynion, fel oni bai eu boJ yn creJu fod y rhagor-

iaethau hyn yn bodoli yn y cyuimeriad dwyfol, ni allai y ffydd

anghenrheidiol er iachawdwriaeth byth fodoli ; o herwyJJ cym-

raerai ammheuaeth le ffydd, a byddai y cyfryw sydd yn ymwyb-

odol o'u gw«ndid a'u sefyllfa agored i bechu, mewn ammheuaoth

barhaus ynghylch iachawdwriaeth, oni buasai y meddylddrych &

feddant am ragoroldeb cymmeriad Duw, ei fod yn hwyrfrydig i

lid ac yn hir ei amynedd, àp o uatur faddeugar, ac yn madcleu

anwiredd, camwedd, a phechod. Mae meddylddrych o'r ffeithiau

hyn yn symud ymaith ammheuaetb, ac yn gwneyd ffydd yn neill-

duol o gryf.

Ond y mae yr un raor anghenrheidiol fod gan ddynion y
meddylddrych o'i fod yn Dduw anghyfnewidiol, er ruwyn cael

ffydd ynddo, ag ydyw cael y meddylddrych o'i fod yn raslawn ac yn

hir-ymarbous ; o herwydd heb y rneddylddrych o anghyfnewidiol-

deb yn nghymmeriad y Duwdod, cymmerai ammheuaeth le ffydd.

Ond pan yn meddu y meddylddrych nad yw yn gyfn^widiol, y
mae ffydd yn cydio gafael ar y rhagoriaethau sydd yn ei gym-

meriad gydag ymddiried diysgog, gan gredu ei fod ef yr un ddoe,

heddyw, ac yn dragywydd, a bod ei yrfa yn un cylchJro tragy-

wyJJol.

Ac etto, mae y meddylddrych o'i fod yn Dduw geirwir a digel-

wyddog, yr un mor angheniheidiol er gweithredu ffydd ynddo â'r

meddylddrych o'i anghyfnewidioldeb. Oblegid heb y meddyl-

ddrych o'i foJ yn Dduw geirwir a digelwyddog, nid allai yr ym-

ddiried anghenrbeidiol yn ei air, er gweitlnedu ffydd ynddo, byth

l'odoli. Ond trwy feddu y meddylddrych nad dyn ydyw, i dJy-

wedyd celwydd, y mae yn rhoi gallu i feddyliau dynion i

weithredu ffydd ynddo,

Ond y mae yn aughenrheidiol hefyd fod gan ddynion y meddyl-

Jdrych nad ydyw ef yn dderbyniwr wyneb, oblegid er meddu y
meddylddrych o'r holl ragoriaetliau ereill yn ei gymmeriad, a'r

un hon yn eisieu, nis gallai dynion weithredu ffydd ynddo ef;

•o.herwydd pe byddai yn dderbyniwr wyneh, nis gallent ddwcyd
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beth fyddai eu bifcintiaw, na pha fodd yr awdurdodwyd hwyut i

weithiedu ffydd ynddo, neu pa un a Bwduidodwyd hwynt i wneyd

hyny erioed, eithr byddai raid fbd y cyfan yn ddyryswch; ond

iiid cynt y mae meddyliau dynion yn dyfod yn adnabyddus o'r

gwirionedd ar y pwynt hwn oi fod yn ddidderbyn wyneb, nag y
s;welant fod ganddynt awdurdod trwy ffydd i ddal gafael ar fywyd

tragywyddol, rhodd fwyaf y nef, o herwydd nid yw Duw dder-

byniwr wyneb, a bod pob dyn yn nihob cenedl yn meddu yr

un ragorfraint.

Ac yn ddiweddaf, ond nid y lleiaf pwysig er gueithredu ffydd

'jrn Nuw, yw y meddylddrych mai cariad yw ; oblegid er meddu

ýr holl réigoriaetliau ereill yn ei gymmeriad, heb yr un hon i

ddylanwadu arnynt, nis gailent gael y fath lywodraeth ryrous

ar feddyliau dynion ; ond pan fyddo y rueddylddrych wedi ei

'nlauu yn y meddwl mai cariad yw, pwy nad all weled y tìr cynawn

sydd gan fddynion o bob cenedl, llwyth, ac iaith, er gweithredu

ffydd yn Nuw, fel ag i gyrhaedd bywyd tragywyddol.

Oddiwrth y desgiiâad;;, uchod o gymmeriad y Duwdnd, a roddir

iddo yn y dadguddiadau i ddynion, fe welwn fod sylfaen gadarn

er gweithredu íi'ydd ynddo ef yn mhlith pob pobl, cenedl, a llwyth,

o oes i oes, ac o genedlaeth i genedlaeth.

Gadewch i ui sylwi yma mai y blaenorol yw y cymmeriad a

rnddir i Dduw yn ei ddadguddiadau i Saint y dyddiau gynt, ac

mai hyny befyd. y« y cyinmeriad a roddir iddo yn ei ddaògudd-

iadau i Saint y Dyddiau Diweddaf, fel ag y roae saint y dyddiau

cyntefig, a rhai y d}ddiau diweddaf, yr un fath yn y pelh hyu ;

medda Saint y Dyddiau Diweddaf gystal seiliau i weitliredu

tl'ydd vn Nuw, â Saint y dyddìau gynt, oblegid yr uu cymmeriud

* roddir iddo i'r naiil a'r llall.

DARLITH IV.

Wedi dangos^yn y drydedd ddarlith, fod meddylddrychau cywir

o gymmeriad Duw yn anghenrheidiol er gweithredn tìydd ynddo

i l'ywyd ac iachawdwriaeth ; ac mai htb feddylddrycbau cywir o'i

gymmeiiad, nad allai noeddyiiau dynion gael digon o allu gyda

Duw er gweithredu y ffydd . ;jghenrheidiol i fnynhau bywyd tra-

gywyddol; a bod meddyWdrycb.au cynir o'i gymmeriad yn gosod
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srlfaen, mor bell ag y mae ei gymmeriad yn pcrthyn, er gweith-

redu ffydd, fel ag i fwynhau cytìawuder bendithion efengyl Iesu

(ìrist, hyd y nod ogoniant tragywyddol;—cawn yn Bwr fyned yn

mlaen i ddangos y cyssylltiad atyäi rhwng meddylddrychau eywir

o hriodoleddau Dn, a gweithrediad ffydd ynddo i fywyd tragy-

wyddol.

Gadewch i ni sylwi yma, mai y gnir fwriad ag oedd gan Dduw y

nef mewn golwg wrth wneuthur y teulu dynol yn adnabyddus o'i

briodoleddau, oedd, fel y galleut hwy, trwy y meddylddrychau o

fodoliaelh ei briod'jleddau, gael eu galluogi i weithredu ffdd

ynddo, a thrwy weithrediad ffydd ynddo, i allu cyrhaedd bywyd

tragywyddol; o herwydd heb y meddylddrych o fodoiiaeth y
priodoledlau sydd yn perthyn i Dduw, ni allai meddyliau dynion

í gael gallu i weithredu ffydd ynddo, l'el ag i ddal gnfael ar fywyd

tragywyddol. Yr oedd Duw y nefoedd, trwy ddeall yn berfîaith

gyfansoddiad y natur ddynol a gwendid dyn, yn gwybod pa beth

oedd eisieii ëi ddadgùddio, a pha feddylddrychau oedd n-.id eu

planu yn eU meddyliau, ruéwn trel'n iddynt gael eu galluogí i

weitnredii fl'yó'd yhddo i fywyd tragywydd'ol.

Wedi d'weyd cyiumaim â hyna, awn yn mîaen i sylwi ar briod-

ídeddau Duw, fel eu darluniryn ei ddadguddiadau i'r teulu dynol,

«ic i ddangos mor anghenrheidiol yw meddylddrychau cywir o'i

!niodoleddau,er galluogi dynion i weithredu ffydd ynddo ; oblegid

heb fod y meddylddrychau hyn wedi eu planu yn meddyiiau

dynion, buasai al!an o bwer unrhyw berson neu bersonau i weith-

redu flfydd yn Nuw, fel ag i gyrhaedd bywyd tragywyddol. Felly

yr oedd y cyfrinachau dwyfol a wnaed i ddyn yn y lle cyntaf,

wedi eu bwriadu i sefydlu yn eu meddyliau y meddylddrycbau

;mghenrheidiol er eu galluogi bwy i weithredu ffydd yn Nuw, a

thrwy y moddion hyn i fod yn gyfranogion^o'i ogoniant.

Mae gemra, yn y dadguddiadauja roddodd efe i'r teulu dynol,

yr hanes caulynol o'i briodoleddau.

Yn gyntaf— Gwybodaeth. Act. xv, 18. " Hysbys i Dduw yw
ei weithredoedd oll erioed." Esay xlvi, 9, 10. " Cofiwcli y pethau

gynt eiioed ; canys myfi ydwyf Dduw, ac nid neb aral! ; Duw
ydwyf, ac heb fy math

;
yn myneyi y ditcedd o'r dcchreu, ac er

cyut yr hyn ni wnaed etto, yn dywedyd, Fy nghynghor a saif
s
a'm

ioll ewyllys a wnaf,"



Yn ail—Ffydd neu Allu. Hebreaid xi,ÎL " Wrth fi*ydd»
ydym yn deall wneuthur y hydoedd trwy air Duw." Genesis i, I

" Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear." Esay

xiv, 24, 27. "Tyngodd Arglwydd y lluoedd,gan ddywedyd, Diau

megys yr amcenais, felly y bydd; ac fel y bwriedais, hyny a saif.

O herwydd Arglwydd y lluoedd a'i bwriadodd,a phwy a'i diddyma?

ei law ef hefyd a estynwyd, a phwy a'i try yn ol ?"

Yn drydydd—rrCyfiawnder. Salm lxxxix,, 14. "Cyfiawndera

barn yw trjgfa. dy orsedd-fainc.'' Esay xlv, 21. " Mynegwch, a

nesêwch hwynt; cyd ymgynghorant hefyd: pwy a draethodd hyn

er cynt ? onid myfi yr Arglwydd ? ac nid oes Duw arall ond myfi >

yn Dduw cyfiawn, ac yn Achubydd." Sephaniah iii, 5. " Yr

Arglwydd cyfiawn sydd yn ei chanol." Zechariah ix, 9. " Bydd

lawen iawn, ti ferch Seion ; a chrechwena, ha feroh Jerusalem

;

wele, dy fienin yn dyfod atat ; cyfiawn ac achubydd yw efe.''

Yn bedwarydd— Barn. Saltn lxxxix, 14. "Cytìawnder a bam.

yw trigfa dy orsedd-fainc." Deutcronomium xxxii, 4. " Efe yw
yGraig; perfl'aith yw ei weithred; canys ei holl íTyrdd ydynt

i'arn : Duw gwirionedd, ac heb anwiredd, cyfiawn ac uniawn yw
efe.'' Salm ix, 7. " Ond yr Arglwydd a bery yn dragywydd :

efe a barotodd ei orseddfainc i farn." Salm ix, 16. " Adwaenir

yr Arglwydd wrth y farn a wna.''

Yn bummed—Trugaredd. Salm lxxxix, 14. " Trugaredd a

gwirionedd a ragfiaenant dy wyneb.'' Exoduá xxxiv, 6. "A'r

Arglwydd a aeth heibio o'i ílaen ef, ac a lefodd, Jehofa, Jehofa, y
Duw trugarog a graslawn." Nehemiah i.Xj 17. " Etto ti ydwyt

Dduw parod i faddeu, graslawn, a thrugarog.''

Ac yn chwechfed—Gwirionedd. Salm lxxxiv, 14." Trugaredd

a gwirionedd a ragflaenant dy wyneb.'' Exodus xxxiv, 6»

le Hwyrfrydig i ddig, ac aml o drugaredd a gwirionedd." Deuter-

onomiuin xxxii, 4. "Efe yw y Graig; perflTaith yw ei weithred*

canys ei holl fl'yrdd ydynt farn : Dtiw gwirionedd, ac heb anwir-

edd, cylìawn ac nniawn yw efe." Salm xxxi, ô. " l'th law y
gorchymynaf fy ysbryd ;

gwaredaist fi, Arglwydd Dduw y
gwirionedd."

Gyda ychydig o adfyfyriad gellir gweled, fod y meddylddrych

o fodoliaeth y priodoleddau hyn yn y Duwdod yn anghenrheidiol

cr galluogi unrhyw fod rhesymol i weithredu ffydd ynddo ef; o

herwydd heb y meddylddrych fodpliaeth y priodoleddau hyn yn



23

y Duwdod, ni allai dynion weithredu ffydd ynddo i fywyd ac

iachawdwriaeth
;
gan weled mai heb y wybodaeth o bob peth, ni

nllasai Duw achub unrhyw gyfran o'i greaduriaid; o herwydd

trwy y wybodaeth sydd ganddo ef o bob peth, o'r dechreu i'r

diwedd,y mae yn cael ei alluogi i roddi y dealltwriaeth hwnw i'w

greaduriaid, trwy yr hwn y gwneir hwynt yn gyfranogion o fywyd

tragywyddol ; ac oni bai fod y meddylddrych yn bodoli yn roedd-

yliau dynion, fod Duw yn meddu pob gwybodaeth, ni fuasai yn

bosibl iddynt weithredu ffydd ynddo ef.

Ac nid yw yn llai anghenrbeidiol fod gan ddyniou y meddyl»

ddrych o'r briodoledd o allu yn y Duwdod ; o herwydd oni bai

íod gan Dduw allu dros bob p.eth, a'i fod yn alluog trwy ei allu i

]ywodraethu pob peth, a thrwy hyny waredu ei greaduriaid ag

sydd yn yraddiried ynddo ef, rhag gallu pob bodau a allent ym-

geisio eu dinystrio, pa un bynag ai yn y nefoedd, ar y ddaear, neu

yn uffern, ui allasai dynion gael eu hachub. Ond tra fyddo y
raeddylddrych o fodoliaeth y briodoledd hon wecli ei pblanu yn y
raeddwl, teimla dynion fel pe na byddai ganddynt ddim i'w ofni,

y rhai sydd yn ymddiried yn Nuw, gan gredu fod ganddo ef allu

i achub pawb sydd yn dyfod ato byd yr eiihal'.

JVIae yn angbenrheidiol hefyd, mewn trefn i weithredu ffydd

yn Nuw i fywyd ac iachawdwriaetb, fod gan ddynion y meddyl-

ddrych o fodoliaeth y briodoledd o gyfiawnder ynddo ; o herwydd

heb y meddylddrych o fodoliaeth y briodoledd hon yn y Duwdod,

ni allai dynion gael ymddiried digonol i roddi eu huuain o dan ei

arweiniad a'i gyfarwyddyd; o herwydd llenwid hwynt ag ofn ac

ammheuaetb, rhag i farnwr yr hoil ddaear beidio gwneyd yn

jawn; ac felly, gwnai ofn neu ammheuaeth, yn bodoli yn y
meddwl, rwystro y posiblrwydd o weithrediad ffydd ynddo ef er

hywyd ac iachawdwriaeth. Ond wedi i'r meddylddrych o fodol-

íaeth y briodoledd o gyfiawnder yn y Duwdod, gael ei blanu yu
deg yn y meddwl, nid yw yn rhoi lle i ammheuaeth fyned i'r

galon, a galluogir y meddwl i daflu ei hun ar yr Hollalluog heb.

ofn ac heb ammheuaeth, a chyda'r ymddiried mwyaf diysgog, gan

gredu y gweithreda barnwr yr holl ddaear yn uniawn.

Mae hefyd o gjmmaint pwys fod gan ddynion y meddylddrych

o'r briodoledd o farn yn Nuw, fel y gallont weithredu ffydd ynddo

er bywyd ac iachawdwriaeth ; o herwydd heb y meddylddrych o.

fodoliaetfi y briodoledd hon yn y Dundod, byddai yn anmbosibî
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iddynion weílhredu ffydd ynddo ef er hywyd ac iachawdwriaeth,

gan weled mai trwy weilhrediad y briodoledd hon y tnae'r ffydd-

hiwn yn Nghrist Iesu yn cael eu gwaredu allan o ddwyìaw y rhai

hyny sydd yn ceisio eu dinystrio; o herwydd pe na ddeuai Duw
«llan niown barn gyflym yn erbyn gweithredwyr anwiredd a

galluoedd y tywylluch, ni allai ei saint ef gael eu hachub; o her.

wydd trwy fam y mae'r Arglwydd yn gwaredu ei saint allan o

ddwyhiw eu «elynion, a'r sawl sydd yn gwrthod efengyl ein Har-

glwydd lesu Giist. Ond nid cynt y mae'r raeddylddrych o fodol-

iaeth y briodoledd hon yn cael ei blanu yn meddyliau dynion,

nag y mae yn rhoi gnllu i'r meddwl er gweitliredu ffydd ac

ymddiried yn Nuw, a gulluogir hwynt trwy ffydd i ddal gafael «r

yr addewidion a osodir o'u blaen, a rhydio trwy yr holl belbulon

n'r trallodion sj-dd yn agored i'w cyfarfod o achos yr erlidigaeth

oddiwrth y sawl nid adwaeuant Dduw, ac nid ydynt yn ufyddhau

i efeugyl ein Harglwydd lesu Grist, gan gredu y daw yr Ar-

glwydd mewn pryd allan mewn bain gyflym yn erbyn eu gelyn-

ion, ac y cânt eu tori ymaith o'i llaen ei', ac y bydd iddo yn ei

amser da ei hun eu dwyn hwythau ymaith yn goncwerwyr, a mwy
nâ choncwerwyr yn mhob peth.'

Ac etto, y mae yr un naor bwysig fod gun ddynion y meddyl-

ddrych o fodoliaeth y briodidedd o drugaredd yn y Duwdod,

mewn trefn i weithredu ffydd ynddo ef er bywyd ac iachawdwr-

iaeth ; o herwydd heb y meddylddrych o fodoliaetii y briodoledd

hon yn y Duwdod,byddai i ysbrydoedd y saint lesgâu yn ngbanol

y trallodion, y blinderau, a'r erli-digaethau 8ydd ganddynt i

ddyoddef yn achos cyfiawnder. Ond pan fyddo y meddylddrych

o fodoliaeth y briodoledd hon unwaith wedi ei sefydlu yu y

rneddwl, y mae yn rhoi bywyd a nerth i ysbrydoedd y saint, gan

gredu y bydd i drugaredd Duw gael ei dywallt arnynt yn nghanol

eu trallodau, ac y trugarha ef wrthynt yn eu dyoddefiadau, ac y
bydd i drugaredd Duw gydio gafael ynddynt a'u sicrhau yn

mreichiau ei gariad, fel y derbyniont wobr gyflawn am eu holl

ddyoddefiadau.

Ac yn ddiweddaf, ond nid yn llai pwysig er gweithredu ffydd

yn Nuw, ýw y meddylddrych o fodoliaeth y briodoledd o wirion-

edd ynddo; o herwydd heb y meddylddrych o fodoliaeth y briod-

oledd hon, ni fyddai gan feddwl dyn ddim ar ba un y gallai

orphwys gyda sicrwydd—byddai y cyfan yn ddyryswcb ac am-
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•mheuaeth. Ond gyda'r rneddylddrych o fodoliaeth y briodt ledii

hou yn y Duwdod yn y meddwl. y roae'r holl addysgiadau, cyfar-

'wyddiadau, addewidion, a'r bendithion yu dyfod yn bethau syl-

weddol, ac y mae'r meddwl yn cael ei alluogi i ddal gafael

ynddynt gyda sicrwydd ac yroddiried, gan gredu fod y pethau byn,

a phob peth a ddywedodd Üuw, i gael eu cyflawni yu eu haroser;

a bod yr holl felldithion, bygythiadau, a'r barnedigaetbau, a

gyhoeddwyd ar benau yr anghyüawnion, i gael eu gweinyddu yn

araser Duw : ac o herwydd ei wirionedd a'i eirwiredd ef, mae y
meddwl yn caufod ei waredigaeth a'i iaebawdwriaeth megys

yu sicr.

Gadewch i'r meddwl unwaith odfyfyrio yn bwyllog a difrifol

ar y meddylddrychau n fodoliaeth y priodoleòdau rhag-grybw yll-

edig yn y Duwdod, a gwelir, mor bell ag y mae ei hriodoleddau

yn dal cyssyiltiad, fod syifaen safaclwy wedi ei gosod er gweith-

redu ffyád ynddo ef er bywyd ac iacha«dwriaeth. O hnwydd
gan fod Duw yn meddu y briodoledd o wybodaelh, gall wneulhur

yn adnabyddus i'w saint bob pelh anghemlieidiol er tn liiach-

awdwriaeth ; a chan ei fod yn meddu y briodoledd o allu, mae yn

aìluog drwy byny iV gwaredu oddiwrth alìu pob gelynion ; a

than weled, hefyd, fod cyfiawnder yn briodoledd o'r Duwdod,

yuiddyga tuag atynt ar yr egwyddor o gyfiawnder ac uniondeb, a

rhoddir iddynt wobr gyfiawn am eu holl flinderau a'u dyoddef-

iadau o achos y gwiriouedd. A chan fod barn yn briodoìedd o'r

Duwdod hefyd, gall ei saint feddu yr ymdtliried mwyaf diysgog

y cânt mewn amser cyfaddas waredigaelh gyflawn o ddwylaw eu

holl eiynion, a buddugoliaelh drwyadl ar bawb fu yn ceisio eu

niweidio a'u dystrywio. A chan fod trugaredd hefyd yn briodol-

edd o'r Duwdod, gall ei saint feddu ymddiried y caiíl' ei weilhredu

tuag atynt hwy, a thrwy weithrediad y briodoledd bono tuag atynt

hwy, bydd cysur a dyddanwch yn cael eu gweinyddu iddynt yn

heiaeth, yn nghauol eu lioll fliuderau a'u helbulon. Ac, yn

ddiweddaf, gan wybod fod gwiiiunedd yn briodcledd o'r Duwdod,

mae'r meddwl yn cael ei arwain i orfoleddu yn nghanol ei holl

dreinlon ai demtasiynau, mewn gobaith o'r gogoniant bwnw a

ddygir yn nadguddiad lesu Grist, ac yn ngolwg y goron hono a

osodir or benau y saint yu y dydd y cyfrauo yr Arglwydd

wobrwyon iddynt, ac mewn dysgwyliad o'r pwys tragywyddol o

ogouiant a addawodd yr Argl^ydd dywallt arüynt, pun y dwg efa
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hwynt i ganul oi orseJJfainc i Jrigo yn ui wyJJfoJ yn Jragy-

wyJdol.

Mewn golwg, yute, o foJoliaelh y prioJolcJJau hyn, gall

ffyJJ y saint JJyfoJ yn rhyfeJJol o gryf, yn llawn cyfìawnJer er

ìnawl a gogoniant i DJuw, a gall ymorchestu ei JylanwaJ galluog

wrth chwilio am JJoethineb a dealltwriaeth, nes y bydJo eJi
cael gwyboJaeth o bob peth porthynol i fywyj ac iachawd-

wriaetli.

Y fath, ynte, yw y sylfaen sydd weJi ei gosoJ, trwy dJaJguJJ-

iaJ o brioJoledJau Duw, er gweithreJu ffyJd yuddo er bywyd ac

iachawdwriaeth; a chan weleJ mni priodoleJdau y Duwdod yw y
rhai hyn, eu boJ yn angbyfnewidiol—yr un ddoe, hedJyw, ac yn

dragywyJJ—yr hyn syJJ yn rhoddi i feddyliau Saint y Dyddiau

DiweJJaf yr un gallu ac awdurdoJ i weithreJu flydJ yn Nuw, ag

a feddai Saint y dyddiau gynt ; fel ag y raae'r holl saint yn y
peth hyn, wedi bod, yn bod, a pharhant i fod yn debyg hyd

ddiwedJ amser; o herwydd nid yw Duw yn cyfnewid, o ganlyniad

mae ei briodoleddau a'i gymmeriad yn parhau yr un fath dros

byth, A chan mai trwy ddadgudJiad y rhai hyn y mae sylfaen

wedi ei gosod er gweithredu ö'ydd yn Nuw i fywyd ac iachawd-

wriaeth, mae y sylfaen, o ganlyuiad, er gweithredu ffydd wedi bod,

yn bod, ac i barhau byth i fod yr un ; fel ag y mae pawb wed*

cael, ac i gael, braint gyfartal.

DARLITH V.

Yn ein darlithiau blaenorol sylwasom ar fodoliaeth, cymmer-

iad, perffeithderau, a phriodoleddau Duw. Yr hyn a feddyliwn

wrth berffeithderau yw, y perffeithderau sydd yu perthyn i hoU

briodoledJau ei natur. Cawn lefaru, yn y ddarlith hon, am y

Duwdod—yr ydym yn meddwl y Tad, Mab, ac Ysbryxl Glân.

Y mae dau berson ag sydd yn cyfansoddi y gallu mawr, digy.

ffelyb, llywodraethol, a goruchel, dros bob peth— trwy y rhai y

crewyd ac y gwnaethwyd pob peth, a'r a grewyd ac a wnaethwyd,

pa un bynag ai gweledig ai anweledig—pa un bynag ai yn y

nefoedd, ar y ddaear, neu yn y ddaear, odditan y ddaear, neu

Hrwy y gwagle annherfyuol. Hwynt-hwy yw y Tad a'r Mab

—

.saae y Tad yn berson o ysbryd, gogoniant, a gallu, yn meddu pob
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perffeithrwydd a chyflawnder—mae y Mab, yr hwn sydJ yf*

tnynwes y TuJ, person o dabernacl, wedl ei wneuthur neu ei

lunio yn dcbyg i dJyn, neu yu iinll a delw Jyn, neu yn hytrach

Uuniwyd dyn yu ol t;i luu a'i Jdelw el'; mae el'e htfyd yn wir

luu a delw person y TaJ, yn meJJu hnll gyflawnder y TaJ, neu

r uti cytìawnder gyda'r Tad ; wedi ei genedlu n hono, a'i orJeinio

er cyn seiliaJ y byd i fod yn îawn dros bechodau y sawl a gredai

yn ei enw, a gelwir el' yn Fab p herwyJJ y cnawd— ac ymostyng

odd oiewn dyoddefiadau yn is nag y gallai dyn ddyoddef; neu,

inewn geirìau ereill, dypddefçdd ddyoddefiadau mwy, a gosodwyd

el'yn agoreJ i wrihwyuebiaJau mwy pwerns nag y gallai un Jyn

fod. Ond er hyny oli, çadwpdd gyfraith Duw, ac arosodd heb

bechod, gan ddangos trwy hyny eî fod yn ngallu dyn i gadw y

gyfraith ac aros hel'yd heb bechod; ac hefyd, inai trwyddo ef y
gallai barn gyfiawn ddyfod ar bob cnawd, ac ful y buasai i bawb

na roJiout yn ol cyfr&ith í)uw, guel eu conderunio yn gyfiawn

gan y gyfraith, ac i fod heb un esgus dros eu pechodau. Ac efe

yn uuiganedig y Tad.y'n llawn gras a gwirionedd, ac wedi gorch-

fygu, a dderbyniodd gytìawnder o ogoniant y Tad—gan feddu yr

un meddwl gyda'r Tad, yr ìiwu feJJwl yw yr Ysbryd Glân, ag

sydd yn dwyn tystiolaeth o'r TaJ a'r Mab, a'r tri hyn un ydynt;

neu, mewn geiriau ereill, mae y tri hyn yn cyfansoddi y gallu

mawr, digyffelyb, Uywodraetbol, a goruchel dros bob peth ; trwy

y rhai y crewyd ac y g*naethwyd pob peth, a'r a grewyd ac a

wnaethwyd, a'r tii byn syJJ yn cyfansoddi y Üuwdod, uc un

ydynt ; mae y Tad a'r Mab yn meddu yr un meddwl, yr un

doethineb, gogoniant, gallu, a cliyflawnder—yn llanw oll yn oll;

y Alab wedi ei lanw â ehytlawnder o'r meddwl, gogoniant, a

galiu; neu, mewn geiriau ereill, ng ysbryd, gogoniant, a gallu y
Tad—yn meddu pob gwybodaeth a gogoniant, a'r un deyrnas

—

yn eistedd ar ddeheulaw y gallu, ar wir lun a delw y Tad, yn

gyfryngwr dros dJyn—wedi ei lanw â chytìawnder meddwl y Tad;

neu, mewn geiriau ereill, ag ysbryJ y TaJ, yr hwn ysbryd a

Jywelìtir i waereJ ar bawb a gredant yn ei enw ac a gadwant

ei orchymynion; a'r holl rai hyny a gaJwant ei orchyinynion a

gynnyJJant o rus i ras, a deuaut yn etifeddiou o Jeyrnas nrfoedd»

a chyd-ctifeddion ag lesu (írist; yn meddu yr un meddwl, weJi

eu cyfnewij i'r un llun a delw, hyd y nod ei wir lun Et' sydd yu

Jlanw ol! yn ollj «edi eu Hanw á chyílawnder oi ogoniant. a



'd'yfod yn un ynddo ef, megys y mae'r Tud, Mab, u<; Yibryd G l;\n

yn un.

Oddiwrth yr hanes blaenorol am y Duwdod, yr hwn a roddir

yn ei ddadguddiadau, mae y saint wedi gosod sylfae.n safadwy er

gweithredu ffydd i fywyd ac iachawdwriaeth, trwy iawn a chyf-

ryngdod lesu Grist; trwy waed yr hn y aiacnt yn cael maddeu-

ant pöchodau, ac hefyd wobr 'sicr wedî ei thiysori iddynt yn y
nefoedd, hyd y nod o gyfranogi o gyrlawnder y Tad a'r Mab trwy

yr Ysbryd. Megys y mae'r Mab yn cyfro.nogi o gyflawnder y
Tad trwy yr Ysbryd, felly y mae'r saint, trwy yr ün Ysbryd, i fod

yn gyfranogion o'r un cyflaw'rider, i fwynhau yr un gogoniant ; ò

herwydd megys y mae'r Tad a'r Mab yn un, felly, mewn cyffelyb

fodd, y mae'r saint i fod yn un ynddynt hwy. Trwy gariad y
Tad, cyfryngdod Iesu Grist,a dawn yr Y'sbryd Glân, y maent

'hwy i fod yn etifeddion i Ddtiw, a chyd-etifeddion ag íesu

Grist.

DARLITH VI.

Wedi sylwi yn y darlithiau blaenorol ynghylch y meddyl-

ddrychau o gymmeriad, perffeithderau, a phriodoleddau Duw;

cawn yn nesaf sylwi ynghylch y wybodaeth sydd yn rhaid i ber-

sonau gael, fod y dull o fywyd a ddilynant yn unol ag ewyllyS

Duw, fel y byddont yn cael eü galluogi i weithredu ffydd ynddo

ef i fywyd ac îacbawdwriaeth.

Mae y wybodaeth hon yn llanw lle pysig mewn crefydd ddad-

guddiedig; oblegid trwyddi y galluogid yr henafiaid i ddyoddef

megys yn gweled yr hwn sydd yn auweledig. Mae gwybodaeth

wirioneddol i unrhyw berson fod y dull o fywyd a ddilyna yn

unol ag ewyllys Duw, yn anghenrheidiol anhebgorol er ei alluogi

î gael yr ymddiried hwnw yn Nuw, heb yr hwn ni all neb

gyrhaedd hywyd tragywyddol. Hyn oedd yn gallüogi y saint

cyntefig i ddyoddef eu holl flicderau a'u herlidigaethau, ac i fod

yn llawen pan yr yspeilid hwy o'u meddiannau, gan wybod (nid

credu yn unig) fod ganddynt hwy olüd mwy parhaus. Heb-

ìeaid x, 3-1.

Gan eu bod yn meddu sicrwydd eu bod yn dilyn duil ag oedd

•yn unol ag ewyllys Duw, galluogid hwynt i gymmeryd, nid yti
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nnig yspeiliad en nwyddau a dystrywiad eu heiddo, yn Uawen,

ond hefyd i ddyoddef marwolaeth yn ei ddulliau erchyllaf; gan

wybod (nid credu yn unig) fod ganddynt, pan fyddo eu daearol

dý o'r babell hon yn ymddattod, adeilad gan Dduw, t nid o

waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd. 2 Corinthiaid v, 1.

Y fath oedd, ac a fydd o hyd, sefyllfa saint Duw, fel os na fydd

gandd\nt wybodaeih eg'ur fod y llwybr a ddilynant yn unol ag

ewyllys f)nw, ânt yn anesmwyrh yn en meddyliau, a diffygiant

:

o herwydd v í'ath ydyw y gwrthwynebiad sydd wedi bod, ac i fod

hyd, vn nghaionau angbredinwyr a'rsawl nad adwaenant Dduw,

yu erbyn efengyl bur a dihalog y nefoedd (vr unig beth sydd

yn sicrhau bywyd traijywyddol), fel yr erlidiant hyd yr eithaf

bawb a addolant Dduw yn ol ei ddadguddiadau, a dderbyniant y

gwiíionedd yn y cariad o hono, ac a ymddarostyngant eu hunain

i gymmeryd eu harwain a'u cyfarwyddo gan eu hewyllys; a'u

gyru hwynt i'r fath eithafoedd, fel nad allai dim yn fyr o wybod-

aeth sicr o'u bod yn anwyliaid y nefoedd, a'u bod wedi derbyn

y cynllun hwnw a sefydlodd Duw er achub dyn, eu gallungi

hwynt i weithredu yr ymddiried hwnw ynddo sydd yn anghen-

rheidiol iddynt er gondifygu y byd, a meddu y goron hono o

ogoniant a roddir yn ngiiadw i'r rhai a ofnant Dduw.

Er i ddyn roddi i lawr ei gyfan, ei gymmeriad a'i air da, ei

anrhydedd a'i ganmoliaeth, ei enw da yn mhlith dynion, ei dai,

ei diroedd, ei frodyr a'i chwiorydd, ei wraig a'i blant, ac hyd y
nod ei fywyd ei hun hefyd—yn cyfrif pob peth yn dom ac yn

golled er mwyn godidawgrwydd gwybodaeth íesu Grist— gofyiia

í'wy nag yn unig grediniaeth neu dybiaeth ei fod yn gwneuthur

ewjilys Duw ; ond gwybodaeth sicr, yn gwirio y cailf, wedi i'r

dyoddefiadau hyn ddarfod, fyned i mewn i dragywyddol or-

phwysfa, a bod yn gyfranog o ogoniant Duw.

O herwydd os na fydd person yn gwybod ei fod yn rhodio yn

01 ewyllys Duw, buasai yn taflu sarhad ar urdda6 y Creawdwr, pe

dywedai y byddai efe yn gyfranogwr o'i ogoniant pan fuasai wedi

darfod à phetbau y bywyd hwn. Ond pan fyddo ganddo y wyb-

odaeth hon, ac yn gwybod yn ddiammheuol ei fod yn gwneuthur

ewyllys Duw, gall ei ymddiried fod yr un mor gryf y bydd yn

gyfranogwr o ogoniant Duw.

Gadewch i ni sylwi yma, nad yw crefydd na ofyno aberthiad o

bob peth, byth yn meddu digon o allu i gynnyrclui y ffydd ang-
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licnrlieidiol i fywyd ao iachawdwriaeth ; o herwydd, oddiar fodol-

iaeth cyntaf dyn, ni ellid byth nieddu y ffydd anghenrheidinl er

mwynhau bywyTd ac iachawdwrìaeth, heb aberthiad o bob j)pth

daearol. Trwy yr aberthiad hwn, a hwn yn unig, y rnae Duw wedi

unÌHÌnio i ddynion fwynhau bywyd tragywyddol; a thrwy gyfrwng

yr aberthiad o hob peth, y rnae dynion yn gwybod eu bod yn
swneuthur y pethau sydd yn gyinmeradwy yn ngolwg Duw.

Pan fyddo dyn yn cynnyg aberihu pob peth sydd ganddo er

mwyn y gwirionedd, heh hyd y nod arbed ei fywyd, a chrifdu

gerbron T)uw ei fod wedi ei alw i wneyd yr abertbiad hwn ohlegid

ci fod yn ceisio gwneuthur ei ewyllys, y mae yn gwybod, yn

ddiamniheuol, fod ac y gwua Duw dderbyn ei aberth a'i offi wni,

ac nad ydyw wedi, ac na wna, geisio ei wyneb ef yn ol'er. Dan

y r amgylchiadau hyn, ynte, gall efe gyrliaedd y ft'ydd anglien-

rhéidiol er iddo ddai yafael ar fywyd tragywyddol.

üfer yw i bersonau ddychymmygu iddyni eu hiinain eu hod yn

etîfeddion gyda'r rhai hyny, neu y gallant fod yn etifeddion gyda

hwynt, ag sydd wedi offrymu eu holl eiddo yn aberth, a thmy

hyny feddu ffydd yn Nuw a fl'afr gydag ef, fel ag i gyrhaedd

bywyd tragywyddol, os na fydd iddyut hwy, yn yr un modd,

offrymu idlo ef yr un aberth, a thrwy yr aherth hn, gyrhaedd

v wybodaeth o'u hod wé'di en cymmeradwyo ganddo ef.

Wrth offrymu abeithau y cafodd Abel, y merthyr cyntaf, wyb-

odaeth o'i gymmeradwyaeth gyda Duw. Ac o ddyddi.ui Abel

gvfiawn hyd yr amser piesennol, mae y wybodaeth sydd »an

ddynion eu bod yn gymmeradwy yn ngolwg Duw, yn cael ei

meddu trwy offrymu aberth. Ac yn y dyddiau diweddaf, cyn y
delo yr Arglwydd, y mae i gasglu ynghyd ei saint ag sydd w^î

gwneuthur cyfammod ag ef, trwy aberth. Salm i, 3, 4, 5. " Ein

Duw ni a ddaw, ac ni hydd dystaw : tân a ysa o'i flaen ef, a

thymhestl ddirfawr fydd o'i amgylch. Geilw ar y nefoedd ndd

uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei hobl. Cesglwcb fy saint ynghyd

ataf fi, y rhai a wnaethant gyfammod â mi trwy aberth.''

Y rhai hyny, ynte, Bydd yn gwneuthur yr aberth, a gânt y
dvstiolaeth o fod eu llwybr yn dda yn ngolwg Duw; a'r rhai

hyny sydd â'r dystiolaeth hon ganddynt, a gânt ffydd i ddal

ga.ael ar fywyd tragywyddol, ac a alluogir, trwy ffydd, i barhau

hvd y d.wedd, ac i dderhyn y goron a gedwir i'r rhai a garant

ymddang' siad yr Arglwydd Iesu Grist. Ond ni all y rhai hyny
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nad ydynt n gwneyd yr aborthiad fwynhau y ffydd hon, o her-

wydd y mae dynion yu ddibynol ur yr aberthiad hwn mewn trel'n

i feddu y fl'ydd hon : o ganlyniad, ni allaut ddal gafael ar fywyd

tragywyddol, o herwydd nid yw dadguddiadau Duw yn sicrhau

iddynt yr awdurdod i wneuthur felly, ac heb y sicrhad hwn ni

allai ffydd fodoli.

Darfu i'r holl saiut am y rhai y mae genym hanes yn holl

ddadguddiadau Duw sydd mewn bod, gyrhaedd y wybodaeth a

feddent o'u cymmeradwyaeth yn ei olwg, trwy yr aberth a oífrym-

ent iddo ef ; a thrwy y wybodaeth a gyrhaeddwyd fel hyn, daeth

eu ffydd yn ddigon cryf i ddal gafael yn yr addewid o fywyd

tragywyddolj.ac i ddyoddef yn gwelëd yr hwn sydd yn anweledig;:

a galluogwyd hwynt trwy ffydd, i ymladd â galluoedd y ty-

wyllwch, ymdrechu yn erbyn dichellion y gwrthwynebydd, gorch-

fygu y bÿd^a chyrhaedd amcan eu ffydd, hyd y nod iachawd-

wriaeth eu heneidiau.

Ond y rhai hyny nad ydynt wedi gwneyd yr aberthîad hwn i

Dduw, ni wyddant fod y llwybr a ddilynant yn gymmeradwy \n
ei olwg; cànys pa beth bynag oedd eu crediniaeth nen eu hopin-

iwn, yr oedd yn fater o ammheuaeth ac ansicrwydd yn eu

meddwl; a lle byddo ammlieuueth ac ansierwydd, nid yw ffydd

yno, ac nis gall fod. O herwydd nid yw ammheuaeth a ífydd yn

bodoli yn yr un person ar yr uu amsei' ; fell nid all persdnaiií

sydd â'u meddyliau dan ammheuon ac ofnau, í'eddu ymddiried

diysgog; a lle na byddo ymddiried diysgog, y mae ffydd yno yns

wan; a lle byddo ffydd yn wan, ni fydd y persouau yn alîuog ii

ymdrechu yn erbyn y gwrthwynebiadau, y trallodion, a'r blin-.

derau a gyfarfyddant mewn trefn i fod yn etifeddinn i Dduw, a-

chyd etifeddion â Christ Iesu ; ac ânt yn flinedig yn eu medil-.

yliau, a chaiff y gwrthwynebwr al!u drostynt i'w dystrywio

hwynt.

DARLITH VII.

Yn y darlithiau blaenorol yr ydym wedi sylwi pa beth oedd

ffydd, a'r gwrthddrycli ar ba un a gorphwysai. Yn unol â'n

cynllun, awn yn awryn mlaen i lefaru ain ei hëffeithiau.

Gan ein bod wedi gweled mewu darlithiau blaenorol, mai ft'ydd

oedd y.r egwyddor o weithrediad ac o allu. yn nihub bod deallgan
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íath hyn, gynnyg dadguddio ei holl effeithiau; nid yir ycbwaith

yn aughenrheidiol i'n dyben i wneuthur felly, ob'.egid buasai yn

cyunwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, ac amgylchu holl

greadigaethau Dnw, yr.ghyd â'n holl arorywiaelhau diddiwedd ;

'> herwydd ni ffurfiwyd un byd etto na ffurfiwyd trwy ffydd, ac ni

l'ti yehwaith nn bod deallgar ar un o greadl-'yacthau Duw, yr hwn

ni ddaeth yno trwy tì'ydd l'el ag y bodolai ynddo ef ei hun neu

rriewh rhyw'fod arall ; ni fu çyfnewidiad na chwyldrond yn un o

gr^ai'.igaethnu Duw, na effeithiwyd tnvy ffydd; ac ni fydd cyf-

neuídrad na ehwyldroad, 09 na effeithir ef yn yr un dull. yrt un

greadigaethau eang yr Hoilalluog, o herwydd tcwy ff. i.'d y ma'e

y Dùwdod yn gweithio.

Gadewch i ni ynia gvrtrtyg rbyw eglurhad roewn perthynas i

ffydd, fél- y bydilo ein raeddwl yn cael ei amgyffred yn eglur.

Gol'ynwn, ynte, pa beth aydd i ni ei ddeall wrfh fod dyn yn

gweithio trwy'ffydd? Atebwn—yr ydym yn deall, pan fyddo

liyn yn gweithio trwy ffyd'd, ei fod yn gweithio trwy ymegniad

ineddyliol yn lle trwy allu corfibrol. Trwy eiriau, yn ile yra-

rirechu â'i alluoedd corfforo!, y mae pob bod yn gweithio pan y
niae yn gweithio trwy tfydd. Dywedodd Duw, " Bydded gnleuni,

n goleuni a l'u.'' Llefarodd doslitia, a'r goleuadau uiawrion a

greodd Duw a safsilnt yn llonÿäd. Gorchyrüynurid Elias, a

chauwyd y nefoedd am yr yspaid dair blynedd a chwe ruis, fel

na wlawiodd ddira
;
gorchymynodd drachefn, a'r neloedd a oll-

yngodd wlaw i waered, Gwnaed hyn oll trwy ffydd. A dywed

yr íachawdwr, " Pe byddai genych ffydd gymmaint â gronyn o

had mwstardd, chwi a ellych ddywedyd wrth y sycaroorwydden

bon, Ymddadwreiddia, a phlaner di yn y môr; a hi a ufyddhäaí

i cliwi.'' M iii) tì'ydd, ynte, yn gweithio trwy eiriau; a thrwy y
riiai liyn yr oedd, ac y bydd, ei gweitbredoedd mwyaf nerthol ya

cael eu eytìawni.

Yn ddiau ni ofynir genym i brofi mai dyma yr egwyddor ar ba

tui y n»ae holl dragywyddoldeb wedi, ac etto i, weithredu ; o lier-

wydd rhaid i bob meddwl ystyriol wybod, mai trwy y gallu hirn

y tnae holl luoedd y nefoedd yn cyflawni eu gweithredoedd o

ryfeddod, mawrerid, a gogoniant. Symuda angylion o le i )e trwy

rinwedd y gallü hwn ? trwyddo y galluogir hwyut i ddisgyn o'r

nefuedd i'r ddaearj ac oni buasui y gallu ffydd, ni alleni byih
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foi[ yn ysbrydion gwasanaethgar i'r rhai a fyddent etifeddion

iachawdwriaeth, ac ni allent ychwaith weithredu fel cenadon

uefol, oblegid byddent yn amddifad o'r ^gallu anghenrheidiol er

eu galluogi i wneuthur ewyllys Duw,

Nid yw ond yn anghenrh«idiol i ni ddweyd fod yr lioll gread-

igaeth weledig, fel ag y mae yn bodoli yn awr, yn effaith ffydd.

Trwy flÿdd y cafodd ei tfurfio, a thrwy allu ffydd y mae yn

parhau yn ei ffurf sefydledig, a thrwy yr hon y mae'r planedau

yn syinud oddiamgylch eu cylchdroadau a gwreiehioui allan eu

gogoniant. Felly, ynte, fiydd yn ddiau yw yr egwyddor gyntaf

yn y wyddoreg o dduwinyddiaeth, ac wedi ei deall arweinia y

meddwl yn ol at y dechreuad, ac a'i caria yu mlaen at y diwedd
;

neu, mewn geiriau ereill, o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb.

Gan mai ífydd, ynte, yw yr egwyddor trwy yr hon y roae'r

lluoedd nefol yn cyfiawni eu gweithredoedd, a thrwy yr hon y
maent yn mwynhau eu holl ddedwyddwch, gallwtì ddysgwyl ei

bod yn cael ei gosod allan mewn dadguddiad oddiwrth Dduw, fel

yr egwyddor ar ba un y rhaid i'w greaduriaid ef i lawr yma weith-

redu, mewn trefn i gyrhaedd y dedwyddwch a fwynheir gan y
saint yn y byd tragywyddol; ac y buasai Duw, pan gymmerai

arno i gyfodi dynion i fyny er mwynhad iddo ei hunan, yn dysgu

iddynt yr anghenrheidrwydd o fyw wrth ffydd, a'r anmhosibl-

rwydd oedd i fwynhau dedwyddwch tragywyddoldeb hebddi, gan

weled fod holl effeithiau tragywyddoldeb yn efl'eithiau ffydd.

Gan hyny dywedir, ac yn briodol hefyd, mai heb ffydd an-

mhosibl yw rhyngu bodd Duw. Pe gofynid—paham y mae yn

anmhosihl i ryngu bodd Duw heb flydd ? yr ateb fyddai—o her-

wydd heb ffydd anmhosibl yw i ddynion gael eu bachub; a chau

fod Duw yn ewyllysio iachawdwriaeth dyn, mae yn rhaid iddo,

wrtb. gwrs, ewyllysio fod ganddynt tfydd ; ac ni ellid rhyngu ei

fodd heb fod hyny ganddyut, neu ynte boddionid ef yn eu

dystryw.

Oddiwrth hyn gallwn ddysgu, fod yr amrywiol annogaethau

a roddwyd trwy ddynion ysbrydoledig, i'r rhai liyny a dderbyn-

iasantair yr Argiwydd er cael ffydd yuddo, ddim yn bethau canolig

a chyffiedin, ond yn bethau goreu o bob peth, a hyny oedd—

o

herwydd hebddi nid oedd iachawdwriaeth, yn y byd yma, nac yn

yr hwn sydd i ddyfod. Pan ddechreuo dynion fyw trwy ffydd,

d^chreuant ddyfod yn agos at Dduw ; a phan fyddo ffydd wedi ei
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pherffeithio maent yn debyg iddo ; ac o herwydd H fod ef wedl

ei iiclnili, raaent hwytliuu wedi eu hachub hefyd; oblegid byddant

hwy yn yr un sefyllfa ag y bydd ef ynddi, canys y maent wedi

dyfod ato ef; a phan ymddangoso efe byddant yn debyg iddo,

oblegid gwelant ef megys ag y raae.

Fel y mae'r holl greadigaeth weledig yn effaith fTydd, felly y
mae iachawdwriaeth hefyd—meddyliwn iachawdwriaeth yn ei

ystyr mwyaf cyunwysfawr, pa un bynag ai tymmorol neu

ysbrydol. Mewn trefn i osod y pwnc hwn yn eglur o flaen j
meddwl, gadewch i ni ofyn pa sefyllfa y rhaid i berson fod ynddo

er cael ei achub ? neu pa beth yw y gwahaniaeth rhwng dyn

wedi ei achub a dyn heb ei achub ? Atebwn, oddiwrth yr hyn

a welsoin yn flaenorol ain y bydoedd nefol, mae yn rhaid eu bod

yn bersonau a all weithio trwy ffydd, ao yn rai sydd yn alluog,

trwy ffydd, i fod yn ysbrydion gwasanaethgar i'r rhai a gânt fod

yn etifeddiou iachawdwriaeth ; a rhaid iddynt gael ffydd er eu

galluogi i weithredu yn mhresennoldeb Duw, onide ni allant pael

eu hachub. A'r hyn sydd yn cyfansoddi y gwir gwahaniueth

rhwug person wedi ei achub ac un heb ei achub yw—y gwahan-

iaeth yn ngradd ei ffydd—mae ffydd uu wedi dyfod yn ddigon

perffaith i gydio mewn bywyd tragywyddol, ac uicl ydyw eiddo y
llall. Ond i fod dipyn yn fwy manwl, gadewcl) i ni ofyn—pa le

y cawn afael ar gynddelw, i lun yr hwn y gellir eiu tebygoli,

mewn trefn i ni gael ein gwneyd yn gyfraungion o fywyd ac

iachawdwriaeth ? neu, mewn geiriau ereill, pa le y cawn afael ar

fod wedi ei achub ? o herwydd os cawu afael mewn bod wedi ei

«chub, gallwn gael gwybod heb lawer o anhawsdra beth raid i

ereill fod er cael eu hachub.—Tybiwn na fydd yn fater o ddadl,

Ba all dau fod sydd yn aunhebyg i'w gilydd gael eu hachub ; o

herwydd yr hyn sydd yn cyfansoddi iachawdwriaeth un, a gyfan-

sodda iachawdwriaeth pob creadur a achubir; ac os cawn afael

mewn un bod wedi ei achub rn yr holl greadigaeth, gallwn weled

beth raid i bawb ereill fod, neu fod heb en hachub. Gofyuwn,

ynte, pa le mae y cynddelw ? neu pa le mae y bod sydd wedi ei

achub ? Yr ydytn yn penderfynu, yughylch yr ateb i'r cwestiwn

hwn, na fydd un ddadl yn mhlith neb sydd yn credu y Beibl, mai

Crist ydyw : cytuua pawb yn hyn, mai efe yw y cynddelw neu

safon iachawdwriaeth ; neu, raewn geiriau ereill, ei fod yn fòd

vedi ei achub. A phe byddai i ni barhau ein cwestiyuo, a gofyn
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pn fodd y tnae efe wcdi ei achub ì ft at<'b fyddai—o herwydd eí

fbd yn fòd cyfiawn a santaidd ; a phe byddai mewn rhywbeth yn

wahanol i'r hyn ydyw, ni chawsai ei achub; o herwydd y mae ei

achubiaeth yn ymddibyuu ar ei fod yn gymhwys yr hyn ydyw, a

dim arall ; o herwydd pe byddai yn bosibl iddo gyfnewiJ yn y
radd leiaf, mor sicr y pallai ei iachawdwriaeth, ac y collai ei holl

lywodraeth, gallu, awdurdod, a gogoniant, yr hjm sydd yn cyfan-

soddi iachawdwriaeth ; oblegid y mae iachawdwriaeth yn gyn-

nwysedig yn y gogouiant, awdurdod, mawredd, gallu, a'r Uywod-

raeth a fedda y Jehofa, ac nid raewn dim arall ; ac ni all un bod

ei feddu ond ei hunan, neu un tebyg iddo. Fel hyn y dywed

Ioan, yn ei epistol cyntaf, trydedd bennod, a'r ail a'r drydedd

adnod, " Anwylyd, yr awrhon meibion i Dduw ydym, ac nid an>

lygwyd etto.beth a fyddwn : eithr ni a wyddom, pan ymddangoso

efe, y byddwn gyffelyb iddo; oblegid ni a gawn ei weled ef megys

ag y mae. Ac y mae pob un sydd ganddo y gobaith hwn ynddo

«f, yn ei buro ei hun, megys y mae yntau yn bur." Paham puro

ei hun, megys y mae ynuu yn bur? O herwydd, os na wnant,

ni allant fod yn debyg iddo.

Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, I,efiticus xix, 2, " Llefara

wrth holl gynnulleidi'a meibion Israel, a dywed wrthynt, Byddwch

santaidd ; canys santaidd ydwyf fi, yr Arglwydd eich Duw chwi."

A dywed Pedr, epistol cyntaf, i, 15, 16. " Eithr megys y mae y
neb a'ch galwodd chwi yn santaidd, byddnch chwithau hefyd

santaidd yn mhob ymarweddiad : oblegid y mae yn ysgrifenedig,

Byddwch santaidd; canys santaidd ydwyf fi." A'r Iachawdwr a

ddywed, Matthew v, 48. "Byddwch chwi yn berffaith, fel y mae

eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn berfi'aith."—Pe j/ofynal

rhywun, beth yw'r achos o'r holl ddywediadau hyn ? mae'r aîeb

i'w gael oddiwrth yr hyn a ddyfynwyd yn tíaenorol o epistoi Ioan,

scf pan yraddaugoso efe (yr Arglwydd), y bydd ei saint yn gyff-

elyb iddo ; ac os na fyddant hwy yn santaidd, megys y mae

yutau yn santaidd, ac yn berffaith, megys y mae yntau yn ber.

ffaith,ni allant fod yn debyg iddo; oblegid ni all un bod fwynbau

ei ogoniant heb feddu ei berffeithderau a'i santeiddrwydd, ddim

fwy nag y galleut deyrnasu yn ei deyrnas heb ei allu.

Mae hyn yn gosod allau yn eglur briodoldeb dywediad yr

Iachawdwr, sydd yn ysgrifenedig yn nhystioîaeth îoan, xiv, 12.

" Yn wir, yu wir, uieddaf i chwi, Yr hwn sydJ yn credu yn»f fi,
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y gweithredoedd yr wyf fl yn eu gwneuthur, yntau hel'yd a'u

gwna, a mwy nâ'r rhai hyn a wna efe : oblegid yr wjrf fi yn

myned at í'y Nhad." Trwy gymuieryd hyn mewn cyssylltiad

a rhai o'r dywediadau yn ngweddi yr Iachawdwr, ysgrifi-nedig

yn y ddwyfed bennod ar bymtheg, rhoddir eglurliâd roawr ar oi

ymadroddion. Dywed, yn y 2(), 21, 22, 23, a'r 24 adn., " Ac nid

wyf yn gweddio dros y rhai hJTi yn unig, eithr dros y rhai

hefyd a gredant ynof fi trwy eu hymadrodd hwynt: fel y hyddont

oll yn un ; megys yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a ininnau ynot ti

;

í'el y byddont hwythau un ynom ni : fel y credo y hyd roai

tydi a'm hanfonaist i. A'r gogouiant a roddaist i mi, a roddais

iddynt hwy ; fel y byddont un, megys yr ydym ni yn un : myfi

ynddynt hwy, a thithau ynof fi ; fel y byddont wedi eu perffeithio

yn un, ac fel y gwypo y byd mai tydi a'm hanfonaist i, a charu

o honot hwynt, megys y ceraist fi. Y Tad, y rhai a roddaist •

mi, yr wyf yn ewyllysio, lle yr wyf fi, fod o honynt hwythau

befyd gyda myfl; fel y gwelont fy ngogoniant a roddaist i mi

:

oblegid ti a'm ceraist cyn seiiiad y byd."

Mae yr holl ddywediadau hyn wedi eu gosod ynghyd, yn

rhoddi darluniad mor eglur o sefyllfa y saint gogoneddedig ag

y gallai iaith roddi—y gweithredoedd a wnaeth yr Iesa yr

oeddynt hwy i'w gwneyd, a gweithredoedd mwy nà'r rhai liyny a

wuaeth efe yn eu plith a gawsent hwy gydawni, ahyny o herwydd

ei fod ef yn myned at y Tad. Nid yw efe yn dweyd y caent

Avneyd y gweithredoedd hyn mewn amser; ond y caent wneyd

gweithredoedd mwy, o herwydd ei fod yn myned at y Tad>

Dywed yn y 24aiu adnod—" Y Tad, y rhai a roddaist i mi, yr wyf

yn ewyUysio, Ue yr wyf fi, f"d o honynt liwythau lWyd gyda

myfi; fel y gwelont fy ngogoniant." Mae y dywediadau hyn»

trwy eu cymmeryd yn gyssylltiedig, yn ei wneyd yn eithaf eglur'

am y gweithredoedd mwy ag oedd y rhai hyny a gredent yn ei

enw ef i'w cyfiawni, mai yn nhragywyddoldeb yr oeddynt i gael

eu cyflawni, lle yr oedd ef yn myned, a lle y gallent hwy weled e\

ogoniant. Yr oedd wedi dweyd mewn rhan arall o'i weddi, ei

fod yn dymuno ar ei Dad fud y rhai byny a gredent yi'ddo el',

gael bod yn un ynddo ef, megys ag yr oedd efe a'r Tad yn un

yn eu gilydd. Ac nid wyf yn gweddio dros y rhai hyn (yr Apos-

tolion) yn unig, ond hefyd dros y rhai a gredant ynof fi trwy eu

geiriau hwyut, fel y byddont hwythau oll yn uu ; hyny y w, y rhai a
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'gTe'dant ynddoef '.rw'y eiriau yr apostolion, yn gystal â'r aposoliöft

eu hunain, fel y byddent oll yn un, megys yr wyt ti, y Tad, ynof

fi, a minnau ynot ti ; Fel y byddont hwythau un ynom ni.

Pa iaith a all fod yn eglurach nâ lion ? Mae yn ddiau fod

yr Iaohawdwr yn golygi: ei fod yn cael ei ddeall gan ei ddyscybl-

ion, a llefarodd fel y gallent ei ddeall ef; o herydd y mae yn

mynegi wirh ei Dad, mewn iaith anh&wdd ei chámsynied, ei

focî atn i'w ddyscyblion, hyd y nod yr oll o honynt, i fod fel ei

l.uiian a'r Tad, oblegid fel yr oedd efe a'r Tad yn un, y gallent

hwythau fnd yn un gyd'a hwynt. Ac y mae yr hyn a ddywedir

yn y 22ain adnod yn tueddu i sefydlu y grediniaeth hon yn

fv y s-icr, os oes anghen atn rywbeth i'w sefydlu. Dywed,—" A r

gngoniant a roddaist i mi, a roddais iddynt hwy, fel y byddont

un, megys yr ydyui ni yn un." Fel pe dywedai, oddieithr i ldynt

gael y gogoniant a roddodd y Tad idd» ef, ni allent fod yn un

gyda hwynt; o herwydd dywed iddo roddi iddynt y gogoniant

a roddodd y Tad iddo ef, fel y gallent fod yn un ; neu mewn
geiriau ereill, i'w gwneuthur yü un.

Mae hyn yn llanw i fyny y mesur o hysbysrwydd ar y pwnc

hwn, ac yn dangos yn dra eglur, fnd yr lachawdwr yn dymuno

i'w ddyscyblion ddeall, eu bod i íoà yn gyfranogwyr gydag ei' yn

mhob peth, heb eitbrio hyd y nnd ei oguniant.

Nid yw braidd yn anghenrheidiol ytna i sylwi ar yr hyn a

sylwasom arno yn flaenorol, fod y gogoniant sydd gan y Tad a'r

Mab. yn bodoli o herwydd eu bod yn fodau cyfiawn a santaidd
;

a plie byddent yn ddifl'ygiol mewn un biiodoledd neu berfi'eith-

rwydd a feddant, ni allai y gogoniant syd'd ganddynt byth gael

ei fwynhau ganddynt hwy, o herwydd 'y mae yn ofynol eu bod

hwy yn gymhwys y peth ydynt niewn tief'n i'w fwynhau ; ac os

rìndd yr Iacha'wdwr y gogoniant hwn i iywrai ereül, rhaid iddo

wtieuther hyny yn y ftbrdd a ddesgrifir yn ei weddi ef at ei Dad
— irwy eu gwneutliur hwy yn utì ynddo ef, megys y mae ef a'r

'í'ad yu un. Wrtli wntuthur felly byddai yn rhoddi iddynt hwy

y gogoniant a toddodd ei Dad iddo ef ; a phan fyddo ei ddys-

cyblinn yn cael eu gwneuthur yn un gj'da'r Tad a'r Mab, megys

y üiae'r Tad u'r Mab yn un, pwy na wel briodoldeb dywediad yf

larhawdwr— " Y gweithredoedd yr wyf 'fi yn eu gwneuthur, chwi»

tl.au hefyd a'u guneueh, a mwy naV rhai hyu a wnewcb chwií

wolegul yr wyf fi yn myned at y Tad."
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Mao yr addysgiadau hyn o ciddo yr lachawdwr yn dan?ns ytr

cglur i ni natur yr iachawdwriaeth, a pha beth a gynnygiodd efe-

i'r teulu dynol pun y cynnygiodd eu hachub hwynt—iddo gynnyg

eu gwneuthur hwynt yn debyg iddo ei hunan, ac yr ocdd efe yn

debyg i'w Dad, cynddelw mawr yr holl fodau acliubol ; a bod

unrhyw gyfran o'r teulu dynol yn cael eu tebygoli i'w llun

hwynt^ yw eu hachub; a bod yn annhebyg iddynt yw eu dys-

trywio; ac ar y colyn mawr hwn y mae drws yr iachawdwriaeth

yn troi.

Pwy na wel, ynte, nad iachawdwriaeth yw effaith ffydd ? o

herwydd, fel ag yr ydym wedi sylwi yn tìaenorol, mae yr boll

fodau nefol yn gwithredu ar yr egwyddor hon ; ac oblegid eu

bod yn alluog i wneutliur felly y maent yn cael eu hachub,canys-

ni allai dim heblaw hyn eu hachub hwynt. Ac hon yw y wers

y nrae Duw y nefoedd, trwy enau et holl brophwydi santaidd, yn

ymdrechu ddysgu i'r byd. O achos hyny y dywedir wrthym^

mai heb ffydd anmhosibl i'w rhyngu bodd Duw ; a bod iaohawd-

wriaeth o ffydd, fel y byddai yn ol gras, fel y byddai yr addewid

yn sicr i'r holl had. Rhufeiniaid iv, )6. Ac Tsrael, yr hwn
oedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrhaeddodd ddeddf cyfiawn-

der. Paham ? Am nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd, ond

megys trwy weithredoedd y ddeddf;. canys hwy a dramgwyddas—

ant wrth y maen tramgwydd. Rhufeiniaid ix, 31, 32. A dyw.

edodd yr Iesu wrth y dyn a ddygodd ei fab ato, i fwrw allan y
cythraul oedd yn ei boe!)i,"Os gelli di gredu, pob peth a ali fod

i'r neb a gredo." Marc ix, 23. Mae yr ysgrythyrau hyn,

ynghyd â lluoedd o rai ereill a ellid ddyfynu yn gosod allan yn

eglur y goleu yn yr hwn yr oedd yr Iachawdwr, yu gystal â

Saìnty Dyddiau gynt, yn edryeh ar gynllnn iaohwdwriaeth. Ei

bod yn gylundraeth o ffydd—dechreua gyda ffydd, a pharha trwy

ffydd ; a phob bendith a geir mewn cysylltiad â hi r effaith ffydd

ydyw, pa uu a berthyna i'r bywyd hwn neu i'r hwn a ddaw. I

hyn y mae holl ddadgttddiadau Duw yn dwyn tystiolaeth. Os

oedd plant yr addewid yn bod, effeithiau ffydd oeddynt, heb

eithrio hyd y nod lachawdwr y byd. " Bendigedig yw yr hon a

gredodd," meddai Elizabeth wrth Mair, pan yr aeth i yinweled â

hi ; " cauys bydd. cynawniad o'r pethau a ddywedwyd wrthi

gan yr Arglwydd." Luc i, 45. Ac nid oedd genedigaeth Ioan

îedyddiwr yn llai mater o ffydd; o herwydd er i'w dad Zacharias
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gredu, cafodd ei dnro yn fud. A thrwy yr hnll rianeR o ddyfaía

byyd ac iachawdwriaeth, inater o ffydd ydyw
;

yr oedd pob

dyn yn derbyn yn ol ei ffydd— yn ol fel yr oedd ei ffydd,?fe"Uy

yr oedd ei fenditbion a'i ragorfreintiau ; ac nid oedd diiu \n cael

ei atnl oddiwrtbo pan fyddaì ei ffydd yn ddigonol i'w ddërbyn.

(ìallai gau safnau Ilewod, dill'odd angerdd tán, dianc rhag min

y cleddyf, dod yn giyf mewu rhyfel, a gyru byddiuoedd i tfoi

;

gallai gwragedd, trwy eu ffydd, dderbyn eu plant meirwon eil-

uaith; mewn gair, nid oedd dim yn anmhosibl gyda'r rhai a

feddent ffydd. Yr oedd p<>b peth yn ddarostyngedig i Saint y
dyddiau gynt, yn ol fel yr oedd eu ffydd. Trwy eu ffydd y
gallent gaei gweledigaethau nefol, gweinyddiad angylion, cael

gwybodaeth am ysbrydoedd y cyfiawn y rhai a berffeithiwyd, am
gyminanfa a chynnulleifa y rhai oyntaf-anedig, y riiai a ysgrif-

enwyd yn y.nefoedd, am Dduw, Barnwr pab, am Iesu Cyfryngwr

y testament newydd, a dyibd yn adnabyddus â'r drydydd nef,

clýwed a gweled pethau ag oedd yn annhraf thadwy, ond ag oedd
yn anghyfreithlawn i'w mynegi. Y mae Pedr, mewn golwg o
alìu ffydd, yn ei ail epistol, penod gyntaf, y cyhtaf', yr ai), a'r

trydydd adnodau. yn dweyd rth Saint y dyddinu gynt—" Gras
i cliwi a thangnefedd a amlhaer, trwy adnabod Duw, a lesu Grist

ein Harglwydd ni ; megys y rhoddes ei dduwicd allu ei i ni bob
peth a berthyn i l'ywyd a duwinldeb, trwy ei adnabod ef' yr hwn
a'n galwodd ni i ogoniant a rhin«tídd.'' Yn ei episiol cyntaf,

pennnd gyntaf, y trydydd, pedwarydd, a'r pumnied adnodau,
dywed, " Iìendígedig fyddo Düiv a Thad ein Haiglwydd Iesu
Grist, yr hwn yn ol ei fawr drugaredd a'n hadgenediodd ni i

obaith bywiol, trwy adsyfodiad Iesu Grist oddiwrtli y meiiw; i

etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedîg, a diddiflànëdig, ac vu
nghadw yn y nefoedd i chwi, y rhai trw'y allu Duw ydych gad-
wedig trwy ffydd i iacbawdwriaeth, parod i'w ddadguddio yn yr
araser diweddaf."

Mae y dywediadau hyn, wedi eu gosod ynghyd, yn dangos golyg-
iadau yr apostol yn dra eglur, fel na ellir cael lle i gamsynied
yn meddwl un dyn. Dywed fod pob peth sydd yn perthyn i

fywyd a duwioldeb wedi ei roddi trwy y wyhodaeth o l)duw a'n
lachawdwr lesu Grist. Ac os gofynir y cwestiwn, pa l'cdd yr
oeddynt i gael gwybodaeth o Dduw ? (o herwydd y mae Uaner
o ahaniaeth rhwng credu yn Nuw a'i adnabod—y mae gwyh-
odaeth yn cynnwys mwy nâ ffydd. A sylwch, fod pnb peth
perthynol i fywyd a duwioldeb yn cael ei roddi trwy y wybodaeîh
o Dduw) y mae yr ateb yn cael ei roddi— trwy ffydd yr oeddynt i

gael y wybodaeth hon ; a thrwy gael gallu trwy tfydd i gael y
wybodaeth o Dduw, gallant gael pob peth arall perthynol i f'ywyd

a duwioldeb.
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Oddiwrth y dywediadau hyn o eiddo yr apostol dysgwn mai
trwy gael y wybodaeth o IJduw yr oedd dynion yn carel gwybod-
aetli o bob peth perthynol i fywyd a duwioldeb— a'r wybodaeth
hon oedd effaith ffydd ; felly, y mae pob peth perthynol i fywyd
a i «wioldeb yn eti'eithiau ffydd.

Oddiwrth hyn gallwn ymestyn irmr bell ag y bydd unrhyw
amgylchiadau yn goí'yn, pa un bynng ai ar y ddaear neu yn y
nefoeild, a chawn allan mai dyma dystiolaeth yr holl ddynion
ysbrydoledig, neu'r cenadon nefol, sef l'od pob peth perthynol i

i'ywyd ac iachawdwriaeth yn effeithian ffydd, ac nid dim arall

;

palla dysgeidiaeth, doethineb, callineb, a phob peth arall fel

moddion iachawdwriaeth, ond ffydd.—Dyma yr achos fod pysg-
otwyr Galilea yn gallu dysgu y byd— o herwydd eu bod yn ceisio

trwy ffydd, ac yn cael trwy ffydd. A hyn yw yr achos íod Paul

yn cyfrif pob peth yn dom ac yn sorod—y pethau oedd gynt yn
elw iddo, a gyfrifodd efe yn golled ; ie, a chyfrifodd bob peth yn
golled, o herwydd ardderchogrwydd gwybodaeth Crist Iesu yr

Arglwydd. Philipiaid iii, 7, 8, 9, a 10. O herwydd, er meddu y
'ffydd trwy yr hon y gallai fwynhau gwybodaeth Crist lesu yr

Arglwydd, cafodd ef ddyoddef y colled o bob peth; hyn yw yw yr

achos fod Saint y dyddiau gynt yn gwybod mwy, ac yn deall

mwy am y nefoedd ac am hethau nefol, na phawb ereill ynghyd,
oblegid mae yr hysbysrwydd hyn yn effaith ffydd—nid yw idd ei

gyrhaedd mewn un modd arall. A hyn yw yr achos fod dynion,

mor fuan ag y collant eu ft'ydd, yn rhedegi ymrysonau, cynhenau,
tywyllwch, ac anhawsderau ; o herwydd mae y wybodaeth sydd
yn tueddu i fywyd yn diflanu gyda ffydd, ond yn dychwelyd pan
ddychwelo tfydd ; oblegid pan v mae ffydd yn dyfod, mae yn
dwyn ei gosgordfl o gydymdeithion gyda hi—apostolion, pio-

phwydi, efengvlw3'r, bugeiliaid, atlírawon, doniau, docthineb,

gwybodaeth, gwyrthiau, iechyd, tafodau, cyfieithad tafodau, &c.

Mae yr holl rai hyn yn ymddangos pan y byddo ffydd yn yrû-

ddangos ar y ddaear, ac yn diflanu pan y byddo hi yn diflanu o'r

ddaear; oblegid dyma effeithiau ffydd, ac y maent wedi bod, a

byddant o hyd, yn ei chanlyn. O herwydd Ue byddo ffydd, yno
bydd y wybodaeth o Dduw hefyd, ynghyd â phob peth perthynol

iddi—dadguddiadau, gweledigaethau, a breuddwydion, yn gystal

â phob peth anghenrheidiol, mewn trefn i'r meddianwyr o ffydd

gael eu perffeithio, a chael iachawdwriaeth; oblegid rhaid i

Dduw gyfnewid, onide gwna ffydd lwyddo gydag ef. A gwna yr

hwn a'u raeddianno, trwyddi, gyrhaedd pob g wybodaeth a doeth-

ineb anghenrheidiol, hyd nes yr adwaeno Dduw, a'r Arglwydd
Iesu Grist, yr hwn a ddanfonodd—adwaen y cyf'ryw yw bywyd
tragywyddol. Amen,
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