
At y Darllenwr

[61v] Pwy1 bynnag a ddarlleno hyn o sgrifen pardyned er dolwg y bie

y nyr ysgrifen yma, ag na Ryfedded fod kimint o feie, am na welais

lyfyr Kymraeg eres dalm, ag ny does geni chwaith vn cydymaith y

5 siarad, a hefyd ny chefais onyd vn mis o seibiant y sgrifeny hyn y

gid. A hynny y2 nos y’r Ran fwya heb gael ennyd y dydd gan dra-

pherth arall: a gwybyddwch may’r wyllys da ar yr rwy i yny ddwyn

y chwi y gid a wnaeth y mi ysgrifeny attoch, er fy mod yn anapla

o’r kwbwl. Ag o’r holl feie yn ysbyssol meddyliwch pawb a’y bin am

10 vendio y beiey a weloch yn yr ysgrifen yma, o blegid mi wn o wir

frys visio o hana i yn fynych, am na chefais enyd y ddarllen dim o

heni drosti eilwaith. Hefyd merkiwch y gael dynabod geirie Scythyr

Lan ne eirie’r doctoried, Ragor fyngeirie3 i, o’r dechryad hyd y diw-

edd chwi gewch .#. fal hon .#. onyd Rag kraffy o’r Gwyr Newydd

15 gelynion y Groes a’r ysgrifen mi a’i troes i’r mark yma .#. a hwn a

ge[62]wch drwy’r holl lyfyr, y dynabod geirie Rai eraill Ragor fy geirie

i. .#. darllain ag ystyria .#.

O’r bydd vn gwr yn dysgu ffordd arall, ag na bo yn kytyno a diwiol

air yn Harglwydd ni Iessu Grist, ag a’r arfer yr hwn y sydd yn kytyno

20 a diwioldeb, y mae ef yn falch, ag vn heb wybod dim, onyd tryblio

ymhennydd ynghylch gwestione a fariwns mewn geire,

1. Timothe. 6.a

Na ddwaid yn vn modd yn erbyn gair y gwirionedd, onyd bid

arnad gwilydd am dy anwybodaeth. b

25 Ecclesiasticus.c

Llawer o dafode a ddwaid llawer, llawer o hereci, llawer o schis-

mes, a sonian ym hob ffordd, llawer o dafode a ddywedan yn erbyn y

a1 Tim 6:3-4 bEccles 4:30 cEccles 4:30

1prif lyth. add. gw. y rhagymadrodd. 2add. supra. 3fyng= /geirie Llsgr.
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gwirionedd, Redeg di y dabernacl Dduw, a chadw o vewn yr Eglwys

Gatholic. Ag di gay dy ymddiffyn o fewn y tabernacl, o ddiwrth ym-

30 rysson tafode: August. in psalm. 30.a

Y daflen y gael pob peth y sydd yny llyfr yma chwi a kewch y ny

ddalen o laf.

(Dechre da, Diwedd afo gwell.)

[62v] � Valle1 y Ryfedechi fy mod i o wr ifank yn rhitach y mi

35 ddysgy fy hunan na chymeryd arnaf ddysgu rhai eraill, yn gymint

fyn rhafferth y ysgrifeny attoch kyn fynyched yng hylch ych ffydd,

yn enwedic gan fod o’n gwlad ni o’r tu yma y’r dwr wyr o henawgwyr

synhwyrol dysgedic rhygorol alle yn well o lawer gymeryd y matter

yma arnyn, pei bai raid, ag heb law y dysgeidieth, am y bod yn

40 gyfarwydd ddigon yn � yr iaith Gymraeg y ddangos y meddwl yn

heleth ag yn berffaith, a mine heb fedry onyd yn bring ymodi mo’m

tafod nag y ddywedyd y Gymraeg fel y dylwn, na chwaith yn medry

ysgrifeny yn gywir gimint ag y fedra y dywedyd, a’m llaw i hefyd mor

flottiedic fal y gwelwch nall neb onyd yn bring ddarllen dim o heni.

45 Y dyny y rhyfeddod yma allan o’ch meddwl chwi am y2 gwyr dysg-

edic urddassol ar y sydd o’r tu yma y’r dwr o’n gwledydd ni, hyn a

ddyweda i fel y rwi [63] yn tybied yn dda am y bod hwy allan o’y gwlad

eres llawer o amser, ny dydyn yn tybied fod y Kymry yn dechre am-

bell vn yma ag ackw fod yn opiniadwyr, ag yn gadel y ffydd, ag yn

50 enwedic ny dydyn yn tybied fod y Kymry mor ddiarbod am y ffydd

a bod kimint ag a sydd o hanyn y ny drws nesa y fod yn opiniad-

wyr, am y bod yn rhoi pris bychan mewn llawer o fan bethe yny tyb

hwy, fel am ddelwe, a gwiddio ar y saint, hyn y gid ny dydiw y gwyr

da rheini yn meddwl fod y Kymry wedy myned kyn belled a hyn,

55 onyd y bod yn wastod yn pyrhay yn ffyddlon, ag yn barod y gredy y’r

Eglwys Gatholic, ym hob peth, ag na bydde raid pryfio y ddynt, vn

aAwst. Enarr. Ps. xxxi.21

1prif lyth. add. 2supra.
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pwnk o’i ffydd fel y may’n rhaid y’r gwyr anffyddlon, onyd tybied fod

yn ddigon dangos yddynt hwy yn fyr holl bynkie’r (ffydd Gatholic)

A hyn a wnaeth1 vn o’r gwyr dysgedic yma mewn llyfyr a wnaeth ef

60 ynghymraeg yn llawn dysgediaeth berffaith llei mae’n dangos ag yn

kyfri yr holl byngkay o’r ffydd Gatholic, heb feddylied fod yn rhaid

y ddo y prifio ynn wir drwy Ysgythyr Lan a thysto[63v]liaeth yr hen

saint, am y fod yn tybied fod y Kymry mor barod y gredy ag mor

ffyddlon ag y bydde ddigon dangos yddynt yn fyr yr holl swm o’y

65 ffydd, onyd myfi am na does fawr er pen doythym o blith y Kymry, ag

am fy mod yn ym wrando ag yn cael clywed o ddiwrthyn yn fynych-

ach na’r gwyr yma, am fy mod yn nesach attyn, mi a ferkais dry fym

y ny plith fod llawer o honyn yn opiniadwyr drwyddyn, a llawer nyd

y chydic yn kloffi yn aryth rhwng y ddwy ffordd yn ysgaylyso llawer

70 o bethau gwrthfawr yn yr Eglwys Gatholic.

� A hefyd wrth fy mod i yn darllen o’r tu yma y’r dwr yn ystoriay

y saint fel y roedd y Kymry gynt drwy holl gred am y ffydd, yn gymint

a dangos o Ddyw mewn /tri/ o waed y Kymry yr hen Fryttanied y

fath bethey ag ny ddangosodd mewn ternas arall dan yr hayl, yn

75 gymint a bod holl gred hyd y dydd heddiw yn siarad ag yn son am

y pethay mawr yma a ddarfy y Dduw y dangos gynt i dri o waed y

Kymry y Bryttanied. � Kyntaf peth yw ddarfod y Ddyw drwy y ras

a’y nerth ef roi’r fath ysbryd mywn [64] Kymraes o ferch a myned o

heni y Gaersalem a dwyn o ddiyno y Groes ar a ddarfyse i’n Prynwr

80 ddiodde erni, hon oedd fel y gwddoch, Elen mam Constantine Mawr

yr amerodyr, ag y mae hyn yn gymint mawredd yn Eglwys Grist, a

bod drwy holl gred wsanaeth y goffa hyn bob blwyddyn y trydydd

dydd o fis Mai.

� Yr ail peth mawr a ddangosed y waed y Bryttanied y doedd fod

85 yr amerodyr kyntaf ar a fy Griston er ioed yn Fryttwn, hwn oeddmab

1Dilynir gan lythryren wedi’i dileu, a bellach yn anarllennadwy.
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Elen, Constantinus mawr, fel y rydys yny alw ef drwy holl gred hyd

y dydd heddiw. Hwn oedd mor Gatholic mor ddiwiol ym hob ffordd

a bod yn rhyfedd klywed son a henwi rifedi’r eglwysi a baroedd ef y

gwnythyr y wsnaythy Duw, a’y fedydd ef pan wnayd ef yn Griston a

90 fy wrthfawr fel y kewch glowed os darllenwch hyn o lyfyr drosto.

� Y trydy peth mawr ydoedd may brenin yn gwlad ni a elwid

Lucius hwnnw oedd (Lles ap Coel ap Meyryg) oedd y brenin cyntaf 1

drwy holl gred ar a gymeroedd ffydd Crist y’w dyrnas, dyna dri [64v]

ffeth ny ddangosodd Duw y dyrnas dan gred megis ag y dangosoedd

95 i’n ternas ni, hefyd heb law hyn pen ddarllenais i yn S. Sieroma fod

gwyr yn gwlad ni eres kyn mil o flynydde yny amser ef yn dwad yn

amal y beyrindotta y Gaer Salem llei roedd ef2 o ran y grefydd yn

tario yr amser hwnnw.3 Ag eres mil o flynyddoedd a mwy y rydoedd

S.4 Crisostom er pelled y doedd o ddiwrthymi, yny bregeth (lley y

100 may’n dangos fod Crist yn Dduw,) yn dywedyd megis yn rhyfeddy

am yn Gwlad ni fod yno eglwysi ag allorie wedy gwnythyr kyn gynted

ar ol Crist yny geirie yma.

.#. � Ynysoedd y Bryttanied ar y sydd o’r tu allan y’r mor yma

a glywson ffrwyth Gair Duw. O blegid may yno hefyd eglwysi wedy

105 gweithio, ag allorie wedy gosod y fyny .#.b Hefyd wrth ddarllen yn

llyfyr S. Bede o stori Lloyger yny llyfyr cyntaf a’r igeinfed pennodc

megis ag y darfy y S. Garmon yn yn gwlad ni, pen ydoedd ef ym hylith

y rhyfelwyr ar y doedd yn ymladd yn erbyn y Sayson, er bod plaid

y Sayson yn gryfach, etto trwy rinwedd S. Garmon ar oedd yny fan

110 a’r lle yn gweddio drostyn ag yny kynffordi y ymladd, a thrwy [65]

beri o hono ef y dynt pen ddelen y gyfwrdd a’y gelynion grio gymint

vn. Alleluia. A hyny o arwydd a roes ef yddynt y kaen y maes ar y

aSierom, Ep. XLVI, PL XXII, 489 bChrys. Cont. Jud. et Gent., PG XLVIII, 830
cBede, Hist., LCL I, Ll. 1 Pen. 21, 88-92

1Cysylltir y blwch hwn â llinell gyda Lles ap Coel uchod. 2Wedi’i flotio. 3Dau

solidus yn y Llsgr. 4S.]Dotiau uwchben y llinell.
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gelynion, fal y by wir, o blegid pen glyby’r Sayson anffyddlon y Kymry

yn gweiddi Alleluia, ny chymhedrodd ganthyn o nyd troi y kefne a

115 ffo yn gyntaf ar y gallen, a gadel y’r Kymry gael yr holl gyfoeth a’y

hordenance.

Pen ddarllenwy i hyn y gid, a llawer mwy ar sydd yn dangos yr

ystod ar y by yn gwlad ni yndi o’r blaen, ag wrth weled yr rowran

na does yno mo’r allorie fel y roedd1 S. Crisostom yn dywedyd, onyd

120 bod y kwbwl wedy distrywio a chodi trestel pren yn lle yr allorie, ag

na does son2 am Alleluia fel y roedd yn amser S. Garmon, yn wir

pen ddel hyn y meddwl ny alla ond bod yn brydd ag yn drist yn fyng-

halon yn gweled gwyr fyng wlad y rowran kyn belled dros y ffordd,

kyn anhybycked y’w henafied, yn wir may hyn lawer dydd yn peri

125 y’r dagre syrthio y lawr rhyd fyngryddie i, yn anwedic pen fo i yn

darllen ag yn gweled ffydd londeb yr hen bobyl y nyn gwlad ni. A’r

trisdwch a’r dolyr yma yn fynghalon o ddywedyd [65v] y chwi y gwir,

nyd y geisio na chlod na ffarch gan neb, Duw a’y gwyr, a wnaeth y mi

gymeryd arnaf ysgrifeny hyn attoch, a gadel y ddo fyned kyn belled

130 ag y kyrhaydde y ddo y’ch rhybyddio chwi o does neb o honoch mor

ddifalch a chymeryd kyngor gan wr ifank, er ych bod chwi rhai o

hanoch yn ddigon hen ag yn abal y ddangos y mi fy niwti. Ag yn

wir er fy mod yn gweled y gallwn yn gynt ddwyn mwy o gwilydd ag

o anglod y mi fy hynan wrth gymeryd arnafi ysgrifeny attoch mywn

135 llaw mor flottedic ag mor draws a hon, heb fedry dangos hanner

fy meddwl ynghymraeg iawn fel y dylwn, etto gwell y doedd gen i

gymeryd yr holl fïe yma arnaf nag ystoppio fy llaw, er mwyn rhyb-

yddio rhai o honoch, o blegid mi a wn er bod rhai yn tybïed fy mod i

yn rhy drafferthys heb fod yn rhaid, mi a wn fod rhai a wnaiff yn ol

140 fynghyngor i ag3 y fyddan sadiach y ny ffydd, a hyn a ddywedais y

ddangos yr achos a wnaeth y mi gymeryd arnaf ysgrifenny hyn, am

1Pwynt yn y Llsgr. 2Wedi’i ddilyn gan am. 3g add. supra.
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y mod yn gweled y Kymry yn ysgaylysso [66] llawer o byngkay o’y

ffydd ar y sydd mor angenridol a’r rhai mwya.

Ag yma1 ny alla i dewi na ddywettw air ne dday o rhybydd y

145 wyr fyng gwlad, ar y sydd yn byw mor aniwiol, yn ym dyrry, ag yn

ym gasgly y geisio mwnws y byd, drwy dyngy llyfe, a gwnythyr kam

a ffobol dlodion, yn llawn dig, kynfigen, a malais vn y’r llall, heb

gariad perffaith yny byd, yn llawn kebydd dra, heb fod ofyn yny byd

y Dduw, na chariad y ddyn, yma ny dwi yn barny ar neb mwy na’y

150 gilydd onyd barned pawb arno y hynan yny gydwybod y hynan, may

yn ole y bawb ar edwyn yn gwlad ni heddiw, na does drwy holl Loyger

bobol mor gynfigenys, mor faleisys vn y’r llall ag ydiw gwyr yn gwlad

ni, ny wn i beth yw’r achos o hyn, pam na ellwchi fyw yn gariadys

vn y’r llall fel y gall gwyr o wledydd eraill.

155 Mae y nych ymyl wyr bonyddigion yn Swydd (Longcaster) yn

cadw rhyngthyn lawer o ffeiried [66v] yn ddirgel y ddywedyd y ddyn

wsanaeth Duw pen y mynen, onyd y’ch plith chwi ny does vn o’r fath

yma, a ffe bai vn yn chwenych ny bidde rhag ofyn y gymodog, yn wir

may llawer o hanoch ynych gweithredoedd yn dangos fel � petech

160 yn kredu na does na nef nag vffern yn ol y byd yma, o blegid pei

baych yn koffa yn fynych ych diwedd a’r pethe y sydd olaf, ny bydd-

ech fyth mor ddifraw am ych enidie.

Gwrandewch beth y mae’r prygethwr yn yr Ysgythyr Lan y ny

ddywedyd y ny saithfed pennod. .#. Yn du holl weithredoeddmeddwl

165 am y pethe ola, ag ny ffechy byth .#.a A’r pethe ola yma yw’r pedwar

yma, /Ange, Dudd y Farn, vffern,� a Thyrnas Nef. Pei baych fel

y dwad y prygethwr yn koffa y pedwar yma yn ddyfal ny byddech

mor ofalys am ych bychedd yny byd yma, am farolaeth chwi wdd-

och yn dda na does dim kyn sywred ag y chwi farw rhyw ddydd, ag

170 am y ddydd a’r awr ny does neb a wyr para amser y geilw Duw am

aEccles 7:40

1Llinellau uwchben y gair.
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dano. Ag chwi a welwch na does ond amser byr y’r hwya [67] ar y

sydd yn byw yny byd yma, ny dydiw’r hwya yn passio pedwar igen

oed, o ddierth vn y mysc kant, onyd beth yw hyn y gid wrth y byd a

bery byth ar ol hyn, nef ne vffern, onyd mi wn obaith y gwyr bydol,

175 maen yn tybied y gallan yn hyf dra fon ifeink grafy a chasgly ym

hob ffordd ar y gallon, ag yny henaint meddwl am Dduw a chisio

trigaredd, ie digon gantyn vn haner awr o rybydd kyn marw y roi vn

dyrnod ar y frest, ag y alw am drigaredd.

Onyd na siomwch ddim o honoch ych hynen wrth y gobaith ofer

180 yma, y Kythrel sydd yn rhoi’r gobeith yma yn ych meddwl y geisio

ych siommi, odid vn y mysc kant ar y sydd yn ffyny wrth y gobaith

yma, o blegid heb law pethay erill ar y fo yn dwad y feddwl gwr

bydol kyfoythog wrth farw drwy feddwl am y blant, am y wraig, am

y ffrynds erill y adel y bawb yn ol y wyllys, un o’r pethe lleia a fydd

185 yn trwblo y feddwl ef yw galw am y difeirwch, a hefyd fo fydd wrth

farw ag ymadel yr eneid a’r [67v] korff y fath angerdd a dolyr fel na

bydd gan odid vn y gof a’y synwyr y goffa y bechode o’y feddwl, a’r

peth sydd fwy na dim vo fydd y kythreilied mewn kymint o rhifedi

yn watsio dyn ar a fo yn marw mewn pechode ag y ny dryblio ef fel

190 na chaiff seibiant ganthyn y feddwl am y difeirwch.

Hyn y may’r holl saint y ny ddangos ar y sydd yn son am ystod

dyn wrth farw. Ag vn sydd yn sgrifeny yny lyfyr o’r enaid yr ym-

adrodd a fydd rhwng synwyr dyn a meddwl marfolaeth, a ffeth o’r

siarad y gewch y glywed yn llyn .#. Synwyr a ddwed ple y � may

195 ange, onyd fo atteb meddwl marfolaeth ag a ddwed wrth1 synwyr, mi

wn y daw ange a’i fod ef yn agos, ond ny wn i na’r dydd na’r awr y daw

ef, yno y gofyn synwyr, pwy a ddaw gydag ange, yno yr atteb meddwl

marolaeth, ag a ddwed wrth synwyr yn llyn .#. Fo ddaw gydag ange

fil o gethreilied yn dwyn gyda yn hwy lyfre mawr a bache hayrn a

1Wedi’i ddilyn gan ange

7



200 chadwyni tanllyd .#. Yno y gofyn synwyr beth a wnan a’r heini y gid,

fo atteb [68] meddwl myrfolaeth .#. Yny llyfre y mae’n sgrifenedic

yr holl bechode a wnaeth dynion, ag yno y doydan fod yr heini yn

perthyn y ddynt hwy ar a fo a’y pechode yn ysgrifenedic yny llyfre,

yno ymaen yn arwen y bache fel y gallon drwy nerth dyny attyn yr

205 enidie ar yfo yn perthyn y ddyn, ag yny cadwyni nwy a’y rhwyman

ag y llysgan y vffern .#.a Ag y gael o honoch weled mor barod y bydd

y kythreylied y dryblio rhai wrth farw, may vn Sion Climacus yny

lyfyr o’r deg gradd ar higen, yny saithfed radd, yn dangos sampwl

aryth, faint y roedd y kythreylied yn tryblio wrth farw vn ag oedd yn

210 fanach ag yn feydwy yn byw ynyr anialwch yn hir Kaersalem ar y

fasse yn gweddio ag yn ymprydio miawn krefydd y no dros ddeigen

mlynedd, dyma eiriey yr ysgrifennwr am y meydwy yma.

.#. Diwarnod kyn y farw fo ddechryoedd y feddwl ef wanhay, a

than y goryd y lygaid fo drychoedd o bobtu y’r gwelu, o’r tu dehe, a’r

215 tu asse, ag megis [68v] a ffe bai rhai yn gofyn yddo gyfri fo ddwad

lle klwe bawb ar oedd yny lle, yn wir weithie. Do yn wir. Fellu y

may, ond am hyn, mi am prydïais hyn a hyn, o flynyddoedd. Ag etto

weithie yn wir, nage kelwydd rydych yny ddywedyd, ny wnythym

ddim o hyny, hefyd yn llyn, may hyny yn wir, onyd mi wilais ag y

220 wsnaythais, ag yn ol hyny rydych yn rhoi y gwirionedd yn f’erbyn i,

ag am ryw bechod, fo ddywede, weithie, mae’n wir, ag ny does genni

ddim y ddywedyd wrth hyn onyd rhaid ymi geisio trigaredd Duw’

.#.b

�Gwelwch yma y boen y rydoedd y manach yma yny gael y atteb

225 y’r diawled yn rhoi yny erbyn ef bob peth ar a wnaythe ar gam, a

llawer peth yn gelwddog nys gwnaythe er ioed, wrth hyn Duw a’n

helpo ni sydd yn byw ymhlith pobyl, ag ymhylith mwnws y byd yn

wastad, pen ydoedd hwn ar oedd wedu rhoi’r byd y fynydd ag yn byw

aAwst. Lib. de Spir. et Ani., PL XL, 787 bClim. Scala Paradisi, PG LXXXVIII, 814
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fel sant yny byd yma yny kledi yma wrth farw, ag y gael o honoch

230 weld yn well, na thal dim oydi ytifeirwch hyd yr awr ddiwetha, mi

a ddangossa y chwi [69] sampal o’n gwlad ni yn hynen ar y may S.

Bede, yny bymed lyfyr ar iiii. pennod ar ddeg o stori Lloyger may’n

dangos yn llyn .#. Y rydoedd vn yn tario y ny mars. Gweledigaythe

a geirie hwn a broffidioedd lawer y rhai eraill, onyd ny wnaython

235 yddo ef ddim lles. Rydoedd hwn yn amser y brenin /Coenridus, y

brenin yn ol Edilredus.

Y gwr yma oedd lyg a rhyfelwr, onyd ny doedd ef yn plessio’r

brenin yn gymint drwy wsanaeth korfforol yddo ag y roedd ef yn

ysglysso lles y’w enaid y hynan. Am hynny y rhybiddioedd y brenin

240 ef yn ddyfal y gyffessu ag y mendio, ag y mwrthod a’y bechode, kyn

kolli o hono amser y difary ag y mendio drwy fyrfolaeth ddisymwth,

onyd er y fod ef yn kael rhybydd yn fynych, etto fo roes pris bychan

yny geirie ar oedd yn perthyn y’w hoydel ef, ag y ddawoedd fod yn

y difeiriol yn ol hyny, ag yn ol hyny fo syrthioedd yn glaf, ag aeth

245 y’w wely yn drymglaf, yno y dayth y brenin y mewn atto ef, am y fod

yny gary ef yn fawr, ag y kynghoroedd ef ar fod o hono yn ydifeiriol,

ynyr [69v] hwn eitha ar yr amser hwnw kyn marw, onyd fo ateb-

odd nas kyffesse mo’y bechode yr amser hwnw hyd ony dae yn iach,

rhag tafly o’y gyfeillon hyny yny ddanedd ef, y fod rhag ofyn ange

250 yn gwnythyr y peth nys gwnai pen oedd yn iach, yn dywedyd� yny

dyb y hynan yn wrol, onyd yn dryannys y roedd ef wedy dwyllo trwy

dwyll y Kythrel, fal y gwelad yn wir yn ol hyny, onyd pen oedd y

dolyr yn trymhay fo ddoyth y brenin atto drychefen o’y edrych ag

y’w gynghori, yny man fo grioedd drwy lais tryanys beth a fynwch y

255 rwran, pam y doythoch yma, o blegid ny ellwch chi wnythyr ymi help

yny byd mwyach. Ond hebre y brenin na ddwed ddim o hyny, bydd

synhwyrol. Hebre ynte, ny dwi yn ynfyd, onyd y may fynghyd- �
wybod i o’r gwaytha ger bron fy llygaid yn sywr. Hebe’r brenin, beth
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yw hyny. Ynte ateboedd ag y ddwad eres enkyd fo ddoyth y’r tu yma

260 dday wr ifaink o’r glana ar alle fod, ag y isteddysson yn f’ymyl i vn

wrth ymhen i ag vn wrth fyn rhaed i, ag vn agoroedd lyfyr gwych ond

ny doedd onyd bychan iawn, ag a roes y llyfyr [70] yma ymi y’w ddar-

llen, yno y kefais yn ysgrifenedic wrth y ddarllain yr holl ddayoni ar

a wnaythwn er ioed, ond y roedd hyny y gid yn rhy fychan. Hwy

265 gymerson y llyfyr o’m llaw i, ag ny ddywedysson ddim wrthi, yno yn

ddisymmwth y ddoyth pla o sprydion drwg anferth yn ynghylch i,

ag a gayson y tu yma o’r tu allan o’y amgylch, ag a’i llenwasson ef y

rhan fwya o’r tu mywn. Yno y doyth ef ar oedd anfertha, ag oedd yn

iste yn ywchaf yny plith, ag y dynnoedd llyfyr allan ar oedd erchyll

270 edrych arno, ag allan o bob maint, achyn drymed na ellid ond yn

bring y gario. Fo orchmynoedd y vn o’y weison ystyn y llyfyr atta i

yddy ddarllen, yr hwn pen y darllenes mi gefes yno yn ysgrifenedic

yn ole mywn llythrene duon fy holl bechode nyd yn inig yr heini a

wnaythwn drwy weithred onyd hefyd pob un ar yfasse yn fy meddwl

275 i er bychaned a fydde, ag1 a ddwad y kythrel yma2 wrth y dday wr

deg a gwyn ar oedd yn iste yn f’ymyl i, pam y rydych chi yn iste yma,

ag yn gwybod yn dda may ni pie’r dyn yma. Hwythe atebson y ryd-

ych [70v] yn dywedyd y gwir, cymerwch ef3 a dygwch ef y ddyfender

y poyne. Pen ddywedasson hwy hyn, yn hwy aython allan o olwg

280 yny man, yno � y kodoedd day gythrel a chyllill yny dwylo ag a’m

trawson i, vn ar fym hen i a’r llall ar fyn rhaed i, ag yrowran y maen

megis yn holldi fym herfedd i, ag yn ymwnio y ddyfndwr fynghorff

i, ag yny man yn hwy a ddon ag y fydda ine farw, ag a’m llysgan i

gayre vffern’ .#.a

285 Ag yn llyn y by hwn farw yny bechode yn llosgi yn vffern byth am

y fod yn oydi kyffessy a mendio y fychedd o amser y amser hyd ony

aBede, Hist., LCL II, Ll. 5 Pen. 13, 268-272.

1Atalnod wedi’i ddilyn gan brif lythyren addurniedig. 2a add. supra. 3Wedi’i

ddilyn gan cymerwch ef
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bassoedd yr amser o’r diwedd. Wrth hyn kymerwch synwyr, � ag

na ddisgwyliwch am ddwyn oed gan Dduw hyd y dudd diwetha.

Chwi a glowsoch dybyga i fal y darfy y’r gwr o gyfraith ar y ddywede

290 bob awr wrth y was, na chisie onyd kael sibiant y ddywedyd tri gair

kyn y farw wrth Dduw, ag y gwnai yddo iawn am y cwbwl. Ag fo

happioedd yddo efo a’y maestr fod [71] yn myrchogaeth drwy ddwr

mawr fel pet fai’r y traeth mawr, ag fel y roedd ynmyned bellach bell-

ach y’r dwr roedd yn ddyfnach, ag yn agos a boddi. Yno y galwodd

295 y was arno, pen welodd y feistyr mewn perigle, ag y archoedd yddo

feddwl am y tri gair, onyd ny doedd gantho ef na chof na synwyr y

feddwl am Dduw, onyd dywedyd o hyd y ben, y Diawl y pie’r cwbwl.

Onyd ar ol myrfolaeth pen fo rhaid dyfod ger bron y Barnwr sydd

mor nerthol ag na does neb all diaink rhagddo, kymint y wybodaeth

300 ag na all dim fod nas gwyr ef, ag mor gyfion yny farn fel nall neb

fribio dim o hono. Ny dydiw’r farn yno yn myned drwy ffafyr, drwy

arian, drwy gariad, na thrwy falais na chenfigen y neb, ny thry ef

er vn o’r hain o ddiar1 ffordd y kyfiawnder, onyd ef a rhydd y bawb

ar ol a wnaeth ef yny byd yma yny gorff, ai drwg ai da, am hynny

305 ny does dim all helpy yny dydd hwnw onyd kyd wybod dda, yma

medd S. Effrem y ny lyfr o Ddudd y Farn .#. Pen agorir y llyfre llei

maen yn ysgrifenedic yn holl [71v] weithredoedd ni, a’n holl eirie

ni, a llawer o bethe ar y roydden yny byd yma yn tybied na ddoe

byth y mofyn am danyn, yno y may’n ysgrifenedic� nyd yn inig yn

310 gweithredoedd ni ond yn meddylie ni y nyn klonne, yno y gofynnir

y bob Cristion fel y fedydd yn deg ag yn lan heb ydifwyno, yno yr

edrychir ar law pawb am ffydd gwbwl heb fai yndi, heb fod blottyn

o opiniwn y ny byd yndi. Yno fy mrodyr y gosodir pob dyn rhwng

barn a thernas, rhwng bychedd a myrfolaeth, rhwng llywenydd a

315 thristwch. Fo ofynnir gan bawb sel y brenin o’r dydd yr entrioedd ef

1Wedi’i ddilyn gan y dileuedig.

11



drwy fedydd a ffydd y’r Eglwys Gatholic Ffydd heb flottyn a ofynnir

gan bawb, y sel heb dorri, a’r siacked heb nyrddo, yn ol y gyffes deg

hyn ar y wnython yny bedydd gair bron llawer o dystion, dan wedyd,

y rwi� yn ymwrthod a Sattan a’i holl weithredoedd, yr addewid

320 yma ar a wnython ni ynyn bedydd, a ofynir genymi y nyr awr hono,

yr addewid yma y may’r engylion yny ysgrifeny mywn llyfyr y nyr

awr y bydyddied ni, a’r gyffes yma a ofynir [72] gan bob Cristion ar

y gafas bedydd ar Dydd y Farn pan ddeler y’w holi.a

.#. Ond am y trydydd pwnk ar y sydd y’w goffa sef poyne vffern,

325 yn wir fel y dwad S. Bernard yn dda, pwy bynag nyd ofno ag ny

ochela boyne vffern mae’n waeth na’r assen yr enifel ffola, o blegid

yr assen y rydym yny lwytho, ag yn rhoi pynne ar y gefen, ag y ny

ddyffygio drwy boen mawr, ag ny ochel ef ddim o hynn, am y fod yn

assen, onyd os keisy di y fwrw ef y’r tan y losgi, ne y gwmpo y dorri

330 y wddw, ef a ochela hyn yn ore y gallo, am y fod yn natyriol yn kary

y hoydyl ag yn ofni marfolaeth.b .#.

Wrth hyn y neb nyd ofna dan vffern, mae yn ynfyttach no’r ynifel

ynfytta yr assen. Duw deg y bobyl na chonsydrian yndyn y hynen

faint y poyne yma, chwi a welwch y tan gair ych bron, o dydiw neb

335 yn tybied na all y tan losgi, brathed y fys y ny tan dros vn kwarter

awr, ag yno1 y kayff wybod. Aryth yw bod pobyl mor ddiofal ag mor

ddifraw am y tan vffernol, mi welais rhai pen syrthie ddefnyn [72v]

o bottes brwd ar y law yn ymofydio, y chwythy, yn rhedeg y fyny ag

y wayred o wir angerdd y llosgfa, rhedeg y’r domen y geiso gronyn

340 o’r dom oer y’w roi ar y llaw, rhedeg at yr stwnd a’r ddiod y geisio

gronyn o’r gwaddod y oyri y llaw heb gael sibiant drwy’r holl nos gan

y llosgfa.

Gwelwch yma ych ffolder ynghylch y tan yma. Para vn o hanoch

aEff. Sermo II, CSCO CCCXX, 359-94 bBernard o Clairvaux, Ep. VI ad AdamMon.,

PL CLXXXII, 102

1add. supra.
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er ych chwanocked y fwnws y byd a gymere fil o bynne er dal y fys

345 y ny tan y losgi dros vn awr ferr, ag er hyn y gid nyd� ofnwch dan

yffern, ag etto ny dydiw y tan yma ddim wrth dan yffern, may kant

mwy rhygoriaeth gwres rhwng yn tan ni yma a than yffern, ag y sydd

o rhygorieth rhwng dwr hoywdwym yn dechre klayry, a rhwng dwr

ar y sydd yn berwi yn wastad, hyn a ddwad S. Crisostom yny bymed

350 llythyr at Theodorus yn llyn.

Pen glywech di son am dan yffern na thybia y fod yn debic y’r

tan yma, o blegid y tan yma pen olyer ef, may yn llosgi withie yn ole,

withe niffod, ond tan y ffernol wedy olyo vnwaith [73]mae’n llosgi yn

angerddol yn wastad heb ddiffoddyd byth .#.a Onyd beth dybygwch

355 yw’r byth yma, hawdd yw dywedyd byth, ond ny dydiw kyn hawsed

deallt beth yw byth, pa sawl blwyddyn dybugwch yw byth, mawr yn

ych tyb a fydde y ddyn fod yn llosgi mywn tan dros fil o flynyddoedd,

onyd o bydde obaith y ddwad allan o’r karchar yn ol hyny ny bydde

gimint ddolyr dyn, ny does rhifedi ar alloch y henwi ar flynyddoedd

360 na chan ben o’r diwedd, ond byth sydd heb drank heb orffen.

Mawr ydoedd y ddyn fod mewn poyne yffern dros gimint o flyn-

yddoedd ag y sydd o rhifedi’r ser yn yr wybren, ne o rhifedi grayan

y mor, ag etto pei bai ond kimint a hyny o flynyddoedd y dario yn

yffern fo gaid dwad allan o’r diwedd.

365 Onyd medd yn Prynwr ni am y tan yma, ny ddiffydd byth. Hyn y

may gwr santyddiol yny ddywedyd am yffern, lle yw yffern llydan heb

fessyr yn ddyfwn heb waylod, yn llawn llosgi angerddol, yn llawn

drewi heb allu y ddiodde, yn llawn dolirie allan o rhifedi, yno y may

pob anhapysrwydd, [73v] yno1 y may tywyllni, ny does yno ordor

370 yny byd. Yno y may ofyn yn dragwddol, ny does yno obaith dayoni y

ny byd, nag anobaith drygoni, pawb� ar y sydd yno y ny gassay y

hynan, ag yn kassay pawb heb y law y hynan. Yno y may holl fathe

aChrys. Ad Theod. Laps., PG XLVII, 289

1Strôc o dan y gair.
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ar boyne, a’r poyne lleia ar y sydd yno yn fwy na’r holl boyne ar ellir

y ddefeisio yny byd yma, pei rhoyd y kwbwl yn yr vn lle.

375 Yno y may wylo a rhikian dannedd, yno y rydys yn myned o

oyrder yr eira, y wres y tan, a ffob vn o’r dday yn angerddol, yno

y may pawb yn llosgi, a’r pryfed yny knoi, ag er hyny ny dydyn yn

darfod, ny bydd y pryf marw, ag ny ddiffydd y tan. Ny does yno lais

yny byd, onyd, gway, gway, gway, sydd gantyn, a gway y mayn yny

380 swnio, may’r kythreilied yn poyni y dynion, ag mywn poyne y hynen,

ag ny does diwedd na rhwymedi yny byd. Dyma’r fath sydd ar yffern

a chan mil gwaeth na hyn .#.a

Ag y ddywedyd y chwi mewn day ayr ny does yn yffern ddayoni

yny byd, ag ny [74] does drygoni ar all dyn y feddwl na dydiw yno

385 yn gan mil gwaeth nag y gall neb ddyfeiso, ag wrth yr un peth yma

y gellwch yn ole ddeallt angerdd y poyne yn yffern, am y bod yn

dymyno y peth ar y may pawb y ny byd yma y ny ofni yn fwy na

dim ag yny mochel rhagddo (hwn yw marfolaeth), o blegid yno y

dymynan farw ag nys kan, yno y dymynan na anyssyd dim o honyn

390 er ioed, a hyn a fysse well y ddynt, fel y dwad Crist am Syddas. Yno

y dymynan fod fel ynifel heb chwthad yndo, yno y dymynan fod yn

bridd ar y maes, yn rayan yngwylod y mor, yn dom yngwaylod y llyn,

ag yn erbyn pob natyriaeth o wir ddolyr, hwy a ddymynan y bod yn

ddim, am y bod yn chwenychy marw ag heb y gael, sant y ddwad am

395 danyn yn llyn .#. Yn hwy a geisian farw ag nys kan o blegid roedd

ganthyn fuchedd ond yn hwy a’i kollasson hi.b .#. Gwrando Ifan

yny nawfed pennod o’y Weledigaethe yn dywedyd .#. Yny dyddie y

rheini yn hwy a geisian farw, ag ny chan, yn hwy a ddisyfan farw,

ond fo ffy marfolaeth o ddiwrthyn, o Ange, [74v] dydi a fyddyd felys

400 yno, er dy fod yn chwerw yny byd yma, yn hwy a ddymynan am

danad ti yn ynig, yr rhaini ar oedd yny byd arall yn ymwrthod ach

aBede, Hist., LCL II, Ll. 5 Pen. 12, 254, 256. bDat 9:3-6
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di yn fawr .#.a

� Nyd rhaid y mi yma bellach son am y pedwry peth na’y goffa,

hwn yw Ternas Nef. O blegid pwy bynnag a ddyallto dim o ddi-

405 wrth boyne yffern ny does yddo fodd nas dehallto beth o lywenydd

nef, o blegid may un yngwrthwyneb y’r llall, yn fyr, Tyrnas Nef yw

pob dayoni, heb ddim drygoni, ag yffern yw holl ddrygoni heb ddim

dayoni.

Pwy bynnag a fo yny nef, beth bynnag ar a chwenycho ef fo kaiff

410 yno, a ffeth bynnag ar ny fyno ef ny chaiff dim hono yno, ond megis

ag� ny does neb all dangos a’y dafod na meddwl a’i galon mo’r fath

boyne ag y sydd yn yffern, felly ny does neb all na dangos a’y dafod

na meddwl a’y galon lywenydd a dayoni kymint ag y sydd yny nef.

Hyn y may S. Pawl yny ddangos yn y Lythyr Cyntaf a’r ail pennod at

415 y Corinthied yn llyn .#. Ny welodd llygad, ny chlywodd klyst, [75] ag

nyd entroedd mywn kalon dyn y pethe ar y ddarfy y Dduw y ordinio

y’r rheini ag y caro ef .#.b O pei bay ddyn yn gallu deall y drydydd

ran y’r llywenydd a’r dayoni ar sydd yny nef, fo glywe arno farw fil

o weithie drwy boyne allan o fessyr, ag y gymere bob poen ar alle

420 ddyn roi arno ef y ny byd yma, rhag kolli’r Dyrnas Nefol.1

Chwi ellwch gael peth tyb ar felystra llywenydd Tyrnas Nef a

golwg ar Grist yn Prynwr os merkiwch y modd ag y rhithiodd yn

Prynwr ar y mynydd, yn yr ail pennod ar bymtheg o Vathew, yny

rhith a’r ystod ag y may y rwron yn y nef, lle y roedd ef yny wyneb

425 yn disgliro fel yr hayl, a’y ddillad ef kyn wynned a’r eira. Chwi ell-

wch, medda i, ddeallt yn bart o felystra yr olwg hono, os merkiwch

beth a wnaeth S. Peder pen weloedd ef yr olwg yma, yn wir roedd ef

yn gweled kimint o felystra ynyr olwg2 yma a dywedyd o hono wrth

Grist yn llyn .#. V’arglwydd, y may’n dda yni dario yma. Moyswch

430 yni wnythyr tu yma .#.c Roedd kimint melystra yn yr olwg honno

aDat 9:6 b1 Cor 2:9 cMth 17:4

1Llenwydd llinell 2o lwg lwg Llsgr.
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a’y fod ef yn dewis tario ar y mynydd oerllwm y gael [75v] gweled

y fath olwg yma, a gadel y dref yrddassol Kaer Salem, ie roedd y

llywenydd a’i felystra ef kimint fel na wydde yn dda beth y rydoedd

yny ddywedyd, fel y may S. Mark yn dangos.a

435 Ag na rhyfeddwch fod Crist kimint y olini a’r hayl o blegid fel y

may sant yn dywedyd .#. Wrth godiad y knawd y bydd pob vn o’r

hai kyfion yn disgleirio fel � yr hayl,b .#. fel y may S. Mathew yny

drydu pennod yn dangos y llyn .#. Vo ddisgliria yr hai kyfion fel yr

hayl ger bron Duw,c a’r hayl a fydd yr amser1 hwnnw, fel y may yr

440 Ysgythyr Lan yn dangos yn saith2 olyach nag y may y rwan, ag yng-

wrthwyneb y hyn fo fydd korff yr anghyfion yn drewi yn fwy na thom

corff dyn marw yny byd .#.d A chan fod y fath rhygoriaeth a hyn yng

hyrff y gwyr kyfion a’r gwyr anghyfion ar Ddydd y Farn may’n fwy

o lawer nyd y chydic rhygoriaeth rhwng llywenydd enidie’r naill, a

445 thristwch enidie’r llaill, o medd S. Awstyn wrthym .#. Entriwch y’r

llywenydd heb dristwch, lle may pob dayoni, lle ny does dim drwg,

lle may pob peth ar a [76] fynych di, lle ny does dim ar na fynych

di etc. O man yrddassol yw’r dyrnas lle y may o f’Arglwydd yr holl

saint yn tyrnasy gydach di, wedy gwisgo a golini megis mantell, ag

450 am y penne gorone o garreg gwrthfawr. O’r dyrnas o hapysrwydd

tragwddol, llei rwyd ti yn Harglwydd, gobaith a choron y saint, llei

rydys yn dy weled di wyneb yn wyneb. Yn sirio pawb yn dy heddwch

di ar y sydd yn passio pob deallt.

Yno y may llywenydd heb fesyr, hyfrydwch, heb dristwch, iechyd,

455 heb ddolyr, ffordd heb drafel, golini heb dywyllni, bychedd heb fyrfol-

eth, pob dayoni heb ddim drygoni, lle ny dydyiw iengtid byth yn

heniddio, llei may bychedd heb orffen, llei may tegwch byth heb

wanhay, llei may kariad byth heb oyri, llei may llywenydd byth heb

aMc 9:5 bNicholas Ayo (cyf.), The Sermon Conferences of St. Thomas Aquinas on

the Apostle’s Creed, University of Notre Dame Press, 1988, t. 149. cMth 13:43
dEseia 30:26

1amsedr Llsgr. 2Wedi’i ddilyn gan yn
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fod yn llai, lle ny chlywir dolyr byth, lle ny chlywir grinsian byth, lle

460 ny welir dim byth y wnythyr dyn yn drist, lle may llywenydd bob am-

ser, llei ny does drwg yny byd, am yn bod yno yn pyrchnogi yr holl

ddayoni byth, hyn yw yn bod yn gweled yn wastad wyneb yn wyneb

[76v] yn Harglwydd nerthol .#.a Ny ddown ni y ben a dangos y chwi

byth gymint ag ellid y ddywedyd am y pedwar yma, myrfolaeth, Dydd

465 y Farn, poyne yffern, a llywenydd nef, onyd hyn a ddywedais � y

gael o honoch megis tammed praw o’r pedwar yma, yr hwn bethe os

meddyliwch am danyn a’i koffa yn ffrwythlon ny ffechwch byth, fel y

klywsoch wrth farn y Prygethwr yny dechryad allan o’r yr Ysgythyr

Lan, ag y gael o hanoch yn well ochel pob drygoni a dwad yn rhwydd

470 y Dyrnas Nef, ti agat ych ffydd mi a ddangossais y chwi yma yny

llyfyr yma y modd ag y may y chwi gadw ych ffydd yn ddi flot, yma y

kewch weled llawer o amryw lysseywedd, ag os dyrllenwch drwyddo

ny does gen i ddywt drwy nerth Duw, er bod yn ych plith amryw

ddolirie, na does yma ryw lyssewyn a wna y chwi les, ony dydych

475 wedy mynd kyn belled ag na all meddic yny byd mo’r help y chwi,

am ych bychedd y fyw yn ddiwiol. Chwi a wddoch orchmynion Duw

a’r Eglwys, ony de chwi ellwch y dysgy yny llyfyr dysgedic a wnaeth

Ms.1 Morys [77] Clynnog am ych ffydd y’ch kadw yndi, ag y’ch sad-

iddio drwy nerth Duw wrth ddarllen hyn o sgrifen y kewch weled

480 y modd ag y may y chwi ych ymddwyn miawn llawer o byngkiay,

a’r modd sydd y chwi ymgadw rhag pob anffyddlondeb drwy lyny o

honoch wrth Eglwys Grist ym hob dywt o’ch ffydd, ag na dewch nag

y chwant da bydol, nag y ofyn dyn yny byd y’ch didolyd o ddiwrth

ddefed Crist.

485 .#. Byddwch synhwyrol fel y seirff .#.b megis ag y mae’n Prynwr

yn erchi y chwi yny degfed pennod o Vathew. O blegid nattyriaeth

y sarff yw gadel y’r holl gorff dderbyn dyrnodie a godde, a chadw’r

aAwst. In Ioh. Evan. Trac., PL XXXV, 1603 bMth 10:16

1s supra.

17



pen yn annwyl rhag kyfwrdd vn dyrnod arno ef, onyd godde ar yr

holl aylode eraill, felly ninne moyswn gadw yn pen yn annwyl, hwn

490 yw Crist, rhag cyfwrdd o bwnk yny byd o anffyddlondeb o’i ffydd ef,

a gadel y ddyn yn gynt ddwyn afo ar ych helw, a rhoi’r korff mewn

carchar a’y ddyrnodio a’y ffysto. Nyd gwaeth er hyn y gid, os cadwn

ni y pen heb gyfwrdd dim ag ef [77v] hwn yw Krist a’y ffydd ef. A

hyn os gwnawn fel y harchoedd ef yni, yn ol ennyd bach o flinder

495 yny byd yma ni a gawn fyw gyda gef yn dragwddol.

� Duw y’ch cadw, byddwch wych ar nos galan / Blwyddyn yr

Arglwydd, peder ar ddeg a thrigen a mil a ffympkant1

Y Pennod Kyntaf

Yn2 gyntaf mi a ddangosa yr ordor a’r ystod ar y sydd y’m bryd y

500 gynllwyn mewn hyn o madrodd, fel y gallo pawb ar y ddarlleno yr

ysgrifen yma ddyallt yn well y kwbwl, yn enwedic yr anysgedic er

mwyn yr hwn yn bennaf y kymeris arnaf hyn o drafel, am hyny y

gaffel o’r anysgedic anwadal a serfyll weled yn ole [78] para ffydd

a ffordd y sydd yddo y dilid, mi ddangossa yn gynta dim nall ffydd

505 yny byd fod yn wir ffydd Grist onyd yr hen ffordd3 a ddarfy’r Gwyr

Newydd fwrw heibio, fel y gallo pob dyn kyffredin ar y fo a dim synwyr

yny gloppa weled yn glir ffolineb pawb ar y sydd yn kredy’r Gwyr

Newydd.

Yr eilwedd waith mi ddangossa yn nodol miawn serten o byngk-

510 iay kyffredinawl ar y may pawb yny deallt fod y Gwyr Newydd yn rhu

bell dros y ffordd a llawer o wyr eraill ar y sydd yn kymeryd arnyn

fod o’r hen ffordd heb roi onyd pris bychan miawn llawer o bethay

a ddylent y mawrhay .n. bennaf. A chwedy hynn ddarffo dangos yn

gyntaf nall fod vn ffydd onyd yr hen ffydd.

1Mewn blwch. 2prif lyth. add. 3add. supra.
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515 A’r eilwedd waith mi ddangossa ddayoni y pethay ar y may’r Gwyr

Newydd yn bennaf y ny wattwar, ag yn kyfarth y ny herbyn, a’r [78v]

gwyr ar sydd yn kymeryd arnyn fod o’r hen� ffydd heb roi chwaith

mawr bris miawn llawer o honynt, wedy hyn y gid ny bydd dim yn ol

all stoppio neb rhag gweled yn ole y ffordd sydd raid yddo y droydio

520 y fyned y Dyrnas Nef, ag fel y gallo pawb, yn enwedig yr anysgedig

ddeallt yn well hyn o sgrifen, mae’n rhaid ymi ddangos yn fyr ystod

a chondisiwn dyn er dechread y byd.

Yn gyntaf ny does Kriston nas gwyr gaffel o’r byd yma ddechryad

fel y kayff ddiweddiad ar Ddydd y Farn. O blegid ny does dim o’r

525 tu allan y vn Duw Tri Fferson,� Y Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glan1,

nas kafoedd ddechryad, kans vn Duw Tri Fferson a fy er ioed. Cyn

amser yny byd, kyn nef a dayar, kyn golini a thywyllwch, kyn dudd

a nos, a’r vn Duw yma yn dri Fferson yndo y hynan, heb ddechryad

na [79] diwedd yn ddigonawl yndo y hynan, heb arno eisie dim,

530 am hyny, gwilied neb dybied wnythyr o Dduw na nef2 na dayar nag

angel na dyn er y fwyn y hynan am fod arno ef eisie, o blegid ny does

dayoni yny byd ar allom y feddwl na dydiw yndo ef yn gan gwell nag

y medrwn ni y feddwl. Canys ef yw pob dayoni ag o ddiwrtho ef

fel o ffynnon y may pob dayoni yn dwad, ag am danon ni ny does

535 nag angel na dyn na dim, ar y sydd raid yddo ef wrth y help, fel y

may’r proffwyd yn dywedyd yny3 .15. lasswyr .#. Nyd Raid yddo

ef wrth yn gweithredoedd ni, am fod yndo ef bob dayoni, a ffara

dayoni yny byd ar sydd y nyn mysc ni y kwbwl a ddoeth o ddiwrtho

ef. #a . Ag os gofyniff neb pam y gwnaeth Duw angel a dyn nef a

540 dayar a’r holl fyd, onys gwnaeth er y fwyn y hynan, y tebwch yddo

a dywedwch may o wir ddayoni Duw a’n lles nine, [79v] y gwnaeth

ef yr holl fyd, o blegid gan fod Duw yn ynig yn llawn o ddayoni heb

aSalmau 15:2

1Y ... Glan] Y .Tad. a’r mab. a’r Ysbryd Glan Llsgr. 2Wedi’i ddilyn gan a. 3yny

gyda dot uwchben yr ail y
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allu � gwnythyr dim o honof yn llai er y gymyno a’i roi1 y arall, ef

a wnaeth gyda nef a dayar yn gyntaf yr angylion, ag a roes yddynt

545 ran o’r dayoni ar oedd yndo ef, ag er hyny nyd oedd ddim lai. Ag

ymysc yr engylion y roedd (Luciffer), yn vn o’r rhai tecka o’r engylion

yny nef, o blegid ny wnaeth Duw ddim drwg er ioed, onyd fel y may

Moysen yn dywedyd y roedd Duw yn gweled fod pob peth yn dda dros

ben ar a wnathoedd ef. Onyd pen ddechryoedd, Luciffer a serten o’r

550 engylion eraill falchio yndynt y hynen, heb gydnabod y pennadyr

a’y2 gwnythyrwr Duw, yno y syrthiassant drwy y pecode y hynain

o’r nefoedd y waylod yffern, a’r dryll arall y darioedd gyda Duw ag

a darian byth� wedy sadiddio yny ras ef, fel na allan syrthio, fel y

byddwn nine drwy ras Duw yn [80] y byd arall gyda hwynt byth heb

555 pechod yny byd, wedi’n pyro fel y gwenith.

Wedu gwneythyr nef a dayar a’r engylion, ef a wnaeth Duw ddyn,

ag er gwneythyr o hono ef nef a dayar o flaen dyn, etto ny wnaeth ef

ddyn er mwyn nef a dayar, onyd nef a dayar er mwyn dyn.

O blegid fo wnaeth Duw ddyn megis ynghenol pob peth, rhwng

560 Duw a ffethe dayarol, am wnythyr o honof ddyn y wsnaythy Duw, a’r

byd yma y wsnaythu dyn, yr hwn sydd rhwng y dday, dann Dduw

y wnythyrwr, ag yn feistyr ar yr holl bethe dayarol.

Am hyny gwilied y gwyr bydol ar y sydd yn troi’r peth yny wrth-

wyneb dan adel y Duw y gwsnaythy yn hwy wrth ddanfon y ddynt

565 bob peth angenrheidiol, an hwythe yn gwsnaythy y pethe bydol yma

yn lle Duw wrth roi serch yn vnig ar fwnws y byd, a’y gary ef yn fwy

na Duw. Am hyny os myn dyn gadw yr ystod a or[80v]dinioedd Duw

yny dechreyad, mae’n rhaid yddo gadw y le yny cenol a gwsnaythu

Duw y� wch y ben, a gadel y’r ddayar sydd dan y draed y wsnaythu

570 ef, a ffeidio a gwsnaythy y ddayar yn erbyn gorchmynion Duw.

Am hyny ny does dim ar allech di feddylio am dano na dydiw

1add. supra. 2y add. supra.
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yn eiddo dyn miawn rhyw ffordd. Canys pob peth ar y sydd yn

aill ai may ef ywch ben dyn ai dan ddyn, ai yn gydymaith y ddyn.

Ywch ben dyn y may � un Duw tri Fferson sydd raid y ddo y gary

575 a’y wsnaythy. Dan ddyn y may nef a dayar a’r holl bethay bydol a

wnaeth Duw y wsnaythy dyn. O blegid er bod yr haul a’r llyad a’r ser

ywch yn penne ni, etto i’n gwsnaythy ni, ag y roi yni olini y gwnaeth

Duw hwynt.

Yn drydudd yn kydmithion ni ar sydd heb fod nag ywch yn llaw

580 ni, na thanon ni yw’r engylion o’r nefoedd, a wnaeth Duw o’i fawr

ddayoni, y fod yn gymddithion yni miawn [81] llywenydd Tyrnas

Nef, yr hwn er y bod yn hwy yr rwran ywch yn llaw ni y ny nefoedd,

etto ar ol y byd yma ni a gawn fod yn gydmithion gyda yn hwy, os

byddwn fel y perthyne yni fod, ony de mae’n rhan ni miawn tan a

585 brwnstan y losgi yn dragywydd.

Wrth hyn gore y bawb gadw yr ordyr yma fel y ordinioedd Duw

y ddyn fod yn gyfranol o bob peth, canys ny ellwch enwi dim na

bo yn vn o’r tri yma, y wsnaythy dyn, y pethay bydol dan y draed,

Duw ywch y ben yr hwn sydd raid yddo y wsnaythy, a’r angylion

590 yn gydmithion yny byd nessaf ag y weddio drosson dryfon yny byd

yma. Hyn a weloedd S. Pawl pen ysgrifennoedd at y Corinthied, yny

lythyr cyntaf a’r trydydd pennod .#. Nyni pie’r cwbwl, [.#.]a hyn

yw Duw a roes yni y cwbwl, y fo y hynan a holl bethay ysbrydol a

dayarol.
Amen1 Iessu

595

Yr Ail Pennod

Gwedy2 gwnythyr pob peth yn ola o’r kwbwl ef a wnaeth dyn o

glai. Ag yno o un o’y assenne ef a wnaeth y Adda gymddeithwraig

a1 Cor 3:22

1A men Llsgr. 2prif lyth. add.
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Efa, ag a lliniodd hi nyd o’y ben ef rhag� ofyn y’r wraig dybied y bod

600 yn ben ag yn feistres ar y gwr, ag ny wnaeth ddim o honi chwaith

o’y draed ef rhag ofan y’r gwr ddi ystyry y wraig a’y chymeryd yn

lle llawforwyn a gwsnaythwraig, onyd ef a’i gwnaeth o ystlis y gwr, y

gael o honof gydnabodmae’n yn lle kymddeithwraig y gwnayd gwraig

yddo y’w helpy y chwnegy’r byd. Am hyn ny dyw’r wraig na meistres

605 na llawforwyn onyd kymddeithwraig y’r gwr. Mi allwn yma ddangos

[82] y chwi lawer o bethay pam y gwnaeth Duw ddun yn ola o’r

kwbwl, a ffam y gwnaeth o glai, ag atebwn y lawer o gwestione erill,

onyd am na dydiw yn perthyn1 y’r peth ar y rydym ni yn ymcany

son am dano mi a’i gadwn heibio, ag a ddangoswn yn fyrra y gallon

610 y kwbwl y gael ddwad yn gynt at y peth sydd raid ymi draythy.

Ef a wnaeth dynmiawn ystod well nag y rydym ni yndi, yn gimint

ag y sydd o rygoriaeth rhwng aur a ffewter. O blegid y rydoedd y

gorff ef Addaf y ny modd na alle na gwres nag oerfel, nag arf, nag

ynifel, na gwenwyn y ny byd y ddo niwed, heb ddolyr na blinder yny

615 byd, heb newyn na syched, na dim yny byd alle y bryddhay ef, na’y

flino. Ag am y enaid, y roedd yn llawn o wybodaeth, dysc a dawn,

yn gimint ag y2 medre henwi pob ynifel ar dir, pob pysgodyn y ny

mor, a ffob yderyn ynyr awyr, a [82v] dynabod pob vn o’r rhain yny

rhyfogeth, ag a wydde natirieth pob peth dayarol ag ysbrydol, nef

620 a dayar, natiriaeth, a chondisiwn yr angylion yny nef, a’r diawled

yn yffern. Ag a wydde yn gan gwell, ag y roedd yn deallt3 yn olyach

na ny ni y wnythyrwr a’i benadyr yn vn Duw ag yn dri Fferson.

� Ag nyd yn inig Adda, onyd Efa hefyd oedd yn yr un modd, ag felly

y byssen nine y plant nwy byth heb farw onyd tario Ymharadwys

625 mewn lle prydwysaidd ony welse Dduw fod yn niawn i’n galw y gid

heb farfolaeth y’w dyrnas ef y fwy o lywenydd a dayoni.

Wedu Dduw wnythyr dyn yny modd hyn ef a’i gosodoedd ym

1Wedi’i ddilyn gan yn perthyn. 2supra. 3Yn deallt ar ymyl y ddalen.
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Haradwys miawn lle yn llawn o bob dayoni dayarol ar alle fod, yn

llawn prenne rhinweddol, ag y mysc y prenie yma ef a roes yddo

630 orchmynion y fwtta ffrwyth vn pren a elwid1 [83] Pren yr /Einioes/

ag a roes yddo siars na thwtsie mo’r pren a elwid pren y gwybodaeth

da a drwg.

Wedu hyn y gid pen weloedd y Diawl fod dyn miawn ystod mor

berffaith, ef a ddechryoedd hwyddo drwy falais, gwenwyn, a chyn-

635 figen, weled dyn yny modd yma, ag ynte wedy y farny y dan yffernol.

Yno y doeth ef yn rhith sarff at y wraig ag y siomodd hi, a hithe a

siomodd y gwr, ag yno y kollason ni yr holl ddayoni ar a royse Dduw

y holl rhyfogeth dyn, o blegid pet fase y wraig yn unig yn bwytta yr

afal ag Adda heb y fwtta, ny chollassen ni ddim o’r holl ddayoni ar a

640 royse Dduw yddyn, kans mae’n rhaid y chwi farkio ddarfod y Dduw

wnythyr yr amod yma ag Adda. Yr holl rhinwedde enaid a chorff, (ar

y glewsoch y henwi o’r blaen) ar y royse Dduw y Adda yny dechryad,

ef a’i rhoysen hwy yddo ef, ag y bawb ar a ddele allan ag a hanffe o

hono ef, dan y condisiwn os kadwe ef y orchmynion ef a ffeidio [83v]

645 a bwytta’r afal. Ony de fo golle yr holl rhinwedde yma a’y holl blant

yny ol ef o’r dechre� hyd y diwedd. Am hyn er bwytta o Efa yr afal,

ny byssen ni waeth ony bai fytta o Adda.

Ag yno wedy yddo fwtta yr afal yny man ar ol y condisiwn o’r

blaen efo a’i holl blant hyd y dudd heddiw ag hyd Dudd y Farn a

650 golloedd rhinwedde yr enaid a’r korff, fel y gwelwch bawb y rowan

wedi geni yn bechadiriaid ag yn elynion y Dduw, drwy fawr boen

yn dwad y’r byd, ag yn tario yndo trwy drafel a blinder, wedi’n tafly

allan� o Baradwys y lyfirio y ddayar yma, ony ddel Ange a’n dwyn

ni allan o’r byd yma drwy farolaeth.

655 Gwelwch fal y doeth drygoni gynta y’r byd drwy y tri y sarff y

wraig, y gwr2, ag er gwaytha y dday gyntaf ony bai’r trydudd ny

1Wedi’i ddilyn gan Pren yr / pren dileuedig. 2Tri ... gwr] .tri. y .sarf. y wraig, y

gwr Llsgr.
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chollyssen ni ddim, ag y gael o honochi weled a markio a gochel

y peth, [84] chwi a gewch weled ddarfod y Dduw adel y chwi yn

wastod rybydd a sampal o flaen ych llygaid bob awr y feddwl am

660 y tri yma ar y ddwg drygoni y’r byd. O blegid ny does vn pechod

ar y rydych chwi yny wnythyr na chewchi y weled yno megis y tri

yma, y sarff, y wraig, a’r gwr.1 Ag fel y torred gorchymyn Duw yr

amswer hwnnw wrth fytta yr afal drwy gyngor y sarff yn gyntaf, yr

hwn a siomodd Efa, a hithe yn ola a siomodd Adda, yn yr vn modd

665 cymerwch sampal os mynwch ynoch ych hvnan am orchymyn Duw

ynghylch ymprydio. Chwi a gewch yn ole weled y tri yma vn yn

calyn y llall wrth dorri ympryd.

Yn gynta2 y dorri’r ympryd y gael megis y tri yma, yn lle y sarff

y may’r knawd, fo ddaw arno ef chwant bwyd. A’r knawd fel y sarff

670 ny all dim onyd symbylio y wraig y geisio genthi hi gytuno, ag yn lle

y wraig ynom y may rheswm bydol. O blegid yn y man pen ddel ar y

knawd chwant bwyd ef a [84v] symbylia rheswm bydol yr hwn sydd

nesaf atto, yno y kytvna rheswm bydol a’r knawd, y wraig a’r sarff.

Yny man rheswm bydol a dentia y trydydd, hwn yw rheswm nefol,

675 yr hwn sydd yn lle y gwr.

Yn llyn y daw y rheswm bydol y wraig at y rheswm nefol y gwr ar

Dduw Gwener wedy’r kynawd y sarff y gyrry, may kig bras a bara

peillied a chwrw Aber Konwy yny fan hyn a’r fan, dymma sir dda.

Ag ny thal ddim y neb gysay y gnawd y hunan, am hyny moyswch

680 wnythyr yn fawr o’n knawd fel y gallon byrhay y weithio ag y dry-

faylio.

Dyma’r geirie a ddwaid rheswm bydol yn lle y wraig wrth rheswm

nefol sydd yn lle y gwr, yno wrth glywed y geirie yma y daw rheswm

nefol ag a gonsidria y peth yn well, ag edrych y bobtu yddo, ag os

685 gwna ef fel y dylu fo wyhardda y wraig rheswm bydol, ag y dwaid, er

1Y ... gwr] y .sarff. y wraig. a’r gwr Llsgr. 2Dot uwchben y
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bod kig bras yn dda y’r korff, etto wedy Dduw ag y’r Eglwys Gath-

olig ordinio ym[85]prydio ag ymwrthod a chig ar y diwarnodie hyn,

ny ellir er esgys bydol yny byd dorri gorchymyn Duw a’r Eglwys, a

myned y yffern yny diwedd Ag yno y gwardd rheswm nefol yn lle y

690 gwr rheswm bydol, ag felly y bytta y wraig yr afal heb gytyno’r gwr,

ag os bydd ond hyn ny dydiw bechod etto yny byd.

Os gwahardda Reswm nefol y bydd miawn amser, felly ny bysse

ddim drygoni yni pei basse Efa y hunan yn bwytta yr afal. Onyd pen

ddarffo y’r rheswm bydol ddoydyd y chwedel teg ar a glowsoch, ony

695 wardd y rheswm nefol ef fel y may yn rhaid y’r gwr rhioli’r wraig, ag

os cytyna gydag efo y dorri’r ympryd, yno ny bydd dim yn ol onyd

galw am bot a hilio’r bwrdd ar frys a gwnythyr yn llawen a gollwng

dros gof orchmynion Duw.

Yno wedi’r tri gytyno, hynny yw y sarff yn lle y1 knawd, rheswm

700 bydol, a rheswm nefol, y may yn gwbwl ddrygoni a ffechod, ag yn

torri gorchymyn Duw, ag ny dydoedd o’r blaen yn bechod onyd tem-

tassiwn cyn cytyno’r trydydd rheswm [85v] nefol. Fel y clywsoch o’r

blaen, na basse yni ddim o’r blinder yma, ony bysse fytta o Adda yr

afal er bytta o Efa drwy ffalsder y sarff.

705 Am hyny merkiwch yn ddyfal yn ych korff ych hynan y tri yma,

a ffen weloch y cnawd megis y sarff yn symbylio rheswm bydol y

geisio gantho gytyno, gwilied rheswm bydol gytyno ag os cytyna, yny

diwedd y kwbwl perwch y rheswm nefol y trydydd stwrdio y wraig

yny man y fwrw heibio y tentassiwn a’r meddwl drwg a rhoes y sarff

710 y cnawd yny ffen hi.

Y Drudu Pennod

Ar2 ol hyn y gid ef a ddoeth Duw attyn y Baradwys ag y cosboedd

1wedi’i ddlilyn gan y dileuedig. 2prif. lyth. add.
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pob vn o’r tri fal y may’r Scythyr Lan yn dangos. A nine yn gweled

y kosbydigeth hyd y dudd heddiw y ny gwragedd faint y poen wrth

715 dryfaylio lle y gallysen ddwyn plant heb poen yny byd pei [86] bas-

ent heb fytta’r afal ar y pen cyntaf, yn gimint na by wraig yny byd

etto nag y fydd hyd ddiwedd y byd nad1 rhaid yddi drwy fawr drafel

ddwyn ytifedd y’r byd yma, ond yr Arglwyddes Vair y hynan a ddug

yn Prynwr ni y’r byd yma heb boen na thrafel yny byd. Am y ddufod

720 ef allan o’i chyroth Vendigedig hi, heb y goryd dim o’y chynawd san-

teiddiol fel y doyth allan o’r bedd y trydu dudd heb dynny’r garreg o

ddiar y bedd ag at y ddysgyblon wedu hyny, a’r drws yn gayad drwy

fawr wrthe.

Kosbydigaeth Adda oedd yddo lafurio y ddayar a chisio y fwyd

725 drwy chwys y dalken fel y may y blant ef hyd y dydd heddiw, lle

gallyse ef fod ym Haradwys heb poen na blinder yny byd pei base

Adda heb fytta’r afal.

Kosbydigaeth y sarff a ordinied y llynn. Rhaid y ti fyned ar du

dor, a bwytta y ddayar.a

730 Ag er ymddangos o sarff yn wir y’r wraig yn yr hwn y roedd y

Diawl yn dywedyd ag yn siarad, etto ny ordinioedd2 Duw mo’r cosb-

edigaeth yma [86v] y’r ynifel ny wnaeth drwg yny byd, onyd bod y

Kythrel yn troi y dafod ef y siarad ag Efa, am hyny ny dydiw hynn

gosbydigaeth yny byd y’r enifel hwnnw, nag y enifel arall o’r fath, am

735 fod y rhyfogeth yma yn myned ar y dor ag yn bytta pridd o’r blaen

er pen y gwnayd. Ag wrth hyny y kosbedigaeth yma a ordinied y’r

Kythrel, yr hwn y rydys y ny alw yn sarff ag y rydys yny gosbi ef

megis y sarff. Onyd yn gymynt na does gan y Kythrel na thor na

chefen, ag na dydiw ef yn bwytta dim, am y fod o nattyr ysbrydol

740 heb ddim corff, fel yr engylion o’r nef.

� Rhaid y ni edrych para fodd y gall y cosbedigaeth yma gordio

aGen 3:14

1d add. supra. 2Yr ail o add. supra.

26



y’r Cythrel am y fod heb gorff, am hyny rhaid yw deallt yma yny gair

torr ne frest, balchder, fel y may’r kyffelyb mewn dyn, pen welon

ddyn balch ni a ddywedwn fod yn vchel y stymock ne ddyn a brest

745 vchel, fel y bydd dynion beilchon yn ym dorsteny. Am hyny y dwad

Duw wrth y [87] Kythrel y rhodief ar y frest ney dor, hyny yw y fod

ef yn rhodio ag yn tentio pawb trwy falchder, fel y siomoedd Adda

peri yddo gredu y bydde kystal a Duw os byttae’r afal.

Ag am hyny y may’r gwr doeth yn dywedyd dechreyad pob pechod

750 yw balchder,a kans pawb y sydd yn torri gorchymyn Duw gyntaf am

na fynan fod dan iau Duw, ond drwy falchder tynny y penne allan

o’r coler a rhedeg wrth y gwrs y hynan. Ag fellu y may’r Kythrel yn

rhodio ar y dor wrth dentio drwy falchder.

Bellach moyswch weled para fodd y may ef yn byta y ddayar.

755 Wrth y ddayar y ny man yma y may’r gwyr o ddysc yn deallt dynion

dayarol, chwanog y’r mwnws dayarol yma, ar y fo yn torri y tine a’y

penne y gasglu lleinie o dir y’w plant yny hol, heb edrych para fodd

y delai yddo ai drwy gyfiawnder ai anghyfiawnder.

Ie a’r ddayar ydiw pob dyn dayarol, kigog ar y fo yn karu plesser

760 brwnt y knawd heb reswm fel y nefiled, yr rhain y gid yw’r ddayar, a’r

rhain yw bwyd y Diawl. Canys pan fo dynion yn erbyn gorchmynion

Duw yn troi y hwynebe at bethay dayarol o ddiwrth Dduw, yno y

maen yn gwnythyr sir dda y’r Kythrel, y fath ddynion [87v] a’r rhain

a fydd y fwyd ef yn wastadol, a’r rheini a lyngkia ef yn gyfan y waylod

765 yffern.

� Hefyd y mysc kosbydigaeth y sarff y mae’n doydyd yn llyn, mi

a soda elyniaeth rhyngod ti a’r wraig a rhwng du hade di a’y hade

ne a’y hil hi.b

Fel y klowsoch o’r blaen wrth y Cythrel y mae’n dywedyd hyn

770 y gid. Rhwng para wraig a’r Cythrel y mae’n doydyd y rhydd ef

aEccles 10:15 bGen 3:15
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elyniaeth, nyd rhwng Efa, o blegid mae’n doydyd yn ol hyny � hi

dyr du ben di,a para wraig oedd hono a dorrodd ben y Diawl.

Yn wir fel y may y gwyr santyddiol yn deallt, y wraig hon yw’r yr

Arglwyddes Vair. O blegid rhyngthi hi a’r Cythrel y may gylyniaeth

775 yn wastadol, a rhwng y hade hi a’y hade ynte, °hade y Cythrel ydiw Dyma hade y
Kythrael

holl ddiawled yffern ag Opiniadwyr a dynion drwg. Dyma hade y

Cythrel, o blegid pwy sydd yn doydyd mwy yn erbyn yr Arglwyddes1

Vair na’r Gwyr Newydd heddiw, yr achos yn wir ydiw yr hen elyn-

iaeth rhwng y Diawl a’r Arglwyddes Vair. Am hyny ymay ef yn gossod

780 y hade ef y gyfarth yny herbyn hi, am ddarfod yddi hi dorri y grib ef,

drwy ddwad allan o’y chroth vendigedic hi yr hedyn a dorrodd ben

y sarff a’y holl hil y gid.

Bellach gwedy ni weled ymodd ag y may dyn yn [88] pyrhay ar ol

yddo dyny ben o dan iav Duw a’y wnythyr y hvnan yn was y’r Kythrel,

785 moyswch weled y modde ar y ordiniodd Duw y dyny y weison ef o

gigwinedd y Diawl. Ag y ddeallt hyn yn well ni rhof sampwl o’r fath

yma gar ych bron chwi.

Beth pet fai dday vrenin gadarn dros ben, vn er hyny yn gyd-

arnach na’r llall, a’r brenin cadarna yn wr da kyfion, a’r brenin arall

790 yn lladd ag yn llosgi drwy anghyfiawnder, heb fod yn waith gantho

beth a wnelo, yn chwanog y bob drygoni.

Hefyd gwybyddwch fod gan y brenin kadarn yma wsnaythwr ar y

fu y ny wsnaythu ef er pyn y ganed ef, ag amgyfloges y dario gyda’r

brenin yma dry fae fyw heb wsnaythu neb ond y fo.

795 � Pen weloedd y brenin drwg hyn fod gan y brenin arall ws-

naythwr kystal, fo ddayth arnofo genfigen a chwant y gwsnaythwr

yma, ag wrth gyfarfod a’r gwsnaytwr yma mewn man, fo ddechry-

oedd ddoydyd yn deg wrtho ag addo yddo gyflog gwell, a sir gwell, a

ffob peth wrth y fodd, os gadawe y hen feistir a dwad atto ef y dario.

aGen 3:15
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800 Yny man y gwsnaythwr yma nyd o’y anfodd, ond o wyllys y galon

o chwant kyflog gwell aeth adre yn llawen gyda’r brenin drwg, ag

adawodd y hen feistyr. Yno pen gafodd y brenin drwg y gwas adre

y’w dy ny chywirodd ddim ar y ddawse, ond fo roes y gwas ar oedd

gyda y hen feistyr [88v] yn byw fel gwr bonheddic, y gowen kerrig,

805 y dilo, y garthy’r dom, ag a’i hondloedd ef yn dybykach y nifel nag y

ddyn.

Bellach bernwch chwi ony wnaeth y brenin drwg � yma gam

mawr ag anghyfiawnder am dyny y ffwrdd waas y brenin arall, medd-

wch chwi, ony allyse y brenin kadarn fyned y lys y brenin arall a

810 dwyn ymeth y was heb ddiolch y ddanned y brenin drwg, ag heb

dalu yddo vn geniog.

Ony welwch chwi hefyd fod achos mawr y’r brenin daf ddigio wrth

y gwsnaythwr yma a dawe y hen feistyr a ddarfysse yddo ymrwymo

y dario gydag ef, ae y roi y hynan mywn gwssanaeth arall. Hefyd

815 ony welwch chi fod yn gymesyr y’r gwsnaythwr a dawe feistyr da er

chwedel ofer, fod yn dwyn blinder ddigon gyda’r meistyr drwg, digon

kymessyr ar y ran ef, am y gallysse, pei mynysse, dario gyda y hen

feistyr. O blegid nyd o’y anfodd y dvg y brenin drwg ef ymeth.

Bellach y gwelwch o’r tri yma para rai oedd ar y bai a ffara rai ny

820 doydden. Y brenin da chwi welwch ny doedd ef ar y bai am ddarfod

yddo gyflogi’r gwsnaythwr try fai byw, onyd ny cheisiodd rwymo dim

o hono fellu fel na alle rhedeg ffwrdd pen y myne, ef a dawodd yny

ddewis ef ay tario ay peidio.

Onyd y brenin drwg oedd yn fawr ar y bai y dynne [89] ymeth

825 was gwr arall. Am hyny fo allyse y brenin cadarn drwy nerth braych

ag ysgwydd ddwyn y wsnaythwr o ddiar y brenin drwg, am y fod yny

gadw yn anghyfiawn.

Hefyd, yn drydydd roedd y gwas yn fawr ar fai am fyned ymeth o

ddiwrth feistyr kystal a ddarfysse y gyflogi ef, am hyny os drwg oedd
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830 y sir ef gyda’r brenin drwg, fo dlysse gael gwaeth, ag ny chae fyth

kynddrwg ag y ddlye, pan gadawe feistyr kystal a choylio ny wyddie

y bwy.

Bellach treiglwch y sampwl yma at Dduw, at Adda, ag at Ddiawl,

ag chwi a gewch weled pob peth yn ym gydwedd y ddynt yn yr vn

835 modd ag y’r tri yma a glywsochi son am danyn, am hyny y gwdd-

och yn dda na doedd Duw y brenin da ddim ar y bai. Hefyd chwi

ddyellwch fod y Diawl y brenin drwg yn dal dyn dan y winedd yn

anghyfiawn.

Ag yn ola chwi welwch fod dyn o’y ran y hvnan ar y bai, ag a

840 ddylai wsnaythy Diawl er maint y boen am adel o honof Dduw y

feistyr a’y greadyr, a gwnythyr ar ol kyngor y Diawl. Wrth hyn am

fod y Kythrel yn dal dyn yn anghyfion fel vn gwedu y llydratta gwas

gwr arall, ef allysse Dduw yn ddigon cyfion yn dwyn ni y gid drwy

nerth heb ddiolch y’r Kythrel.

845 Pam wrth hyn meddwchi y rydym yn dywedyd ddarfod y Dduw

yn pryny drwy waed y Fab ef Iessu Grist, os y waed ef ydoedd y pris,

y bwy taled y [89v] Ramswn yma. Nyd y’r Kythrel, am na doedd

achos yddo ef gael dim rhamswn, am hyny y Dduw y Tad� ar oedd

wedu digio yn fawr wrthym, am yni yn roddi yn hynen yn wision

850 y’r Diawl y taloedd Duw y Mab y rhamswn yma o’y waed bendigedic

am yn pechode ni, ar oedd yn elynion y Dduw yn Tad drwy yn mawr

ddrygoni. Y gwaed yma yn wir a’n gwnaeth yn ffryndes o elynion,

yn blant yddo ef ar oedd yn garcharorion y’r Kythrel, yn y tifeddion

o Dernas Nef o gywion methiant y ffernol.

855 Y pedwru pennod

A chyn er1 darfod y’n Harglwydd yn pryny drwy2 waed bendigedic

1supra. 2A ... drwy] Ysgrifennir y geiriau hyn mewn inc coch.
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y vab ef, moyswch weled a oedd modd arall yn y byd i’n tyny ni allan

o garchar y Kythrel. Yn wir rhaid yni addef na doedd fodd yny byd

y holl ddynion y byd, ie nag y holl engylion y nefoedd wnythyr iawn

860 y Dduw am dresbas dyn, ag y wnythyr yn dda rhwng Duw a dyn.

� Ag yn gyntaf am ddyn, ny doedd vn yn yr holl fyd alle sefyll yn

wyneb Duw, am y bod gimint vn yn blant y’r sarff a’i siomodd, yn

llawn drygoni a gasglodd pob vn o ddiwrth y hen dad Adda, ag yn

elynion y Dduw, fellu para fodd meddwch y gallysent gy[90]mint

865 vn edrych vnwaith yn wyneb Duw y ymbil y ffafyr a’y gariad ef

eilchwaith, kydnebyddwch ynoch ych hynen, os bydd neb yn ych

plith wedu gwnythyr yn erbyn y brenin dayarol o’r dyrnas, ny all

hwn ar y ben y hunan fyned at y brenin y geiso heddwch, na chwaith

y geisio cariad y frenin, eilwaith ofer yddo redeg at vn o elynion y

870 brenin y adolwg yddo wnythyr heddwch. Am hynn y may’n glir na

doedd dyn yny byd allysse yn gwnythyr yn blant y’r Tad gorychaf.

Hefyd ny doedd vn angel yny nef, er y bod y gid heb pechod a

drygoni ag yn llawn o bob rhinwedde da, yn abal y wnythyr yn dda

rhwng Duw a dyn lle y roedd kymint glymastra.

875 Vel pet fai vn o hanoch wedy gwnythyr yn erbyn y brenin dayarol

o’r dernas, y gael y gariad ef eilwaith, ny ddymynech help vn kar-

dottyn karpiog gwrthyn y ddoydyd drosoch wrth y brenin, ond chwi

a chwiliech am rhuw arglwydd mawr, dvg, ne vrenin arall os gallech

y wnythyr yn dda rhyngoch a’ch brenin ych hvnan.

880 Velly angylion y nef, may rhwng y tegkaf o honyn gan mwy o

rhygoriaeth a Duw y gwnythurwr nag y sydd rhwng y brenin pennaf

dayarol a’r distatla o ddyn y nyr holl fyd. Am hyny chwi a welwch na

doedd yr engylion chwaith gweddys y wnythyr yn dda rhwng Duw a

dyn am y mawr ddrygoni yma. [90v]

885 Heb law hyn y gid nys gwadwn allu o Dduw drwy y fawr drigar-

edd ysgwrio vn dyn kyn laned o ddiwrth pob pechod a rhoddi yddo
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gymint o ras, ne y angel o’r nef gymint o ras a rhinwedde ag y galle

y dyn hwnw ne’r angel wnythyr yn dda rhwng Duw a dyn, etto ny

dydoedd hyn bryniant na chyfiawnder yny byd onyd trigaredd.

890 Megis ag pen y bochi wedy gwnythyr kymint yn erbyn ych brenin

dayarol a’ch bod wedi syrthio mewn ffin o gant o bvnne, a chwithe

heb fod yn abal y daly ddim o’ch ffin, na ffrynd arall ar y feddoch yn

abal chwaith.

� Yno dyfod o’r brenin dayarol yma yn drigarog wrth weled na

895 allechi na neb ar y feddech daly’r ffin,1 a rhoi o hano ef y hvnan

y chwi gant o bynne y daly’r dyled yma o’y bwrs y hunan, y daly

yddo y hvnan, ny allech ddywedyd yma ddarfod y chwi daly yddo ef

a gwneythyr iawn drwy wir gyfiawnder o’r eiddoch ych hvnan, onyd

darfod yddo ef o’y fawr drigaredd roi y chwi arian y daly ych dlyed

900 yddo ef y hvnan.

Yn yr vn modd pei base Dduw yn rhoi y fath ras a’r rhoddiad

y ddyn ney angel y daly’r dlyed ar oedd arnom yddo ef, ny bysse’r

taledigaeth yma yddo ef drwy wir gyfiawnder, onyd o’y wir drigaredd

ef a rhoes y [91] gras ag a wnaeth y dyn ne yr angel yn abal y daly’r

905 dlyed. Bellach yn gymint na doedd y dyn na’r angel yn abal na dim

arall ar a wnaeth Duw drwy wir gyfiawnder y daly y Dduw ddyled

dyn, ond drwy y drigaredd ef os roy yddynt y arianswm y daly y ddo

ef y hvnan.

Ag yn gimint a bod yn weddys y Dduw wnythyr iawn dros ddyn

910 a gorchfygy’r Kythrel nyd yn vnig drwy drigaredd, onyd hefyd drwy

fawr gyfiawnder, ag heb fod dim yny byd ar a wnaythe Dduw yn abal

y gwplay hynn, ny doedd ddim yn ol ond bod rhaid y Dduw y Mab ar

oedd yny nefoedd yn Dduw ym hob peth kynn haylaethed a Duw’r

Tad, heb fod nag yn fwy nag yn llai, nag yn henach nag yn iangach

915 na’i dad, ond yn vn Duw gydag efo mewn vn swm a natyriaeth, heb

1Wedi’i ddilyn gan a rhoi.
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ddechre, heb ddiwedd.

Y mab yma heb geisio dwyn benthig dim gan arall a oedd yn abal

ag alle yn ddigon hyf drwy wir gyfiawnder daly .n. ddigon heleth yn

dlyed ni, ag alle yn ddigon hyf sefyll yn wyneb Duw y Tad drosson

920 ni y wnythyr tangnefedd.

Am hyny y rydym yn deallt fod yn weddys y Dduw y Tad (fel

y gwnaeth drwy y fawr drigaredd) adel y’w Vab ef wnythyr yn dda

rhyngon ni a Duw, a’n tynny [91v] ni allan o gigweine y Kythrel, a

ffett fase Dduw y Mab yn y swm a’i natiriaeth y hynan, fel y rydoedd

925 kyn y dechreyad gar bron y Dad heb gymeryd yn knawd ni am dano,

ag fellu .n. gwnythyr y dyngnefedd rhyngon ni a’i Dad ef, ny base

y dangnefedd mor gymwys, am fod yn rhaid y dangnefeddwr fod

megis yn ganolwr ag yn gyffredin rhwng y dday barti ar y sy raid

y tangnefeddu, megis y garreg gongol � ar y sydd yn kysyllty yng

930 hyd dday bared, rhaid iddi fod1 felly rhwng y dday bared fel y bo hi

megis rhan o bob vn o’r dday bared.

Vellu yn Prynwr ninne Iessu Grist, pe basse yn yn pryny ni yny

modd ag2 y roedd yny dechryad, heb gymeryd yn knawd ni yny gylch

a bod yn3 ddyn gyda ninne, ef a fysse yn gwbwl yny dangnefedd yma

935 ar dv y Dad, am y fod yn Dduw o’r vn svm a natyriaeth a’y Dad, ag

ny bysse yndo ddim tebig y nyni.

Megis a ffet fai’r brenin dayarol o’ch tyrnas wedu digio yn fawr

wrth gardottyn o’r distadla yny dernas. Para fodd y gellid gwneythyr

yma dangnefedd rhwng y dday yma, ny wsnaytha keiso gan frenin

940 arall o dernas ddierth wneythyr y dangnefedd rhwng y brenin a’r

kyrdottyn, am [92] fod y dyddiwr yma yn rhu debic y’r naill barti,

hyny yw’r brenin, ag heb fod dim tebic y’r kardottyn y parti arall.

Am hyny ny dydiw gymwys y fod yn ganolwr rhyngthynt. Hefyd

ny thal dim yn yr ymrafel yma gymeryd kyrdottyn y fod yn ddyddiwr,

1Wedi’i ddilyn gan fod dileuedig. 2add. supra. 3n supra.
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945 am y fod yn rhu debic y’r parti arall. Am hynny y gael kynolwr a

thangnofeddwr yny matter y ma, rhaid y keiso os bydd modd y’w

gael, vn a fo yn frenin ag yn gardottyn, a hwn all fod yn ganolwr ag

yn ddyddiwr y wnythyr yn dda rhwng y brenin yma a’r kardottyn,

am y fod yn debic y bob vn rhwng y ddau.

950 Yn yr vn ffinyd am yn Prynwr ninne Iessu Grist, ny bysse gymwys

y ddo fod yn Dduw ag .n. frenin yn vnig y wnythyr yn dda rhyngon ni

� gardottwyr tryain, a brenin y nefoedd. Chwaith ny bysse gymwys

yddo fod yn vnig yn ddyn ag yn gardottyn y wnythyr pob peth yn

wastod. Am hynny y dywissoedd yn Prynwr ni drwy fawr synwyr

955 fod yn Dduw ag yn ddyn, drwy gymeryd yn knawd ni am dano, fellu

y may ef <yn Dduw yn wirionedd ag yn ddyn kyn wired> yn frenin

o’r naill du am y fod yn Dduw, [92v] yn gyrdottyn gwan tlawd o’r

tu arall am y fod yn ddun. A hwn y sydd gymwys y wnythyr yn

dda rhyngon ni a Duw, am y fod yn genholwr cymwys rhwng y dday

960 barti, yn debig y bob vn o’r ddau, a hyn y gid a wnaeth ef o’y fawr

drigaredd droson ni gid ar oedd yn golledig bychan a mawr.

� Hefyd may hyn yn orchafieth mawr y ddynion yr holl fyd a

ddarfase y’r Kythrel y siomi a’y karchary y gid. O blegid megis ag

y gorchfygodd y Diawl ddyn yny dechryad, felly y rwran y darfy y

965 ddyn (er y fod hefyd yn Dduw) orchfygy’r Kythrel, megis1 ag y doeth

marfolaeth y’r byd drwy ddyn, fellu y distriwied marfolaeth drwy

ddyn arall. A hyn a broffwydoedd Duw wrth y sarff yny dechreyad

(had y � wraig a dyr du ben di)a yma bellach y gellwch weled fod

yn weddys i’n Prynwr ni fod yn Dduw, ag nyd yn vnig yn Dduw,

970 ond hefyd yn ddyn, ag felly y gelwir ef yn Llading (mediator Dei et

hominum) kenolwr Duw a dynion.

Y pumed pennod
aGen 3:15
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Bellach gan fod yn Prynwr ni yn1 Dduw ag yn ddyn2, moyswch weled

y modd y cymerth ef yn knawd ni. [93] A hyn a fy drwy gymeryd gwir

975 gig a gwaed o groth y Vendigedig Vair Forwyn, a hyn y gwilyddio’r

Kythrel yn fwy, megis ag y darfysse y ddo ef yny dechreyad dwyllo y

wraig a’r gwr hefyd drwy’r wraig, felly darfy y Dduw ordinio y orch-

fygy ef drwy wr a gwraig, drwy ddarfod iddi hi gario yny chroth yr

hedyn a dorrodd ben y sarff.

980 Am hyny y may’r gwyr santteiddiol yny galw hi yn Frenhines Nef,

Mam y Drigaredd, am ddarfod y ddi ddwyn y’r byd yma holl drigar-

edd yr holl fyd.

Ag os byddwch mor ysmala dan ofyn pam y ganed yn Prynwr o

ferch, heb waith mab ond o forwyn, ony chaffoch a fo gwell, kymer-

985 wch yr atteb yma: chwi a glowsoch o’r blaen fod yn rhaid y’n Prynwr

ni fod yn ddyn, ag y wnythyr dyn y may pedair ffordd, ag ar ol y

bedwaredd ffordd y mae’n Prynwr ni yn ddyn. Y modd kynta ydiw

y wnythyr dyn heb help na gwr na gwraig, ag felly y gwnaeth Duw

Addaf yn tad cynta ni o dwarchen heb drafel gwr na gwraig. Yr ail

990 modd yw wnythyr dyn drwy help gwr yn unig heb ddim help merch,

felly y gwnaeth � Duw Efa o assen Adda, heb ddim gwaith merch

onyd allan o ystlys mab yn vnig.

Y .iii. modd y wnythyr dyn yw drwy waith mab [93v] a merch,

fel y rydys yn geni pob vn o honon ni er pen y gwnaed Adda yn tad

995 ni ag Efa yn mam ni.

Y .iiii. ffordd a gadwodd Duw y’n Prynwr ni yn vnig, yr hwn y

aned drwy waith merch yn vnig heb ddim o waith mab. Ag yno y

gwelwch gwplay’r pedwar modd, a’r pymed ny does neb all ddangos.

� Hefyd falle y dawe y’ch meddwl ofyn etto gan ddarfod y Dduw

1n supra. 2Bellach ... ddyn] Ysgrifennir y geiriau hyn mewn inc coch.
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1000 ordinio yni Brynwr mor berffaith ag mor rhinweddol, ag yn gymaint

na doedd fodd y ddwyn neb y ffafyr Duw onyd drwy’r Prynwr yma,

pam y by Dduw kyd heb ddanfon y ni’r Prynwr. O blegid yny man

wedu gwnythyr dyn fo twylloedd y sarff ef yn gwit. Ag er dechre1 y

byd hyd Enydigeth Crist y roedd tair mil a .ix. °cant o flynyddoedd Tair .m. a .ix.
cant

1005 heb law blynyddoedd od.

Hir oedd yr amser yma y aros am y neb a’y dyge a llan o garchar

y Kythrel.

Am hyn chwi a ofynnwch pam y bu Grist kyd a hyn heb ddwad,

ag y dybygwch fod pawb ar y fy farw yny blynyddedd yma y gid yn

1010 golledig, kyn y ddyfodiad ef. Y atteb y hyn, [94] yn gyntaf gwelwch

yr achos pam na ddoeth Crist yny man ar ol kwympo dyn a’y dynny

ar ffrwst allan o’r magal. May llawer ag amryw achossion pam na

ddoyth yn Prynwr ar frys wedy siomi dyn.

Ond yn fyr rhag tario yn rhy hir yny matter yma, mi addangosa

1015 vn ne dday achos pam na ddoeth ef kyn gynted, ag y ddeallt yr

achos kyntaf rhaid y chwi goffa � may °balchder2 ydoedd bechod Balchder oedd
y pechod cynta

yn tad kyntaf ni wrth geisio bod fel Duw, kysdal ag ynte yn gwybod

pob peth, fel y dwad y sarth wrth Eva os bytewchi yr afal chwi a

fyddwch fel duwie yn gwybod drwg a daf.a

1020 Yno y kymersont yr afal o wir falchder y geisio ymgwmpario a

Duw y Gwnythyrwr, am fod y pechod ymma yn falchder ny thynned

mo’r dyn yny man allan o’r glyd ond gadel yddo sefyll ennyd y gael

o hano ef gydnabod fod yn rhaid yddo wrth help.

Vel pet faych yn gweled dyn bowiog balch wrth nitio y ddangos y

1025 fod yn fwog yn syrthio mewn tomen. O doe ddyn yny man a’y gipio ef

allan erbyn y law ef o falchder a ddywede, osgatfydd, ny byse raid y

ti fy helpy, mi a llysswn ddwad allan fy hvnan, ag y no ny bydde fawr

ddiolch y’r neb a’i tynne ef allan. Onyd os gydewir ef yny dommen

aGen 3:5

1re add. supra. 2r Dileuwyd a’i hailysgrifennu supra.
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ennyd fawr, [94v] ony fo rhaid yddo er y holl nerth grio am help, y

1030 no y kayff weled y fod ef y hynan yn ddirym ony chayff help arall.

� Yn yr un modd, am fod dyn mor falch a syrthio drwy geisio

bod kystal a Duw, pei base Dduw y ny man yn gyrry o’y ddattod

allan o’r lle yddoedd yn rhwym, ef a ddywedysai, pet fasse Dduw yn

fyngadel i yn llonydd, mi a llysswn godi ag ym ddattod fy hynan. Am

1035 hyny fo dawodd Duw ddyn ar y ben y hynan wedy yddo syrthio, yng

hylch dwy fil o flynyddoedd y gael o hono weled beth alle ar y ben y

hynan, a ffyddelw a fu yddo meddwch chi.

Yn wir yn llyn: fel y clowsoch o’r blaen pen serthioedd dyn vn

waith fo golles y holl rhinwedde enaid °a chorff. O gorff ny basse farw Pen syrthioedd
dyn fo golloedd
y holl
rhinwedde da

1040 byth, yn gorff marwedig, ag o enaid yn llawn o ras, dysgediaeth, a

dawn, yn llawn o bechodey, anysgedieth, a ffolineb, yn gymint a bod

dyn o’r diwedd mor ddall wedy gollwng Duw dros gof ag yn cymeryd

yr haul, a’r llyad, a’r ser, y dwr, y tan, ie y � kerrig a ffrenie y

maes yn lle duwie, a ffawb yn gwnythyr yddo y hvnan dduw wrth

1045 y feddwl. A ffob gwlad a’y diwie ganthyn o’r neilldu, fel y roedd

ge[95]nyn ninne yn yngwlad ni bob math ar dduwie, Jubiter, Mars,

Venus, a’r fath yma, hyd ony ddoyth ffydd Grist y’n plith ni, ag y

rwran drwy Duw y rydym wedy gollwng yr rhain dros gof, fel na wyr

vn o’r kyffredin enw vn o’r hen ddiwie o ddierth vn a fo yn darllen yr

1050 hen lyfre.

Wedy’r byd fod yn yr ystod yma a’r ffolineb dros la- °wer o flyn- Dwy fil o
flynyddoedd

yddoedd, yng hylch dwy fil o flynyddoedd ony doydden gan mwya

y gid wedy gollwng Duw dros gof, erbyn hynn o amser y roedd yn

gweled y ffolineb ag yn cydnabod drwy ymostwng y Dduw na doedd

1055 ef abal ar y ben y hvnan y ddwad allan o’r tywyllwch a’r drygoni.

Ag yn llyn y byon yng hylch dwy fil o °flynyddoedd pawb ar ben Cyfraith
ysgrifenedig

y hvnan yn gwnythyr a fynne ai drwg ai da, heb fyw dan gyfraith

ysgrifenedic, ond y gyfraith natiriol yr hwn ny doydden chwaith abal
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y’w° chadw ony bai gael help a gras Duw o’y tywys allan o’r drysni. Cyfraith
natiriol

1060 � Yno pen ddarfu y bawb weled yn ole na doedd fodd y ddyn

ddwad y ddayoni ar y penne y hynen, pen faen cyn ffoled ag yrddoli

cerddig y maes yn lle Duw, y gael o bawb yn olyach weled dryg-

oni y byd, fo roes [95v] y ddynt y Gyfreth drwy law Moysen, o’r

Deg Gor- °chymyn, ag wrth hyn pen welson y Gorchmynion yma yn Cyfreth y x.
Gorchymyn

1065 ole, a llawer1 ar oedd kyn rhoi’r Gyfreth yn tybied y bod yn byw yn

dda, wrth ddarllain y Deg Gorchymyn a gweled y bod ym hell dros

y ffordd, o blegid y roydden mor ddeillied ag y tybie lawer o honyn

na dydoedd bechod yny byd yddynt fyn-� ed at wraig ne forwyn y

gymydog, lladd ne lydratta, amherchi y dad a’i fam, ny doydden yn

1070 gwybod fod yr rhain yn bechode.

Onyd pen welson hynn yn ysgrifenedig wedy ddilyfro o ddiwrth

Dduw drwy law Moysen, yno y gwelson ar y /maen/ yn ysgrifenedic

y drygoni fel mewn drych, a chyda hynn, drwy weled na doedd fodd

yddynt hwy gadw’r Gorchmynion yma o’y nerth y hynen.

1075 Yno y galwyson yn fwy nag o’r blaen am help Duw y gadw’r

Gorchmynion yma, o blegid y Gyfreth yma, fel y may Saint Pawl yn

dywedyd, a ydoedd yn dangos yddynt y pechoday, onyd ny� alle’r

Gyfraith dyny y ffwrdd y pechoday, na rhoi yddynt ffrwyth a nerth

y gadw’r Gyfraith.a Am hyny y gorfu yddynt droi at Dduw yn gwbwl

1080 [96] ag y dolwg yddo ef drefny yddynt fodd y gadw’r Gorchmynion

a’y Gyfraith ef, a Duw fel y clowsoch o’r blaen ydoedd wedu ordinio

y vn mab y gymeryd� cnawd dyn am dano y bryny’r byd.

Ag a ordiniodd hefyd na bydde fodd y vn dyn er pen gwmpoedd

Adda yn hen dad ni y fyw yn ddiwiol ag y gadw y Orchmynion ef ond

1085 trwy gredy y ordinie Dduw ryw fodd o’y drigaredd y’w pryny.

A hynn sydd fawr. Er dechreyad y byd ny by vn yn byw yn

ddiwiol, ond trwy ras a nerth a ffrwyth y ffudd, dan gredu y ordinie

aHeb 10:1-4

1Wedi’i ddilyn gan kyn.
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Dduw o’r diwedd yddynt Brynwr. Ie fel y may S. Pawl yn doydyd,

ny dydyn ni yn abal o honom yn hvnen y veddylio vn meddwl da,a

1090 onyd trwy help a nerth Duw a’y ffudd ef dan gredu y dangosse fodd

yny diwedd i’n helpu ni.

Ag yna gwybyddwch er tario y’n Prynwr yng hylch °pedair mil o 4 mil o
flynydde

flynyddoedd heb ddwad y’n rhyddhau, etto na thybygwch fod pawb

yn golledig ar aned kyn y ddyfodiad ef, kans ny by vn er pen ddechre-

1095 odd y byd � ar y fu fvw yn ddiwiol,1 ag y fu farw yn ydifeiriol yn

golledig, ond yn gymaint vn hwy gawsont Dyrnas Nef am y bychedd

ddayonys. O blegid ny dydoedd anos yddyntwy cyn dyfodiad Crist

enill Tyrnas [96v] Nef nag y ninne y rowran, fel yr enilloedd Abr-

aham� Isaac, a Iacob, a’r padriached eraill Dyrnas Nef ym hell cyn

1100 dwad o Grist y’r byd yma.

O blegid yr vn ffydd a’i dug hwy y Dyrnas Nef ag a’n dwg ninne

gyda Duw, hynn yw ffydd Grist. Ond hyn o rhygorieth ydoedd rhwng

y ffydd hwy a’n ffydd ni, am y bod hwy yn enill Tyrnas Nef drwy gredy

y doye Crist y’r byd ag y genid o vorwyn, ag y dioddefe drostyn, ond

1105 nyni sydd yn credu ddarfod hyn y gid, ddarfod geni o Vair Forwyn,

ddarfod yddo farw a’y gladdu, a chodi o hono ef y trydy dydd o farw

yn fyw.

Ond y gaffel o honoch weled y cwbwl rhygorieth heb law y ffydd

rhwng y bobol ar oedd o flaen Krist a nyni a ddoeth ar y ol ef, hynn

1110 yn gyntaf dyelldwch y bod hwy a ninne yn cordio yn hyn, may megis

ar ol diodde Crist fod pawb o hono ni� wrth farw yn naill ay yn enill

Ternas Nef heb ddiwedd, ne ony byddwn ydifeiriol yn cael yn rhan

o dan vffern heb obaith trigaredd. Ynyr vn ystod y roedd pawb cyn

genedigaeth yn Prynwr, wrth y marfolaeth yn naill ay yn enill Tyrnas

1115 Nef ay tan a ffoyne yffernol byth. Ag megis y rwan ar ol dwad Crist

na wna lles yni gredu ddarfod yddo ef yn pryny, [97] ony chadwn

a2 Cor 3:5

1Pwynt yn y Llsgr.
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hefyd y Orchmynion ef a byw yny hol hwy, onyd ef ny does ond aros

y poyne angerddol heb drank heb orffen. Fellu pawb cyn geni Crist

er y bod yn credu ag yn gwybod y dawe Grist y ddiodde drostyn,

1120 etto ny wnay hynn yddyn les ony chadwen y Orchmynion ef mewn

bychedd ddiwiol.

Etto er hynnmay rhygoriaeth rhyngtyn hwy a nyni yny man yma.

O blegid y rowran ar ol dioddefaint Crist pob vn ar a fo yn byw fel y

dylu y ny byd yma, dan wnythyr cwbwl iawn y Dduw am y bechodey

1125 drwy weithredoedd da, ef a gayff yny man fyned y Dyrnas Nef a

gorchafy y weled yn Prynwr yny cnawd y dioddefoedd drosson, yn

gwit hwy nag y ddel yr enaid allan� o’r corff o ddigeth bod rhai yn

y difeiriol wrth farw heb gael enyd yny byd yma y wnythyr iawn am

y pechoday, yr hwn sydd raid y ddynt fyned y’r pyrdan y’w scwrio

1130 ag y daly y dlyed kyn dwad y’r nefoedd.

Ond os byddan wedu pyro yn lan yny byd yma, gyda mynediad

yr enaid o garchar y korff y kan orchafy y’r nefoedd, a’r neb a fo

farw heb ydifeirwch, ar y ben a eiff y vffern heb obaith ysmwyth dra

fyth, ag felly y roydden kyn geni Crist yn myned y vffern pawb heb y

1135 difeirwch, ag yno y tarian byth, onyd may rhygoriaeth [97v] rhwng

y rhai diwiol ag ydifeiriol cyn Crist a chwedy Crist. O blegid fel y

clowsoch ar ol Crist pob vn wrth farw yn ydifeiriol a geyff yn gwit

fyned y’r nef� o ddigeth yddo dario ennyd yny pvrdan, y’r hwn ny

does neb yn myned ar a bvred yn ddigonol y ny byd yma.

1140 Onyd kyn diodde Crist ny doedd vn er dayed ag er diwioled y fai,

ag er pvred yny byd yma yn cael myned y’r nef yny man ar ol marw,

ond y roydden y gid yn myned fel ninne os bydde ddim y’w bvro,

heb wnythyr iawn yny byd yma y’r pyrdan. A chwedy yddynt dalu’r

cwbwl, yno y doyen nyd y’r nefoedd fel y rydym ni yn myned, onyd y

1145 le arall dan y ddayar, y chydic ywch law lle y pvrdan, yno y roydden

yn cael ysmwythdra heb ddim poen mwy nag alle fod yny byd yma,
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a’r lle� yma elwid vffern y raeth Crist yddi ag y dug ymeth yr haini

ar oedd yny karchar yno.

Ag y ddeyallt hyn gwybyddwch fod dan y ddayar lawer o leoeddd,

1150 ag vn yn ywch na’r llall megis yn risie. A merkiwch fod dan y ddayar

megis (pedwar gris) vn yn ywch na’r llall, ag yny pedwar y may ney fo

fu bedwar math ar y nidiey yn tario, y gris ne’r lle vwchaf o’r kwbwl

yw y fan lle y roedd yr holl [98] bobol ddiwiol yn tario ar a fasse fyw

mewn ffydd Grist, ag oydden yn credy y doe Grist y farw drosdyn,

1155 ag yna y royden gimint vn er maint ydoedd y santeiddrwydd °hwy Y radd ychaf

cyn geni Crist. Yno y rydoedd Abraham, Isaac, a Iacob, ie Adda ag

Efa hefyd.

Y ail gris ne’r lle y rydoedd y plant1 °cyn2 geni Crist ar ydoedd yn Yr ail radd

marw kyn kael (y sacrafen) ar oedd ganthyn hwy yn lle yn bedydd

1160 ni. Hwn oedd torri ymeth gronyn o’r croen o ddiar wialen � y dyn

bach, °o blegid ny doedd onyd y mibion blant yny gymeryd, ag ar ol Yr an waydiad
cyn Crist

yr viiifed3. Os bydde’r bachgen farw heb y sacrafen yma, ef ai y’r ail

gris yma yno y dario byth bythoedd.

� °Y trydydd gris ne’r lle yw y fan lle may’r pvrdan, lle y roedd Y.3. radd

1165 cyn Crist pawb yn myned ar oedd yn marw miawn cariad perffaith,

ag etto heb wnythyr cwbwl iawn y Dduw, ag wedu darffe yddynt y

puro y hunen yno, y caen ddwad nyd y’r nef, onyd y’r radd vchaf y

vynwes Abraham lle y roedd Lazarus.

°Y pedwry gris a’r radd issaf o’r pedair, ydoedd llei y roedd pawb Y .4. radd

1170 yn myned ar oedd yn marw miawn pechod marwol heb ydifeirwch,

a’r rhain sydd yn tario yno byth yn llosgi miawn tan a ffob math

ar boyne heb obaith trigaredd, a ffwy bynnag el y’r dyfwnder yma

[98v] ny all byth bythoedd a thragwddol gael dyfod allan. Ond chwi

a ddywedwch ddarfod y Grist wrth farw pen aeth y vffern, fal y may’r

1175 Credo yn dangos, y dwyn� y gid allan o vffern heb adel neb ar y ol.

1Wedi’i ddilyn gan cyn cael y sacrafen ar. 2add. supra. 3fed supra. ar ffurf symbol
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Pam yn te y rydym yn doydyd fod yr hain heb gael dwad byth allan.

Gwiliwch dybied fyned Crist y’r dyfndwr yma y ddwyn allan yr

hain ar oedd wedu marw heb ydifeirwch, o blegid fel y clowsoch y

neb ar a fy farw er dechread y byd yny bechoday, fellu y may yn

1180 tario etto ag y taria byth.

Ag ny wnaeth marfolaeth Crist y ddynt les, ond y’r neb ar oedd

yn credy yddo ef, ag yn cadw y Orchmynion ag yn marw yn ydifeiriol,

a’r rhain y gid oedd yny radd ne’r lle vchaf o’r pedwar, a’r hain yn

vnig a ddvg Crist allan pen yspeilioedd vffern.

1185 O blegid pen aeth ef y vffern ny daeth ef bellach y radd gyntaf

yma, o blegid yr hain yn vnig a� fysse fyw yn ffyddlon ag yn ddiwiol,

am hynn pen ddywettoch ych Credo, a ffen glywoch yno fyned Crist

y vffern, gwybyddwch may i’r radd gynta yma y raeth. °Canys yr Y .4. gradd a
elwir yffern

holl bedair radd yma a elwid vffern dan vn enw, am y bod y gid dan

1190 y ddayar. O blegid ny doedd yr hai diwiola yn edrych am well le ony

[99] ddele Grist yno a’y tyny allan o garchar, am hyny y dywede y

santyddiol batriarch Iacob yny .xlii. pennod o Genesis wrth y feib-

ion, chwi a ddygwch fyngwallt llwyd i drwy ddolyr y vffern.a Y roedd

yn meddwl y gris cyntaf yma.

1195 A than yr vn henw vffern y gelwir yr holl leoedd yr rheini dan y

ddayar o’r gair Llading infernus, °hyn yw issel ne danodd, o blegid Infernus, issel
ne danodd.

issel o’r fan vchaf ar y ddayar wrth y nefoedd gorychaf. Wrth hyn

ny daeth Crist y vffern at y rhai ar oedd wedy marw yny pechodey

lle y may’r tan a’r poyne yny iiii1 radd, am na does bossibyl y gael

1200 trigaredd yny byd arall, ony chymer dyn y tifeirwch yny byd yma,

kynn dwad Krist, na chwedu dwad Krist.

Hefyd ny daeth Crist y’r drydu radd lle roedd yr eni- � die yny

pvrdan, er kael o’r rhain lywenydd mawr wrth y ddyfodiad ef y vffern

vchaf, am gael o honyn yr amser hwnw ddeallt y kaen fyned y’r

aGen 42:38

1pedwrydd add. supra.
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1205 nefoedd gydag ef, nyd y’r gris vchaf o vffern llei roedd pawb ynmyned

o’r blaen kyn marw Crist allan o’r pvrdan heb allel fyned ym hellach.

Ny daeth Crist chwaith, y’r ail gris, lle roedd y plant wedy meirw

heb sacrafen Circumsission, am fod yr heini heb gael trigaredd. Fal

y plant y rwran [99v] heb fedudd, yr hwn rai sydd yn myned y gid

1210 y’r ail gris honno, am fod yr efengil yn dywedyd, ony � enir pawb

trwy ddwr a’r Ysbryd Glan ny all gael myned y Dyrnas Dduw.

Vellu wrth hynn y gwelwch may’r lle ne’r gris cyntaf a’r vchaf y

raeth Crist lle y roedd y bobl ddiwiol ar a fyse fyw yn ol ffydd Grist.

A’r pedwar lle yma ellwch y alw yn llyn, y kyntaf Gradd y Tade,

1215 yr ail Gradd y Plant, y trydu Gradd y Pyrdan, y pedwru Gradd y Gradd y Tade,
Gradd y Plant,
Gradd y
Pyrdan, Gradd
y Damnedic

Damnedic.1

Ag yma rhaid ymi ddangos y chwi ddalled yw’r opiniadwyr yma y

Gwyr Newydd. Ny dydyn yn deyallt dim o hyn, ag ny fynnan son am

fod yn vffern mo’r .iiii. lle yma, onyd vn lle, hwnw y rydym mi yny

1220 wnythyr yn bedwrydd, lle y may’r kythreyilied a ffawb ar yfy farw

heb ras Duw ag ydifeirwch.

Am hyny maen yma mor ffolied ag mor anwadal na °wddon yn Dallineb y
Gwyr Newydd

dda beth a ddywedan, na ffeth y safan wrtho, o blegid wrth dybied

na does vn lle dan y ddayar a elwyd � vffern, onyd vn lley may’r

1225 kythreilied a’r holl bobyl ddrwg, may rhai o honyn yn dywedyd pen

aeth Crist y vffern na daeth ef bellach y vedd lle’i cladded ef, a rhai

eraill sydd fel ymay y meistyr pennaf yn hwy Calfyn o Genefa yn

dywedyd fyned Crist y ddyfnder vffern y [100] mysc y kythreilied,

ag yno y dioddefodd chwaneg o boyne vffern am na ddarfysse yddo

1230 ddiodde digon ar y Groes. Ny alle y diawl pennaf yn vffern ddywedyd

ymadrodd mor anweddys yn erbyn yn Prynwr, etto dyna’r fath ffard-

ial ar y may ych Gwyr Newydd chwi yn y gynllwyn, Duw y gattwo

pawb rhag y fath fleiddied.

1Ceir y rhifau 1, 2, 3, 4, un uwchben y llall ar ymyl y dudalen.
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Ag o dewch o’y possio ymhellach, a gofyn yddynt ple rydoedd

1235 °Abraham, Isaac, a Iacob, a’r holl bobol ddiwiol eraill yn gorffwyso Ble roedd y
roedd
Abraham Isaac
a Iacob

hyd ony ddoyth Crist, ny allan ddywedyd ag ny dydyn yn dywedyd y

bod yn yr vffern danllyd yma y mysc y kythreilied, am y bod yn

kydnabod ag yn adde na does obaith y neb gael dwad allan o’r

vffern danllyd yma byth, llei may’r poyne a’r kythreilied yn wastod

1240 yn cospi’r enenidie yno.

°A hynn y may’r Scythyr Lan yny ddangos yny degfed pennod S. Siob

� o Siob, ag na delw i’r ddayar duwyll wedu chay drwy dywyllni

marfolaeth, lle ny does ordyr yny byd ond y dychryn tragywydd yn

tario.a

1245 Hefyd am yr vn lle y may yny bedwru radd y may’r vn °Sant Siob S. Siob

yn son yny .7. pennod yn llyn: Pwy bynnag a el y wayred y vffern ny

ddaw mwy y fyny.b Wrth hyn gan fod y dychryn yno yn dragywydd

ag na ddaw neb allan o’r karchar hwnw ar y ddel yddo vnwaith, ny

all y [100v] °Gwyr Newydd rhag cwilydd ddywedyd fod yn hen dade Cwilydd y’r
Gwyr Newydd

1250 ni Abraham, Isaac, a Iacob ynyr vffern yma, o’r hwn ny all1 neb

ddwad allan. Am hyny possiwch yn hydda y’r opiniadwr ar ny fyn

fod vn math ar le dan y ddayar lle may’r kythreilied, ag o’r lle hwnw

ny ddaw neb byth allan y daring, yn lle arall ymholwch ag efo a

gofyn-� nwch y ble y raeth Abraham, Isaac, a Siacob a’r holl bobol

1255 ddiwiol cyn geni Crist pen oydden yn meirw. Ny allan ddywedyd y

myned y’r vffern yma, ag os cre- °dir yn hwy ny does yno vn isteddle Os credir y
Gwyr Newydd
vn lle sydd yn
yffern

ond vn.

Am hyny y dorri chwedel yn fyrr, ny does gantyn ddim y atteb,

ond bod pob dyn da diwiol kyn marw Crist fel ar ol y farw ef, pen

1260 ele’r enaid allan o’r corff yn myned y’r nef.

A hyn y mayn yny ddywedyd rhag cydnabod fod dan y ddayar

y fath radde a lleoedd ag a glowsoch. Duw deg, ny does vn ag wyr

aJob 10:21-22 bJob 7:9

1add. supra.
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ddim o ddiwrth y ffydd Gristionawl nas gwyl hynn yn ffalst ddigon,

am fod pob Cristion yn adde, ddarfod y Grist bryny yni Dernas Nef

1265 a’i waed bendigedic ar y Groes, ag na chafas neb feddiant yny dyrnas

yma hyd ony ddarfu yddo ef daly’r pris amdeni, onyd bod pawb er

diwioled a faen mewn carchar ony thaled yr arianswm, yr hwn y

daled ar y Groes, yno [101] y raeth ef yn bersonol y’r karchar ag

y dvg y karcharorion allan wedu yddo daly am danyn, ag y dvg yn

1270 hwy allan o’r karchar tywyll y lywenydd a golini. Wrth hyn gwelwch,

pei bassen o’r blaen yny nefoedd (fel y dwaid y Gwyr Newydd), ny

bysse raid na’i pryny na thalu am danyn, na’y dwyn allan o garchar

y lywenydd a golini, am na all lle fod gwell na’r nefoedd llei y maen

y rowran y saint gimint vn.

1275 Wrth hyny ny ddyged dim o honyn allan o’r nefoedd yr amser

hwnw, onyd y’r nefoedd o’r karchar dan y ddayar o’r radd a’r isteddle

gyntaf a’r vchaf, fel y klowsoch yn fynych, a hynn y may’ch Credo

chwi a’r holl Ysgythyr °Lan a’r doctoried santeiddol yny ddywedyd, Hyn y may’r
Gredo yny
ddangosddarfod y Grist fyned y vffern wedy yddo farw, a dwyn y rhain ar

1280 oedd yno yngharchar ymeth ar oedd yn edrych am y ddyfodiad ef

attyn.

Hyn y may’r proffwyd Zacharias yny .ix. pennod yn dangos yn

llyn: Du di drwy waed dy destment di a ddygest ymeth yr rhain

ar oedd yn rhwym allan o’r pwll lle ny doedd dwr.a Gwelwch yma

1285 ddarfod y Grist drwy °y waed y dwyn allan o’r pwll heb ddwr ar oedd O’r pwll heb
ddwr

yno yn rhwym, y ble y dyc yn hwy, rhaid yw dywedydmay y’r nefoedd

lle maen y rwran gyda Christ, wrth hyn [101v] ny doedd y karchar

yma, y pwll heb ddwr yny nefoedd, am na ddyged dim o honyn allan

o’r nef ond y’r nef, felly may S. Pawl hefyd yn dangos ddarfod y Grist

1290 orchfygy’r kythreilied a dwyn y carcharorion allan yn hyf: Yn blingo

y prinsmaliaythe a’y nerth hwy, ef a’y dvg yn hwy ymeth yn hyf ag

aSech 9:11
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yn ole.a Yny lythyr at y Collossensied yn yr ail pennod.

Hyn y may S. Awstyn yny ail bregeth o’r ail Codiad: Crist pen�
aeth1 y vffern ef a dorres porth a drysse vffern, ag a gwittioedd ym-

1295 meth yr holl rai kufion ar oyddyd yny dal yno am y pechod kyntaf.b

Fell y may S. Grigori yn dywedyd yny trydy llyfr arddeg Moralium yr

igeinfed pennod: Pen darfy .n. Gwnythyrwr a’n Prynwr drwy entrio

kilfache vffern ddwyn ymmeth o ddiyno enidie y ddewisied ef, ny

dewiff yni fyned yno o’r fan llei dvg ef allan rai eraill wrth fyned y

1300 weyred.c

Dyma y chwi weled yn ole ddwyn o Grist yn tade ni allan o

vffern, ag na dewiff ef yni fyned y’r karchar hwnw ddim na mwy.

Mi allwn lenwi llyfyr y chwi o rysyme ag o eirie gwyr santiddiol y

ddangos ffalsted ydoedd fod yr hen dade cyn Crist yny nefoedd.2

1305 Wrth hyn os mynnwch gredu fel y may’r Scythyr Lan a’r holl Eglwys

yn dysgy,[102] gwybyddwch fod y pedair gradd ar y glowsoch dan y

ddayar. A’r gyntaf ar oedd kyn Krist y bawb y dario ony ddele Grist,

am hyny ny does neb yn myned y rwan y’r man hwnw, onyd y may

pawb yn myned y’r nef wrth farw os bydd digon pvr.

1310 A chimynt ar oedd yny lle hwnnnw pen aeth Crist y vffern yr

rheini y gid yn vnig a ddvg ef y gid ymmeth. Y’r ail radd y mae’n

myned etto bawb ysydd yn marw heb fedydd o’r plant. Y’r dryd-

ydd pawb ar y sydd raid yddo fyned y’r pvrdan. Y’r pedwry pob

dyn diffaith ar afo marw heb ydifeirwch, yno y may Seidg y Gwyr

1315 Newydd yny haros ony mendian y ffydd a’y bychedd.

Yny pennod yma chwi a glowsoch vn achos pam na ddoeth Crist

yn Prynwr yny man ar ol pechu o ddyn, ag er dario ef kyd, etto ny

by neb golledig er y dechreyad ar y gredoedd yddo ef y doe ef y’r byd,

ag y gadwai y Orchmynion ef. Mi afym yn rhyhir yny pethay yma ag

aCol 2:15 bAwst. Sermo CLX de Pascha, PL XXXIX, 2060 cGregori Fawr, Moralia

in Iob, CC 143a, t. 684

1Wedi’i ddilyn gan aeth. 2Wedi’i ddilyn gan yny nefoedd //.
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1320 etto cyn1 dyfod yn gwbwl i’n matter rhaid yw rhoi vn pennod arall.

Y Chweched Pennod

Val2 y gallon ddwad nesnes at yn pwrpas ni yn y pennod yma, mi

a ddangosa vn achos arall y mysc llawer pam y tariodd yn Prynwr

kyd [102v] heb ddwad y’r byd yma. Yr achos yma yw am fod yn rhaid

1325 hir arlwy a mawr son a siarad kyn dwad y fath vrenin ag ydoedd

Grist y’r byd. Fel pe bai y� brenin o dyrnas bell yn dyfod y Loyger,

ony fydde dybygwch arlwy mawr yny erbyn a son a siarad lawer o

amser kyn y ddwad, a chenade lawer nyd ychydic yn dwad beynydd

y rhybyddio fod y brenin yn dyfod yn agos.

1330 Hefyd y gael o hanoch weled hyn yn olyach, beth pei bay vn o

honoch yngharchar mewn gwlad ddierth, fel na doedd modd y chwi

gael myned yn rhydd ony ddele brenin y Bryttanied y’ch gollwng

yn rhydd ag y dalu ych rhamswn, a ffen dele frenin y Bryttanied

y’r dyrnas llei baech, ony bydde fodd y chwi gael gantho ych dwyn

1335 allan o garchar o ddierth y chwi yn gyntaf y ganfod a’y ddynabod,

ag ydolwg yddo ych dilyfro.

� Os bydde raid hyn y gid y chwi y ddynabod a galw a disyfy y

help ef kyn dwad allan o’r karchar, beth pei doe’r brenin o’r diwedd

yn debic y gyrdottyn tlawd miawn simmwr yn llawn klyttie, para

1340 fodd y gallech ddynabod may hwnn a fydde’r brenin y gael o han-

och ddisyfy y help, o blegid pwy a edryche am frenin miawn gwisc

kyrdottyn.[103]

Am hyny fo fydde raid y chwi o’r blaen gael gwybod yn hynod y

fath simmwr a hyn, a’r amser y dawe ef, y oydran a’y faint, a llawer

1345 eraill o’y arwyddion y gael o honoch y ddynabod ef. Onyde fo all

dyfod a myned heibio heb y ddynabod o honochi ddim o honof.

Yn yr vn modd vn mab Duw brenin yr holl fyd, yn dyfod y’r byd

1add. supra. 2prif. lyth. add.
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yma fel kyrdottyn, hynn yw yn ddigon tlawd, mab y Forwynig dlawd Mab y saer ag
ynte y hvn yn
sayroniie °mab y saer, ag ynte y hvn, ony dechreyoedd yn ddeg arigen o oed

1350 brygethy, yn kynllwyn krefft y dad y enill y fowyd, ie y enill y fara ef

a’i fam.

A’y fam ef fel vn o’r bobl ddistatla wrth dryfaylio pen ydoedd pawb

yn cael lle yny llettu cyffredin, gorfod erni hi orfedd miawn gwellt yn

yr ystabl rhwng yr ych a’r assen. Dyma dlodi mawr, pwy a dybiase

1355 fod yr ytifedd yma yn frenin nef a dayar ar a’i gwelse yno mewn

gwellt yn krio, yny diwedd, pwy a dybie fyth y gellid lladd a rhoi y

farfolaeth brenin nef Duw a Dyn.

Pwy a drychase am Brynwr y’n tyny ni allan o ddydan ewinedd y

Diawl cyn dlotted a hwn, pwy a’i cymerse ef yn vrenin ag yn vn mab

1360 Duw, brenin ar yr holl fyd ar y1 welse y ossod ef ar y Groes rhwng

day leidir fel pet fasse ef yn rhagori ar y dday miawn drygoni, ie ar y

welse roi koron o [103v] ddrain am y ben ef, y sgwrsio, rhoi korsen

yny law ef, y fockio, a’i gernodio a ffoyri yny wyneb ef. Pwy a welse

ne ar a glowse hynn y gid a dybiase fod hwn yn fab� Duw, brenin

1365 y byd yn llawn gras heb wnythyr dim drwg er ioed, wedy ddanfon

y’r byd y orchfygy y Diawl, a holl frenhinoedd y byd ar oedd yn dal

gyda’r Kythrel Pwy a gredase hyn y gid.

Ie may hyn kyn wired a bod yr Iddewon heb ddynabod mo’y

brenin a’y Prynwr pen ddoyth y’r byd yma heb achos yny � byd

1370 ond am y fod ef mor dlawd, mor ddifalch, mor ddi ystyr, o blegid

y roydden hwy yn edrych am frenin gwych yn dwad mewn sidan a

melfed, mewn avr ag arian, yn alluog ag yn llawn o nerth y feddiany

mwnws y byd yma. Ag yn wir hwy a ddysgassen o’r Ysgythyr Lan

gan y proffwydi y kaen frenin ar a ddele o waed Dafydd Broffwyd

1375 frenin, onyd yn hwy oedd yn tybied y biasse yn ternasy arnyn yn

debig y frenin dayarol, mal Dafydd ne Salomon y fab.

1add. supra.
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Onyd yn hwy allyssen ddysgy hefyd o’r proffwydi na bydde y

brenin yma yn tyrnasy yn ddayarol fel y may ef y hynan � yn

dywedyd yn yr efengil, ny dudiw fyn hernes i o’r byd yma;a yny

1380 proffwydi y cowsen hefyd weled y bydde hwn yn frenin tlawd yng-

gwydd y byd yma, y genid ef [104] o vorwyn, a’r fath arwyddion a’r

hain lawer nyd ychydic. Bellach y ddwad yn nes i’n pwrpas, gan

fod y fath frenin tlawd ag oedd yn Prynwr yngwydd y byd yn ym-

kany dyfod y’r byd i’n dwyn allan o garchar am yn pechodey, ag

1385 yn gymint nad ydiw ef yn dwyn neb allan o garchar pechode ond y

neb ar a gretto y fod ef yn vab Duw brenin nef a dayar, y roedd yn

anghenrheidiol i’n Prynwr fod yn hir heb ddwad a gyrry yn fynych

o amsere lawer o genade ym hob cyfriw amser o’i flaen y ddangos y

doe’r fath frenin, °a’r modd y genid ef, a’r modd y dioddefe, y modd Y modd y
genid ag y
dioddefe1390 y code o farw y fyw y trydy dudd, y modd y doe dan fyrchogaeth ar

assen, ie ag y mae yn dangos yn ole y flwyddyn y genid ef, a llawer

o arwyddion eraill yn llawn yn yr Scythyr Lan o’r Hen Destment yn

dangos markie y ddynabod y brenin yma pen y ddele.

Hyn a wnaeth yr Ysbryd Glan chwech chant a mwy o flynyddoedd

1395 cyn geni Crist ddangos trwy enay’r proffwyd Esay, wrth ddoydyd y

llynn yny .7. pennod: Gwelwch ef a gayff morwyn vn yny chroth

ag a ddwg mab, ag a elwir y henw ef Emanuel:b hyny ydiw (Duw

gyda ni). Gwelwch yma vn mark hynod yn dangos y genid ef o vor-

wyn.

1400 Hefyd may proffwyd arall Micheas yny bymed pennod o bryffyd-

oliaeth yn dangos y genid lawer blwyddyn o’r blaen [104v] y lle llei

genid yn Prynwr ni, ag yn henwi’r dref y llyn: a thithe Bethlehem

tir Siwda ny dydwyd leia y mysc� tywysogion Siwda, am y daw

o hanad ti gapten yr hwn a dernassa fym hobol i Israel.c

1405 Hefyd may’r proffwyd Dafydd mil o flynyddoedd a mwy cyn dwad

aIn 18:36 bEseia 7:14 cMicha 5:2
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Crist yn dangos para varolaeth a gymerai drosson ni, yn yr .xx. ag

vn laswyr yn llyn: yn hwy y dyllasson fy nwylo i a’m traed i ag

yn ol hynny: yn hwy ai rannason fy nillad i, ag am fy siacked i

yn hwy a fwriason groes a ffeila

1410 Gwelwch yma ddangos o’r proffwyd ym hell o’r blaen y tyllid y

ddwylo a’y draed ef ag y rhennid y ddillad ef. Hefyd pwy bynnag

a ddarlleno y proffwyd Daniel, yno y kayff weled wedu ddangos o’r

blaen y flwyddyn y genid Crist. °Ag yn llyn y may’r Hen Desdament Markie y ni
nabod yn
Prynwryn llawn1 o farkie yni ddynabod yn Prynwr.

1415 � A hynn y gid am y fod wedy dyfod mor dlawd ag mor ddi falch

nas medrassen ni fyth y ddynabod a’i gymeryd yn fab y Dduw, ony

bai fod yr arwyddion yma wedu dangos ym hell o’r blaen drwy yr

Ysbryd Glan yny proffwydi gynt. Ond ar bob amser er dychreyad y

byd llawer o foddau y ddunabod pen ddele Grist. Etto pwy nessa

1420 y rydoedd y amser ef yn dyfod, yno y roydden yn gweled mwy o

arwyddion [105] ag yn oleyach nag y roedd y bobl yny dechreyad, o

blegid y bobol o amser Adda hyd Noe, ag o ddyno hyd Abraham, ny

wydden gimint ynghylch Crist ag a wyby’r yr rhai ar a ddoyth yn ol

Abraham.

1425 Ny wydde’r bobl o flaen Abraham o bara nasiwn y genid Crist,

hyd ony ddoyth Abraham. Ag yddo ef y gwnaid °yr addewid cyntaf, Y Abraham y
gwnaid yr
addewid cyntaag a ddoydyd yddo may o’y gorff ef y doe Grist yn Prynwr, yno y

markiodd pawb ar blant Abraham hyd ony chlowson may o’i fab

ynte Isaac y genid ef, ag er bod y Isaac dday fab, Esau yr henaf a

1430 Iacob yr ieyaf, etto yn hwy a ddysgason may o Iacob o doe Grist,

ag er bod2 yddo ef .xii. o feibion, etto yn hwy a gawson ddeyallt

may o Svd y genid Crist, a mawr oedd wybod hynn yr amser hwnw,

onyd enyd yn ol hyn, fo yrroedd Duw yddynt beynydd broffwydi fel

y klowsoch o’r blaen, a ddangossoedd yddynt bob silltechyn a ffob

aSalmau 21:19

1Wedi’i ddilyn gan yn llawn 2add. supra.
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1435 arwydd ynghylch Crist.

Ag yn llyn o chydic y chydic pwy nesaf y delen at y enedigeth ef

y roydden yn deallt mwy beynydd ag yn olyach, ond ny doedd neb o

honyn cynn Crist yn gweled pob peth mor ole ag y rydymi yn gweled

pob peth wedy myned heibio. Am hynn y may’r gwyr o ddysc yn

1440 ddangos drwy gyfflybieth rhagoriaeth yn gwybodaeth ni a gwybod-

aeth yr hen bobyl ynghylch Crist, yn kyfflybu Crist y’r bara fel y

may ef yny alw y [105v] hunan yn yr efengil: myfi yw’r bara byw a

ddayth o’r nefa Fellu y mayn yn cyfflyby Crist y eginin gwenith

y’r bobl yny dechreyad kynn Cyfraith Foysen, am na doydden hwy

1445 yn y ddeallt ond megis y ginin yn y dechreyad.

Ond tan Cyfreth Foysen fo dyfoedd yr enginin yma, yn gorsen ag

yn dywyssen o’r diwedd, am fod y bobyl yn yr amser hwnw yn deallt

yn oleyach nag o’r blaen pen ydoedd yn eginyn, ond ar ol Cyfraith

Foysen pen aned Crist y Methlem, yno y gwnaid y gronyn gwenith

1450 yma yn� vara yni, ag fellu y may yn pyrhay.

Am hyny y mynodd Duw er y dechreyad alw y dref llei genid Crist

Bethlehem yn Ebriw, ag yn yn iaith ni, Tir y Bara y gelwid. Gwelwch

faint y rhygorieth rhynggomi a’r hen bobl, Crist y ddyntwy cynn y

Gyfreth ydoedd fel eginin, dan y Gyfreth fel tywyssen, ar ol y Gyfreth

1455 y� nyni yn fara o’r pvra.

Hefyd ny ddarfu y’r proffwydi gynt ddangos o’r blaen yn vnig y

genid Crist yny modd a’r modd, yr amser hyn a’r amser ag y dioddefe

ar y Groes drostym1, y bydde farw ag y kode yn fyw y trydydd dudd,

ag ar ol daygain dudd y drychafe y’r nefoedd at y Dad, ond heb

1460 law hyn y gid may’r proffwydi yn dangos yn ole y troe ef galone’r

bobol ar ydoedd yn2 kymeryd [106] y ser a’r llyad a cherrig y maes

yn lle Duw, ie y troe ef yn hwy y’w ffydd ef, ag y troe frenhinoedd

a thyrnassoedd y byd y’w ffydd ef, ag y bydde ef drwy y Bostolion,

aIn 6:51
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esgobion ag y ffeiried erill yn ternassy ag yn rhioli enidie pobol y byd

1465 yma dan Ddydd y Farn, ag y mayn yn dangos yn glir y bydde Grist

yn frenin yny byd yma, yn rhioli drwy’r rhain a dawe dano ag o roe

awdyrdod yddyn hyd ddiwedd y byd, ony ddele y hvnan yn bresenol

y farny byw a marw.

Dyma frenhiniaeth Grist y Eglwys ef, hyn yw cynlleidfa o

1470 bobol yn buw yny ffydd ef hyd ddiwedd y byd. Ag y ddeallt hyn

meddyliwch fel y clowsoch o’r blaen pen ydoedd yr holl fyd yn methy,

ag yn gwnythyr kerrig y maes yn dduw, yno y darfu y Dduw dditholi

Abraham a’y dylwyth o ddiwrth y bobyl ddrwg y gael o hono ef a’y

holl blant yny ol ef, fyw mewn gwsanaeth Duw am fod yn rhaid y’r

1475 bobyl hyny fuw yn ddiwiolach na rhai eraill am y bod yn edrych am

gael Crist y gymeryd knawd yny mysc hwy.

A ffeth sydd fawr, wedy Dduw ddidolyd Abram a’y deyly y’w ws-

naythy ef, yno y gyrroedd Duw beynydd yny mysc broffwydi y bryg-

ethy yddynt drwy gynghori yddyn fyw miawn buchedd santeiddiol,

1480 am ddarfod y Dduw y dewis hwy o blith holl nasione y byd y’w ws-

naythy ef, ag ymbaratoi beynydd yn erbyn y Prynwr ar y ddarfase y

Dduw [106v] addo y genid ef o’y nasiwn hwy. A’r proffwydi yma ny

thawson ond dangos y’r bobol hyny yr amser a’r modd ag y genid y

Prynwr yma.

1485 Ie hefyd yn dangos yddynt wedy Dduw ddanfon yddyn y vn�mab

ef y gymeryd cynawd yny mysc hwy, pyn ddele Grist y’r byd may’r

Iddewon y bobol ef y hvnan ai lladde ef drwy y wady dan wedyd (fel y

may’r efengil) ny does genymi vn brenin ond Cesar.a Ag wrth y wady

yn hwy gamgredyson yddo ag a’i rhoyson y ddiodde ar y Groes.

1490 Dyma fel y gwnaython a mab Duw, ar a wnaeth y hvnan kyn

issed ag y cymere gnawd dyn o’y nasiwn hwy. A hyn a ddwad S.

Sion yr Yfyngylwr am Grist yny pennod cyntaf o’y efengil: .#. ef a

aIn 19:15
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ddoyth y mysc a’r eiddo, ag ny ddyrbynnoedd y bobol y hvnan ddim

o honof. [.#.]a Ag ny ddarfy’r proffwydi yn vnig brygethu y’r Iddewon

1495 � y lladden Grist ag na chreden yddo pen ddele, ond hefyd hwy a

ddangosason yn ole y credef holl nasione’r byd ond yn hwy y Grist.

O blegid cyn dwad Crist er amser Abraham y blant ef yr Iddewon

a oedd yn vnig yn ffyddlon yn gwsneythy Duw. A holl nasiwne y byd

heb y llaw hwy ydoedd ym hob gwlad a diwie ganthyn ar neilldu, rhai

1500 yn yrddoli yr hoyl, rhai y llyad, rhai y dwr, rhai y tan, pob gwlad y ny

harfer, ag yn hir Kaersalem yn vnig y rydoedd [107] ffydd vn Duw

y mysc yr Iddewon, yn llyn y pyrhad y byd ony ddoyth Crist, pobyl

Dduw ydoedd yr Iddewon, ag yroedd yr amser hwnw yn orchafiaeth

mawr fod yn Iddew. O blegid gwreiddyn y gair yma sydd dda, yr

1505 henw yma a gawson hwy o ddiwrth vn o’r .xii. Patriarch Iudas, °ag O’r Patriarch
Iudas y cafas
yr Iddewon y
henw Iudei

o hwn y galwed hwy Iudei, hyn yw Iddewon. A’r gair yma Iudei, gair

Ebriw ydiw ef ag yn yn tafod ni conffeswyr y Dduw, natirieth y gair,

am fod yr Iddewon cyn Crist yn vnig yn kyffesy ag yn credu vn Duw,

a holl nasione y byd heb y llaw yn hwy a elwid Gentilied, felly i’n

1510 gelwid ni gid ym hob gwlad, ag fel y rydoeddd yn orchafiaeth mawr

yr amser hwnw fod yn Iddew, felly y rydoedd yn drahystra mawr

ynyr amser hwnw fod yn vn o’r Gentilied, ie nyd edryche Iddew ond

yn bring ar vn o’r Gentilied, ag y roedd Duw wedy rhoi yddyn siars

fawr na bydde ddim a wnelen a’r Gentilied.

1515 Ond pen doyth Crist y’r byd y bobol ef y hvnan ai gwadoedd ag

ai lladdoedd ag ai anghyredoedd yddo, °yno y doyth y Gentilied di- Y Gentilied yn
credu

sytyrawl drwy ras Duw ag a gredason y Grist ag y vn Duw, ag ai

kymrason ef yn frenin arnyn, ag a fwriason heibio y hamal ddiwiey.

Yno y darfu y Dduw ddigio yn fawr wrth yr Iddewon ag a wnaeth

1520 y’r Rhyfeinwyr y disdrywio hwy a’y holl wlad a’i tref Kaersalem a’y

dwyn hwy yn alldydion drwy’r holl fyd, ag fellu y mayn etto er es .xvi

aIn 1:11
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c. o flynyddoedd [107v] yn kyrwydro ym hob gwlad yn alltidion y’r

Cristnogion, heb gredu etto y Grist, ag yn dyrhays y bob Cristion

am na dydyn yn credu y Grist y ddarfy yddyn y ladd.

1525 O blegid para henwwaeth all fod a di ystyrach yn y tafod Cymraeg

na galw vn Iddew. Ag yn llyn y bydd yr Iddewon yn °cyrwydro o’r Ag yn llyn y
bydd yr
Iddewon yn
cyrwydro nes
yn del Angrist

wlad by gilydd yn alldidied y’r Crisnogion hyd ennyd cynn Dydd y

Farn, ny does wybod para amser pen ddel Angrist yr hwn a ddaw

cynn Dudd y Farn.

1530 � A’r Angrist hwnn a ddaw yn debig y frenin nerthog ynggwydd

y byd, ag y ladd ag y lysc Grisnogion, ag a ddwaid na does na Christ

na Duw na neb ond y fo, ag a dry llawer o bobl atto, rhai y dwylla,

rhai a dry rhag ofan, a’r Iddewon yn gyflym a gredan yddo. °Ag y Ny fyne yr
Iddewon ddim
o Grist tlawd
mab Mair

ddywedan may hwn yw’r brenin ar y roydden hwy yn edrych am

1535 dano, ag am hwn y rydoedd y proffwydi yn son, ag nyd am yn Krist

tlawd ni mab y Vair.

Yny diwedd ef a ddaw Duw trwy y fawr drigaredd, a thrwy nerth

yr Ysbryd Glan, ag a ddistriwia /Angrist/ ag °y fydd farw, yno yr Ny fyn y Gwyr
Newydd ddim
o’y wison ef am
y bod yn dlawd

edrych yr Iddewon a’r holl bobyl eraill a fo yn credy yddo, e gyfyd ef

1540 y fynydd yn fyw o farw fel y gwnaeth yn Crist ni, a ffen welon hyn

heb ddwod y ben, yno drwy ras Duw y dechreyan edrych o bop tu,

a galw am drigaredd a chydnabod y twyllo. [108] Ag o’r diwedd yn

hwy a gredan y Grist, yno y bydd vn Eglwys o’r Iddewon a’r Gentilied

yn gytvn, ag yno y daw Crist y farny bvw a marw. Ag y ddywedyd

1545 yn fyrr ny dydiw’r Scythyr Lan o’r Hen Destament yn dangos nag yn

traythu o ddim ond y modd a’r wedd ag y doe Grist yn Prynwr y’r

byd yma i’n rhyddhay, ag fel y genid ef y mysc yr Iddewon, yr hwn

bobol ny chreden yddo.

Ond y Gentilied y grede yddo ag y gymeren y ffydd ef a’y dyrnas,

1550 ag y bydde yny mysc yn rhioli drwy holl gred y mysc y Gentilied dan

Ddudd y Farn, ag y bydde yr Iddewon yn krwydro rhyd y byd heb

54



gredy hyd ennyd cynn diwedd y byd, yno y creden hwythe ag yno y

cawn vn bigail Crist ag vn gorlan o Iddewon ag o Gentilied. Hyn y

gid a hyn yn vnig ydiw’r holl broffwydi yny ddangos.

1555 Ag y gael o hanoch weled vn sampwl ne ddwy, merkiwch mor

eglyr ag mor ole y may Daniel yn dangos y lleddid Crist, a’r amser y

lleddid ef, yny .ix. pennod y llyn: a drychefen vo weithir yr ystryd,

a’r fagwyr ynghyfyngdwr amser, ag ar °ol trigen a dwy wythnos ef a Trigen a dwy
wythnos hyd
yn lleddid
Crist

leddir Crista

1560 Gwelwch mor ole mae’n dywedyd y lleddid Crist: ag am ddwyn

o honoi y bryffydolieth yma, gwiliwch ych siomi ych hvnen a thyb-

ied na doedd yn wir on dwy wythnos a thrigen hyd oni enid Crist,

o ddiwrth adeiliadaeth Kaerselem. Felly may’r geire yn dangos, ond

rhaid y chwi ddeallt ddarfod y’r Iddewon bechu yn fynych yn erbyn

1565 Duw [108v] yng Haerselem, a darfod y Dduw y kospi hwy drwy y

dilyfro hwy y ddwylo y gelynion anffyddlon y Gentilied, ond yn enw-

edig hwy bechason yn fawr ynghylch .v.c. mlynedd agos ar ol Dafydd

Broffwyd y brenin.

Yno y goddefoedd Duw y frenin Babilon Nabuchodonozor °ddis-

1570 triwio Caerselem a’y llosgi, a’i hysbeilio y Temel, a’y dwyn hwynte Pymcant
mlynedd ar ol
Dafydd y
dystriwid
Caerselem a
llosgi y Demel
a’y ysbilio

yn alltidion y’w wsnaythu ef y Fabilon. Ag yno y byon ynghylch .70.

o flynyddoedd, ony ddoyth brenin Cirus ag ef a rhoes y’r Iddewon

genad y fyned y Gaerselem ag y adeilad y Temel a’y tref, ag o’r adil-

iadeth yma ar y dref yr eilwaith pen ddeython o Babilon ymay Daniel

1575 yn dywedyd fod dwy a thrigen o wythnose hyd ony leddid Crist.

A ffara fodd y gall hyn fod, gan fod pawb yn cytyno fod o’r lleia

.4.c. o flynyddoedd o’r amser y doython o Babilon hyd yn amser

Crist, am hyny may meddwl dyfyn yng geirie Daniel, ag yn rhifedi’r

wythnose.

1580 Ofer a fydde y wydd ne bannwr fel y maen yn Lloyger geisio dyall

aDan 9:25-26
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wrth ddarllen y Beibil Saysneg para fodd y galle wnythyr .4.c. o flyn-

yddoedd a mwy, o dwy a thrigen o wythnose, ny ffaylai lawer opin-

iadwr wrth ddarllen y geirie yma ddywedyd fod Daniel yn gylwddog

yma. Fel y gwn i gwnaeth vn yn Lloyger wrth ddarllen y Bibil Says-

1585 neg, pen doyth at stori Samson fel y darfyse yddo ladd mil o wyr a

gasgwrn gen assen, a thynny’r tu y [109] lawr ar y ywcha a llawer

o bethe eraill, yno y dywede y °gwas anwadal yma na thybase o’r Dyma y dayoni
y gafas vn o’r
Gwyr Newydd
o’y Fibil
Saysneg

blaen fod kelwydde o’r fath yma yn yr Ysgythyr Lan, ag ny fynne

son fod hyny yn wir. Dyma’r dayoni y gafas hwnn wrth ddarllen y

1590 Bibil, am hyn ny ddylid gadel y’r fath ffardiel a’r hain y1 deimlo dysc

mor ddyfn a’r Ysgythyr Lan.

Onyd trown ni i’n matter rhag myned yn rhu bell. Y ddeall yr am-

ser a’r wythnose yma, rhaid y chwi fel y mae y doctoried yn dangos,

deallt fod y proffwyd Daniel yn cymeryd pob wythnos am .7. mlyn-

1595 edd, o blegid y gair ar y sydd yn arwyddio wythnos yny proffwyd yw

hebdomada, hyn yw senight yn Saesneg, ag felly y may’r °ieithoedd Y proffwyd yn
cymeryd pob
wythnos am
.7. mlynedd

erill onyd y Gymraeg yn kyfri saith nos ynyr wythnos lle rydymi yn

kyfri wyth.

Am hyny may Daniel yn deallt am bob wythnos .7. mlynedd, ag

1600 yno os cyfrifwch .7. mlynedd ddwy waith a °thrigen chwi a gewch

yn inion bedwar kant o flynyddoedd a ffeder a ddeg ar higain, a Doy .7. a
thrigen o
seithe y sydd
yn ynion 4.c. a
14 a rhigain o
flynydde

hyny oedd yn inion os kyfrifir yn iniawn o ydeiliadaeth Kaerselem

yr eilwedd waith hyd Grist.

Hefyd gwelwch vn bryffydolaeth etto am Grist .6.c. o flynyddoedd

1605 cyn y ddwad ef yn dangos y myrchoge y Gaerselem ar gefen assen yn

ddigon tlawd, fel y may’r efengil yn dangos na doedd gantho vn kyf-

rwy na chymin a chlystog ne bilin, ond tanny mantelli y ddysgyblon

dano. [109v]

Yn llyn ymay’r proffwyd Zacharias yny nawfed pennod yn dywedyd:

1supra.
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1610 siria ddigon merch Sion, bydd lawen merch Kaerselem, gwyl dy

frenin yn1 dwad ytti, yn gyfion, ag yn Safiwr, yn dlawd � ag yn

myrchogeth ar assen ag ar ebol mab assen.a Beth alle fod o leyach

na hynn y Gristnogion sydd yn credu wnythyr o Grist hynn ar Dduw

Syl y Blode, llawn yw’r Ysgythyr Lan o’r fath ddywediade a’r hain,

1615 ond digon o vn ne dday y gael gweled fod hyn yn wir ddigon.

Heb law hynn peth sydd fwy ny dydiw’r Hen Destment yn vnig

drwy eirie yn dangos markie Crist a’r modd y doe, ond hefyd ny

doeddmynedyn na gweithred yny byd ymysc pobol Dduw yr Iddewon

kynn Crist na doedd hefyd yn hysbysy ag yn dangos yni Grist, fel

1620 y may yn ysgrifenedic yny .37. o’r llyfre cyntaf o’r Ysgythyr Lan, fel

y darfy y blant� Iacob werthu y brawd Sioseff drwy gyngor Svdas

un o’r brodyr, ar pris igein keiniog, (ne fal y mae mywn rhuw lyfre),

deg ar igen.b

Ny does yma son ddim mewn geir yny byd am Grist, etto Duw a

1625 ordiniodd y weithred yma y ddangos y gwerthe yr Iddewon y brawd

cnawdol Crist, ie ag y gwerthe yn bennaf y frawd Svdas fradwr,

gwelwch dybyked y peth, y dday werthwr o’r vn enw.

Hefyd may yn ysgrifenedic yn yr .22. pennod o’r vn [110] llyfre

fel y raeth Abraham (wrth erchi o Dduw) y’r mynydd y ladd y vn mab

1630 Isaac a’i offrymy y waed ef y Dduw. Ag Isaac aeth yn llawen gyda

y dad dan gario ar y ysgwydd y coed y wnythyr y tan y offrymy y

gorff y hvnan, a ffen doython y’r fan, fel y roedd Abraham yn kodi y

law ywch y ben y ladd y fab, °yno ir archodd Duw y ddo stoppio y Duw yn erchi y
Abraham
ysdoppio y lawlaw. Yno y codoedd Abraham y olwg ag y ganfy fyharen ynghylyn yny

1635 mieri o’r tu ol yddo, ag y gymerth y myharen yma2 ag a’i hoffrymoedd

y Dduw, ag ysbariodd y fab.c

Ny does yn hynn y gid vn gair yn son am Grist, a ffetfai vn yn

aSech 9:9 bGen 37:26-27 cGen 22:1-13

1Wedi’i ddilyn gan dlawd 2Wedi’i ddilyn gan yma
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gofyn y vn o’r gwyhyddion y sydd a’i Feibil yny naill ben y’w wydd,

ai oes yma son am Grist, ef atebe yn fyrr ag a ddywede na does yna

1640 mo’r son am Grist. Ag os gofynech yddo ymhellach pam y gwnaeth

Duw hynn ag Abraham y’w brofi ef yn llyn, ny bydde gantho ddim y’w

ddywedyd, ond y dreio ffydd ag wyllys da Abraham, ag ny fyddylie

am Grist.

Onyd os gofynwch y wr dysgedic Catholic, ef a ddwed y chwi

1645 nad oes dittle yny weithred yma na dydiw yn dangos yni Grist yn

ole. Am hyny may’n dywedyd fod Abraham yny weithred yma yn

arwyddio Duw y Tad ag Isaac Duw y Mab, ag yn yr vn modd ag y

roedd Abraham yn barod y ladd y fab, ie fel y may’r Ysgythyr Lan

yno yn dywedyd am [110v] Abraham: ny speraist di mo’th vn mab

1650 er fy mwyn,a � felly nyd ysbariodd Duw y Tad mo’i vn mab Crist er

yn mwyn ni bechadiriaid, ag fel y roedd Isaac yn gwnythyr ar ol y

dad ag yn cario y coed ar y ysgwydd wrth fyned y’r mynydd, fellu y

cariodd Crist yn Prynwr ni (fel y may’r yfengil yn dangos) y Groes ar

y ysgwydd y hvnan wrth fyned y’r mynydd, a ffeth sydd fwy, may’r

1655 gwyr o ddysc yn dywedyd may °yn yr vn mynydd ag y dioddefoedd Ar yr vn
mynydd yr
offrymoedd
Abraham y
Fab ag y by
Grist yn
dioddef

Crist y bu y weithred yma a wnaeth Abraham.

A’r myharen a ladded dros Isaac sydd yn arwyddio kynawd Crist

a ladded ag a ddioddefodd drosom, ag Isaac sydd yn arwyddio duwol-

iaeth Crist, yr hwn ny bu farw ag ny oddefodd dim. Canys fel y

1660 gwddoch roedd Crist yn Dduw ag yn Ddyn, rhan dyn a ddioddef-

oedd drosom, a hwn arwyddiodd y myharen, rhan Duw ny laddwyd

ag ny ddioddefoedd a hwn arwyddiodd Isaac.

Mi a fedrwn ddangos1 y chwi gant o’r kyffelip yng hylch Crist,

onyd digon yw hynn yr rwron, hefyd fel y dywedais i chwi o’r blaen

1665 may’r Ysgythyr Lan yn dangos nyd yn vnig Crist drwy eirie a gweith-

redoedd, ond hefyd may .n. dangos yr Eglwys hynn yw Corff Crist2

aGen 22:12

1Wedi’i ddilyn gan ddangos 2i add. supra.
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ne y dernas ef, nyd yn vnig mewn geirie hynod ond heb law hynn

mewn gweithredoedd ag amal arwyddion, o blegid ny dyw Crist a’y

Eglwys [111] hyn yw y bobyl Grisnogawl ond vn corff, Crist yw y pen

1670 y Corff yma, ninne y gid yw’r ayloday, rhai yn ddwylo rhai yn draed,

ag felly drwy’r holl Eglwys, yn gymint na dydiw’r Sgythyr Lan yn son

am Grist y penn a’r aylod penaf, na dydiw yn yr vn man yn dangos

yr Eglwys, hyn yw aylode y corff yma.

O blegid ny ellir yn dda1 son am y penn heb siarad hefyd am yr

1675 aylode eraill, a hyn ydoedd anghenrhaidiol y’r2 Ysbryd Glan ddan-

gos yn ole ynyr Ysgythyr Lan markie a modde y ddynabod yr Eglwys

yma, °hynn yw Corff Crist a’y dernas. Ag fal y clowsoch fod yr Yr Eglwys yw
corff Crist a’y
dyrnasYsgythyr Lan yn dangos dyll a modde Crist yn pen ni drwy eirie a

gweithredoedd ag arwyddion eraill, fellu y may yn dangos yr Eglwys

1680 ymysc y Gentilied, hyn yw yn yn mysc ni, a’r Iddewon am y hangred-

yniaeth wedu bwrw ymeth heibio, yr hwn afassen yn bobl y Dduw

cynn dwad Crist, a hyn y may’r Sgythyr Lan yny ddangos yn ole nyd

yn eirie yn vnig, ond hefyd drwy weithredoedd ag arwyddion, fel y

dangossa i y chwi vn ne dday o’r arwyddion, ag wrth yr heini chwi

1685 ellwch ddeall y llaill yn well.

Y may yn ysgrifenedic yny .6. pennod o Lyfre [111v] y Barnwyr,

hwn yw’r .7. lyfyr o’r Ysgythyr Lan, y modd ag y rydoedd Gedeon

wrth fyned y rhyfela yn erbyn y Gentilied anffyddlon ar ydoedd elyn-

ion y’r Iddewon ffyddlon yr amser hwnw, a chyn myned y’r rhyfel fo

1690 fyne Gedeon gan Dduw ddangos� yddo rhuw arwydd yr enille ef y

maes ar y elynion, a’r arwydd yma a ddymynoedd ef y gael o hono

ef gan Dduw: Roi knv3 o wlan noswaith ar y llawr noeth ag os kai

ef y maes gaffel o hono weled y bore y knv gwlan yn llawn gwlith a’r

llawr yn sych, a hyn a fy, ef a roes y knv ar y llawr a’r bore drannoeth

1695 ef a ddyrnwasgoedd y knv gwlan ag a gafas ffioled o wlith, ag etto y

1Wedi’i ddilyn gan yn dda 2Wedi’i ddilyn gan Ysgythyr 3kuv Llsgr.
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ddayar dan y gwlan cynn syched a’r carth.a

Etto er hyn y gid ny dydoedd Gedeon yn beiddio gwnythyr vn

maes ar y elynion, onyd ef a ddylygoedd y Dduw ddangos yddo vn

arwydd arall � y kai ef enill y maes ar y elynion, a’r arwydd a ddi-

1700 syfoedd ef ydoedd hwn, os enille ef y maes fod yr ail nos y llawr yn

llawn gwlith dan y gwlan, a’r gwlan cynn syched a’r karth ag fellu y

bu.b

Yno y credoedd y kae y maes ar y elynion, fel y bu wir, hyn y sydd

yn sgrifenedic yny pennod [112] hwnw,c ag yma fo dybyge waydd

1705 ne bannwr ne fylinydd wrth ddarllen hynn, na doedd yma ddim

y’w ddysgu ond y may’r geirie yny ddangos, hyn yw anghredinieth

Gedeon a siarad am gynv o wlan. Na thybygwch y traythe’r Ysbryd

Glan am bethe mor goeg a hyn, ony bai fod meddwl a deall dyfnach

y ddynt nag y may’r geirie yn dangos, am hyny nyd er mwyn Gedeon

1710 yn vnig y dangosodd Duw yr arwydd °yma yny knv gwlan a’r llawr, Er yn mwyn
ni, nyd er
mwyn yr
Iddewon y roes
Duw yr
arwydd hyn

ond yn bennaf er yn mwyn ni y dangosodd Duw yr arwydd yma, ag y

gwilyddio’r Iddewon, o blegid yn llynn y may’r doctorie santyddiol yn

deangl y weithred hon: Y knv gwlan ydoedd yn arwyddio yr Iddewon,

a’r gwlith yn arwyddio gras Duw, y llawr ne’r ddayar yn arwyddio y

1715 Gentilied, holl bobol y byd heb law’r Iddewon, ag fellu y nos gyntaf

y gweloedd Gedeon y gwlith ar y gwlan a’r llawr yn sych ydoedd yn

arwyddio may yn y dechreyad cynn dwad Crist, yr Iddewon yn inig

a fydde ffyddlon ag yn bobol y Dduw drwy’r gwlith a gras yr Ysbryd

Glan.

1720 Ond yr ail nos pen gafas y gwlan yn sych a’r llawr yn wlyb oedd yn

arwyddio ar ol dwod Crist y bydde’r Gentilied drwy’r holl fyd yn bobyl

ffyddlon, a’r Iddewon yn sychedic o eisie ffrwyth a nerth yr Ysbryd

Glan, fel y gall pawb weled fod hyn yn wir hyd y dydd heddiw. [112v]

Mi a ddangoses y chwi o’r blaen may yny dechreyad yr Iddewon

aBarn 6:37-38 bBarn 6:39-40 cBarn 7:16-22
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1725 ydoedd yn ffyddlon, a nine yr � holl Gentilied yn ddillied yn gws-

neythu creadyried y byd yn lle vn Duw, ond ar1 ol Crist y bydden ni

yn bobyl y Dduw, a’r Iddewon yn an ffyddlon, a chyn diwedd y byd

y troe yr Iddewon at Grist gyda ninne ag yno y doe Grist y farny.

Hynn y gid y may Crist yn Prynwr yny arwyddio yni yn eglyr2 yn

1730 yr efengil mewn vn o’y weithredoedd. May yn ysgrifenedic yny .ix.

pennod o Fathew ddarfod y Grist godi o farw y fyw lankes merch i

wr mawr,a a hefyd may yno yn dangos ar yr vn amser ddarfod yddo

iachay gwraig o’r klwy newydd.b

Ag y ddeyall yr arwydd yma yn dda rhaid y chwi °farkio hynn, Pyn ganed y
llankes fo
glyfychoedd y
wraig. Pen
iachaed y
wraig y bu
farw y llankes

1735 may .xii. oedd oed y llankes pen y bu farw, a .xii. o flynyddoedd

y by’r wraig yn glaf o’r klwy newydd, yn gimint a geni’r llankes y

flwyddyn gyntaf ag y klyfychoedd y wraig, a’r flwyddyn yr iachaed y

wraig y bu farw y llankes.

Bellach at yn pwrpas ni, fel y may’r doctoried3 yn dangos y llankes

1740 yma ydoedd yn arwyddio yr Iddewon, a’r wraig yma y Gentilied, ny

ni a holl bobyl eraill o’r byd, merkiwch yn dda chwi [113] a gewch

weled dybycked ydiw hyn mywn pob mynydyn. Pen aned y llankes

y klyfychoedd y wraig, felly, pen aned yr Iddewon yn bobol y Dduw

yny dechryad, yno y klyfychoedd ag y kwmpodd yr holl Gentilied

1745 drwy’r holl fyd yn drymglaf o ddiwrth Dduw y wsnaythy’r Kythrel.

Ag felly y by’r Iddewon yn byw yn ffyddlon ony ddoyth Crist, a

nine yn drymglaf drwy yr ddoli gwaith dwylo dyn, megis ag y by’r

wraig yn glaf dros .xii. mlynedd, ony by farw y llankes ynyr vn

flwyddyn ag yr iachaed y wraig.

1750 Ynyr vn modd pen ddoyth Crist y cwmpoedd4 ag y by farw yr

Iddewon yny henidie drwy anffyddlondeb, ag ynyr vn amser5 °yr A chyn diwedd
y byd fo gred
yr Iddewon y
Grist

iachaed y Gentilied yny henidie drwy ffydd a gras Duw.

aMth 9:24-25 bMth 9:20-22

1add. supra. 2r supra. 3i add. supra. 4w add. supra. 5Wedi’i ddilyn gan yr

iachaed y Gentilied
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Ag yn y diwedd wedy iachay’r wraig fo gododd Crist y llankes

drychefen yn fyw, fellu cynn diwedd y byd yma y codiff Duw yr

1755 Iddewon etto yn fyw yny henidie ag y gredan y Grist, yno y byddan

fyw gyda niney y Gentilied dan yr vn meistyr Crist.

Gwelwch mor gymwys y may’r weithred yma o’r yfengil yn dangos

ystod pobol ffyddlon cyn Crist ag ar ol Crist hyd Dydd y Farn. [113v]

Ag yny man yma ny alla i fyned ymhellach °heb ddangos y chwi Tebic yw’r
Gwyr Newydd
y’r Iddewon a
thebig yw’r
Iddewon y’r
Gwyr Newydd

1760 ffalsder a dallineb yr Iddewon anffyddlon er pen aned Crist, a ffol-

ineb y Gwyr Newydd yr opiniadwyr, fel y galloch weled dybyked yw’r

opiniadwyr y’r Iddewon anffyddlon, ag yno y gellwch y gochel yn

well.

Ag y ddeall hyn rhaid y chwi goffa fel y klowsoch o’r blaen na

1765 dydiw’r Sgythyr Lan o’r Hen Desment yn dangos yni ddim ym hob

lle ond Crist y penn a’r aylod gore, a’r brenin, a’r Eglwys, yr aylode

eraill a thernas Grist, a hyn yw vn corff Crist a’y Eglwys.

Fel y may ym hob gwr vn corff o’r penn a’r aylode eraill, yn llyn y

may’r proffwydi yny ddangos yny holl ysgrifenade Crist a’i Eglwys ef,

1770 ond merkiwch bellach na dydiw’r Sgythyr Lan ym hob lle yn dangos

yn ole mewn geirie, Crist a’i Eglwys, ond yn fynych °may’r Ysgythyr Pen werthwyd
Sioseff y roedd
yn arwyddio
Crist

Lan yn dangos Crist a’y Eglwys drwy weithredoedd ag arwyddion

eraill, yn dywyll y ddeallt.

Ag y ddywn y chwi sampol o hynn kymerwch a glowsoch o’r blaen

1775 am Grist, pen werthoeddd y frodyr Sioseff, yno y royddyd yn dangos

y ni Grist y pen, ag yny °knv gwlan y royddyd yn [114] dangos yni a’r knv gwlan
yr Eglwys

y Eglwys ef ag aylode y corff yma yny fath sample a’r hain, yr hwn

sydd amal yn yr Sgythyr Lan.

Rhaid y chwi farkio fod day reswm meddwl ym hob vn o honynt,

1780 vn meddwl ne reswm y mae y llythyrene a’r geire yny dangos1 a hwn

a elwir y meddwl ne’r rheswm llythyrennawl. Fel y sampwl o2 Sioseff

1Wedi’i ddilyn gan yny dangos 2Wedi’i ddilyn gan sampwl
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a’r knu gwlan, ni does son dim am Grist nag am yr Eglwys, am na

dydiw’r y geirie yn dangos dim ond ynghylch Sioseff a Gedeon ef a’y

gnv gwlan.

1785 Yr ail meddwl, deall, ne’r rheswm yny fath sample a’r rhain yw

dangos yni Grist a’y Eglwys drwy gyfflybieth er na bo’r geirie yn

dangos mo’r peth yn ole, a’r deallt ne’r meddwl yma a elwir y meddwl

ne’r deall ysbrydol.

Ag yn llyn y may’r sampal a glowsoch yn ysbrydol yn dangos

1790 drwy Sioseff Grist, ag yny knv gwlan y Eglwys ef, y dday ddeallt

yma ydoedd ym hob gweithred ar ydoedd y mysc yr Iddewon ffyddlon

cynn dwad Crist, o blegid pen oydden hwy yn lladd lloie ag wyn er

moliant y Dduw ar ol y rheswn llythyrennawl, yno hefyd y roydden

ynyr vn weithred yn ysbrydol yn dangos y lleddid Crist drosson ni

1795 y gid, [114v] yn gimint na doedd mynydyn yny mysc hwy na doedd

yn dangos yni Grist ne’r Eglwys yny deallt ysbrydol.

� Am hynn y dwad S. Pawl yn dangos yny .x. pennod o’y Lythyr

at yr Iddewon fod y cyfraith a’y gweithredoedd hwy cyn Crist yn

arwyddio ag megis yn wysgod y’r pethe ar oedd yn dwad yn ol pen

1800 ddele Grist.a

Ag yny fath sample ag a glosoch ag yny deall llythyrenawl ag

ysbrydawl, merkiwch fod y deallt llythyrennawl yn wysgod, yn wisk,

yn rhisglin, ne yn blisgin, a’r deallt ysbrydol yn wirionedd ag yn

gynwillin yn y plisgin ne’r rhisglin, fel yn y sample a glowsoch, gwerth-

1805 iad Sioseff a’r knv gwlan, os dyellwch ar ol y llythyren a’r geirie heb

fyned bellach hyny dyna’r gwsgod y rhisglin, y plisgin.

� Onyd o dewch yn bellach y’r rheswm ysprydol a deallt yn

Sioseff y fod yn arwyddio gwerthiad Crist, ag yny knu gwlan a’r llawr

Eglwys y Gentilied, yno y rydych yn gadel y gwsgod, yn crafy ffwrdd

1810 y rhisglin, yn torri y plisgin ag yn y agoryd ag yn cael y gwirionedd

aHeb 10:1
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a’r kniwillin melys.

Bellach fel y addewes ddangos, gwelwch dybyked yw’r Gwyr Newydd

yr opiniadwyr y’r Iddewon. [115]

Fel y klowsoch yn fynych Crist a’y Eglwys y sydd megis vn corff,

1815 Crist yw’r penn a’r aylod pennaf, ninne bawb rhai’n draed rhai yn

ddwylo, ag ynghylch yr holl gorff yma Crist a’y Eglwys ymay mawr

ymrafel rhwng y Crisnogion ffyddlon Katholig °o’r naill du, a’r Iddewon Y may mawr
ymryson rhwn
y Catholigion
a’r opiniadwyr
a’r Gwyr
Newyd

a’r opiniadwyr o’r tu arall: A’r Iddewon sydd yn gwady yni Grist pen

y corff yma, yn gymint ag na fynnan fod son am Grist ynyr holl broff-

1820 wydi, ag os dygwch yddyn sampal yny byd o’r Hen Desment lle may’r

Sgythyr Lan yn arwyddio Crist, yn enwedic lle bo y dday ddeall1 a

glowsoch, y rheswm llythyrennol a’r sprydol fel yn y sampwl a glows-

och fel y gwerthed Siooseff, y deallt y sydd yn llythyrennol o Siooseff

a’y frodyr heb dim am Grist, ond yn ysbrydol, yno y may Crist yn

1825 ole, fel y darfy y’w frodyr ef yr Iddewon y werthu.

Ond yr Iddewon ny fynnan fod deallt yny byd y ny fan hono nag

mewn man arall yny byd yn ysbrydol, onyd y maen yn deall y kwbwl

yn llythyrennol, rhag ofyn gorfod arnyn adde Crist a chredy yddo ef,

yr hwn ny fynnan fod son am dano yn yr Sgythyr Lan.

1830 Am hyny ny dan bellach y deall llythyrenol ond cnoi y rhisglin

chwerw a gwrthod y kniwillin melys Iessu Grist, mayn yn edrych

yn inig ar y [115v] wisk, hyn yw’r llythyren, onyd pei coden gwrr y

wisc hwy a gaen weled Crist deni, onyd ny ymydawan a’r gwsgod,

a chynllwyn gwirionedd y corff. Ny dydyn yn myned y ddyfndwr y

1835 deall ysbrydol llei may’r bowyd nerthol, onyd y mayn yn tario yny

deallt llythrennol� ar ymyl y drws heb y agoryd y fyned y mywn y

gael gweled y brenin a’y Prynwr yn Harglwydd ni Iessu Grist.

°Yn yr vn modd y may’r Gwyr Newydd yn gwnythyr am Eglwys Yr vn modd y
may’r Gwŷr
Newydd am yr
Eglwys

Grist ag y may’r Iddewon am Grist, o blegid drwy’r holl Sgythyr Lan

1add. supra.
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1840 llei may son am yr Eglwys mewn dyfndwr rheswm ysbrydol dan wisc

y llythyren, ny fynnan fod yno son am °yr Eglwys nag am ddim ond ag y may yr
Iddewon am
Gristy peth y may’r geirie y ny arwyddio o’y natiriaeth y hynnen, fel y

gellwch weled yn yr sampol o’r knv gwlan, a ydoedd yn ysprydol

yn arwyddio y bydde Eglwys Grist yn yn mysc ni y Gentilied ag y

1845 bydde yr Iddewon yn wiwedig heb wlith yr Ysbryd Glan, ny fyn y

Gwyr Newydd fod yma son yny byd am yr Eglwys rhag ofn gorfod

yddynt gredyn y’r Eglwys Gatholig.

Am hyny ymaen yma fel ym hob lle arall llei may’r cyffelyb distiol-

eth o’r Eglwys, yn ym[116]lyny yn dost wrth y rhisc a’r llythyren

1850 chwerw, ag yn gadel heb fyned cyn belled a cheisio gweled beth

y may yr Ysbryd Glan yny draythy yn y cyffelyb leoedd ynghylch

Eglwys Grist.

Ie may hynn yn wirionedd y bod yn hwy yn hynn o bwnk yn

debic y’r Iddewon yn gimint a’y bod wrth ystydio yr Ysgythyr Lan yn

1855 ysglyso llyfre gwyr santeiddiol Crisnogawl ar y sydd yn ysgrifenny

ar yr Sgythyr Lan, ag yn darllain llyfre a wnaeth yr Iddewon angris-

nogawl, yn gimint a’i bod miawn llawer man yn Germany llei maen

yn kael ymgynghori a’r Iddewonwedy myned yn Iddewon yn gwbwl.

Ag felly y bydden yn ddigon chwanog yn Lloyger y gymmeryd

1860 anffyddlondeb yr Iddewon, pe bai’r Iddewon mor ammal yny mysc

ag y byon yn yr hen amser yn Lloyger, fel y mayn y rwan mywn

gwledydd erill.

Ag fel y gallon bellach1 ddwad y nessach at yn pwrpas, meddyl-

iwch, ddywedyd o hono i o’r blaen fod llawer ag amal leoedd yn yr

1865 Ysgythyr Lan (ar y sydd yn son am Grist a’i Eglwys), a ellir ag ysydd

rhaid y deallt yn llythyrennol ag yn ysbrydol, a’r llythyren yw’r rhisk

a’r rheswm ysbrydol yw’r2 kniwillin.

Er dywedyd ohana i hynn ny ddywedais i fod pobman o’r Ysgythyr

1a supra. 2Wedi’i ddilyn gan ywr
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Lan (wrth son am Grist a’r Eglwys, mor dowyll a hynn), o blegid

1870 may’r Sgythyr Lan [116v] miawn llawer man yn dangos Crist a’r

Eglwys mor glir, fel y gallo dyn pen y clowo ef y geirie a’r llythyrenne

wybod yny man may am Grist y maen yn son.

� Am hyny ny does mo’r Sgythyr Lan ym hob lle yn kiddio Crist

dan y llythyren yn dywyll fel y rydoedd yn y sampal o’r blaen o Sio-

1875 seff, ag miawn llawer o rhai erill, onyd y may llawer lle ynyr Sgythyr

Lan, yn dangos Crist mor ole ag y gellwch yny man pen glowoch y

geirie a’r rheswm llythyrennol ddynabod may am Grist y may’n son,

ag yna nyd rhaid y chwi goryd mo’r wisc a’r llythyren y gael Crist,

ond chwi a gewch ddyallt Crist yny man wrth glowed y llythyren.

1880 Ag y ddangos y chwi sampol o hynn, may’n ysgrifenedic yny .7.

pennod o’r proffwyd Esai y llyn: � gwelwch morwyn a feichoga ag

ddwg mab.a Gwelwch mor ole y may’r rheswm llythyrennol yma

megis ar wyneb y croen yn dangos Crist heb ogysgod yny byd, beth

alle ddangos Crist yn oleyach.

1885 Fellu y may yn ysgrifenedic yny .9. pennod o Zacharias y proff-

wyd y llyn: gwyl du frenin yn dwad yti yn gyfion y’ch safio, ef y sydd

[117] dlawd yn marchogeth ar assen ag ar ebol mab assen.b Gwel-

wch oleyed y may yn dangos y peth a ddarfy y Grist a’r Dduw Syl

y Blode, mor glir y may’r llythyren yn dangos hyn. A’r fath leoedd

1890 a’r rhain yn yr Ysgythyr Lan llei may’r llythyren yn dangos Crist yn

ole sydd yn tryblio’r � Iddewon yn fawr, yn gimint na wddon beth

a ddoydan wrth y fath leoedd ar y sydd yn dangos Crist yddynt yn

ole er y dalled.

Ond y fath leoedd ag y glowsoch llei may Crist yn dowyll1 dan y

1895 llythyren yny rheswm ysbrydol yn hwy a’y bwrian heibio yn hawsach

dan wadu na does yno ond vn deall, fel y may’r llythyren yn dangos,

onyd y fath leoedd a’r rhain ny allan wadu ddim o honyn am y bod

aEseia 7:14 bSech 9:9
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yn glir y ny herbyn fel y may’r geirie yn dangos y bawb.

Yn yr vn modd ag y clowsoch am Grist felly y � may’r Sgythyr

1900 Lan heb law dyfndwr yr ysbryd dan gwfert y llythyren yn dangos yr

Eglwys yn ole yn y rheswm llythyrennol, fel y gallo pawb y ddeall

pen y clowo ef y geirie may am yr Eglwys y may yn son.

Ie peth sydd fawr may’r Sgythyr Lan yn dangos yn oleyach ag yn

amlach yni yr Eglwys nag y may’n dangos yni Grist, fel y may S.

1905 Awstyn [117v] yn dangos ar y drydydd llaswyr ar ddeg ar higen, llei

may ef yn dangos yr achos pam y may’r Sgythyr Lan yn traythu yn

olyach o’r Eglwys nag o Grist yny geirie yma .#. Fo ddwad y proff-

wydi � yn dywyllach o Grist1 nag o’r Eglwys. Y rwi yn tybied may

am hynn am y bod yn gweled yn yr ysbryd y gwnai wyr ddarne yn

1910 erbyn yr Eglwys ag na bydde gimint ymrafel ynghylch Crist, ond fo

fydde ymrafel mawr ynghylch yr Eglwys, am hyny y peth yng hylch

yr hwn y bydde mwya ymrafel a ddangosed yn oleyach ag a broff-

wyded yn olyach fel y bo hyn yn lle barn yddynt hwy ar y weloedd

yr Eglwys ag a rhedason allan o honi .#.a

1915 �Gwelwch fel y may S. Awstyn yn dangos yr achos pam y darfy’r

Ysbryd Glan ddangos yr Eglwys mor hynod yni, am hyn y may yn fy

mryd i drwy nerth Duw ddangos y chwi yn ole allan o’r Sgythyr Lan

fodde y ddynabod Eglwys Grist, ag y ddidolyd pobyl Gristnogawl o

ddiwrth opiniadwy, a hyn a ddangossa i yn fyrra y gallw o blegid ny

1920 ddowni y ben a dangos pob lle y’r pwrpas yma, ond mi a ddangosa

yn fyrr y fath leoedd ag y may’r llythyren yn dangos yn glir yr Eglwys

[118] fel na bo fodd y’r Gwyr Newydd, (yn debig y’r Iddewon) wady’r

lleoedd hyny.

Y 7 Pennod
aAwst. Enarr. Ps., CC XXXVIII, Salm XXXIII, tt. 273-299.
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1925 Ny1 thubiaswn i pen ddechreyais y baswn2 cyd cyn dwad y draythu

o’m pwrpas, ond wedy ymi dechre roedd vn matter yn dyfod ar ol y

llall nas gellis i dorri dim o hono yn fyrrach, ond y rwi yn gobeithio

na ddoydeis i ddim o’r blaen na bo yn gwsneythy y ryw fath ar ddyn

o’y fforddio mewn dysgediaeth Grisnogawl.

1930 Bellach y ddwad i’n matter, gwybyddwch fod yn anghenrreidiol y

chwi ddynabod Eglwys Grist fel y galloch lyny wrthi a bod yn aylod

o heni. Ynghylch Crist ny does mo’r ymrafel rhwng y gwyr o’r hen

ffordd a’r gwyr o’r ffordd newydd, am fod pob vn o honyn yn dywedyd

y bod yn Grisnogion, ond os rhowch ymi gennadmi ddangosa y chwi

1935 yn ddigon gole na all y Gwyr Newydd fod yn Grisnogon (er y bod yn

sialeinsio yr henw), nag yn Eglwys Grist, ond y bod yn aylode y

Sattan y tad enaid, ag yn3 yr vn ymadrodd y [118v] kewch weled

yn glir may Eglwys Rhyfain a� ffawb ar y sydd yn glyny wrthi yw’r

Cristnogion yn inig.

1940 A hynn a ddangosa i yn gyntaf ag yn bennaf mywn day fodd,

hyn yw mi a ddangosa y chwi dday °arwydd gole y ddynabod Eglwys Dau arwydd
gole y
ddynabod
Eglwys Grist

Grist, a’r dday fodd ne’r arwyddion hyn a ro i o’r blaen yn bennaf

am dday achos, vn am fod yr arwyddion yma mor hynod ag mor ole

na all yr opiniadwyr y hynen y gwadu, a chyn hawsed y deall fel y

1945 gollo hen ag ifank dysgedic ag anysgedig y gweled fel golyad y dydd.

Yr ail achos ar sydd yn gwnythyr ymi dewis yn bennaf y dday

arwydd yma yw am fod ag am ddarfod y S. Awstyn eres mil o flyn-

yddoedd yny amser ef ddangos y dday arwydd yma y ddynabod yr

Eglwys o ddiwrth opiniadwyr ar oedd yr amser hwnw yn sylensio

1950 yddynt hwy enw Crisnogawl.

Ag yma fo ddarfu y S. Awstyn yspario yni � lawer o boen wrth

1prif lyth. add. 2Ny ... baswn] Ysgrifennir geiriau y llinell hon mewn inc gwyrdd.
3add. supra.
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chwilio am rysyme o’r Ysgythyr Lan yn erbyn yr opiniadwyr o blegid

yr vn rhysymme a’r lleoedd o’r Ysgythyr Lan ag y roedd S. Awstyn

yny ddwyn yn erbyn [119] yr opiniadwyr, yr rheini a wsnaytha y

1955 minne yn erbyn y Gwyr Newydd heddiw. Ie fel y cewch weled, kym-

hwysach y mayn yn gwsnaythu ymi nag S. Awstyn, er y bod yn fath

arwyddion ag y sydd abal y ddangos ag y ddidolyd Eglwys Grist o

ddiwrth bob math ar opiniadwyr ym hob amser hyd ddiwedd y byd.

Ag y ddechre ar yr arwydd cynta, gwybyddwch godi yn amser S.

1960 Awstyn, opiniadwr newydd yn dangos dysk ddierth, a’y enw ef yd-

oedd Donatus ag yno y galwed y ysgolheigwn ef ar y ol ef Donatys-

ied. Fel dyma ymodd y darfy’r gwyr ar ydoedd ynyr amser hwnw yn

Gatholig, fel y roedd S. Awstyn, rysymy a’r opiniadwyr Donatyssied.

.#. °Pam y rydychi yn prygethy ffydd newydd ny chlowson ni Holi y
Donatysied

1965 son am deni, may bellach er pen ddarfy y Grist drwy y Bostolion

ddilyfro yni y ffydd .4.c. o flynyddoedd, ag ny chlowson ni er ioed

son am yr opinione yma ar y rydychi yny hay ymysc y bobyl y nawr.

[.#.] A hyn a ddywede y bobol Gatholig wrth y Donatyssied yr amser

hwnw. Onyd y Donatisied a tebe y ddynt yn llyn: Gwir yw may dysc

1970 newydd yni yn1 dysc ni ynych barn °chwi, ond er hyn y gid yn dysc Atteb y
Donatysied

ni yw’r gwirionedd. Ny ni sydd yn prygethy ffydd Grist a’y Bostolion

fel [119v] y gellwch ddeallt yn y modd yma. Crist a’y Postolion °y Dyma gelwydd
y Donatyssied

ddilyfrodd y’r bobol y ffydd yma ar y rydym ni yny dangos, a’r ffydd

yma a gadwodd y bobol enyd fechan ar ol2 Crist, o blegid ar fyrr

1975 o spas yn ol yddynt gael y ffydd hi ddiffodoedd yny man drwy holl

gred, yno y cwmpoedd pawb o ddiwrth ffydd Grist ag a eython yn

ol ffydd arall ny ddarfase y Grist na’i Bostolion y dilyfro yddynt, ag

fellu wedy’r ffydd ddiffodi drwy3 holl gred y pyrhaodd y byd miawn

kam ffydd hyd ony ddoyth yn meistyr ni Donatus bedwar kant o

1980 flynyddoedd yn ol Crist y ddwyn y’r bobol y ffydd y ddarfyse y ddynt

1add. supra. 2add. supra. 3Wedi’i ddilyn gan r dileuedig.
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y gadel, ag y nynnyn y tan.

Beth a ddywede S. Awstyn a’r gwyr Catholic yny herbyn. Dyma

fal yr atteben y’r opiniadwyr .#. Felly rydychi yn dywedyd ddarfod y

holl gred °golli’r ffydd a gawsent gan Grist a’ch bod chwi ar ol .4.c. o S. Awstyn a’r
gwyr Catholig
yn dangos y
gwirionedd am
y ffydd

1985 flynydde yn gole cannwyll y ffydd drychefen. Yn erbyn hyn, beth os

medrwn ni ddangos yn glir allan o’r Ysgythyr Lan, fod Eglwys Grist

o’r rhinwedde yma fel y para hi o’r amser y darfy y Grist ddechre y

hadilad hyd ddiwedd y byd. Beth os dangoswn ychwi fod ffydd Grist

o’r kondisiwn yma, pen olie [120] vnwaith ganwyll y ffydd ef yny byd

1990 na all neb ddiffodi dim o heni dan Ddudd y Farn. °Os gwir yw hyn Ny ellir diffodi
ffudd Grist
hyd Dudd y
Farn medde y
gwyr Catholig

(medde’r gwyr Catholig) kelwyddmawr y rydych yny ddywedyd ddar-

fod y ffydd Grist ddiffodi, a’ch bod chwi yny gole eilwaith, am hyny

yn ffydd ni, am y bod o’r blaen wedy dilyfro y ni o law y law er amser

y Postolion yw’r ffydd Gatholig, a’ch ffydd chwithe y Donatyssied y

1995 sydd ffydd newydd ffalst, ar y rydychi yn ymcany y dwyn y’r bobol,

4.c. o flynyddoedd ar ol Crist. [.#.]

Yno y dywede y Donatyssied os galle y gwyr Catholic bryfio yn

glir y pyrhae ffydd Grist hyd ddiwedd y byd, ag na ellid diffodi dim

o heni, hwy a ddefen y bod yn1 hwy ar gam allan o’r ffordd ag yn

2000 opiniadwyr.

Yno y kasglodd y gwyr dysgedic Catholig ag yn bennaf S. Awstyn

lawer o leoedd o’r Ysgythyr Lan y ddangos na doedd fodd diffodi

ffydd Grist hyd Dudd y Farn.

°Yr vn gyffelib gwestiwn y sydd rhyngon ni yny dyddie yma a’r Yr vn achos y
sydd rhyngon
ni a’r Gwyr
Newydd ag
oedd rhwng S.
Awstyn a’r
Donatissied

2005 Gwyr Newydd, ny ni sydd yn dywedyd fod yn ffydd ni2 yn Gatholig

a’n bod ni yny chadw eres .16.c. o flynydde, ond fo ddoyth Luther

yn llawn llosgrach o chwant y byd a’r [120v] cnawd ag y daflodd y

gwkwll ymmeth .15.c. o flynyddoedd yn ol Crist, ag a ddwad fod yr

hol fyd mewn tywyllni a bod yn rhaid yddo ef olyo y tan o newydd.

1Wedi’i ddilyn gan h h. 2add. supra.
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2010 Ag yn y dechreyad pen ydoedd Lywther yn dechre °prygethy, ag-

wyr Catholic yny holi ag yn gofyn yddo os darfyse y holl gred golli’r Holi Luther

ffydd hyd ony ddoeth ef, hwy archysson y Lywther a’i dysgyblon

ddangos yr amser y darfase y’r ffydd ddiffodi a ddilyfrase y Postol-

ion y holl gred.

2015 � A hynn o gwestiwn a’y possioedd yn hwy yn fawr ag a wnaeth

yddynt edrych o bobtu yddyn am atteb. O’r diwedd rhai o honyn

attebodd may .6.c. o flynyddoedd ar ol Crist y darfy’r ffydd ddiffodi

yn gwit °drwy holl gred, yn gimint a bod kred dros .9.c. o flyn- 9 kant o
flynyddoedd y
by holl gred
mywn tuwyllni
medd y knaf
Luther

yddoedd ar ol y .6.c. kyntaf miawn tywyllni yn gwbwl, yn gimint a

2020 ffrygethy o � esgobyn ffalst o Salsbri yn Eglwys Bowls yn Llynden

ar Dduw Svl y1 Dioddefaint yny Grawys gar bron stat y dernas, o

doedd vn nag arall o’r hen ffordd alle ddangos vn rheswm, vn gair,

ne vn tittyl mewn llyfyr nag ysgrifen o fiawn y .6.c. kyntaf o flyn-

yddoedd ar ol Crist, os galle vn o’r hen ffordd ddangos yddo vn gair

2025 o vn o’r [121] doctoried o’r amser hwnw ef yn gwit addefe y fod ef

dros y ffordd ag y fydde o’r hen ffydd.

°Mawr oedd yr addewid yma, y roedd ef wrth y mawr eirie yma yn Addo teg ag yn
gawydd brwnt
brwntperi’r bobyl anysgedig ar ydoedd yn gwrando arno dybied na doedd

neb o’r hen ffordd alle dda[n]gos rheswm yny byd am y °ffydd.

2030 Hyn oedd yn nechreyad y frenhines yma cyn dechre o wyr o’r tu Twyllo’r
gwirion

yma y’r mor ysgrifenny llyfre y Loyger, ond pen gafodd y gwyr o’r

tu yma y’r dwr afel ar y goppi o’r bregeth yma yn bryntedic, hwy a

bryfyson bob pwnk o’r hen ffydd ag y rydoedd ef yny feio yny bregeth.

Ie, hwy a’i pryfiasson yn glir yr holl bynkie allan o’r doctoried, allan o

2035 S. Awstyn, S. Ambros, S. Sierom, S. Basyl a’r holl saint a’r doctoried

ar ysgrifenoedd o fewn cwmpas y .6.c. mlynedd cyntaf.

Pen ddoeth y fath brofydigaeth a hwn allan yny °herben roedd Dalla yr
esgobyn a’r
gelwyddarnyn fawr gwilydd dros y prygethwr o Salsbri ag afyon ddig iawn

1Wedi’i ddilyn gan Grewe.
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am roi kimint ddyddie y Eglwys Grist a ffyrhay o honi .6.c. o flyn-

2040 yddoedd, gan weled o honyn yn glir wrth lyfyr y gwyr Kytholig y bod1

yn gallel pryfio y bod yn cadw’r yr vn ffydd ag ydoedd o fiawn y .6.c.

kyntaf o flynyddoedd. Wedy hyn pen agoryson y llygaid a gweled y

gwyr [121v] santiddiol y gid ynghylch y .6.c. kynta o flynyddoedd

°yny herbyn yn hwy a doryson .3.c. heibo o’r .6.c. ag o royson Dyma gelwydd
Melanthon o
Germani2045 y’r Eglwys y byrhay yn ol Crist. Felly y may vn elwid Melanthon

o Germani, vn o’y meistred penna yn y lyfyr o leoedd cyffredin yn

dangos ddiffodi o’r ffydd .3.c. mlynedd ar ol Crist.a

Yno y dangosodd y gwyr Catholig y ddynt y ffudd yn glir allan

o’r doctoried erill henach na’r heini a glowsoch °o’r blaen, allan o Dyma bryfio y
chwedel ef yn
gelwydd2050 Dionisiws Areopatica ysgolhaig S. Pawl, allan o Dertullian, allan o

Origen, ag o S. Ciprian, ag o lawer rhai eraill oedd yn ysgrifeny o

fewn .3.c. o flynyddoedd ar ol Crist.

Onyd pen welson fod yr rhain hefyd y gid yn gwnythyr yny her-

byn, yn hwy a ddywedyson yn fray ddarfod y’r holl fyd golli ffydd yn

2055 gwit yny man ar ol y Postolion, ag fellu dros .15.c. o flynyddoedd

°hyd ony aned Lywther nadoedd vn Criston yn fyw, ag y maen yn Dyma y
celwydd mawr.
Hwy royson y
holl gelwdde
ynghyd y
wnythyr hwn

gwnythyr hynn yny tyb hwy mor ole, a’i bod yn ysgrifene yn galw

Lywther y pymed efengylwr, fel petfay heb fod vn pregethwr o’r ef-

engil er y pedwar kyntaf hyd ony ddoyth Lywther y wnythyr y pym-

2060 med.

Felly may vn oWyr Newydd Lloyger yn dangos yn nechreyad llyfyr

a wnaeth ef o’r siarad fy rhyng Latimer [121 (2)] a Rhydle, kyrcharor-

ion yn Rhydychen am y bod yn yn opiniadwyr yn amser y frenhines

Mari, yno y may ef yn dangos may’r knaf Latimer hwnw ydoedd y

2065 Postol cyntaf o Loyger, ag na ffrygethysse neb er ioed am Grist a’y

yfengil kyn y bydredd hwnw

Ag mewn llyfyr ydynt hwy yny alw yn Saysneg The Harbanronch

aMelancthon, Loci communes, t. 222.

1Wedi’i ddilyn gan y bod.
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mayn yn dwyn dyrnas Loyger megis yn dywedyd y geirie yma: myfi Ache Lywther
egnin
Anghyristyw °dy wir wlad di Lloyger, yr hwn wlad a ddvg y’r byd y gwr ben-

2070 digedig1 Sion Wicclef, yr hwn Sion a ddvg y’r byd Hus, Hus a ddvg

Lywther, a °Lywther a ddvg y gwirionedd2 y’r byd.a Dyna
gwirionedd
ywchben y
geirie o’r blaen

Gwelwch fod yr rhain yn ddigwilyddiach na’r Donatyssiaid yn

amser S. Awstyn, o blegid ny doedd y rheini yn dywedyd fod kred

allan o’r ffydd ond .4.c. o flynyddoedd, ond y may yr rhain yn dan-

2075 gos ddarfod y’r byd fod heb ffydd .15.c. o flynyddoedd, o’r pedwar

fyngylwr cynta hyd Lywther y pymed.

Am hyny mi a ddangosa drwy nerth Duw a S. Awstyn y chwi y

fyrra y gallo rai o’r lleoedd o’r Ysgythyr Lan ag y rydoedd S. Awstyn

yny dwyn yn erbyn y Donatyssied y ddangos y pyrha ffydd Grist

2080 yny byd o’r dechre hyd y diwedd, ag wrth hyn y [121v (2)] y kewchi

weled yn glir may’n ffydd ni yw’r � ffydd Gatholic a’r gwirionedd,

am y bod yn pyrhay dros .15.c. o flynyddoedd fel y may’r opiniadwr

yn adde.

Bellach moyswch ddechre y peth ymkanyson. May yn ysgrif-

2085 enedic ynyr wythfed a ffedwar igen lasswyr o’r proffwyd Dafydd yn

llyn: .#. Mi ganaf drigaredd yr Arglwydd byth .#.b, felly y may’r llas-

wyr yn ddechre. Ond para drigaredd yw hwn ar y may3 y proffwyd

yn ym kany y gany a’y ganmol. May yn cynllwyn ag yn dywedyd

yn llyn ynyr vn lasswyr .#. Mi a ordeiniais destment y’r heini � a

2090 ddewisiais i .#.c Para destment medd (S. Awstyn yn ysgrifeny ar y

lasswyr hono) ond y Testment Newydd, mae yn kynllwyn yny llass-

wyr y llyn .#. Mi a dyngais i’m gwsnaythwr Dafydd .#.d Ond beth

meddwch y may Duw yn y rwymo a llw. May’n dangos yn ol hyny

.#. Mi a ordinia dy had � ti dros byth .#.e Beth yw’r had yma o

2095 Abraham a fydd dros byth, falle may Crist yn inig ag nyd y Eglwys,

aAylmer, Harborovve, ff. rv. bSalmau 88:2 cSalmau 88:4 dSalmau 88:4 eSalmau

88:5

1melldigedic supra. 2y celwydd supra. 3add. supra.
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ond gwrandewch beth y may’r Ypostol yny ddywedyd, Galat. .3.

[.#.] O dydych chwi yn perthyn y Grist rydychi yn had Abraham yn

etifeddion yn ol yr addewid.a [122] .#.

Gwelwch y fod yn dywedyd1 may nyni y Crisnogion °yw had Abr- Y Krisnogion
yw had
Abraham2100 aham am yn bod yn credy y Grist. Am hynn y may S. Awstyn ar y

llasswyr yma yn doydyd y llyn .#. Fy mrodyr gedwch yni yny man

yma gymeryd y geirie yma, mi breparia dy had ti dros byth, nyd yn

inig am gig Crist y aned o Vair Vorwyn, ond hefyd ny ni gid ysy yn

credu Ynghyrist .#.b

2105 Gwelwch wrth hyn vn rheswm da rhygorol y brifio na ddiffoda

ffydd Grist byth, onyd pyrhay hyd ddiwedd y byd, o blegid chwi

glowsoch y pery had Dafydd ag Abraham byth, ag a glowsoch wrth

ferdid S. Pawl, a deallt S. Awstyn may’r °Cristnogion heb law Crist Y Crisnogion
yw had Dafydd
ag Abraham.
Ag y pyrhan
hyd y diwedd

yw had Abraham ag y pyrhan yn wastad hyd y diwedd.

2110 Am hyny kelwydd gormodd2 ydiw na doedd hedyn y Ddafydd ar

a ddayar o fiawn .15.c. o flynyddoedd ony ddoyth Lywther hedyn

ag eginin Anghrist. Mae cynllwyn yny llaswyr .#. Mi adeiliada dy

isteddle di o oes y oes .#.c Beth yw isteddle Dafydd a edeilada Duw,

ag o hon y may’n dywedyd yn ol hyny .#. Y bod yny olwg ef yn

2115 wastad fel yr hayl a’r llyad .#.d Yn wir yr isteddle yma yw pobyl

Gristnogawl yn yr hwn y may Crist yn tario, o blegid fel y may’r pen

yn tario ar y corff, felly y may Crist [122v] yn tario yn y Eglwys, yr

Eglwys yma felly � y may Duw yn addo y hadeiliad o oes y oes, o

amser3 y amser, o law y law.

2120 Gwelwch er Duw (a nedwch ych siomi) fod Duw yn addo y Eglwys

ef byrhay yn wastad o amser y amser, ond fo atteb opiniadwr, ag

a ddwaid hynn: yn wir fo ddawodd Duw y pyrhae y Eglwys ef yn

wastad, ond fo fy ddrygioni a ffechoday y bobyl kimint ag y digiason

aGal 3:29 bAwst. Enar. Ps., CC XXXIX, Salm LXXXVIII, tt. 1222-3 cSalmau 88:5
dSalmau 88:38

1d add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan gormodd. 3Wedi’i ddilyn gan o.
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Dduw ag y wneython yddo dorri ddewid a hwynt, a gadel y’r ffydd

2125 ddiffodi, fel petfase Dduw yn rhoi .os. yny ddewid ag yn ddywedyd

os kadwen y orchmynion ef y pyrhaen ar y ddayar, ony de fo dawe

yddynt ddiffodi, ond gwelwch mor gymhesyr y roedd yr Ysbryd Glan

yn gweled o’r blaen y dywede opiniadwr y fath barable a hynn.

Am hyny y stoppio y safyn ef yn yr vn laswyr may’n cynllwyn

2130 y geirie yma .#. Os gedewan °y blant ef fynghyfreth i, heb rodio Dyma addewid
Duw yddu
Eglwys ag y
bery byth

ne galyn fynghynghorion i, os difwynan hwy fynghyfiawnder i, heb

gadw fyngorchmynon i, mi gosba y drygoni hwy a gwialen, a’y pech-

ode yn hwy a dyrnodie, onyd ny ddyga i mo’m trigaredd o ddiwrtho

ef, ny wada mo’r gwirionedd a ddywedais, ny thorra mo’m Testam-

2135 ent, a’r peth a ddywedais mi a’i cadwaf. [123] Mi a dyngais vnwaith

yn fy mendigedic i, o doyda � i gelwydd wrth Ddafydd, y had ef a

bara byth .#.a Gwelwch er Duw drigaredd y Tad Gorychaf, beth alle

fod wedy ddywedyd yn olyach y ddangos y parha Eglwys Grist yn

wastad er maint pechodey y bobyl, ny thor Duw mo’y addewid.

2140 Na fyddyliwch yma (gyda’r Iddewon a’r opiniadwyr) may hedyn

Dafydd ar y may son yma am dano ydoedd Salamon mab Dafydd, o

blegid ny dydiw hwnw yn tario byth, fo fy varw yn bridd ag yn llydw,

am hyny rhaid yw deallt yr had yma fel y klywsoch yn genedlaeth

Grisnogawl.

2145 Am hyny gwrandewch beth y may S. Awstyn yny ddywedyd am

y geirie diwetha ar y glowsoch o’r llaswyr .#. Nerth nerth geddewid

Duw sydd fawr, plant y Ddafydd yma yw plant Crist, am hyny y

gelwir holl Grisnogion yn blant yddo ef, ond mawr yw’r peth y may

Duw yny addo, o blegid o mydawan y °Cristnogion a’m cyfraith i etc, Dyma addewid
Duw a’y
drigaredd2150 ny ysglysa i ddim o honyn, ag ny dawa yddyn fethy .#.b

Gwelwch yma fel y may S. Awstyn yn ddi ddywt yn deallt y geirie

a glowsoch ynghylch yr Eglwys, °fod addewid Duw kimint na ddiff- Ny ddiffydd
ffydd Grist
byth er maint
afo pechode y
bobl

aSalmau 88:31-37 bAwst. Enarr. Ps., CC XXXIX, Salm LXXXIX, tt. 1244-54
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oda y ffydd ef byth er maint a fo pechoday’r bobyl, ag yn llyn y may’r

llaswyr yn diweddy yn dost yn erbyn y [123v] Gwyr Newydd am y

2155 bod yn dywedyd y diffode ffydd Grist yn y geirie yma .#. O vu Ar-

glwydd, ple may� dy hen drigaredd di, yr hwn a ddarfu yti dyngy y

Ddafydd yn du wirionedd di, meddwl fy Arglwydd drahystra llawer

o bobol yn erbyn dy wsnaythwyr di, yr hwn a gedwais yno fy hynan

etto, (heb y ddywedyd y neb) y trahystra fy Arglwydd a ddarfy y’th yl-

2160 ynion ddiystyry, yn widiad dy Grist di .#.a Gwelwch mor dost ymay’r

proffwyd yn y dolwg y Dduw edrych ar y fath, a’r Gwyr Newydd y

elynion ef ar y sydd yn dywedyd yr newidid ffydd Grist ag y diffode.

Heb law hyn may’n ysgrifenedig yn y degfed lasswyr a ffedwar igen

yn llyn .#. Mi a griais arnati o ddiben y byd dry fy fyng halon yn

2165 drist .#.b

� Ond pwy sydd yn crio ar Dduw o ddiben byd, nyd vn gwr ym

hob cornel y’r byd. May S. Awstyn yn dangos yni ar y llasswyr yma

yn llyn .#. Ny °does dim yn crio o eitha byd ond y tref tad o’r hwn O dyma eire
melys

y dywedoedd wrtho Grist (yn yr ail lasswyr) °gofyn ymi ag mi a ro y

2170 ti nasione yn dre tad, a chornele y ddayar yn feddianol, y meddiant Y bobol
Grisnogawl yw
tref tad Cristyma iddo Crist, y tre tad yma eiddo Crist, yr vn Eglwys yma iddo

Crist, yr vndeb yma yr hwn ydymi sydd yn crio o eithe ddayar .#.c

[124]

Gwelwch yma may’r bobyl Grisnogawl yw tref tad Crist a gafas

2175 gan y Dad am dalydigeth am ddiodde droson, bethmeddwch a wnaeth

Crist yn erbyn y Dad os dvg o ddiarno y dre dad, a fferi yddo golli

y lifing dros .15.c. o flynyddoedd os gwir a ddwaid y Gwyr Newydd.

Ond rhy ole yw y kelwdde hwy.

Vel y may’r vn lasswyr ag y rydym yndi rowan yn dangos yn ol

2180 y geirie a glowsoch yn llyn: .#. Mi a daria °yn du lys di byth, mi Mi daria yn du
lys di byth

a’m gadwa dan wsgod du denydd di byth: .#.d Y llys yma llei may’r

aSalmau 88:50-52 bRecte. Salmau 60:3 cAwst. Enar. Ps., CC XXXIX, Salm LX,

t. 766 dSalmau 60:5
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Eglwys yn tario byth ny dydiw yn inig yn gwmpayni o saint yny

nefoedd, ond hefyd yn gwmpayni o Gristnogion ffyddlon ar y ddayar

yma, fel y may S. Awstyn yn dywedyd yn berffaith yny geire yma ar y

2185 llaswyr yma .#. Am na bydde yr Eglwys ar y ddayar yma dros amser

byr, ond hi fydde yma hyd ddiwedd y byd, am hynny hi (yr Eglwys)

y sydd1 yn °dywedyd yma, mi a daria yn dy lys di byth, dwrdied y Dyma ire yr
Eglwys

gelyn dry fyno, gad yddo yng hwmpassy i, gad yddo wnythyr twyll

ymi, trwbled yn hydda fyng halon i, mi daria byth yn dy lys di, ny

2190 orchfygir mo’r Eglwys, ny ddiwriddir mo heni ddim, ny chytyna hi a

thentasiwn yny byd ony ddel diwedd yma .#.a

Welu eirie a ddylyd ysgrifenny miewn llythyrene aur. Para fodd

y gallan ddywedyd rhag gwir gwilydd2 [124v] ddarfod y’r Eglwys

gytyno y demtasiwn, ddarfod y diwreiddio dros .15.c. o flynyddoedd.

2195 Hefyd yny .104. llasswyr may’n dywedyd y llyn: .#. Vo feddyli-

oedd yr Arglwydd bob amser am y Destment� a’r gair a orchmyn-

oedd y fil o oyse, yr hwn a wnaeth ef ag Abraham, yr hwn a ddarfy

yddo y dyngy y Isaac, ag ordeinio yr vn y Siacob yn lle Cyfreth, ag

y Israel yn Destment tragywydd, dan wedyd mi a ro y ti dir Canaan

2200 .#.b

Para Destament yw hwn ar y may Duw yn meddwl am dano yn

wastod, beth yw’r gair y ddarfy y Dduw orchymyn y gadw dros fil o

oyse a wnaeth ef y Abraham, a dyngoedd ef i Isaac, ag y bwyntioedd

y Siacob yn lle Cyfreth, ag i Israel yn lle Testment tragwddol.

2205 Ai’r meddiant dayarol o dir Canaan a roes Duw y’r Iddewon pan

ddvg yn hwy allan o Egipt yw hwnw. Nage ny all fod, am ddarfod

yddynt yny man � ar ol myned Crist y’r nefoedd golli’r tir hwnw,

pen ddistriwied Caerselem a’y holl stat hwy a disgwared yny man

hwnnw hyd y dydd heddiw.

aAwst. Enarr. Ps., CC XXXIX, Salm LX, t. 769 bSalmau 104:8-11

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan ddarfod.
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2210 Am hyny y Testment yma sydd yn perthyn y ffydd Grist, fel y

may S. Awstyn yny llaswyr yn dangos y ny geirie hyn: .#. Am hyny

y gorchymyn1 a orchmynoedd ef y fil o oyse, yw’r ffydd, fel y gallo y

cyfion [125] fyw drwy ffydd, ag y’r ffydd yma y rydys yn addo me-

°ddiant tragwddol, am hyny mil o oyse am y fod yn swm rhygorol a Medd Sant
Awstyn y ffydd
yw’r
gorchymyn ag
y’r ffydd y
rydys yn addo
meddiant
tragwddol

2215 ddyellir am yr holl amser, hyny yw tra fo oes yn cynllwyn oes, cyd a

hynny y bydd rhaid yni fyw drwy ffydd.

Yr hwn beth y may pobyl Ddyw yny gadw, plant yr addewid yn

dowad drwy enedigaeth, ag yn myned ymeth drwy farfolaeth, ony

ddarffo ddiweddy pob oes .#.a Merkiwch fel y may S. Awstyn yn

2220 deallt y gorchymyn yma yng hylch ffydd Grist, a hefyd merkiwch y

fod yn dyallt wrth fil o oyse yr holl amser o ddechreyad yr Eglwys

hyd ddiwedd y byd y bydd fyth Gristnogion ar y ddayar, rhai yn geni

a rhai yn marw.

Felly os gwir yw hyn fod yr Eglwys yn parhay o oes y oes o amser

2225 y amser, para fodd y diffodoedd y ffydd dros .15.c. o flynyddoedd,

ony ddoyth Lywther y ole y tan eilwaith

Hefyd may’n ysgrifenedic yny .101. laswyr y geirie yma .#. °Dan-

gos ymi fyrder y nyddie i .#.b Dyellwchmay’r Eglwys sydd yn dywedyd Yr Eglwys yn
gofyn y Dduw

y geirie yma wrth Dduw, fel pet fai’r Eglwys yn gweled y dywede’r

2230 opiniadwyr may byr a fydde dyddie ag oes yr Eglwys, yno y dymyn-

odd yr Eglwys yny geirie a glowsoch ar Dduw ddangos iddi fyrder y

diwarnodie. Ag o’r geirie yma a glowsoch y roedd y Donatysied yn

amser S. Awstyn yn ceisio [125v] pryfio na bydde ddyddie’r Eglwys

ond byrion ar y ddayar, am fod yr Eglwys yn erchi y Dduw ddangos

2235 iddi fyrder y dyddie, am y bod hwy yn dywedyd felly, may S. Awstyn

yn dangos ar y llaswyr yma yny geirie hyn:

.#. °May rhai yn dywedyd vaeth hyn heibio, fo ddarfy holl nas- Dyma gelwydd
y Donatyssied

aAwst. Enarr. Ps., CC XL, Salm CIV, t. 1539 bSalmau 101:24

1r add. supra.
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ione gredy y Grist, ond yr Eglwys honno ar oedd ym hob nasiwn ny

does dim o honi rowran, hi a gollodd .#.a Dyna eirie y Donatysied

2240 fel y clowsoch gan S. Awstyn, ddarfod yddynt vnwaith gredy y Grist

ag yno fo golloedd yr Eglwys eilwaith.

Ond merkiwch beth y may S. Awstyn yny geirie yn ol am hyny

yny atteb y’r opiniadwyr, hyn y mayn hwy ny ddywedyd, yr hwn

ny dydyn ynyr eglwys � .#. O ymadrodd di gwilydd, ny does mo’r

2245 Eglwys meddy di, am na dwyti yndi, ond o’r dday gwilia am y parable

yma na boch di yn yr Eglwys o blegid hi a fydd, er na boch di .#.b

Gwelwch wrth farn S. Awstynmay parable di gwilydd yw dywedyd

na does vn Eglwys, a merkiwch fod pawb ag y sydd yn dywedyd hyny

allan o’r Eglwys heb fod yn perthyn yddi, am y bod yn dywedyd hyny

2250 am deni, am y bod yn opiniadwyr yn dal yr opiniwn hwnw yn erbyn

yr Ysgythyr Lan. [126]

Ond yn yr vn fan y may S. Awstyn yn cynllwyn y matter yma

yn siarpach yn erbyn yr opiniadwyr dan ddywedyd yn llyn: .#. Vo

welodd yr Ysbryd Glan o’r blaen y Donatysied skym-� myn ag afl-

2255 awen yma, yn ffalst, yn wyrhewck heb wirionedd na synwyr yndynt,

heb ddysgressiwn yndo, yn ofer, yn anwybodol, yn syrthiedic ag yn

aniwiol, ag megis yn erbyn y fath yma wedy’r Ysbryd Glan y ddangos

yn gyntaf gytyndeb yny geirie yma, yn yr vn llasswyr.

Pen ddel pobol ynghyd a brenhinedd y wsnaythy’r Arglwydd a

2260 chwedy dangos y chwaneg, hi atteboedd yddo yn ffordd y nerth hi,

y hi yr hon sydd yn foliant yddo ef, yr hwn yw Caerselem yn mam

ni, yr hwn a gay ddilyfrans o’y fferindotta, yr hon ydoedd y rowran

yn llawnach o blant na’r wraig briod, Eglwys y Gentilied, wedy yddi

ddywedyd felly.

2265 Etto am y dawe rhai a dywedyd, y fath a hono a fy, ond ny

does dim o heni y rowran, yn erbyn yr rhain may’r Ysbryd Glan

aAwst. Enarr. Ps., CC XL, Salm CI, t. 1443 bAwst. Enarr. Ps., CC XL, Salm CI, t.

1443
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yn dywedyd, dangos ymi� fyrder fy nyddie, fel pei dywede, beth yw

hyn, fod rhai ar y sydd yn myned o ddiwrthi yn gringian yn f’erbyn,

beth yw hyn, y mae’r tryanied a’r ffardiel yn dywedyd y rowran fy

2270 mod i wedy fy mwrw [126v] ymmeth a’m bod i yn golledic, o blegid yn

wir hyn ymayn yny ddywedyd, am fy mod i, ag y rwan ny dwi ddim,

ond dy di fy Arglwydd dangos y mi � fyrder fy nyddie, ny dwi yn

gofyn yti y dyddie tragwddol, maen hwy heb ddiwedd lle bydda i, ny

dwi yn gofyn mo’r hain.Rwi yn gofyn o’m diwarnodie amserol, dan-

2275 gos ymi fy niwarnodie amserol, dangos ymi fy niwarnodie, a ffara

hyd y bydda i yny byd yma, a hyn er y mwyn hwy ar y sydd yn

dywedyd, hi a fu, ond ny dydiw y rowran, er y mwyn hwy ar sydd

yn dywedyd, fo gyflawned bellach yr Ysgythyr Lan, fo gredodd holl

nasione, ond fo syrthiodd yr Eglwys yn y hol ag y golles o blith holl

2280 nasiwne.

�Beth yw hyn, dangos ymi fyrder fy nyddie, wely fo ddangosodd,

a’i ddangosiad ef ny dydiw ffalst, pwy a’y dangosodd ymi ond ffordd

fy nerth i (yr hwn yw Crist), a ffara fodd y darfu yddo ddangos ymi,

gwelwch medd ef, (ynyr .28. pennod o Fathew) rwy fi gyda chwi hyd

2285 ddiwedd y byda .#.b

Hyd yma y pyrhaodd geirie S. Awstyn, yr hwn os merkiwch yn

dda chwi ellwch weled ffolineb y Gwyr Newydd yn heleth, a maint

o’r achwyn a glowsoch gan yr Eglwys, yn dymyno ar Grist [127]

ddywedyd yddi fyrder y dyddie, ag yn y diwedd ef atebodd iddi, rwyfi

2290 gyda chwi hyd ddiwedd y byd.c Ond� y gael o hanoch ddeallt pam

y may’r Sgythyr Lan yn galw dyddie’r Eglwys ar y ddayar yn fyrion,

ag etto hithe yn pyrhay hyd ddiwedd y byd, gwrandewch fel y may S.

Awstyn yn dywedyd ar yr vn llaswyr .#. May’r Eglwys drwy’r holl fyd,

hyd ddiwedd y byd a hyny yw byrder y dyddie hi, am fod pob peth

2295 yn fyr ar y ddiweddir, os merkiwch y modd ag y rydym yn passio o’r

aMth 28:20 bAwst. Enarr. Ps., CC XL, Salm CI, t. 1443 cMth 28:20
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byrder yma y fuchedd tragwddol.

Gedwch y opiniadwr golli a chwympo o’r lle y mayn, ag felly y

kael drychefen fel y gallon fod vn waith y peth ny dydyn.

Y byrder yma o ddyddie afydd hyd ddiwedd y byd, am hyny amser

2300 byr yw ef, am fod yr holl amser yma (nyd dwi yn dywedyd yn inig

o’r dydd yma y’r diwedd, ond o amser Adda hyd ddiwedd y byd), ny

dydiw ond droppyn bychan wrth y byd a bery byth ar ol hwn, am

hyny na fockied opiniadwyr ddim o hana i am ddywedyd o hono i

(o’r Eglwys) y dyddie hi sydd fyr, fel na ffyrhae hi er hyny y gid hyd

2305 ddiwedd y byd .#.a Gwelwch y para yr Eglwys hyd ddiwedd y byd,

ag etto ny dydiw y dyddie ond byrr, am [127v] na dydiw’r holl amser

yny byd yma ond vn droppyn a mynedyn wrth y byd a bery byth, yn

dragwddol.

� Gwelwch hefyd mor ffyrnig y may’r doctor a’r sant bendigedig

2310 S. Awstyn yn koythi’r opiniadwyr, fo ddlye hyn laweny calon pob

Cristion wrth weled yr vn pyngkie ag y mae’r Gwyr1 Newydd y ny

gwady, wedy pryfio eres mil o flynyddoedd yn erbyn hen opiniad-

wyr. A hyn a allan o’r llswyre y bryfio y pery Eglwys Grist a’r ffydd

Gatholic hyd ddiwedd y byd.

2315 Bellach moyswch weled lle ne dday allan o’r proffwydi erill y

ddangos y pery’r ffydd hyd ddiwedd y byd. May’r proffwyd Esai

yny .9. pennod yn proffwydo o Grist yn llyn: .#. °Vo aned bachen Vo aned y ni
vachgen
bychan ag fo
roed y ni vab

bychan yni, ag fo roed yni vab .#.b Ag yn ol hyn ynyr vn pennod

may ef yn dangos tyrnas a thref tad yr etifedd yma y llynn:

2320 .#. Vo chwanega y rhiolaeth ef, ag ny bydd diwedd ar y hedd-

wch, ag fo eiste ar isteddle Dafydd ag ar y dernas ef, fel y gallo ef y

chwanegy hi a’y sadeiddio mewn barn a chyfiawnder o hyny allan

� dros byth .#.c Gwelwch yma y bydd y dernas nyd yn tario dros

aAwst. Enarr. Ps., CC XL, Salm CI, t. 1444 bEseia 9:6 cEseia 9:7

1add. supra.
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ennyd, ond o’r dechre hyd y diwedd, ag rhag ofn y chwi dybied fy

2325 mod i o’m henn fu [128] hynan yn dwyn y deallt yma at yr Eglwys,

Gwrandewch beth a ddwad y sant bendigedic S. Sierom yn niwedd y

.3. llyfyr ar y proffwyd yma. Yn gynta y may ef yn deallt yr heddwch

a glywsoch heb ddiwedd yn llyn: .#.

.#.1 Yr heddwch yw iechyd2 y dysgedieth y dawodd Crist � y’r

2330 rhai a gredo yddo .#.a A’r holl eirie a glowsoch allan o’r proffwyd

may S. Sierom ar yr vn geirie yn y dehanglu y llynn: .#. Ag ny all

ddywtio o halaythtra rhioleth yn Safiwr a’i heddwch ef yr hwn ny

chayff diwedd byth .#.b

Ag yn y llaswyre, gofyn ymi ag mi a ro yti nasiwne yn tifeddiaeth,

2335 a’th feddiant di y eitha’r byd, a hefyd mawr heddwch, ony thynner

ffwrdd y llyad hyn yw hyd ddiwedd y byd.c

Y vrenhiniath a’i riolaeth ef a fydd ar isteddle a thernas Dafydd,

yr hwn a wasgared ar ol alltidiaeth Bobilon, fel y gallo ef sikray a

chadarnhay hi, a dangos y bod hi yn dragywydd, rhag bod addewid

2340 Duw yn ofer o’r amser y kymerth ef gnawd byth tragwddol.

Dyma fel y may S. Sierom yn dwyn lleoedd erill o’r llaswyre y

ddeallt hwn yn well, ag yn dangos [128v] y periff yr Eglwys hyd

ony thynnir ymmeth olini’r lleyad, hyn yw hyd diwedd y byd. Hefyd

may’r vn proffwyd ynyr vn pennod ar ddeg ar higen yn dywedyd yn

2345 llyn .#. Codwch ych golwg y fyny y’r awyr, ag y drychwch y wayred

� ar y ddayar, o blegid y ffyrfafen a eiff ymmeth fel ymwg, a’r ddayar

a wisgir fel dilledyn, a’r neb a fo yn trigo arno a dderfydd am danyn

yn yr vn modd hefyd. Ond y cadwedigeth ar a ddanfona i a bery

byth, a’r kyfiawnder a rofi ny ffaylia, gwrendewch arna i chwchwi

2350 ar adwaynoch fynghyfion (hwnn yw Crist) chw chwi fym hobol, chw

chwi fynghalone yr hwn y ddarfu ymi blanny fynghyfraith, nag arfer-

aSierom, In Esaiam, PL XXIV, 133-4 bSierom, In Esaiam, PL XXIV, 134 cSalmau

2:8

1Ceir y ddau .#. hyn yn y Llsgr. 2Wedi’i ddilyn gan a.
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wch gamwedde dynion, ag na symydwch ddim er y1 ysgymyndod2

yn hwy. O blegid fo fytty’r pryfed yn hwy fel dilledyn ag fal gwlan y

bytty’r pryf yn hwy. � Ond fy safedigeth i a fydd byth, a’m kyfiawn-

2355 der i a bery o oes y oes .#.a Wely mor sickir y may’r Ysbryd Glan

yn rhoi yni gynffort yn erbyn drygioni a siarad aniwiol a thrahys-

dra yr opiniadwyr, ag yn dangos na byddan hwy [129] fawr enyd yn

tryblio’r Eglwys ond y wastian °ymmeth fel y may’r pryf yn wastio’r Yr Eglwys y
bery a’r
opiniadwyr y
wastia

cadach, fel y kewch chwi glowed mwy’n ol hynn.

2360 Hefyd yn yr vn proffwyd ag yn .54. pennod may ef yn dywedyd

y llym am yr Eglwys .#. Pen oydwn yn ddig mi a giddiais fy wyneb

rhogod ti dros enyd bach, ond mewn dayoni tragywydd mi a gymer-

ais drigaredd arnad ti, (medd yr Arglwydd dy Brynwr), may hyn ymi

fel y by yn amser Noe. Fel y tyngais yddo ef na foddwn mo’r byd

2365 mwy, felly y tyngais na bydda ddig wrthy ti ag na fwria i ddim o

honoti heibio, o blegid y kreigie a symvdir a’r brynie a grynan, ond

ny da fyn rhigaredd i o ddiwrthy ti, ag addewid fy heddwch i ny syrth

o ddiwrthyd ti, medd3 dy Arglwydd trigarog di .#.b

Gwelwch yma hefyd fel y gwelsoch yn fynych o’r blaen fod Duw

2370 yn tyngy y’w Eglwys na dewiff ddim o honi byth, ag yn dwyn sampwl

o’r kyffelip megis ag y addawodd y Noe na fodde o’n tyny mo’r byd,

felly y roedd yn tyngy na dawe ddim o’y Eglwys.

Ag y gael o honoch weled na dydwyfi o’m penn fy hynan yn deallt

hyn o’r Eglwys, merkiwch yr vn deall yn S. Sierom yn y .15. llyfr ar

2375 y proffwyd [129v] yn llyn .#. Vel y gallo’r4 ganlleidfa ffyddlon gredy

trigaredd yr Arglwydd y fod yn dragowydd, ag am hyny fo bwriodd

hwy heibio dros amser (y Gentilied cynn geni Crist) y gael o honyn

fod yn � ffryns y Dduw drychefen drwy yddewid ne Desment tra-

gwddol, mae’r proffwyd yn rhoi o’n blaen ni sample yn tade ni o’r

aEseia 51:6-8 bEseia 54:8-10

1supra. 2yn add. supra 3Wedi’i ddilyn gan yr. 4r supra.
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2380 blaen, dan ddywedyd, fel yr amser ag y syrthiodd yr holl fyd y bechu,

a’r holl ddayar ar gyfeilorn o ffordd yr Arglwydd, fo ddoeth y llanw,

ag a ddug ymmeth holl bechodwyr a’i pechodey ganthyn, a rhywog-

eth dyn y safied yn vn gwr NOE, y’r hwn y tyngais i, na foddid mwy

byth mo’r byd1 ag fo fy yr2 addewid hyd hyn o amser3 yn wir, ag ny

2385 thorrir dim hono byth.

Felly y rwy fi tyngu y’m Eglwys y rhwn y ddarfy mi bryny a’m

gwaed fy hynan na fydda i o hynn allan yn ddig wrth yr rhain ar

y gymerais i drigaredd arnyn (y nasione a elweis y’r ffudd) ag ny

thry fyn rhigaredd i y ddyspleser, o blegid hawsach y’r� creigie a’r

2390 brynnie symydo, nag ynewidio i fy marn i .#.a

Ny all dim dybyga i fod yn olyach am sickrwydd yr Eglwys, hefyd

mae’r vn proffwyd yny .9., a’r degfed a deigain yn dywedyd yn llynn

.#. Pen ddel [130] Prynwr Sion etc dyma’r ammod a fydd rhyngo i a

hwy medd yr Arglwydd, fy yspryd i ar y sydd ynoti a’m geirie i a roi

2395 ynoti, ny dan o’th safn di nag o� safn dy blant di ar4 d’ol o’r amser

yma dros byth bythoedd [.#.]b

Welu mor ole y may’n dangos, fo sgrifennodd y proffwyd yma

mor ole o Grist a’y Eglwys yn gimint a bod y doctoried yny alw ef

yn fyngylwr am y fod yn dangos Crist a’y Eglwys mor ole ag y may’r

2400 pedwar yfangyliwr.

Hefyd Daniel y proffwyd yny .6. pennod sydd yn dywedyd yn

llyn .#. Ef aroes yddo ef (y Grist) bwer, wrsibedd, a thernas, ag holl

nasione, kenedloedd, ag ieithe y’w wsnaythu ef, y bower ef afydd

yn dragwddol, ag ny thynnir dim hano y ffordd, a’i vrenhiniaeth ef

2405 yr hwn ny ddisgwerir dim o � honi byth .#.c Y rydych yn deall

may ternas Grist yw y Eglwys ef, a hon medd y proffwyd ny ellir

disgwaryd dim honi byth.

aSierom, In Esaiam, CC LXXIII, tt.606-7 bEseia 59:20-21 cDan 7:14

1add. supra. 2supra. 3r supra. 4a add. supra.
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May’r proffwyd Ezechiel yny .37. yn dywedyd y llynn .#. Mi a

wna ammod o heddwch a hwynt, a’r ammod y fydd yn dragwddol

2410 yddynt, mi a’i planna hwy ag a’i chwanega hwy, ag y rof fy mendith

yny mysc byth, ag mi driga1 yny mysc hwy [130v] ag a fydda yn

Dduw yddynt, ag y gan fod yn bobyl ymi, ag a geyff nasione wybod

may�myfi yr Arglwydd y sydd yn bendigo Israel, pen fo fy mendith

i yny mysc hwy dros byth .#.a Digon yw hyn o’r proffwydi y ddangos

2415 y pery yr Eglwys hyd ddiwedd y byd.

Bellach moyswch weled mewn gair ne day fel y darfu y Grist y

hynan dry fy ar y ddayar sickyrhay hyn a ddwad y proffwydi o’r

blaen, hyn y may Crist yny ddoydyd yny .14. pennod o Ifan .#. Mi

ddymyna ar fyn had, ag ef a gayff rhoi y chwi gynffordwr arall, fel y

2420 gallo ef dario gyda� chwi byth, Ysbryd y Gwirionedd .#.b

Hyn y ddwad Crist wrth y ddysgyblon, ond yny henw hwy y dwad

hyn wrth y Eglwys, o blegid ny all hyn fod yn wir yn yr Apostolion

am na dydyn hwy .n. tario yma byth, am2 ddarfod yddyn feirw fel

gwyr erill.

2425 Ond may Crist yn addo y’r Ysbryd fod gyda ni byth. Am hyny

may’n meddwl y holl Eglwys ar y sydd yn pyrhay byth, ag os yw hyn

wir fod yr Ysbryd Glan gyda’r Eglwys yn wastad yn dysgy yddi bob

gwirionedd, drwg y darfu yddo ddysgy pen ydawodd yddi golli pob

gwirionedd [131] dros .15.c. o flynyddoedd. Hefyd may Crist ynyr

2430 .28. pennod o Vathew yn dywedyd y llynn .#. Gwelwch y rwi gyda

chwi yr holl ddyddie hyd ddiwedd y byd .#.c Os gwir hyn, beth a

wnaeth Crist, ai kysgy a wnaeth ef dros .15.c. o flynyddoedd a gadel

y’r opiniadwyr a’y meistyr y fall ddifa’r cwbwl.

Hefyd dyma’r geire sydd yn lladd calone y Gwyr Newydd yn dan-

2435 gos y para3 Eglwys Rhyfain, Cader Beder hyd ddiwedd y byd er allo

aEsec 37:26-28 bIn 14:16-17 cMth 28:20

1r add. supra 2Wedi’i ddilyn gan ddarfod. 3Wedi’i ddilyn gan yr.
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y Diawl a’r holl opiniadwyr yn yr .16. o Vathew yn llyn .#. Du di

yw Peder ag ar y garreg yma yr adeiliadaf fu Eglwys, ag ny orchfyga

pyrth y ffern ddim o honi .#.a

Gwybyddwch yma ddarfod y Grist drwy y fawr synnwyr newidio

2440 enw Peder, o blegid Simon y gelwid ef a Christ a’i galwodd ef Peder.

A’r henw yma Petrus yn y Groeg yw karreg, am hyn y galwad ef felly

y ddan-� gos fod sylfaen yr Eglwys yn sywr fel na ellir ddattod mo’r

gwaith, ag er maint a fo yr ystorm y gatwo y Kythrel yny herbyn ny

orchfyga ddim honi byth, hyd ddiwedd y byd.

2445 Ag hyn y may S. Awstyn yny ddangos yn wir yny lyfyr o broffid

krediniaeth, yny pennod .x7. yn llyn .#. Gan yn bod ni yn gweled

kymint o help Duw, kymint o chwanegy ag o ffrwyth, e ddywtiwn ni

orffwyso [131v] ymynwes yr Eglwys hono yr hwn y gafodd ychder

awdyrdod drwy gytyndeb pawb o’r Gader Ebostolig drwy fod esgob-

2450 ion vn yn ol y llall er bod yr Opiniadwyr yn kyfarth yn ofer .#.b

� Ag yno hefyd y may S. Awstyn yn dywedyd fod yr opiniadwyr

er ioed yn cyfarth o bobtu y’r Eglwys ond ny dydyn yn brathy, ny

dydyn yn y drykay na’y hysgogi .#.c

1. Felly y cyfarthodd Aerius eres 12.c. o flynyddoedd yn erbyn

2455 gweddio dros y meirw.

2. Felly kyfarthodd Vigilantus yn erbyn kynhwylle °a golini yn yr Yr opiniadwyr
yn cyfarth yr
Eglwys er
amser Crist

Eglwys fel y kyfarth kwn y llyad mewn noswaith ole.

3. Y Donatyssied y gyfarthodd yn erbyn ordor manachied. Ag

fellu o’r dechre hyd y diwedd y maen yn cyfarth, ag yn gwnythyr y

2460 gore a gallon y fwrw y lawr yr adeilad yma, ond pwyr fwya y maen

yn y thryblio well well a fydd hithe.

A hyny y may S.1 Ambros yny ddangos yny .9. lyfyr a’r .20. pen-

nod ar yfengil S. Luwk yny ddangos yny gyfflybeth yma .#. Fel y

aMth 16:18 bAwst. De Uti. Cred., PL XLII, 75 cAwst. De Uti. Cred., PL XLII, 75

1Wedi’i ddilyn gan Awstyn
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may’r win- � wydden wrth y rhwymo yn tyfy yn well, ag wrth y

2465 thorri ny dydiw yn llai, ond yn chwanegy: felly yr Eglwys, wrth y

rhwymo may hi yn rhudd, wrth [132] y thyny y lawr, may hi yn codi

fyny, wrth y thorri, may hi yn cael y choroni .#.a Mi a ddiwedda y

matter yma yny geirie yma yn S. Awstyn yny lyfyr o broffid� cred-

yniaeth. Dyma fel y dwad wrth ffrynd yddo elwid Honoratus a oedd

2470 yn opiniadwr, ag ynte yn keiso y ddwyn ef y’r iawn ffordd yny geire

hyn.

.#. Os chwenychy wnythyr pen ar du holl drwbleth cyn- °llwyn Cyngor S.
Awstyn y
ffrynd yddoffordd y ddysc Gytholig, yr hwn o ddiwrth Grist y hynan drwy’r Ap-

ostolion a ddoyth hyd attomi ag ar ol hyn aeiff at yr rheini a ddel yn

2475 yn hol ni .#.b

Yn ola o’r kwbwl dyma y kyngor gore ar allai yroi y chwi y gid,

yr vn kyngor ag y roes S. Awstyn y opiniadwr elwid /Parmenianis/

vn o’r Donatyssied, dyma eirie S. Awstyn .#. Cyfrifwch yn hudda

yr yffeiriaid o ddiwrth Beder y hynan, ag yn yr vn order hono o

2480 esgobion, merkiwch pwy a gynlynoedd vn ar ol y llall, dyma’r garreg

yr hwn ny orchfyga balchder pyrth vffern .#.c

Gwelwch fod S. Awstyn yn erchi cyfri esgobion Rhyfain o Beder

hyd yr esgob ar ydoedd ynyr amser hwnw� ag yno ymae’n dywedyd

dyma’r garreg ny orchfyga balchder pyrth yffern ddim honi.

2485 Ny doedd hynn .6.c. mlynedd yn ol Peder pen ddwad S. Awstyn

hyn, ag wrth weled o hono ef hyd hyny o amser Eglwys Rhyfain yn

pyrhau fel y dywedase [132v] Grist, y rydoedd ef yn erchi y bawb ag

y fai yn dywtio� yny ffydd lyny wrth y garreg hono, ag yn wir peth

rhyfedd yw hyn (ony bay nad rhyfedd ddim ag y fyno Duw) fod yr

2490 amherodre yn Rhyfain yn an ffyddlon vn yn ol y llall, hyd yn amser

Constantine Gymro mab Elen.

Ag am y bod yn Rhyfain llei y roedd y ffudd yn chwanegy beyn-

aAmbros, Exp. in Luc., CC XIV, t. 341 bAwst. De Uti. Cred., PL XLII, 80 cAwst.

Ep. LIII, CSEL XXXIV, tt. 154
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ydd, roydden yn ymcany rhwystro y gader yma y ddarfyse y Grist y

fflanny yno, yn gimint ag yn y dechreyad ar ol y /Nero/ ddechre a

2495 rhoi Peder ar y groes y farw, ny ddarfu y falchder pyrth vffern or-

ffwyso ond gweithio drwy help ymerodre Rhyfain orffwyso ond ceisio

diffodi y ffudd yn Rhyfain yn °gimint na bu vn pab farw a’i ben ar 30 o ferthyrion
o babe yn ol
Pederobennydd o rhifedi .30. yn ol Peder, am beri o’r amherodre yddyn

feirw yn ferthyrwyr.

2500 Ag yno y bydde rhyfedd gan ddyn pam y bydde neb mor ffol ynyr

amser hwnw a bod yn esgob yn Rhyfain wrth weled y lladd yny man

hwy nag y dangose vn y wyneb. Etto ny by yno ddiffyg etto eres

.15.c. o flynyddoedd, ag ny bydd dan ddiwedd y byd, er maint y

gyfartho kwn y Diawl yny herbyn, yr opiniadwyr.

2505 Gwelwch bellach madws y chwi, fod Eglwys Grist yn pyrhay o’r

dechre hyd y diwedd, a bod yn [133] ffalst a ddwaid y Gwyr Newydd,

na by Eglwys y ny byd dros .15.c. o flynyddoedd, ag am y bod yn�
hwy yn adde may Lywther a ddechryoedd y ffudd hwy ag na bu ddim

son am danyn hyd hyny, a’y bod hwy yn adde hefyd fod yn ffudd ni

2510 yn pyrhay eres .15.c. o flynyddoedd, bernwch ych hynen pwy sydd

yny gwirionedd ay nyni ay hwythe, ag wrth weled o hanoch yn ole

fod yn rhaid y Eglwys Grist byrhay hyd ddiwedd y byd, cwmperiwch

holl opiniadwyr ar a fy er amser Crist hyd yr awr hon ag chwi a’y

gewch y gweled hwy yny nod yma yn ffaylu.

2515 O blegid cyn wired a bod Eglwys Grist yn tario yn wastad o’r

dechre hyd y diwedd, kyn wired yw hyn, na bu etto gwmpayni yny

byd o opiniadwyr er amser Crist a byrhaodd vn kant mlynedd yn

wastad, ond fel tan ellyll yn gole ag yn diffod yny man, a rhai newydd

yn codi vn yn ol y llall.

2520 °Val y bu yny kan mlynedd cynta ar ol Crist yr opiniadwyr yma, Y can mlynedd
cynta
CerinthusHemeneus, Menandr, Cerinthus,1 a llawer, ond fo ddarfu yddyn

1Pwynt yn y Llsgr.
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ddiffod yny man.

°Yn yr ail kant ny doedd son am yr rhain wedy rhai newydd godi Yr ail .c.

opiniade eraill, fel /Cerdon/ Marsion, a Valentinians, a llawer heb

2525 law hyny, [133v]

3. Y trydu kant royddyd wedy gellwng yr hain yn angof wedu

rhai newydd godi, fel Criginists, Novastians, y Sambellians etc.

4. Yny pedwry kant rhai newydd ereill, yr Arrians, y Donatysied.

5. Y pymed kant rhai newydd erill, Nestoriens, Entiches, etc.

2530 6. Yn chweched kant rhai newydd eraill ny chlywsyd son am

danyn. Entichius y Jacobits etc.

7. Yny saithfed gant rhai newydd eraill yn dyfod y Monothelits,

Mahomet etc.

8. Ynyr wythfed gant rhai newydd erill, gwyr ar oedd yn torri’r

2535 delwe etc.

9. Y nawfed gant. Rhai newydd fel Claudius Taurinensis, ag yn

diffod yny man.

10. Yny degfed gant torriad y Groegwyr o ddiwrth yr Eglwys.

11. Yn yr vnfed gant ar ddeg, Berengarius yn gwady fod gwir

2540 gorff Crist ynyr aberth bendigedig.

12. Yny deyddegfed gant rhai newydd, Waldenses a’r Albigenses

etc.

13. Yny drydy1 gant ar ddeg, rhai diffaith eraill nyd amgen Alm-

agarions a’r Ffroticelsi etc. [134]

2545 14. Yny pedwrydd gant ar ddeg rhai newydd yn codi, y Bigardied,

y Begnini etc.

15. Y pymthegfed kant yr Hussittes a’r Bohemians, ag yn ola o’r

kwbwl yn yr vnfed gant ar bymtheg ar y sydd yn cerdded y nawr,

Luther, Zwinglius, Melanthon, Calfyn etc.

2550 Gwelwch fel y by er yn amser Crist opiniadwyr fal tonne yn taro

1add. supra.
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ar y graig yr Eglwys ond heb ysgogyd mo’r graig, nag heb allu tario

yn hir ond uv yn dwad ag vn arall yn myned heibo ag yn diffodi,

a’r graig yn sefyll yn sad. Ag y weled fod hyn yn wir ydrychwch ar

Lywther, may enw ef agos wedy kolli, am ddarfod y °Zwinglius ag y Zwinglius a
Chalfyn
proffwydi
ffeilston

2555 Galfyn godi drwy kwsk yny ol ef a dysgy dysc arall ny fyne Lywther

son am deni, yn gimint na does mi wrantaf yn holl Loyger vn opiniwn

Lywther am igen ar sydd o opiniwne Calfyn. Ond ny ffarhan hwynte

fawr enyd,1 am fod enw Lywther yn darfod ag yn colli.

Chwi ellwch adnabod y fod ef yn broffwyd ffalst o blegid dyma y

2560 bryffydoliaeth ef yny lyfyr yn erbyn y brenin Harri Wythfed .#. May’n

sywr [134v] geni fod fy nysk i o’r nef, fy nysk i a saif a’r � Pab a

syrth. Gedwch y Dduw weled, pwy ddyffygia ag y syrth gyntaf er Pab

ay Lywther .#.a Ony welwch chwi ych hynen fod y proffwyd yma yn

ffalst am fod y enw ef agos wedy colli am ddarfod y opiniadwyr eraill

2565 y lyngky ef a’y doddi ag fal cawad yn2 myned ffwrdd.

A ffam meddwch na all vn fath ar opiniadwyr sefyll yn hir. Yr

achos hyn sydd yn bennaf am na allan fyth gordio vn a’r llall onyd

myned rhagddyn vn yn chwanegy ar y llall miawn dry-� goni, aff-

awb y keisio bod yn feistir ar y llall.

2570 A hyn y may Crist yn Prynwr yn y ddangos yny deyddegfed pen-

nod o Fathew .#. Pob ternas ar a fo wedy darny yny herbyn y hynan,

fel may’r Protestanied yn Lloyger yn erbyn y Puritanied, a fetha, a

ffob tref ne du wedy ddarny yny erbyn y hynan ny all sefyll .#.b S.

Pawl yny ail lythyr a’r trydydd pennod at Dimothe sydd yn dywedyd

2575 am yr opiniadwyr yn llyn .#. Ond ny ffynnan yn wastadol, o blegid

y ffolder hwy a fydd yn ole y’r holl bobyl o’r diwedd .#.c Dyma fel

y gwelwch [135] y may’r opiniadwyr ym hob peth yn wrthwyneb y’r

Eglwys Gytholig, yr Eglwys3 yn pyrhay hyd ddiwedd y byd, hwythe

aMartin Luther, Contra Henricum Regem Angliae, t. 7 bMth 12:25 c2 Tim 3:9

1Pwynt yn y Llsgr. 2add. supra. 3add. supra.
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yn difflanny ymmeth fal mwg.

2580 Ag nyd rhyfedd, o blegid yn yr vn modd ag y klowsoch fod yr

Eglwys o nattyr y winwydden, pa fwya dorrid ag y rwymid erni, tecka

y tyfe hithe, onyd ymay’r opiniadwyr yn debig y ganghenni gwedy

torri o ddiar wriddyn y pren ymeth, yr hwnn ganghenni na does

yddynt fodd y dyfu ond krino a gwiwo a’y1 torri ymeth o’r diwedd a’y

2585 tafly y’r tan.

Velly yr2 Eglwys yw’r pren ar y sydd yn tyfu yn wastad, a’r opin-

iadwyr sydd ennyd yn tyfu ar y pren yma, ond pen y torron y hynen

o ddiwrth y pren yma, yno y krinan yn gwitt, o eisie gwraidd y pren

y dyfu. A hyn y sydd ddigon o’r modd y may dynabod yr Eglwys.

2590 Y Wythfed Pennod

Digon3 ydoedd a glowsoch y Griston a fynoch y ddynabod yr Eglwys,

ond y gael o honoch weled yn olyach ffolineb a cham synnwyr pawb

ar sydd yn dilyn yr opiniadwyr, mi a ddangosa yr ail nod ar y ryd-

oedd [135v] S. Awstyn yny ddwyn yn erbyn y Donatysied y bryfio

2595 na allen hwy fod yn bobyl y Grist, a’r nod yma sydd yn gwreiddio

allan o’r nod a glowsoch, o blegid pen welodd yr opiniadwyr ddarfod

y’r gwyr Katholig bryfio yn ole fod yn rhaid y Eglwys Grist byrhay

o amser Crist yn wastad hid ddiwedd y byd, fel y klowsoch yn glir

yn .7. pennod, yno rhag y bod heb ddim o’i ddywedyd y gwnaeth yr

2600 opiniadwyr yr atteb yma: y bod hwy yn kydnabod fod Eglwys Dduw

yr pyrhay o’r dechre hyd y diwedd, ag felly meddant hwy y bu y

Heglwys hwinte, er amser Krist hyd y rowran.

Ag yno pen ofynno’r gwyr Katholig yddynt ple y royddent yn tario

ym hob oes ym hara wlad, para esgobion a fy o’y ffydd hwy o’r dechre

2605 hyd yr amser yma a ffle y royddent yn atteb,� Yno y dywedan nad

1add. supra. 2add. supra. 3prif lyth. add.
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oedd ganthyn1 esgobion o’r byd na gwyr o bwer am fod Pab Rhyfain

a’i gwmpayni ef yn llenwi pob lle, ond roedd yn gorfod y’r tryanied

ar oedd o’y ffudd hwy fod yn giddiedig mewn cornele a chadw y

ffudd yny mynwes yn ddirgel, ag felly y bu o amser y amser o honyn

2610 sippyn, vn ne dday yma ag ackw, yn ddirgel heb ally dangos mo’y

ffudd rag ofan y nabod. [136]

Ond a dybygwchi fod hyn yn wir (nag ydyiw vn ga-� ir) o blegid

ny by opiniadwr yny byd etto er yn amser Crist nad ymddangose yny

man y fod yn ddiffeithwr, o blegid may mor amhosib y vn o honyn

2615 hwy giddio y ddrygioni ag ydiw y ddyn giddio minawed mewn kwd.

Am hyny pei base vn drewant o’y ffydd hwy o flaen Luther ny

allyse gay mo’y safn ond fo ddangosyse y anghyredinieth yn gwitt.

A hefyd drwy holl amser yr Eglwys fo fy’r gwyr2 Katholig ym hob

oes mor ofalys fel bigeilied da ar ben bryn yn gwilio rhag dyfod y

2620 llwynog, fel na bu vn opiniadwr er amser Crist hwy nag yr ymddan-

gose nas markie y bigeilied ef yn gwitt ag a’i dangosen herwydd y

enw, a’i wlad, a’r amser y dechreyoedd, a ffara opinione y rydoedd

yny ddal, ag ysgrifeny hynn mewn llyfre o amser y amser ygael o’r

bobyl weled y opinione a’y henwe a gochel y fath ddynion pen y

2625 gwelen, ne pen glowen son am y dysc. Hyn a wnaeth y S. Epiffanius

ysgrifenny llyfyr o’r holl opiniadwyr ar y fyse o’y flaen ef, a ag felly y

gwnaeth S. Awstyn fel y galle ni a fydden fyw yny hol hwy weled os

dalie neb ynol hyny y fath opinione a’r heini, am ochel o honom y

fath ddynion a’r heini. [136v]

2630 Ag fellu y klowsoch o’r blaen yny .7. pennod henwe llawer o’r

opiniadwyr ar a fyse bob kan mlynedd, y mysc yr hain o amser y

amser roedd rhai yn dal weithie pwnk ne dday yma ag akw o’y credo

hwy.

aEpiphanius o Salamis, Panarion, PG XLI, 173-1199, PG XLII, 9-772

1yn add. supra. 2r supra.
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°Fel Aerius yn gwady gweddio dros y meirw eres mil o flynydd- Aerius eres m.
o flynydde ny
fynno weddio
dim dros y
meirw

2635 oedd, hwy nag y dangosoedd y wyneb fo markiodd S. Awstyn ef yn

lle opiniadwr, ag felly y rhoes y llaill ef yn rhol yr opiniadwyr.

� A Vigilantus yn gwatwar golini yn yr eglwysi a gweddio ar y

saint ynyr eglwysi, yny man fo kanfy S. Sierom ef ag a’y nottiodd

yn lle opiniadwr. Ond yr hain a llawer erill ar oedd yn dal rhai

2640 o’r opinione y Gwyr Newydd heddiw, ond ny doedd vn o’r rhain yn

kordio mewn pwnk ond vn, fel Aerius ny doedd ef o’y ffudd hwy ond

mewn vn pwnk, yn gwady gweddio dros y marw.

A Vigilantus ny doedd o’y ffudd hwy ond yny pwynt hwnw am

fockio golini ynyr eglwys a gweddio ar y saint� A hefyd may arnyn

2645 gwilydd klowed son am vn o’y hen dade yn gimint ag na fynan fod

dim o’r rheini o ffudd hwy, ond ony chymeran y fath wyr a’r rheini

ny wddan ni ple y kawn rai o’y ffudd hwy. Ag os da dywedyd gwir

ny by vn o’y ffudd hwy [137] yn gwbwl er pen aned Crist hyd ony

ddoeth Lywther, er y bod hwynte y rwan wedy myned yn ddigon pell

2650 ywch law Lywther, fel y kewch glywed mewn man arall.

A hyn a wyr y rhai pennaf o’r opiniadwyr os mynan weled fel y

maen yn dangos yny gweithredoedd na by °neb yny plith o’y ffudd Esgobyn
Caergaint

hwy hyd yr amser yma, a hyn y mae’r gwr pennaf o’r esgobion ffeils-

ton yn dangos, y rwi meddwl y gwr o Gaint yddarfy yddo beintio

2655 mywn ffenester wydyr yny du bob esgob ar yfu yno er dechreyad yr

Eglwys honno.

Ag yno y may ef yn rhoi llyn pob vn yn cymeryd y fantell gan Bab

Rhyfain onyd y fo y hynan heb vn fantell, meddwch chwi ony dydiw

ef yny weithred honno yn adde na bu yno er ioed vn esgobyn o’y

2660 flaen ef na doedd yn cydnabod esgob Rhyfain yn ben arno, y peth

sydd wir.

Ond am y bod yn dywedyd fod y Heglwys hwy ym hob oes dan

gudd mewn cornele, coydydd a chrigie, ag anialwch yn ddirgel heb
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allu dangos mo’y hwynebe, weithie yn y wlad yma, weithie y wlad

2665 arall, yn Lloyger rhyw amser, yn Ffraink amser arall ag felly yn lle-

oedd erill, [137v] am hyny moyswch osod ar yn ail nod, a moyswch

ddangos allan o’r Ysgythyr Lan yn ole fod yn rhaid� y’r Eglwys heb

law y bod yn wastad bob amser fel y klowsoch, may rhaid iddi hefyd

fod bob amser yn glir yn ole yngolwg y byd, fel y gallo pawb y gweled

2670 a’y ddangos a’y byssedd, dakw’r bobol Gatholig.

A hyn y may yr Ysgythyr Lan yny ddangos drwy sinio yni yr

Eglwys nyd yny wlad yma nyd yny wlad arall, ond drwy’r holl fyd

ym hob gwlad, fel y gallo pawb wybod llei bo kred1 a lle bo angred.

Hefyd may’r Sgythyr Lan yn dangos � nyd yn sippin bach o bobol

2675 kimint y rhifedi a ser yr awyr a grayan y mor fel na bo modd y ddysg-

edig ag anysgedig ony bydd dall o waith godde, nas gwelo’r Eglwys

Gatholig yn ole o amser y amser.

Ag os gallwn ni gywiro hyn, yno y bydd digon hawdd, os digon dim

na all y Gwyr Newydd fod yn Eglwys y Dduw, am na allan ddangos

2680 vn ne dday chwaythach holl gred a thyrnasoedd o’y ffudd hwy o’r

dechre hyd y diwedd.

A chyn dechre o honom ar y nod yma merkiwch er bod y nod yny

.7. pennod yn ole ddigon y [138] gael o hanoch ddynabod Eglwys

Grist, etto may’r nod yma yn passio’r llall mewn golini, o blegid y

2685 llall ar oedd yn ddangos fod Eglwys Grist yn pyrhay o’r dechre hyd

y diwedd.

Ny doedd fodd y chwi weled hyny yn wir a’ch llyged, ony bai ych

bod kynn hened a Christ wedy’ch geni pen ganed ynte, ag yn byw

ynybyd yma hyd ddiwedd y byd, yno y gallech yn dda ddywedyd ych

2690 bod yn gweled yr Eglwys yn pyrhay yn wastod.

Ond am na dydych yny byd cyd a hyny, ny does y chwi am y nod

yma ond credy bod hynn yn wir� am fod yr Ysgythyr Lan yn dangos

1r add. supra.
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y pery’r Eglwys hyd ddiwedd y byd, ag am fod gwyr santyddiol a

ysgrifennoedd o’r ffudd o amser y amser yn dangos yr vn ffudd ym

2695 hob pwnk ar y rydym ni yny gadw ynyr oes hon.

A hefyd am fod yr opiniadwyr y hynen yn adde fel y clywsoch

may’n Eglwys ni a byrhaodd dros .15.c. o flynyddoedd, hyn y gid

ny ellwch weled a’ch llygeid ond y gredy am na dydych yn byw ar y

ddayar yr holl amser yma: Ond may’r nod yma sydd yn yn dwybni,

2700 yn dangos mor glir yr Eglwys [138v] wrth y nod yma fel y galloch

weled a’ch llyged fod yn Heglwys ni yn Eglwys y Dduw. Ag y gael

o hanoch weled yn ole fod y nod yma yn glir ddigon, gwybyddwch

may mewn dwy ffordd y dangosa y chwi y nod yma, vn ffordd yw y

dyly pobyl� Grist bob amser fod yn fwy o rifedi, yn amlach nag vn

2705 cwmpayni o opiniadwyr yny byd, o blegid bob amser y Crisnogion1

y fydd y rhan fwya a’r opiniadwyr y rhan leia.

Yr ail ffordd y ddynabod y nod yma yw bod yn rhaid, ag y bydd

Eglwys Grist drwy’r holl fyd ym hob man ar y may2 enw Crist, ond

cwmpayni yr opiniadwyr pei rhan a bod rhaio honyn ym hob lle ag

2710 y may Cristnogion drwy’r holl fyd, y peth ny dydiw wir, etto ny does

� vn cwmpayni o opiniadwyr nag y fu er ioed nag y fydd byth ym

hob lle ar y may enw Crist, yn gimint a bod y nod yma yn rhagorol yw

y chwi yn gwbwl y’w farkio y bydd Eglwys Grist byth yn3 halaythach

na’r opiniadwyr, ag y bydd Eglwys Crist ym hob man drwy’r holl fid

2715 ar y may enw Crist, ond ny does vn cwmpni [139] o opiniadwyr ym

hob lle drwy gred, ond vn gwm- � pyni o honyn yny wlad yma, a

chwmpni arall o ddysc ag opinione erill mewn gwlad arall, yn gimint

a bod yn rhaid y Eglwys Grist fod ym hob lle ar y may enw Crist y

mysc yr opiniadwyr ple bynnag ar y bon.

2720 Hefyd rhaid y’r Eglwys Gatholig fod heb law hynn mewn llawer

man ar y byd lle ny does vn o’r opiniadwyr na son am danyn, ag o

1i cyntaf add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan enw. 3n supra.
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dydiw y nod yma y llynn: chwi ellwch yny man °hwyn nag y klowch Dyma addo teg
y’r Gwyr
Newyddfyfurio cwmpas kred a gweled o dydiw hyn yn cordio i’n Heglwys ni,

ag ony dydiw yn gymwys yn cordio, ni a fyddwn fodlon y golli’r maes.

2725 Am hynny y weled hynn, chwi ellwch yn hawdd weled na does

mo ffudd y Gwyr Newydd mewn � vn dyrnas yny byd drwy holl

gred, dan frenin na brenhines mor hynod ag y may yn Lloyger, fellu

moyswch weled belled y mayn yn kyrhayddyd yn Lloyger, y may

chwi welwch hefyd yn Lloyger er y gwaytha wyr Catholig yny mysc

2730 yn chwanegy beynydd, ie yn gimint (os mynnwn ni ddywedyd y gwir

fel y gwddoch yn dda) a bod .4. [139v] Catholig yn Lloyger am vn

opiniadwr, felly ple maen hwy heb law hyn, ny dydyn yn� Ffraink,

yn Fflandrs ond yn1 giddiedig, vn yma ag vn ackw, heb fawr ffrwyth

y son am danyn, ond yr holl wledydd hyn y gid oll yn wyr Catholig.

2735 Heb law hyn y may yn Scotland gedwch yddyn, ny dydyn yno

chwaith heb fod yny mysc wyr Catholig nyd ychydig, yn2 Germani

ymay y ffydd hwy hefyd, ond ny does yno ond y rhan lleia o ffudd

gwyr Lloyger, ny wn i fod vn dref yn holl Germani o’y ffydd hwy etto

mayn gan mwya allan o’r ffydd yn opiniadwyr.

2740 Ond y maen o amryw opinione, Lutherni- °ed mewn vn dref, Ana- Dyma enwe
llawer o’r
heretixbaptystied mewn tref arall, Calfynystied mewn man arall, a’r rhain

y gid yn erbyn vn llall, yn gymint ag y rydym ni yny herbyn hwy y

gid, am hyny ny fynnan3 gyfri dim o honyn yn vn Eglwys, ag er hyny

y may yny mysc wyr Catholic ym hob man, ag y fod yn fyrr ny allan

2745 enwi man drwy [140] gred lle may y pinione yn hwy, na dydiw yn

ffudd ni yn yr vn lle. Ond y may yn ffudd ni mewn llawer� lle yny

byd lle ny does son am vn o honyn hwy, fel yn holl Spaen ny does

vn o honyn, yn gimint a bod yno y bobyl gyffredin anysgedig ar na

chloson son am y fath ffudd ag y sydd gan y Gwyr Newydd.

2750 Felly drwy holl dir Rhifain ny does vn o honyn na son am danyn

1add. supra. 2n supra. 3Wedi’i ddilyn gan ny fynnan
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na dim gwybodaeth o honyn y mysc y kyffredin, er bod y dysgedig

yn darllen mewn llyfre ag yn gweled y ffudd hwy.

Felly yn eitha byd yn India, yn Ethiopia may °yn ffudd ni ffordd Ag ny wddon
fod y fath yn y
bydhono mewn llawer o dernassoedd ag yno ny does son vnwaith am y

2755 Gwyr Newydd ag ny wddon fod y fath hyny ar y ddayar.

Fellu y gellwch weled fod o lawer yn fwy rhifedi y gwyr Cytholig

no’r opiniadwyr, a bod y gwyr Catholig ym hob lle ar y may’r opiniad-

wyr, ag na dydiw’r opiniadwyr ym hob lle ar y may’r gwyr Catholig.

� Ag am hynn y gelwir Eglwys Grist yn Gatholig, yr hwn enw

2760 sydd1 yn cordio iddi hi yn inig, ag a gordia byth, yn gimint na bu er

ioed ag ny bydd byth vn opiniadwr all sialensio yr henw yma a’y galw

y hynen yn Gatholig. Hyn y farkiodd [140v] S. Awstyn yny amser ef

wrth ysgrifeny yn erbyn Llythyr Ffwndamenti, yny .4. penod y llyn

.#. May yny nal i yn ola ynyr Eglwys Gytholig� yr enw Catholig, yr

2765 hwn enw nyd heb achos a ddarfu y’r Eglwys yma gael y mysc kimint

o opinione. Yn gimint er bod2 holl opiniadwyr yn keisio kael y galw

yn Gatholig, etto wrth ddyn dierth yn gofyn yddynt, ple may’r gwyr

Kytholig yn dywedyd y gwsaneth, ny feiddia vn opiniadwr ddangos

y lle yddo ar y may yn hwy yn dyfod ynghyd .#.a

2770 Ag y may hyn mor wired a ddwad S. Awstyn y ny geirie yma yn

gimint o deiff dyn dierth yny dyddie yma y dryfaylio drwy Germani

lle may yng hymysc mewn llawer o leoedd eglwysi3 llei y may hen

fferene, a chwmpayni o’r kimiwnyn newydd hefyd, o daw dyn dierth

ar dro a gofyn y’r opiniadwyr y ffordd y’r Eglwys lle may’r gwsanaeth

2775 Kytholig, ny fedran dan-� gos yddo ond yr eglwysi lle may y fferene4

a’r gwyr Catholig.

Hefyd may S. Awstyn yn markio hyn yny .7. pennod o’y lyfyr o’r

ffudd gywir y llyn .#. Rhaid yni ddal y ffudd Grisnogawl a chwm[141]peini

aAwst. Cont. ep. Mani. funda., PL XLII, 175

1supra. 2add. supra. 3g add. supra. 4r add. supra.
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yr Eglwys honno yr sydd Gatholig ag y rydys y ny galw1 yn Gath-

2780 olig, nyd yn inig gan y ffobol y hynan, ond hefyd gan y holl elynion, o

blegid mynnen hwy ne na fynnen, yr opiniadwyr a’r darnwyr2 hefyd

pen fon yn siarad nyd a’i cwm-� payni y hynain ond gyda dieithred,

mayn yn galw’r Eglwys Gatholig yn ddim ond Kytholig, o blegid ony

wnan hynny, ny ddyelldir ddim o honyn, ony ddangosan hi wrth yr

2785 enw ar y may’r holl fyd yny galw ag yny henwi .#.a

Gwelwch na all yr opiniadwyr er dim ar allon gael mo’r henw

yma Katholig o ddiar yr Eglwys fel y klowsoch gan S. Awstyn. Ie

may hyn cyn wired a darfod y Luther yn Germani wrth ddechre y

ffudd yno mendio y gredo a llei rydoedd yr Apostolion yn dywedyd,

2790 rwy ni kredy’r yr Eglwys Gatholig, ef a’y troes y llyn .#. Y rwyf °yn Luther yn troi
y gredo

kredu y’r Eglwys Gristnogawl .#.b

Hefyd esgobyn ffalst o Salsbri mewn stodwm o lyfr kylwddog a

wnaeth ef yn galw y llyfr yn llyn .#. Atteb yn erbyn ffudd Rhyf-

ain, yr hwn ers enyd o amser y alwed yn Gatholig .#.c Gwelwch

2795 y fod yn adde fod yn galw ffudd Rhyfain yn Gatholig, felly may vn

Vmffre gwr sydd yn Rhydychen [141v] mewn llyfyr a wnaeth ef yn

hwyr o fychedd y °gwr yma o Salsbri, (ie fo ellyd y alw ffylbri) sydd Nyd esgob
Salsbri ond
esgob ffylbri y
dylyd y galw

wedy marw, dyma y eirie ef .#. Kelwydd a ddwad ef pwy bynnag a

ddwad y Bontacus na doedd yn Llynden (mywn dyspywtasiwn yn

2800 Wesmestyr yny flwyddyn gynta o’r frenhines yma) onyd oyddwn a’m

llygaid yn gwrando, nyd gwyr dysgedic na gwyr Catholic, o blegid

roedd yno nyd yn inig wyr Kytholig ddigon hynn yw’r Pabyddwyr y

rhai y ddaythe y edrych, ond hefyd roedd yno rhai yn dadle yn dost

gyda’r Catholygied yma .#.d

2805 °Chwi a welwch fod hwn yn galw y pabyddwyr yn Gotholig, beth Y pabyddwyr y
diw y Catholix

a Awst. De Vera Reli., CC XXXII, t. 196 bcyf. Missouri Synod Commission on

Worship Lutheran Service Book, tt. 159, 175, 192, 207 cJohn Jewel, A Replie

against the Romaine Religion, Which of Late Hath Bene Accompted Catholike: Ant-

werp, 1565 dLaurence Humphrey, Vita Iuelli, London, 1573, t. 102

1Wedi’i ddilyn gan yn gatho. 2r cyntaf add. supra.
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a fynech fwy, rhaid oedd yddo hyny, os myne gael gan rai ddeallt y

lyfyr.

Am hyny gwir a glowsoch gan S. Awstyn o’r blaen, ag y gael deallt

hyn yn well, gwybyddwch may gair Groeg yw Katholig, yn yn tafod

2810 °ni may yn arwyddio holl ne bob lle, ne wrth yr hen Gymraeg kyff- Gair Groeg y
diw Catholic
yn Gymraeg
cyttun

redin, ne gytyn. Am hyny y ffudd ysydd1 yn Gatholig, ar afo drwy’r

holl fyd ym hob lle. Ag am na dydiw yr opiniadwyr felly, onyd yny

gornel yma ag akw fel y may’r byd yn gweled, am hyny ny feiddian

sylensio yddyn mo’r enw yma Katholig. [142] Ag yny man yma gwil-

2815 iwch dybied nall y ffydd fod yn Gatholig ony bydd ym hob gwlad a

thernes � ar wyneb y ddayar, o blegid ny bu amser etto er pen y

ganed Crist ar y bu y ffydd Gytholig ar yr vn amser ym hob gwlad.

Ag y rowan o’r holl fyd ar y sydd yn dair rhan ny does ond vn2

rhan na hyny’n gwbwl yn ffyddlon, ond y lleill y gid y gid sydd yn

2820 anffyddlon, am hyny rhaid y chwi ddeall pam y gelwir yr Eglwys yn

Gytholig, a ffam y may’r Sgythyr Lan yn dangos cynfyny- °ched (fel Pam y ddys yn
galw yr Eglwys
yn Gatholicy kewch glowed yn ol hyn) y bydd Eglwys Grist drwy’r holl fyd. Yn

wirny dydiw Ysgythyr Lan yn dywedyd hyny y beri y chwi dybied y

bydd yr holl fyd heb ddiffig yn ffyddlon ar vn amser yny byd, y peth

2825 ny by etto, ag os gatfydd ny bydd byth.

O blegid y bobyl Gytholig a ffyddlon os kwmperi- °wch chwi yn Pobol an
ffyddlon

hwy a’r holl bobol ereill o’r holl fyd � ar y sydd anffyddlon, ny

dydiw’r bobyl Gytholig onyd sippyn a dyrned bach wrth rifedi tern-

asodd ar sydd anffuddlon, ond os cwmperiwchi y bobl °Gatholig a’r pobol ffyddlon
Gatholig

2830 opiniadwyr ar sydd yn sylensio bod yn yn Gristnogion, ag os cwm-

periwch hwy a’r [142v] Iddewon ar sydd hefyd yn sielensio bod yn

ffyddlon am y bod yn kredy y Dduw, yno wrth yr opiniadwyr ag wrth

yr Iddewon chwi a gewch weled y� bobol Gytholig yn swm fawr heb

rhifedi ymhob lle drwy’r holl gred.

1add. supra. 2add. supra.
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2835 Amhyn dyellwch yr achos ymynnodd Dyw alw °y Eglwys yn Gyth- Catholic hyny
yw ym hob lle
ne gydtvnolig, hyn yw, ym hob lle, a’r achos pam y may’r Ysgythyr Lan y

dywedyd y bydd yr Eglwys drwy’r holl fyd, yr achos pennaf yw hwn,

chwi glywsoch o’r blaen may kynedleth yr Iddewon y doedd bobol

Dduw yn inig kyn geni Crist °ag y roydden yn tario yny wlad a elwid Palestine ne
Iurie

2840 Palestine, ne Iurie, Tir yr Iddewon lle darfase y Dduw ordinio yddyn

le y dario ony enid Crist yny mysc, ag ny allen fyned allan o’r wlad

hono addarfase y Dduw bwyntio yddyn o blegid yno y roedd Kaer

Salem a’y temel hwy, llei roedd Duw wedy gorchymyn yddyn na

chaen offrymmy sacrafen yny byd yddo ef ond yny demmel honno

2845 Ynghaer Salem. Yno y roedd Duw wedy megis y rhwymo hwy y vn

lle fel na chaen dario na’y wsnaythy ef ond yno, ond y rwran er pen

ddarfu yddyn1 ladd Crist o gosbydigeth [142 (2)] arnyn fo dawodd

Duw y’w gelynion y dysdrywio, ag y rowan y mayn yn alltidion y’r

Cristnogion drwy holl gred, rhai yma a rhai ackw, llawer nyd ychydig

2850 o honyn yn byw y mysc Cristnogion drwy odde yddyn gael y kredin-

iaeth y hynain.

Bellach gan fod yr Iddewon yma fel y klywsoch wedy Dduw seinio

yddyn vn man y’w wsnaythu ef � hyn a wnaeth y’r proffwydi gynt

ddangos rhygorieth rhwng Eglwys y Gentilied yn Heglwys ni ar ol

2855 Crist, ag Eglwys yr Iddewon cynn Crist.

Y ddangos y rhygorieth yma y may’r proffwydi yn dywedyd y bydd

yn Heglwys ni drwy’r holl fyd, nyd am y bod yn deallt y bydde felly

ar vn amser, ond wrth y chwmpario ag Eglwys yr Iddewon ar yd-

oedd mewn vn wlad yn inig, maen yn dywedyd yr halaytha ag yr

2860 ystynaf Eglwys y Gentilied drwy’r holl � fyd. O blegid ny ddarfy y

Dduw nykay vn dernas drwy’r holl fyd y’n ffudd ni, ond fo fyn yddi

chwanegy o dernes y dernes drwy’r holl fyd heb ragor rhwng ternas

a’y gilydd, ag yn llyn � er na dydiw y bobol Gatholig drwy’r holl

1Wedi’i ddilyn gan yddi.
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fyd ond sippyn bach wrth y rhan y sydd anffuddlon, etto wrth y

2865 cwmpario a’r Iddewon ar ydoedd vn genedleth [142v (2)] mewn1 vn

wlad, may’r proffwydi yn dywedyd y budd drwy’r holl fyd a chimint

y rhifedi a ser yr awyr a � grayan y mor fel kewch yglowed yn ol

hyn.

Yn yr vn modd wrth gwmpario a’r opiniadwyr ar sydd rhai yny

2870 wlad yma, math arall mewn gwlad arall, may’r proffwydi hefyd yn

dangos y bydd Eglwys Grist ymhob man ar y byd. Hyn yw ym hob

lle ar y may rhai yn kymeryd arnyn enw Crist, y peth ny dydw’r

opiniadwyr mewn llawer gwlad lle may Cristnogion, yn gimint a bod

hyn yn wir wrth gwmpario y bobyl Gytholig a’r opiniadwyr ne a’r

2875 Iddewon, ni allwn wedyd fod ffudd Grist drwy’r holl fyd, am y bod

mewn llawer o wledydd a Duw wedy rhoi iddi rydddid2 y dyfu ym

hob gwlad wrth y cwmpario a’r Iddewon mewn vn wlad.

A hefyd y rydys yny galw yn Gatholig, hyn yw ym hob lle, ne

yn gytun, ag ymay enw Crist, er na diw ym hob gwlad, ag felly y

2880 ditholir hi o ddiwrth yr opiniad- � wyr, ny dydyn ym hob gwlad ar

y may ffydd3 Crist yndi, a’r fath siarad a hynn wrth gwmpario sydd

hynod ym hob lle a iaith a gwlad, fel y dwediff pobol Benrhos pen

ddel gwr cymedrol y’w mysc hwy sydd wyr bychen, wely meddan wr

tal, wele wr mawr [143] welu garw o wr, er na bo y gwr ond bychan

2885 ddigon ne gymedrol wrth wyr mawr erill pen ddel allan o’y plith hwy.

Ynyr vn modd y may’r proffwydi wrth gwmpario yr Eglwys Gatholig

y’r Iddewon a’r opiniadwyr mayn yn dywedyd y bydd drwy’r holl fyd

ag fel rhifedi’r ser. � Ag nyd heb achos y mynnodd Duw fod y

fath rhygorieth a hwnn rhwng yr Eglwys Gatholig a’r Iddewon ag a’r

2890 opiniadwyr, o blegid fel y gwddoch ny throws pob gwlad a thyrnas

ar vnwaith ag mewn vn flwyddyn y ffudd Grist, ond vn wlad yn ol y

llall, rhai yny man ar ol ddiodde Crist, rhai .6. chant o flynyddoedd

1n add. supra. 2ryðdid Llsgr. 3add. supra.
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ar ol hynny. Ag fellu pob kant mlynedd rhai ne rhyw wlad yn troi’r

ffudd, er bod vn arall yn kolli’r ffudd, ag felly y mayn etto lawer o

2895 wledydd yn troi ag y dron at Grist hyd ddiwedd y byd.

A hefyd chwi a glowsoch o’r blaen fod rhyw fath ar opiniadwyr

bob amser mewn rhyw wlad er amser Crist. Am hyny dyma wlad

anffuddlon yn klywed son � a siarad am Grist ag yn dymyno cael

ffudd Grist. Y fath wlad a hon, beth a wna meddwchi, ple y can

2900 fod yn sywr o ffudd dda a gwirionedd, ny wddon y ble y tron. O’r

naill du may’r Iddewon, yn dywedyd maen hwy sydd ffuddlon, o’r

tu arall may’r opiniadwyr yn dywedyd [143v] may yn hwythe sydd

ffuddlon1, a’r gwyr Cytholig yn dywedyd may hwythe sydd bobyl y

Dduw.

2905 Beth a wneiff y wlad anffyddlon wrth glowed yr am rafel yma, ay

koylio a wnan y’r Ysgythyr Lan, nage rhaid yddyn fod yn ffuddlon

kyn kredu’r Sgythyr Lan, a chyn y deallt, ag os byddan fodlon y fod

o ffudd vn o’r tri yma ar allo bryfio y ffydd allan o’r Ysgythyr Lan,

yno yny man y bydd yr Iddew a’r opiniadwr, a’r Catholig yddanngos

2910 y ddynt o’r Sgythyr Lan may hwy y sydd ffyddlon. Ag yno ny bydd

y wlad anffyddlon nes ygael y gwirionedd, ond gweled y llaill yn ym-

rafaylio.

� Am hyny y darfu y Dduw drwy fawr synnwyr a’y wybodaeth

a’i drigaredd drefny modd arall o amser y amser y ddyny pobyl an-

2915 ffuddlon y’r ffudd, a’r modd yma wrth ddechreyad yr Eglwys yn am-

ser y Postolion ydoedd mawr ag amal wrthe.

°O blegid para dyrnas a gredase y ddeydeg o ddynion di ystyr Dyma nod
hynod y nabod
ffudd Grist
nyd amgen.

y’r holl fyd, cynn fychaned y rhifedi, pwy grede yddyn ag ymadel

a’r holl fyd, ar oedd heb y llaw hwy yn byw yn anffydd lon ony bai

2920 weled o honyn y deyddeg yma yn gwnythyr °gwrthe mawr a llawer o Gwrthe a
Ryfeddode

rhyfeddode, ag fellu y darfu y Dduw dechre y Eglwys a thyrru2 pobl

1Wedi’i ddilyn gan ag. 2chasgly supra.
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y’r vn lle drwy wrthe. [144]

Wedu yddo gasglu y Eglwys y’r vn lle yn gimint a’y bod mewn

llawer o nasione, yno y mynoedd iddi sefyll ynyr� ystod honno yn

2925 wastodd mewn ammal bobl, ag megis yn fynydd mawr ywch law’r

Iddewon a’r opiniadwyr, yn amlach ym hob lle ag yn fwy o rhifedi

na’r Iddewon a’r opiniadawyr.

Ag yno ny doedd fodd y’r tyrnassoedd erill anffyddlon pen chwenychen

ddwad y’r ffydd na welen yny man may’r Eglwys Gatholig yw’r bobyl

2930 ffuddlon ag nyd yr Iddewon a’r opiniadwyr, am y bod yn gweled y

bobl Gytholig am y bod yn amla ag yn fwy o rhifedi, yn fwy odyrdod,

ag yn bennaeth ywch law y llaill.

O blegid y bobyl anffyddlon fel ffolied mewn matterion ysbrydol

kynn credu o honyn ag yn rhaid yddyn ddewis gwyr synhwyrol y

2935 rhioli arnyn, may’n anodd yddyn ddynabod y gwyr synhywol (am y

bod yn hwy yn ansynhwyrol) ony ddengys Duw yddynt yn ole mewn

rhuw ffordd ddynabod y gwyr y may yddyn y dewis.

� Ag am fod natiriaeth ffwl y gymeryd y llysewyn teckaf yny

olwg ef a’r hwyaf a welo yn tyfu, yno y mynoedd Duw y’w Eglwys

2940 ef byrhay yn llu mawr mywn awdyrdod a santeiddrwydd yngolwg

y bobl anffyddlon, yn fwy o rifedi, ag megis yn fynydd ag yn graig

[144v] fawr ywch law yr Iddewon a opiniadwyr, fel na� bydde fodd

y’r bobyl anffyddlon wrth geisio meistred y’w dwyn y’r ffydd ffaylio

gweled y gwyr Catholic y’w dwyn y’r gwirionedd.

2945 A hyn sydd cyn wired ag na bu nasiwn etto dan yr haul yny byd

a drodd y’r ffudd o waith opiniadwyr yny byd, fel y cewch glowed

ar ol hynn, y llyn yr ordiniodd yr Ysbryd Glan y Eglwys megis yn

fynydd mawr fel na bydde fodd y’r bobl anffuddlon na gwelen ag

nas dringen y’r mynydd yma, pen chwenychen fod yn Grisnogion.

2950 � Ag amhyny y dwad y proffwyd Esai ynyr ail1 pennod y dywede’r

1add. supra.
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bobl anffuddlon vn wrth y llall pen chwenychen fod yn Grisnogion y

geirie yma .#. Dewch, gedwch yni dringo y fyny y fynydd yr Arglwydd

ag y du1 Dduw Jacob, ag ef addysc yni y ffordd ef .#.a

Bellach chwi a glowsoch vn achos mawr pam y mynoedd Duw

2955 fod y Eglwys yn ole, yn oleyach na’r Iddiwon nag a’r opiniadwyr

o rhan y ddwyn gwledydd anffyddlon y’r ffydd, may achos arall o

ran y Crisnogion y’w dal ynyr Eglwys Gatholig rhag yddyn gynllwyn

opiniadwyr, ond chwi a gewch glowed yr achos hwnw yn ol hynn,

ond y [145] rwan gan ych bod yn deallt para fodd y may’r Eglwys yn

2960 Gatholig, a ffara fodd y may drwy’r holl fyd a chyn amled y chywion

a’r ser yn yr awyr, � y rydychi yn deall fod yr Ysgythyr Lan yn

dywedyd hynn wrth y chwmpario hi a’r Iddewon ar ydoedd yn vn

gynhedlaeth yn vn lle yn gwsnaythu Duw wrth y meddwl hwy.

Ag fellu y mayn etto yn vn genedlaeth o’r neilldu er y bod rhyd y

2965 byd. Ag wrth y cwmpario hwy a’r Eglwys may’r proffwydi yn dangos

y bydd yr Eglwys ym hob lle ym hob nasiwn ar y ddayar, felly am2

na dydiw’r opiniadwyr ym hob lle ar y may enw Crist, ag am fod yn

Heglwys ni ym hob lle ar y may enw Crist, am hyny wrth gwmpario

y’r Eglwys a’n hwythe may’r Ysgythyr Lan yn dywedyd y bydd yr

2970 Eglwys Gatholig ym hob lle,� hynn yw ym hob lle ar y bo Cristion

a henw Crist mewn llawer o leoedd lle ni bo’r opiniadwyr, ag am

hyny y bydde fel y ser yn yr awyr yn rhifedi ywch ben yr opiniadwyr.

A hynn a ddarfu ymi ddangos mewn llawer o eire a’i ail ddywedyd

yn fynych y gael o honoch ddeallt yr Ysgythyr Lan pen glywoch hi yn

2975 ol hyn fod Eglwys Duw drwy’r holl fyd, ag etto heb fod [145v] ond y

rhan lleia o’r byd yn ffyddlon, am hyny na thybygwch pen gweloch

yn yr Ysgythyr Lan y dyly’r Eglwys fod drwy’r holl fyd, na thybygwch

� fod yn rhaid iddi fod ar rhyw amser dros yr holl fyd fel na bo vn

aEseia 2:3
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nasiwn yn anffyddlon, o blegid ny by hi fellu er ioed, ag osgatfydd

2980 ny bydd byth hyd yny bo diwedd byd.

O blegid ny doedd yr Eglwys ym hobman drwy’r holl fyd yn amser

S. Awstyn. O blegid ny doedd yr Eglwys ym hob man drwy’r byd oll

yn amser Sierom, o blegid ny doedd °Bohemia, Polonia, Hungaria, Bohemia.
Polonia.
Hungaria.
Dalmatia.
Bulgaria.
Germania.
Braband.
Fflandres.
Ffrissia.
Holand. Ny
doedd vn o’r
rhain yn
ffyddlon yn
amser S.
Sierom.

Dalmatia, Bulgaria, a holl Germani, Braband, Fflandres, Ffrissia,

2985 Holand, nydoedd yr vn o’r rhain yn ffyddlon yn amser S. Awstyn.

Ag etto yny rhan gyntaf ar lythyr Ifan Fyngylwr may S. Awstyn yn

dangos kwplay yny amser ef y broffydoleth a ddwad Duw wrth Abr-

aham yn yr .22. pennod o’r llyfr cyntaf o’r Bibyla pen y ddawodd

Duw droi holl nasione’r byd y ffydd Grist ar oedd o had Abraham

2990 yny geirie yma .#. Vo fendigir yn dy hedyn di (Crist) holl nasione y

byd .#.b Medd S. Awstyn roedd Duw wedy cwplay y bryffyfoliaeth

yma1 y ny amser ef, ag etto ny doedd yr amser hwnnw [146] holl

nasione’r byd wedy cael bendith yr hedyn yma Crist. Am hynny

may S. Awstyn yn deyallt � hyn fel y clowsoch, fod Ysgythyr Lan

2995 yn dywedyd hyn, am fod yr Eglwys mewn llawer o wledydd yn gim-

int a’i bod yn passio’r Iddewon a’r opiniadwyr mywn rhifedi ag amal

leoedd.

Ag y nesa at yn pwrpos, yn yr vn modd ag y dangosis o’r Sgythyr

Lan yny .7. pennod fod yn rhaid y Eglwys Duw byrhau hyd ddiwedd

3000 y byd yn wastad, ag fel y dygym S. Awstyn yn deangle y lleoedd hyny

ynghylch yr Eglwys yn erbyn y Donatystied, ni ganlynwn yr vn fath

ordor yny pennod yma drwy help Duw a S. Awstyn. Ny ni brifiwn yn

ole allan o’r Ysgythyr Lan fod yn rhaid y Eglwys Grist nyd bod yn inig

hyd diwedd byd, ond bod hefyd yn wastodol mewn amal dyrnesydd

3005 drwy holl gred, ym hob lle ar y may son am Grist mywn llawer lle ny

bo mo’r opiniadwyr, °ag am hyny y dyly fod yn fwy y rhifedi y fflant Oerddawn
may Eglwys
ordderch a
swrn yn rhoi
erni serch

aAwst. In Ioh. evang. trac., PL XXXV, 1379-1388 bGen 22:18
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nag ydiw bastardied yr opiniadwyr.

Ag yny matter yma hefyd ni gynlynwn yr vn ffordd ag y gynlyn-

oedd S. Awstyn yn erbyn y Donatysied yny amser ef, o blegid dyma

3010 eirie S. [146v] Awstyn wrth yr opiniadwyr wrth dechre rhysym-

� my a hwynt yny llyfyr o vndeb yr Eglwys y .3. pennod.

.#. Pei base’r Sgythyr Lan yn dangos yni’r Eglwys y bydde yn

Affrik yn inig ag yn chydig o dunion mynyddig o dir Rhyfein, beth

bynnag ar y ddygesid allan o lyfre erill ny bydde Eglwys y ny byd

3015 ond gyda’r Donatysied, ond pei base’r Ysgythyr Lan yn dangos y

bydde’r Eglwys y mysc cadell o’r Mwried yngwlad Cesarea, fo fase

rhaid myned at y Rhogatysied. Pei base yr Ysgythyr Lan yn dangos

y bydde’r Eglwys1 y mysc y chydic o’r Tripolitanied a’r Dizasenied, y

Maximilianied a gafas yr Eglwys. Pei base’r Sgythyr Lan yn dangos

3020 y bydde’r Eglwys yny dehef yn inig fo fase rhaid y cheisio y mysc yr

Arrians, y Macedonied, yr Ennominianied, ag o does yno rai erill y

mysc yr rheini y base raid chwilio am yr Eglwys, ond pwy all cyfri holl

opinione pob gwlad ar neilldu. Ond o darfu sinio Eglwys Grist drwy

sywr dystoleth o’r Sgythyr Lan y bydde ym hob nasiwn, o ble bynnag

3025 y dygan, o ble bynnag y darllenan yr hain y sydd yn dywedyd,� gwyl

yma y may Crist, gwyl ackw may Crist [147] gwrendewni o dydyn

ddefaid o lais yn bigail ni, ony de na choyliwch ddim o honyn, o

blegid y rheini � bob vn o honyn ny dydyn mywn llawer gwlad lle

may’r Eglwys, ond hon sydd ym hob lle ar y may rheini2, am hyny

3030 moyswch chwilio am deni yn yr Sgythyr Lan .#.a

Hyn a ddwad S. Awstyn bob vn gair, ag °pes merkiech y eirie ef Ny does mo’r
Eglwys gyda’r
Gwyr Newyddyn dda, digon oedd y chwi hyny y ddynabod na does mo’r Eglwys

gyda’r Gwyr Newydd.

O blegid yr henwe amal y glowsoch yny eirie oedd henwe amal

aAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 395

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan am
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3035 fath ar opiniadwyr ar ydoedd yn tario mewn ammal leoydd, ag yno

y may ef yn dywedyd am bob vn o honyn, pei base’r Sgythyr Lan yn

dangos y bydde’r Eglwys yn inig yny wlad yma ne’r wlad arall llei

base rai o’r opiniadwyr yma, yno y dywedase rheini o’r wlad honno

gyda nyni y may’r Eglwys.

3040 Onyd yn gimint a bod yr Ysgythyr Lan yn dangos y bydde’r Eglwys

nyd yma ag nyd ackw fel y may’r� opiniadwr yn dywedyd (fel y dwad

Crist o’r blaen y dyweden), gwelwch Grist yma, gwelwch Grist ackw,

ond y may’r Sgythyr yn dangos y bydde’r Eglwys ymhob nasiwn trwy

holl gred lle ny dydiw pob opiniwn. [147v]

3045 Am hyny ny allan fod yn bobyl y Dduw, ag am fod y geirie a glows-

och o enay S. Awstyn yn gwsnaythu y’n pwrpas ni kystal, moyswch y

triglio� at yn opiniadwyr ni, nyd rhaid i’n newidio dim o’r geirie ond

troi enwe yr opiniadwyr fel y gellwch weled os cwmperiwch y geirie

yma y sydd rhwng y ddwy groes yma a geirie S. Awstyn o’r blaen .#.

3050 Pe base’r Ysgythyr1 Lan yn dangos yni’r Eglwys y bydde yn Genefa

yn inig ag yn Lloyger, beth bynag ar y ddygasid allan o lyfre erill, ny

bydde eglwys yny byd ond gyda’r Calvenistied. Pei base’r Ysgythyr

Lan yn dangos y bydde’r Eglwys yn Wittenberg, Lipsia, ne Magdeb-

wrg, fo fase rhaid myned y’w cheisio at y Melanthonied. Pei base’r

3055 Ysgythyr Lan yn dangos yn inig yn Ffrissia yr Osiandried a’i salens-

iasen yr Eglwys, ag o does yno rhai erill y mysc yr rheini y base raid

chwilio am yr Eglwys, ond pwy all gyfri holl opinione pob gwlad o’r

neilldu .#.

Ond o darfu seinio Eglwys Grist drwy sywr dystioleth o’r Ysgythyr

3060 Gatholig y bydde ym hob nasiwn, o ble bynnag y dygan, ag o ble

bynnag y darllenan yr rhain ar y sydd yn doydyd gwyl yma y may

Crist, gwyl ackw y may [148] Crist, gwrandawn ni (o dydym ddefaid)

lais yn bigail, na choyliwch ddim yddyn, o blegid y rheini bob vn

1Wedi’i ddilyn gan Lan.
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o honyn ny dydyn mewn llawer gwlad llei may’r Eglwys, � (fel y

3065 klowsoch o’r blaen na does vn o honyn yn Spaen, yn Rhyfain, yn

India, ond hon sydd ym hob le1 ar may’r rheini.

Am hynny moyswch chwilio am deni ynyr Sgythyr Lan, ond ny

ddown ni o ben a dangos pob lle o’r Sgythyr Lan ar sydd yn dangos

y bydde’r Eglwys drwy holl gred, o blegid may’r proffwydi yn llawn

3070 o’r lleoedd yma, ond mi rheda yn fyrra y gallw wrth ddechre ar y

llyfyr cyntaf o’r Bibil, ony ddelwy y’r Testment Newydd y eirie Crist

y hynan, ag o’r cyntaf (er bod llawer lle cyn dwad y’r pennod honno)

may °Duw yn dywedyd wrth Abraham yny .22. pennod, o’r llyfyr Duw yn
dywedyd wrth
Abrahamcyntaf yn llyn.

3075 .#. Mi a chwanega du had ti fel ser yr awyr, ag fel y <s>egro

ar sydd ynglan y mor .#.a Yma y dwaid yr Iddewon a’r opiniadwr,

may’r hedyn yma ydoedd y proffwyd Dafudd ne Salamon a holl bobl

a chynedleth yr Iddewon, °a hyn a ddwaid yr Iddewon rhag gorfod Yr Iddewon yn
gwadu Crist

yddyn adde Crist, a’r opiniadwyr rhag gorfod yddyn adde’r °Eglwys. a’r Gwyr
Newydd yn
gwady yr
Eglwys

3080 Onyd gwrandewch fel y may S. Pawl a S. Awstyn yn deallt hedyn

Abraham. May S. Awstyn yn deangl y geire a glowsoch y llynn yny

llyfyr o vndeb [148v] yr Eglwys yny .6. pennod. Ag yn llyn y may ef

yno yn dywedyd wrth y Donatysied ar y geirie a glowsoch� ydychi

yn ymryfaylio a ni fel yr Iddewon tonnogied, a dywedyd may yn inig

3085 yny bobl aned o gnawd Abraham y may deallt had Abraham.

Am hyny gwrandewch beth y may’r Apostol yny dduwedyd, Gal.

y. 3. pennod,2 gwelwch ymhara hedyn y bendigir holl nasione.b

Gwelwch wyllys Duw, y gorwch glystie dyn, ny dydiw neb yn gwn-

ythyr yn ofer wyllys ne lythyr cymmyn, ne yn rhoi peth ar y ywcha

3090 ef, a ffam y rydychi yn gwnythyr yn ofer wllys Duw dan ddywedyd,

na’y fod ef weddu gwplay ym hob nasiwn3, a’i fod y rowran wedy

aGen 22:17 bGal 3:8

1add. supra. 2Croes yn y Llsgr. 3Wedi’i ddilyn gan llei roedd had Abraham.
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kolli o fysc nasiono llei roedd had Abraham, pam y rydych yn rhoi

ar ywchaf wllys Duw dan wedyd na tharriodd Crist yn aer miawn vn

wlad ond lle y galle gael Donatus yn gyd aer gydag ef .#.a

3095 Gwelwch fel y may S. Awstyn yn deallt y geirie ar sydd yn cyn-

llwyn yn yr vn pennod o’r llyfyr cyntaf y’r Bibil llei may yn doydyd

y llyn .#. Yn dy had ti � y bendigir holl nasione’r byd .#.b Yr vn

geirie ag y ddwad S. Awstyn wrth y Donatysied ellwch y ddoydyd

wrth y Gwyr Newydd, y bod yn hwy yn doydyd na ddarfu cwpplay

3100 mo hyn yn holl nasione, a dar[149]fod y’r Eglwys had Abraham golli

o’r nasione� lle’r roedd, am hynny mayn hwy yn gwnythyr yn ofer

addewid ag wyllys Duw am y bod yn dywedyd na dydiw Crist yn aer

yn vn lle ond llei gall gael Luther yn gyd aer gyda gefo, y peth ny all

fod, o blegid fel y klowsoch, may tre tad Crist drwy holl gred, y peth

3105 ny dydiw Luther a’i ffudd. Am hyny ny all fod yn gyd aer y Grist.

Yr vn yddewid ag a wnaed y Abraham a wnayd hefyd y Isaac y

fab ef yny .26. pennod o’r vn llyfr yn yr vn fath eirie ag y gwnayd y

Abraham y llyn .#. Vo fendigir yn du had ti holl nasione’r byd .#.c

ag yn yr .8. pennod o’r vn llyfyr vo nayd yr vn addewid y Iacob y fab

3110 ynte yny geirie yma:

.#. Vo fydd dy had ti fel dwst y ddayar, dy di amystynnir y’r dehe

ag y’r dwyrain, y’r gogledd ar y’r1 gorllowyn, ag a fendigir ynoti ag

yn dy had ti holl genedlaythe’r byd .#.d Pwy sydd mor ffol a cheisio

deallt y geirie yma y blant knawdol Iacob yr Iddewon. Ny byon er

3115 ioed ond vn genedleth bobol yn tario miwn vn wlad, am hyny ny

ellir deallt mo hynn ond o� Grist, a ddoyth hefyd o gnawd Iacob o

ran y fam. Ond gwrendewch beth a ddwid S. Awstyn ar y geire yma

yny lyfyr o vndeb yr Eglwys y .6. pennod, yn [149v] dywedyd wrth y

Donatysied y llyn .#. Moyswch y mi yr Eglwys yma o dydi gyda chwi,

aAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 399 bGen 22:18 cGen 26:4 dRecte. Gen 28:14

1add. supra.
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3120 dyngoswch ych � bod yn cymyno a’r holl nasione ar a welwn1 y

rowran wedy bendigo yn yr hedyn yma, hynn yw yn cydnabod henw

Crist, dyngoswch y fath Eglwys a hon ne fwriwch ych ynfydrwydd

heibio a chymerwch yr Eglwys yma .#.a

Yn yr vn modd y gallwn ni ddywedyd wrth y Gwyr Newydd, dyn-

3125 gosen y fath Eglwys a hon yny mysc ar sydd yn cymyno a holl nas-

ione kred: dangosen fod rhai o’y ffudd hwy ym hob ternes ar may

henw Crist, moysen y fath Eglwys a hon ne bwrien ymmeth y ffolineb

a chymeren yr Eglwys yma yn yn mysc ni.

Gwelwch hefyd y modd ag y may S. Awstyn y ny geirie a glywsoch

3130 yn deallt fod yn rhaid y’r Eglwys � fod dros bedwar ban byd ym

hob ternes, nyd fel na bo ternes na bo yn Gristnogawl, ond medd

ef, rhaid yw kymyno a’r holl nasione ar yr rydyn yny gweled wedy

bendigo ynyr hedyn, hyn yw yn cydnabod enw Crist.

Am hynny yn fyrr yr Eglwys honno sydd Gatholig ar sydd ym

3135 hob lle ar y may henw Crist drwy holl gred, ag felly y bydd rhaid

deallt yr holl Ys[150]gythyr Lan yn dywedyd y bydd yr Eglwys yn

holl nasione’r byd, ond y fod yn2 fyrra y gallon, ni a dawn lawer yn

yn hol yny llyfre ar sydd yn � calyn y kyntaf yny Bibil ag a ddawn

at y llaswyre a’r proffwydi.

3140 Yn yr ail laswyr y may Duw y Tad yn doydyd yn llynn wrth Grist

y Fab, wrth addo yddo y dre tad yr Eglwys Gytholig y llyn .#. °Dy di Duw dad yn
addo y Vab
Crist dre tadyw fy mab i heddiw y’ch gefais, gofyn ymi ag mi a ro yti nasione yn

tifeddiaeth ag yn feddiant y ti eitha’r byd .#.b Medd S. Awstyn yn yr

.8. pennod o lyfyr o vndeb yr Eglwys .#. Ny dddyallodd Criston er

3145 ioed yr tifeddiaeth y ma yn ddim ond yr Eglwys .#.c

Hefyd yny .18. laswyr may’n dywedyd .#. V’aeth y swn hwy y

bob eitha, a’y geirie hwy y ddiben byd .#.d Hyn a ddyweded am

aAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 400 bSalmau 2:7-8 cAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII,

405 dSalmau 18:5

1Yr ail w add. supra. 2n supra.
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bregethiad y Postolion, fel y may S. Pawl y hynan yn deallt yny .10.

pennod o’y lythyr at y Rhifeinwyr.a Hefyd ynyr vn laswyr am yr

3150 Eglwys y dyweded .#. °Vo roes y dabernacl ynyr hayl .#.b Hyn yw Yn yr haul y
gosodes y
anedd a’y gellmedd S. Awstyn ar y llaswyr hono .#. Vo roes y Eglwys fendigedig

mewn lle gole nyd °mewn lle dirgel, ny roes ef vn Eglwys giddiedig, Ag ynte yn
dyfod fal priod
o’y stafellmegis yn gayad, rhag ofen y gwnythyr yn gayad ar gwmpayni’r opin-

iadwyr. Pam y rwyti opi[150v]niadwr yn ffo y dywyllni, pam y rwy

3155 ti yn keiso ymgiddio .#.c Dywedwch ithe wrth y Gwyr Newydd he-

� ddiw a gofynnwch yddyn pam y maen yn dywedyd fod Eglwys

Grist yn giddiedig eres mil o flynyddoedd mewn kreigie, a chornele

a thywyllni wedy chay o’y hamgylch a’y chwitsio. Os kredir hwy na

does neb a feder dangos ple y roedd vn o honyn kyn dwad Luther.

3160 Meddwch chwi ydiw hyn yn debic y fod yn wir. May cyn wired

bod yr Eglwys yn wastad dros y byd miawn golini ag ydiw bod yr

haul yn ole, ony welwch fod yr Ysgythyr Lan yn dangos roi o Dduw

y Eglwys ynyr hayl, hyn yw yn ole y gael o bawb y gweled.

Hefyd yny llaswyr .21. mae’n duwedyd am yr Eglwys y llynn

3165 .#. Vo dry holl odre y byd at yr Arglwydd ag arddola gar y fron ef

holl dylwyth nasione .#.d Medd S. Awstyn ar y laswyr yma .#. Pei

base’r proffwyd yn dywedyd godre’r� byd heb ddywedyd holl odre’r

byd fo ddywedyse y Donatysied, gwelwch may genyn ni gornele y

byd yn Manritania. Ond fo ddwad y proffwyd holl odre y byd, o yr

3170 opiniadwyr holl a dwad ef, para ffordd y rei di allan fel y gellych ochel

y [151] cwestiwn, ny does yti ffordd y fyned allan, ond may ti ffordd

y ddwod y mywn .#.e Y Dduw y may y � ni ddiolch1 ddarfod yddo

ddangos yni yr Eglwys yny modd ag y bydde mor ole ynyr Sgythyr

Lan, ag y Diw, ag y S. Awstyn y diolchwn am ddarfod yddo ynte

3175 farkio y lleoedd yma o’r blaen yn erbyn yr opiniadwyr hen yny amser

aRecte. Rhuf 11:18 bSalmau 18:6 cAwst. Enarr. Ps., CC XXXVIII, Salm XVIII,

t.109 dSalmau 21:28 eAwst. Enarr. Ps., CC XXXVIII, Salm XXI, t. 130-31

1l add. supra.
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ef.

Ony allwn ninne ddoydyd wrth y Gwyr Newydd o (Loyger ie a

Chymru hefyd) yn llyn: ar ol S. Awstyn pei base’r proffwyd yn doydyd

godre’r byd lle ddydoedd holl odre’r byd, fo ddywedyse y Calvinistied

3180 o Loyger, gwelwch may godre’r byd gyda ni, hyn allysen yddoydyd

yn dda, am fod llawer yn galw Ynys Brydain megis yn ddiben byd.

Am hyny pei base’r proffwyd yn dangos y bydde’r Eglwys yngodre’r

byd, yno y gallysech ddywedyd gyda nyni y may’r Eglwys, ond o’r

Gwyr Newydd fo ddwad y proffwyd y bydde’r Eglwys yn holl odre’r

3185 byd, drwy holl gred, nyd mywn vn man ne ddoy ne dri, ond ym hob

cornel a gwlad a thernes lley may enw Crist.

°Gwelwch may’n rhaid y’r Eglwys gywir fod drwy holl gred, para Para fodd y
rewchwi allan,
para fodd y
gochelwch y
cwlwm yma, y
Gwyr Newydd

fodd y rewchi allan para fodd y gochelwch y kwlwm yma, ny dydychi

drwy [151v] holl gred, may yn Heglwys ni drwy holl gred ym hob lle

3190 ar y rydych chi, ag mewn llawer o dernasoedd lle ny does son am

danochi, ny does ffordd y chwi ochel y gwirionedd ag y fyned allan,

ond y may � y chwi ffordd y ddwad y mywn y Eglwys Grist pen y

mynoch, Duw a roddo y chwi ras y edrych ag y weled yr Eglwys sydd

ynyr hayl1 yn ddigon gole.

3195 Yn erbyn y Gwyr Newydd yny amser ef, y geirie yma gwelwch

Grist yma, gwelwch Grist ackw, y geirie yna sydd yn ysgrifenedic

yny .24. pennod o fengil S. Mathew, geirie yn Prynwr ydynt, yn

dywedyd yno y llynn .#. Yno os dwed neb wrthych, welwch yma y

may Crist, ne welwch ackw may Crist, na chredwch ddim o honyn

3200 .#.a Y geirie yma a ddwad Crist y roi ni � rybydd y ochel y fath

broffwydi ffeilston a’n hwy ond py ddelw meddwch y mayn hwy yn

deallt hynn. .#. °Gwelwch (medd y ffalstwyr2 newydd) fel y may Na chredwch
mo’r ffalstwyr
newyddCrist yn erchi yni ochel y Papystied y Rhifeinwyr yn hwy y sydd yn

dywedyd dyma Grist ar yr allor yma, dymma Grist ar yr allor ackw.

aMth 24:23

1l add. supra 2w add. supra.
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3205 Am hyny na choyliwchi °ddim yddynt. .#. Dymma fel y mayn yn Credwch Grist

troi’r geirie yma yngwrthwyneb meddwl Crist yn erbyn gwirionedd

y gorff a’y waed bendigedig ef yn sacrafen yr [152] allor. Ond os

mynnan weled may Crist yn meddwl y bydde y rhain yn ym ryfaylio

am Grist, rhai yn doydyd y fod ef yma, a rhai ackw.

3210 Onyd may’r gwyr Cytholig yn gytvn yn dywedyd � (ar ol gair

Crist) fod gwirionedd y gorff a’y waed ef ar bob allor drwy holl gred

ar bob yfferen, ny does yma ymrafel ynghylch Crist, vn yn dywedyd

y fod yma, vn arall a fyn y fod ocko.

Am hyny fel y klowsoch gan S. Awstyn, yr opiniadwyr sydd yn

3215 dywedyd dyma Grist gyda ni medd vn fath ar opiniadwyr, na ge

medd math arall, dackw Grist gyda ni, dyma’r ymrafal.

Felly y may’r Calfeinystied yn dywedyd may gydan hwy y may

ffudd Grist yn Genefa, ond yn Wittenberg ag yn Lipsia y Luthernied

yn dal yn dost may yno may ffudd Grist, ond yr Osiandried yn

3220 doydyd may gyda yn hwy y may ffydd Grist Ymrhwssia, ag felly yn

Lloyger y Protestantied yn doydyd may gyda yn hwy y may ffydd

Grist.

Ag fellu ym hob tref may ganthyn ffydd ar neilltu, a ffawb yn

salensio ffydd Grist. Yr rhain sydd yn dywedyd, vn dyma Grist, ag

3225 vn arall nage dackw Grist, yr hain sydd yn darny Crist a’y ffudd yn

dangos y rhanne yma ag ackw, wedu Grist [152v] ddoydyd y bydde’r

Eglwys yn Gytholig nyd yma yn inig ag nyd ackw onyd drwy holl

gred, am hyny y dwad S. Awstyn am danyn yny geirie a glowsoch

� o’r blaen .#. Ny wrendawa i arnyn yn dangos rhanne, Duw y

3230 dduwied a ddangosodd yni’r cwbwl .#.a Hyn yw ny wrandawa ar

ffalstwyr yn dangos bod yr Eglwys yny dref yma, ne yny dref ackw.

O blegid rhanne a darne o’r hain onyd Duw a ddangosodd yni

yr holl. Hyn yw y bydde’r Eglwys yn Gatholig drwy gred a bedydd.

aAwst. Enarr. Ps., CC XXXVIII, Salm XXI, t.134
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Etto ynyr .56. laswyr may’n doydyd hyn am Grist a’y Eglwys yn fyrr

3235 ond yn flasys ag yn felys y Gristnogion am Grist y llun .#. °Ymgoda Ymgoda Duw
ywch law’r
ffyrfafenDuw ywch law’r ffyrfafen .#.a ag am y Eglwys yny man yn llyn .#.

A’th vrddas di drwy’r holl fyd .#.b Gwelwch mor fyrr y may’n dangos

Crist, a’y Eglwys yny man o fewn tri gair at °Grist. A’th yrddas di
drwy’r holl fyd

Ond fo greda’r opiniadwr fod1 Crist wedy gorchafy ywch law yr

3240 holl ffyrfafen yny geirie cyntaf, ag ny� chred ef y peth sydd dri gair

yn ol hyny, fod y2 vrddas ef y Eglwys, a’i dref tad drwy holl fyd: Hyn

a farkiodd yn dda S. Awstyn, wrth son am y geirie yma yny llyfyr o

vndeb yr Eglwys ynyr .8. pennod y llyn .#. Pam y rydych yn credy

bod yn Harglwydd ni Crist wedy gorchafy ywch ben y ffyrfafen, ag

3245 heb gymuno [153] a’y vrddas ef (y Eglwys) drwy’r holl fyd .#.c Am

hyny er bod y Gwyr Newydd o Loyger yn credy orchafy o Grist y’r nef,

ny wsnaytha mo hynny yddynt y gael gorchafy y’r nefoedd at Grist,

ony bay y bod hefyd °yn cymyno a’i vrddas ef y Eglwys ef drwy’r holl Ny does y’r
opiniadwyr a’r
darnwyr a
wnelon ag
Eglwys Grist

fyd. Am na dydyn y mayn yn opiniadwyr ag yn darnwyr heb ddim a

3250 wnelon ag Eglwys Grist.

May’r llaswyre yn llawn o’r fath leoedd a’r hain yn dangos Eglwys

Grist yn ole, ond y wnythyr yn fyrr, digon o hyn o’r llaswyre, onyd mi

a ddiwedda y lleoedd o’r llaswyre ag vn lle, etto, o’r .71. laswyr, lle

may yn doydyd am Grist a’y Eglwys y llyn: .#. Vo riola ef o’r naill for

3255 y’r llall, ag o’r afon hyd yn eitha byd .#.d Ag felly y may’r holl laswyr

yn son am Grist a’i Eglwys, ag yn niwedd y llaswyr may’n dywedyd

yn llyn am Eglwys Grist .#. Vo lenwir yr holl fyd a’y vrddas ef, felly

bydd, felly bydd .#.e Ag ar y geirie ola yma, y llyn y may S. Awstyn yn

doydyd yn yr vn man ag y klowch o’r blaen .#. Kerddwch3 y rowan y

3260 Donatyssied a chriwch, na bydd, na bydd, gair Duw a’ch gorchfyg-

odd, yn doydyd, felly bydd, felly bydd, gwelwch gole yw’r Eglwys yny

aSalmau 56:6 bSalmau 56:6 cAwst.De Uni. Ecc., PL XLIII, 405 dSalmau 71:8
eSalmau 71:19

1add. supra. 2add. supra. 3r add. supra.
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llaswyre, a’y bod wedy dosbarthy drwy’r holl fyd. Ar yr hon Eglwys

[153v] y may vrddas y brenin yn gorffowys .#.a Dyma fel y gellwch

gymeryd geirie S. Awstyn yn erbyn y Gwyr Newydd, onyd troi o han-

3265 och enwe y Donatysied, y’r Calfenissied ney’r Puritanied a dywedyd

yn llynn .#. Kerddwch y rwan y Protestanied ne’r Puritanied a chr-

iwch ny fydd mo Eglwys Grist yn � Gatholig drwy’r holl fyd, drwy

gred a bedydd ond yn Lloyger gyda ni ne yn Genefa gyda’n meistr ni

Calfyn, ne mewn serten o drefi erill yn Germani.

3270 O’r Gwyr Newydd fo orchfygoedd gair Duw chwi yn dywedyd, hi

a fydd, hi a fydd drwy holl gred. °Gwelwch y Gwyr Newydd yny Fo
orchfygoedd
gair Duw chwi
y Gwyr
Newydd

llaswyre fod yr Eglwys yn hynod wedu dysbarthy drwy’r holl fyd. Ar

yr hon Eglwys y may vrddas y Brenin yn gorffowys, [.#.] a hyn o’r

llaswyre.

3275 °Bellach, at y proffwydi erill, ag ni a ddechreywn ar Esa, y hwn Y proffwyd Esa

y may S. Sierom a S. Awstyn yn dywedyd y fod yn dangos Crist a’y

Eglwys mor ole yn gimint na ellir galw dim o hono yn inig yn broff-

wyd ond yn yfyngyliwr hefyd. Y proffwyd yma yny ail pennod sydd

yn dangos yr Eglwys yny geirie yma .#. Fo fydd yny dyddie [154]

3280 diwetha mynydd wedy wnythyr yn barod ty’r Arglwydd y mrig myn-

yddoedd, ag a’i kodir ef y fyny ywch law brynne, ag y’r mynydd yma

y rhed holl nasione ag � criff llawer o bobl, ag a dywedan, dowch,

moyswch dringo y fynydd Duw ag y du Duw Jacob .#.b Merkiwch

yma er Duw ydiw eglwys y Gwyr Newydd yny modd yma. Mynydd

3285 mawr ywch ben brynne medd y proffwyd a fydd Eglwys Crist, fel na

bo modd y °neb nas gwelo hi ony chaya y lyged, ond eglwys y Gwyr Eglwys y Gwyr
Newydd eres
mil o
flynyddoedd
ny welad dim
oheni

Newydd eres mil o flynyddoedd (fel y maen y hynen yn dywedyd)

ny weloedd neb ddim o ddiwrthi, roedd Eglwys Rhyfain yn fynydd

mawr yny chiddio ag yny llethy, heb gael o neb weled dim o honni

3290 hyd ony ddoyth Luther, ag er y ddwad ny dydy yn gallu dringo kyn

aAwst. Recte. Ep. XCIII Ad Vin., PL XXXIII, 331-2 bEseia 2:2-3
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ywched ag y may’r proffwyd yn dywedyd y bydde yn1 fynydd.

O blegid er y bod yn Lloyger ag yn Germani me- � wn llawer

o fanne, etto ny dydu hi ond cockyn ne fwdwl bach wrth y myn-

ydd mawr Eglwys Rhyfain, a hefyd may’r °proffwyd yn dangos fel Esa

3295 y bydde’r bobl an ffyddlon yn dywedyd vn wrth y llall wrth weled

Eglwys Grist mywn wrsib a gogoniant, dewch, moyswch dringo y

fynydd Duw yr [154v]Eglwys, yn gimint a bod y proffwyd yn dywedyd

fod holl nasione’r byd yn rhedeg y’r mynydd yma.

°Onyd hawdd yw gweled y bara fynydd y may’r bobyl anffyddlon Lawer o
diroedd dierth
a droes y’r
ffydd, er pen
aeth y Ynys
Prydain y
maes o’r ffudd

3300 ar yr amser yma yn rhedeg beynydd yn /India/, yn wir y Eglwys

Rhyfain y maen yn dwad yn ffasge, drwy drafel manachied a brodyr

duon a gwyr erill o grefydd, ag ny chlowson hwy er ioed son am

dylkie ne gyttie y Gwyr Newydd.

Ond falle yr yttebe vn o’r Gwyr Newydd fy fi yn llyn a dywedyd

3305 .#. Rydychi yn dywedyd na ellir kiddio mo’ch Eglwys chwi am y bod

yn fynydd, ny dydiw hyn wir, o blegid v’ellir kiddio mynydd er maint

a fo ef rhag rhyw fath ar bobol ar y fo yn tario ym hell o ddiwrth y

mynydd hwnw, fel ny ni yn Lloyger er maint y mynyddoedd yngwlad

Rhyfain, ny allwn weled yr vn o honynt o’n gwlad ni Lloyger .#. Ag yn

3310 wir dyma’r fath reswm ag a ddug doctor yny bregeth yn Rhydychen,

gwr yn cael gair o fod o ddysc mawr yny plith hwy, vn y ddwad ymi

a’i klybu yn dywedyd hynn yn llynn [155] .#. may’r Papystied yn

dywedyd na ellir kiddio mo’r Eglwys am y bod yn fynydd, ond ny

dy- °diw hyny wir, o blegid fo fydd weithie nywl dros y mynyddoedd Onyd pet fasse
y doctoryn
yma yn
dywedyd fod
nywl dros y
lygaid ef y
hynan mi
credysswn ef

3315 fel na ellir gweled mynydd er maint a fo .#.a Dyma resyme teg gan

doctoried mawr, ond mi ddawa a doctor sydd amgen nag yr vn o’y

ffardial hwy, y atteb y ddynt2 yny matter yma.

S. Awstyn yny rhan gyntaf ar Lythyr Ifan Fyngylwr sydd yn dywedyd

aJewel, Apol. Ecc. Ang. (London, 1562)

1n supra. 2Wedi’i ddilyn gan yny dileuedig.
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am eirie’r proffwyd yma yn llyn .#. Beth sydd mor hynod a mynydd,

3320 onyd y may mynyddoedd heb ddynabod dim honyn, am y bod hwy

mewn vn rhan o’r byd. Ond ny dydiw’r brynn yma felly, ond fo fydd

fynydd (medd y proffwyd) y mrig holl fynydde. Pwy all gymeryd ar

gam ymynydd yma, yn hwy sydd yn y didolyd y hynen o ddiwrth holl

gred °yr rhain ar sydd ddeillied drwy anghariad, y rhain ny dydyn Dyma y gwir
am y Gwyr
Newydd3325 yn kary mo’y brodyr .#.a Welwch fel y may S. Awstyn drwy eirie y

proffwyd yn atteb y’r Gwyr Newydd yma, may S. Awstyn yn adde

yma pa bai’r Eglwys yn gorlanned [155v] o bobol mywn vn dernes

ne ddwy yn inig fel y may eglwys y Gwyr Newydd, heb fod drwy holl

� gred, ny fydde fodd y bobol o wledydd pell yn eitha kred y gweled

3330 er maint a fydde y rifedi ony bidden drwy holl gred.

Ond medd S. Awstyn, nyd felly y may’n Eglwys ni mewn vn cwr o

gred, ond drwy holl gred, ag am hynny mynydd ydiw yn Heglwys ni

ywch ben pob mynydd, am y bod drwy holl gred fel na bo fodd y neb

nas gwelo hi, ond yr opiniadwyr ar sydd yn ymddidolyd o ddiwrth

3335 holl gred ag yn cay y llyged o anghariad o’y brodyr ygwyr Katholig.

Duw a roddo yddyn nerth ag a goro y llyged yn hwy y gael o honyn

weled y mynydd mawr yma ywch ben pob mynydd fel y gallon dringo

yddo attomi, ag yno ny ni an hwythe dringo � o ddiyno at y Tad

Gorychaf y lywenydd Tyrnas Gwlad Nef.

3340 Hefyd may’r vn proffwyd yn dywedyd ynyr .ii. pennod y llyn .#.

May’r byd wedy lenwi o wybodeth yr Arglwydd, fel dwr y mor yn

llenwi .#.b Gwelwch fyth fel y may’n dangos [156] yr Eglwys drwy’r

holl fyd nyd yma nyd ackw � ond yn llenwi fel dwr y mor, hyn y

gid sydd yn dangos y passia rhifedi Cristnogion yr opiniadwyr, am

3345 y bod yn hwy drwy holl gred, a’r opiniadwyr mewn kornele yma ag

ackw yn krio dyma Grist, dackw Grist. A’r proffwyd yn dangos y

bydd ffydd a gwybodeth Crist drwy’r holl fyd, hyn yw drwy holl gred,

aAwst. In Ep. Io. ad Parth., PL XXXV, 1988 bEseia 11:9
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nyd yma ag ackw. May’r proffwyd yma yn llawn o’r fath eirie a’r hain

am yr Eglwys yny .26. ag yn y .27. a’r .40. pennod, ond ny alla i

3350 rhag brys ddangos y kwbwl.

Ag yny .49. pennod may’n doydyd hynn .#. Gwelwch may rhain

yn dwad o bell, a gwelwch y rhain o’r gogledd, ag o’r mor, a’r rhain

o’r gorllewyn, ag etto edrych o’th amgylch o bob tu, a gwyl yr holl rai

yma wedu dwad ynghyd, yn dwad attad ti .#.a � Gwelwch yna yn

3355 ole yr Eglwys Gytholig drwy holl gred, o’r mor y’r llall, o’r gogledd y’r

gorllewyn, ygorwch ych llyged y Gwyr Newydd fel y may’r proffwyd

yn erchi y chwi ag ydrychwch o bob tu y chwi o’ch amgylch, a chwi

a gewch weled gwyr [156v] Kytholig drwy holl gred. Kerddwch y’r tir

a fynnoch a throwch ych wyneb llei mynnoch, ond kerddwch ennyd

3360 allan o Loyger ag o gyrre Germani, ny chewch weled vn o’ch plaid ych

hynan, ny does neb yn dwad o bell (fel ymay’r proffwyd yn doydyd)

at � Luther, ond mayn yn dwad o bell o ddiben byd o eitha India

yn hyn amser ni at yr Eglwys Gytholig.

Ag yn ol hyn yn yr vn pennod may’r proffwyd yn dwyn yr Eglwys

3365 yn siarad a Christ, ag yn doydyd fod y lle hi yn gyfing, am fod kimint

o bobl yn dwad etti, ag yn adolwg y Dduw w- °neythyr y lle hi yn Fo ddwaid
plant yr hesp
gwna ymi le y
dringo

engach, y geirie sydd y llyn .#. Hefyd fo ddwed plant dy hesp di (yr

hain yw’r Gentilied) may fy lle i yn gyfing, gwna ymi le y dringo .#.b

Hyn y gid sydd yn dangos maint rhifedir y Crisnogion ywch law’r

3370 opiniadwyr, pam y may’r proffwyd yn galw’r Eglwys yn blant y’r

hesp, chwi gewch glowed yn ol hyn.

Hefyd, .52. pennod yn llynn .#. Fo ordeiniodd yr Arglwydd y

fraych vendigedic ef yngolwg holl [157] nasione a holl odre byd a

geiff weled y keidwad yn Duw ni .#.c Gwelwch holl nasione, godre’r

3375 holl fyd a gaifff weled yn ole Eglwys Dduw, ny dy- � diw llawer

nasiwn yn gweled nag yn klywed son am y Gwyr Newydd, ny daeth

aEseia 49:12,18 bEseia 49:20 cEseia 52:10
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y swn hwy drwy’r holl fyd fel y may’r llasswyr yn dywedyd am yr

Eglwys. Am hyny ny does yddyn a wnelon ag Eglwys Grist. Yn ol

hyn may’r proffwyd yn doydyd yny .54. pennod yn llynn .#. Bydd

3380 lawen yr hesp ny dwyd yn planta, gwidda a chria dydi sydd heb

planta, am fod mwy o blant o honno a wrthoded nag y honno ar

sydd a gwr genthi. °Ystyn le du dent a chrwyn dy dabernacl ystyn Ystyn le dy
dent a gwna y
ti raffe hirionnag ysparia, gwna y ti raffe hirion, o blegid dudi a gei fyned ar y llaw

dde ag ar y llaw asse, a’th had ti a gaiff feddianny nasione .#.a

3385 May’r geirie yma yn dywyll ag heb flas yndynt wrth y darllen,

ond pen ddehalltoch hwy, chwi a’i gwelwch yn flassys ag yn beraidd

ddigon, am hynny y ddeallt y geirie yma merkiwch pwy y may y

proffwyd yny alw yn wraig hesp, a ffwy y may ef yny alw y wraig a

gwr genthi [157v] a’r llall wedy gwrthod. Chwi a glowsoch o’r blaen

3390 may cyn Crist yr Iddewon ydoedd yn inig yn� bobyl y Dduw ag yn

hwy oedd yn planta y Dduw yn inig ag yn dwyn plant ffuddlon.

Ag am hyny yn amser y proffwyd yma a’r lleill y gid hwy a fydden

yn galw yr Iddewon megis yn wraig y Ddyw am y bod yn planta y

Dduw.

3395 Ond yr amser hwnw royddem ni y gid yn anffyddlon wedy Dduw

yn gwrthod ni, am yn bod yn hesp, heb ddwyn plant ffyddlon y

Dduw. Am hyny y kewch son yn fynych yny proffwydi am y wraig ar

sydd a gwr iddi, ag y sydd yn flith ag yn planta, yno y maen bawb yn

deallt Eglwys yr Iddewon, a ffen fon yn son am y wraig1 hesp wedy’r

3400 gwyr y gwrthod, mayn yn meddwl y Gentilied, a hyn oedd wir yn

amser y proffwydi.

Ond may’r proffwyd dan yr enwe yma yn myned� yn bellach ag

yn dangos y’r Iddewon drwy Ysbryd Duw y doe’r amser y gwrthode

Dduw yr Iddewon am y bod yn hesp, ag y dewise y Gentilied hespion

3405 a ddyge yddo fwy o blant o lawer nag a blantodd yr Iddewon er ioed.

aEseia 54:1-3

1r supra.
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A hyn y may’r proffwyd yny ddangos yny geirie yma, ag yn doydyd

yn [158] llyn wrth y Gentilied ar oedd hespion yny amser ef, bydd

lawen y wraig hesp (medd y proffwyd) yr hon ny dwyd yn planta,

chware a gweiddia yr hon ny dwyd yn � planta, o blegid (medd y

3410 proffwyd) mwy a fydd o blant y’r wraig sydd wedy gwrthod y rowran,

hyn yw’r Gentilied, nag y fydd o blant y hono ar sydd a gwr yddi,a

hon ydoedd Eglwys yr Iddewon.

Gwelwch yma vn modd digon hynod y ddynabod Eglws Grist, am

fod y proffwyd yn dangos fod yn rhaid bod mwy rhifedi plant y wraig

3415 hesp, hon yw Eglwys y Gentilied ar ol Crist, na rhifedi yr Iddewon.

Ag na ddowtiwch ddim nad am yr Eglwys y dywedoedd y proffwyd

y geirie yma o blegid yn llynn y may S. Pawl y hynan yn deallt y geirie

yma yny .4. pennod o’y lythyr at y Galathiansb, a chan fod yma nod

cystal y ddynabod yr Eglwys moyswch weled all y nod yma gordio y

3420 Eglwys y Gwyr Newydd.

Yn gyntaf chwi a welwch fod y proffwyd yn doydyd � ym hell

o’r blaen wrth yr Iddewon ar ydoedd yn flithied yr amser hwnnw

ag yn planta, y doe’r amser pen ddele Grist y kae’r wraig ar oedd

wedy gwrthod (hon yw Eglwys y Gentilied) feichogi, ag y bydde mwy

3425 o blant genthi na chan Eglwys yr Iddewon [158v]

Am hyny y gael o honom weled y bara Eglwys y may’r nod yma

yn kordio, fo ddarfy y Dduw ordinio i’r Iddewon fod ar waskar drwy

holl gred er pen gollason dir Caer Selem hyd ddiwedd y byd, ag y

maen mewn llawer o drefi drwy holl gred � yn byw yn neilltuol

3430 mewn ystryde o’r neilldu, yn cadw y kenedlaythe yn ddyfal o amser

y amser drwy fod y Cristnogion yn diodde yddyn fyw yn llonydd ar

ol y credinieth y hynen.

Ag yn ddi ddowt y mysc achosion erill hwnn yw vn y gael o’r bobol

Gristnogawl wrth rhifedir yr Iddewon ddynabod Gwir Eglwys Grist

aEseia 54:1-3 bGal 4:27
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3435 o amser y amser, a hyn ydoedd anghenrheidiol, o blegid fod kimint

mathe ar opinione y mysc y Cristnogion, a ffawb o honyn yn selensio

yr Eglwys yny mysc, y Luthernied o’r naill du, y Calfeinistied o’r tu

arall, a’r gwyr Cytholig o’r tu arall. Y gael gweled para gwmpayni

o’r tri yma yw yr1 Eglwys Wir, nyd rhaid y chwi fyned bellach nod y

3440 proffwyd yma.

� Edrychwch drwy holl gred, pwy vn fwya sydd o Iddewon ai

o’r Lutheranied ne o’r Calfeinystied o’r tu arall, ag yn ddi ddowt

chwi a gewch weled drwy holl gred fod deg Iddew o’r lleia am vn

[159] Lutheran ne Galfenyst. O blegid ny dydiw y Lutheranied ne’r

3445 Calfenisied ond yma ag ackw, rhai yn Lloyger ag � yn Germani,

ond y may’r Iddewon, er na dydyn yn Lloyger y rwan, etto mayn

drwy holl Germani yn llawn, ag heb law hyny yn Rhyfain a thrwy

holl gred mewn manne lle ny does son am y Gwyr Newydd, fel y gwyr

yn dda y neb ar sydd yn tryfaylio y wledydd dierth allan o Loyger, am

3450 hyny y gallwn yn hydda ddoydyd y’r Gwyr Newydd °na does yddyn Ny does y’r
Gwyr Newydd
a wnelon ag
Eglwys Grist

ddim a wnelon ag Eglwys Grist am na dydyn o rhifedi y drydydd ran

yn gimint a’r Iddewon, a bod yn rhaid y Eglwys Grist chwnegy’r2

Iddewon yn planta, chwi a welwch wrth eirie’r proffwyd.

Ag rhag tybied o honoch fy mod i yn llinio’r reswm yma o’m pen fy

3455 hynan, chwi a gewch weled fod S. Awstyn yn dangos yr vn nod yma

i’r opiniadwyr y Donatyssied yny amser ef yr rhain ydoedd gadell o

opiniadwyr ynghwr Affrik, a’r Iddewon3 y doedd yr amser hwnnw fel

y maen etto ym hob man drwy holl gred, yno y doyde S. Awstyn wrth

y Donatisied � os yn hwy oedd Eglwys Grist fo fydde rhaid yddyn

3460 fod yn fwy o rhifedi na’r Iddewon, y peth ny doydden ddim. Am

hynny may S. Awstyn yn adeiliad ar eirie y proffw[159v]yd yma ag

yn doydyd wrth y Donatissied yny .48. lythyr yn llyn .#. Ony does

arnoch ofen y dwed yr Iddewon wrthych yn llyn: plei may lle may’ch

1add. supra. 2a supra. 3n supra.
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Pawlus chwi yn deallt ych Eglwys chwi, llei dyweded bydd la-� wen

3465 yr hesp ar ny dwyt yn planta etc. yn rhoi rhifedi’r Cristnogion yn

fwy1 na rhifedi’r Iddewon o dydiw Eglwys Grist yn ych sym bychan

chwi .#.a

Gwelwch fod S. Awstyn yn dangos y galle’r Iddewon gael bai ar S.

Pawl yn deallt y proffwyd y llyn y bydde rhifedi’r Cristnogion yn fwy

3470 na’r Iddewon, pei base’r Donatyssied yn wir Gristnogion, am y bod

yn hwy o lawer yn llai rhifedi na’r Iddewon. Felly y gall yr Iddewon

yn yn dyddie ninne feio a dywedyd fod S. Pawl yn ffaylio am ddoydyd

y bydde fwy rhifedi Cristnogion na’r Iddewon, pei bai wir fod y Gwyr

Newydd yn inig yn bobl y Grist.

3475 Ond y ddiweddu y rheswm yma mi a ddangosa eirie S. Awstyn

heb law hyn am yr vn rheswm yny lyfr o vndeb yr Eglwys yny .7.

pennod, yn doydyd wrth� y Donatyssied yn llyn .#. Cwmparied y

Donatyssied y rhifedi y hynen yn Affrik, a rhifedi’r Iddewon drwy’r

holl fyd plei bynnag ag y mayn wedy dosparthu, a gwelen leied y

3480 rhifedi wrth y cwmpario a’r Iddewon. [160] Ond kwmparied y Do-

natystied rifedi’r Cristnogion drwy’r holl fyd gyda’r hwn ny dydyn

hwy yn � kumyno, a gwelen fychaned rhifedi holl Iddewon wrth y

Cristnogion, ag yno o’r diwedd dyhalltan y bryffydolieth yma, mwy

blant y wraig a wrthoded etc. fod wedu gwpplay yn inig yn yr Eglwys

3485 Gatholig wedy dosbarthy trwy’r holl fyd .#.b

Chwithe ellwch ddoydyd yr vn geirie air yng air wrth y Gwyr

Newydd o Loyger ond troi’r enwe yn llyn .#. Cwmparied y Luth-

ernied ne’r Calfenistied y rhifedi y hynen yn Lloyger ag yn Germani

hefyd a rhifedi’r Iddewon drwy’r holl fyd, ple bynnag ar y mayn wedy

3490 dysbarthy, a gwelen lied rhifedi Luthernied ne’r Calfenystied wrth

rhifedi’r Iddewon.

aRecte: Awst. Ep. CLXXXV De Correc. Don., PL XXXIII, 803 bAwst. De Uni. Ecc.,

PL XLIII, 404
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Ond cwmparien yn hwy rhifedi’r Cristnogion drwy yr holl fyd

gyda’r hwn ny dydyn hwy yn kymuno, a gwelen fychaned rhifedi’r

holl Iddewon wrth y Cristnogion, ag yno o’r diwedd dyhalltan y bryf-

3495 fydolieth yma, (mwy o blant y wraig y wrthoded etc.) � fod wedy

gwplay yn inig yn yr Eglwys Gytholig wedy dysparthu drwy’r holl

fyd .#.

Mi a fym yn hir y nyr rheswm yma ond y rydoedd mor glir yn

dangos yr Eglwys nas medrwn [160v] y adel heb y ddwyn y ben,

3500 deliwch yn ych ko yn dda eirie’r proffwyd a glowsoch. Yno y roedd

yn� erchi y’r Eglwys ystyny y chrwyn a’y rhaffe1 y’r tu de, ag y’r tu

asse. Hyny gid oedd yn dangos y bydde’r Eglwys ar wasgar drwy’r

holl fyd.

Am hyny am grwyn a rhaffe y may’r proffwyd yny ddoydyd ar ol

3505 kyfflybieth yr hen amser pen oydden yn gwnythyr tai o grwyn wedy

istyny wrth raffe a ffolion yny ddaear fel y galle rai gario y tai gydan

hwy llei mynen.

� Am hyny y may yn doydyd y bydd rhaid y’r Eglwys ystyny y

chrwyn a’i rhaffe y wnythyr y thu yn hengach rhag maint rhifedi y

3510 fflant, ag yn llyn y may’r proffwyd yma yn llawn o’r fath leoedd a’r

rhain yn dangos hengder yr Eglwys Gytholig y gael o bob dyn er

y ffoled (ony bydd dall) nabod yr Eglwys Gytholig o ddiwrth rhifedi

bychaned yr opiniadwyr.

Am hyny y may’n doydyd yny .60. pennod y llyn .#. Kwod y

3515 fyny, bydd ole Kaerselem (felly y may ef yn galw Eglwys Grist, am

fod Kaerselem yn arwyddio Eglwys Grist) etc., arnati y kyfyd [161] yr

Arglwydd, a’i ogoniant ef a welir ynoti, a nasione a rodia yn dy olini

di, a brenhinoedd yn llewyrch dy godiad ti, kwad y fyny dy lyged

o amgylch, a gwyl yr hain y gid wedy kasgly � yng hyd, fo ddoeth

3520 du feibion di y ti o bell, a’th ferched ti a gyfyd o’th ystlys. Yno y

1Wedi’i ddilyn gan a ffolion yny ddayar.
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kei di weled, ag a fyddy yn llawen ag y lawenhychaf dy galon pen

droddo attad ti rhifedi’r sownd1 mor, nerth nasione y ddaw y tydi

.#.a Yn llynn y may’r proffwyd yn mynd rhagddo yn dangos faint a

fydd gogoniant yr Eglwys drwy’r holl fyd.

3525 Para fodd y gall hyn sefyll a chordio y Eglwys y Gwyr Newydd ar y

fu ers mil o flynyddoedd yn ddirgel mywn tylle a chreigie a chorsydd

yn ym giddio heb weled vn o honyn ony thaflodd Luther y gwckwll y

lawr, ag etto Duw edrycho para rifedi sydd o honyn wrth yr Eglwys

Gytholig drwy’r holl fyd o’r Gwyr Newydd.

3530 Pa sawl Brenin dybygwch a fu er dechre’r byd hyd yr awr hon

o’y ffydd hwy, y nesa a’r kynta ar y fy er ioed o by neb ydoedd Harri

Wythfed, ond fo wur pawb ysgrifeny o hono ef yn dost yn erbyn

Luther y meistr hwy. Ag nydoedd ef mewn vn [161v] opiniwn yn

cordio a’r Gwyr Newydd ondmewn vn y bydde ef yn ben ar yr Eglwys,

3535 a hynny o chwant da bydol. Ond am opinione erill mae � yn ole

ddigon ddarfod yddo roi tan wrth lawer o’r Gwyr Newydd.

Ag am na by etto vn brenin o’i ffydd hwy, ne os mynnwch fod vn,

hwnn a henwyson ne y fab ef oedd blentyn pan coronwyd. Etto’r

may’r proffwyd � yn doydyd, y bydd brenhinioedd yn rhodio yng-

3540 oleini’r Eglwys, peth y base fawr y ddywedyd cyn belled o’r blaen er

vn brenin ne dday.

May’r vn proffwyd yny .61. pennod yn doydyd yn llynn .#. Vo

adwaynir mewn nasione y had hwy� a’y tyfiad hwy ynghenol pobol,

pawb ar y gwelo hwy a’y hedwyn, am y bod hwy yn had y’r hwnn a

3545 ddarfy y’r Arglwydd y fendigo .#.b

Wely mor ole y mae’n doydyd y bydd Eglwys Grist mor hynod

ag y gall pawb y dynabod, na fydd medd y Gwyr Newydd ond hi a

fydd yn giddiedic mewn cornele yn ym giddio rhag ffyrnigrwydd ag

ysgymyndod Pab Rhyfain. Pawb ar y welo’r Eglwys � a’y hedwyn

aEseia 60:1-5 bEseia 61:9

1add. supra.
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3550 medd Esai y proffwyd, ny ellir gweled dim o honi medd Luther y

proffwyd ffalst, am fod Pab Rhyfain yn dal y ffen dan y dwr. [162]

Digon yw hyn o’r proffwyd Esai. Mi a fym kyd yn hwn am y fod

mor ole yn dangos yr Eglwys, ond� mi reda yn fyr dros y lleill ag a

ddangosa vn lle ne dday ym hob vn o honyn. Ny cheisia ond dangos

3555 y geirie a gadel y chwi y kwmpario a’y mesuro ag eglwys y Gwyr

Newydd.

Nesa at y proffwyd Esai ydiw’r proffwyd Jeremias sydd yn yr .17.

pennod yn dangos yr Eglwys yn llynn .#. Isteddle’r gogoniant sydd

wedy gosod y fyny yn bendigion ni .#.a Medd S. Awstyn yny .3. llyfyr

3560 ar ddeg, a’r .3. pennod ar ddeg yn erbyn Ffawstus yr opiniadwr yn

dywedyd fod y proffwyd yn y geirie byrion y ma yn dangos .#. Fod

y fath Eglwys a hono wedy dangos o’r blaen, yr hon sydd yn ole ag

yn ymddangos y bawb .#.b

Hefyd y proffwyd Ezechiel am Grist a’y Eglwys y mysc y Gentilied

3565 yn ole fel y gallo pawb y gweled y sydd yn doydyd yn llyn yny .37.

pennod .#. Fo fydd fyn °habernacl i yny plith, ag a fydda ine yn Dyma ire
cynffordys

Dduw y ddyn, a hwynte a fyddan bobol y minne, ag a gaiff nasione

wybod fy mod i yn Arglwydd bendigwr Israel, am fod fy mendith i

yny kanole hwy byth .#.c Daniel y proffwyd yny .2. pennod sydd

3570 yn doydyd y llynn [162v] .#. � Vo dorred karreg allan o graig heb

ddwylo etc. Fo wnayd y garreg yn fynydd mawr, ag a lanwodd yr

holl ddayar .#.d Y garreg yma yw Crist a dynned allan o °gadell Fo dorred
carreg allan o
graigbach o bobol yr Iddewon am y eni o’y hilioggeth hwy, fo dynned

ef heb ddwylo allan o’r graig, am y eni heb waith gwr onyd o Vair

3575 Forwyn.

°A’r garreg yma yn tyfy .n. fynyddmawr ag yn llenwi’r holl ddayar A’r garreg aeth
yn fynydd
mawryw’r Eglwys Gytholig. Yn llyn y may S. Awstyn yn deallt y geirie yma

aJer 17:12 bAwst. Cont. Faust. Mani., PL XLII, 289 cEsec 37:27-28 dDan

2:34-35

125



yny rhan gyntaf ar Lythyr Ifan Fangylwr.a

Hefyd am Grist a’y Eglwys may Daniel yn doydyd hyn yny .7.

3580 pennod .#. Vo rhoed yddo ef dywysogaeth, urddas, a brenhiniaeth,

a’r holl bobyl, a chenedlaythe ag ieithe a’y gwsnaytha ef .#.b

Aggeus y proffwyd yny .2. pennod yn llynn .#. Mi a � lanwa

y tu yma a gogoniant, a mwy a fydd gogoniant y tu diwetha yma

na’r kyntaf .#.c A hynn y may S. Awstyn yn lyfyr o Gaer Dduw

3585 .18. a’r .25. pennod yn doydyd may am yr Eglwys y may’r proffwyd

yn dywedyd hyn ag nyd am y demel y ddarfy y Nehemias y deiliad

eilwaith.d

Micheas y proffwyd yny .4. pennod sydd yn dangos air yng air

yr vn bryffydolieth o’r Eglwys ag a glowsoch [163] o’r blaen yn yr ail

3590 pennod o Esa y proffwyd.e

Y proffwyd Abacuc am yr Eglwys yn doydyd y llyn � yny .3.

pennod .#. Y1 gogoniant hi a giddiodd y nefoedd, may y ddayar yn

llawn o’y moliant hi, y llewyrch hi a sydd fel golini .#.f Hyn y gid

am yr Eglwys y mayn yn ddeallt, S. Awstyn yny .12. a’r .32. o Gaer

3595 Dduw.g

Soffornias yny .3. pennod .#. Yno y rhoir y’r bobol ddefod fel y

gallo pawb2 alw ar enw yr Arglwydd a’y wsnaythy ef ar vn ysgwydd

.#.h

Zacharias y proffwyd y ddwad yn llyn, yny .9. pennod .#. Y bwer

3600 ef o’r mor y’r llall, ag o’r yfonydd hyd ddiwedd y ddayar .#.i

Malachias y proffwyd ola, yny pennod cyntaf sydd yn dangos

sacrafen yr aberth bendigedic drwy holl gred yn llynn .#. O godiad

yr haul hyd yfan lle ra yr haul y fachlyd may fy henw i yn fawr y

� mysc y Gentilied, ag ym hob man3 y rydys yn offrwmy i’m henwi

aAwst. Trac. Ep. Ioa. ad Parth., PL XXXV, 1978-88 bDan 7:14 cHag 2:8,10
dRecte: Awst. De Civ. Dei, LCL, t.506 eMicha 4:1-3 fHab 3:3 gRecte: Awst. De

Civ. Dei, PL XLI, 591 hSeff 3:9 iSech 9:10
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3605 offrwm glan .#.a

Yr offrwm glan yma yw corff a gwaed yn Harglwydd ni Iessu

Grist ar y may’r ffeiriad ym hob lle ar allorie holl gred yny offrymmy

droson, fel y may’r holl ddoctoried yny ddeallt.

A hyn sydd ddigon o’r holl broffwydi, may llyfyr etto [163v] o

3610 bryffydolieth elwir Kowydd y Kywydde a wnaeth Salamon, a hwn

sydd yn llawn siarad ysbrydol rhwng °Crist a’i Eglwys dan enw gwr Cywydd y
Cywydde

a gwraig: a’r llyfyr yma yn enwedig medd S. Awstyn yny .33. o’i

lyfyr o vndeb yr Eglwys, ny does Griston nas dyallta y fod wedy

ysgrifenny o Grist a’i Eglwys, ag wrth hyn ny dydiw’r Gwyr Newydd

3615 yn Grisnogion am y bod yn doydyd na does yny llyfyr hwnw ddim

ysbrydol� ond Salamon yn siarad a’y wragedd y hynan.b

Ag yma y diwedda i y Testment Hen, ag y dechrya °ddangos peth Diwedd yr Hen
a dechre y
Newyddo’r Tesment Newydd, y modd ag y gwrantoedd Crist y hynan y gwir-

ionedd am y Eglwys yny modd y klowson gan y proffwydi.

3620 Ond yn gyntaf mi ddangosa y chwi may am Grist a’y Eglwys y

may yn rhaid deallt yr holl broffwydi a glywsoch drwy farn Crist y

hynan yny .24. pennod o S. Lvk yn doydyd yn llynn: .#. Rhaid oedd

gyflowni’r kwbwl ar ydoedd yn ysgrifenedic ynghyfreth� Foysen a’r

proffwydi a’r llaswyre yn1 ynghylch i .#.c Ag am y2 fod yn doydyd

3625 am dano y hynan ddarfod y’r proffwydi son, rhag tybied o hanoch na

soniason ddim am yr Eglwys ond am dano ef y hynan, gwrandewch

beth a ddwed S. Awstyn am hyn yny [164] lyfyr o vndeb yr eglwys

yny .9. pennod .#. Beth ai rhaid dyallt hefyd y Eglwys ef yno llei

dwad ef yn fynghylch i, am fod yn ysgrifenedic, yn hwy a fyddan

3630 dday me-� wn vn knawd, fel y bo rhaid kael tystolaythe sywr nyd

yn vnig o’r pen, ond hefyd o’r korff, may’n calyn ag y may’n doydyd

wrthyn, am hyny y may’n ysgrifenedic, ag felly y bydd rhaid y Grist

aMal 1:11 bAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 418 cLc 24:44
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ddiodde a chodi yn fyw, y trydydd dydd. Yma y rydys yn dangos y

pen, gwyl fel y may .n. rhoi’n ole am y corff, yr hwn yw’r Eglwys, fel

3635 na dawo ef yni ffayly ar y gwr nag ar y wraig. A ffrygethy medd ef

ydifeirwch yny enw ef a maddyant pechode drwy’r holl nasione, yn

dechre Ynghaersalem. Ny does dim wirach1 ag mor ole a’r gair yma,

am hyny y pethe ar oyddyd wedy addo y Abram Isaac, a Iacob, cynn

y gyfreth, y pethe ar a ddarfy’r llaswyre ag y’r proffwydi ddangos yn

3640 fynych, y gywiroedd y hynan, sydd yn doydyd y bydd rhaid cwplay

hynn yn ole [.#.]a

Bellach y’r Testment Newydd y ddangos yno mewn ga- � ir ne

dday fod Crist yn dangos y bydde’r Eglwys yn ole y bawb y gweled.

Yn gyntaf may Crist yn doydyd wrth y Bostolion ar ydoedd yn

3645 arwyddio yn2 bresennol ystod Eglwys Grist hyd ddiwedd y byd, o

blegid pob peth ar a ddwad Crist wrth y [164v] Bostolion fo dwad

wrthyn hwy yn enw yr Eglwys, fel pen y dwad ef wrthyn fel y klows-

och o’r blaen� .#. Rwy fi gyda chwi hyd ddiwedd y byd .#.b Pei base

yn meddwl y deyddeg Ebostol yn3 inig, yn hwy allysen ddywedyd

3650 wrtho a gofyn yddo y llynn: para fodd y gall hyn fod yn wir y byddy

di gyda ni hyd ddiwedd y byd, o blegid rhaid yni farw cyn nemmor

o amser a gadel y byd yma.

Am hyny y peth a ddwad Crist wrthyn a ddwad ef4 nyd wrthyn

hwy ond wrth holl Eglwys Grist ar y hol hwy ar sydd yn pyrhay hyd

3655 ddiwedd y byd fel y klowsoch. Yn yr vn modd pob peth ar y ddwad

Crist ag a orchmynoedd y’w ddysgyblon, yr vn peth a ddwad yddynt

hwy y’r holl Eglwys hyd ddiwedd y byd. Am hyny y dwad ef wrthyn

yny .5. pennod o Fathew yn llynn .#. Chw chwi yw golini’r byd, ny

ellir kiddio � tref wedy gosod ar ben mynydd .#.c Hyn a gordia yn

3660 well y Eglwys Grist y rowran ar y sydd ym hob nassiwn drwy holl

aAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 407-8 bMth 28:20 cMth 5:14

1ach add. supra. 2n supra. 3n supra. 4Wedi’i ddilyn gan yn.
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gred yn ole, nag y’r Eglwys yn amser y Postolion kyn pregethy’r ffudd

drwy holl gred.

Am hyny gwelwch fod Cryst yn dywedyd may tref ar fynydd yw y

Eglwys ef, yr hwn ny ellir [165] kiddio dim honi. Ond medd y Gwyr

3665 Newydd hi fu yn giddiedig ers mil o flynyddoedd hyd ony ddoyth

Luther. Ag etto may’n giddiedig y lawer o nasione er allo’r Diawl a’y

holl weison.

� Am hyny Eglwys Rhyfain yw dref ar ben brynn am y bod yng-

olwg pawb trwy holl gred. Hefyd yny .3. pennod ar bymtheg o

3670 Vathew may Crist yn rhoi’r Cristnogion .2. wers para fodd y may

yddyn ymddwyn hynen tia gat y gyd frawd o Griston ar y fo yn

gwnythyr dros y ffordd, yn gyntaf may’n kynghori yddyn yn ddir-

gel ddangos vn y’r llall y beie, ag ony wrendy arnati, galw heb ef

dyst ne dday y gynghori ef, ag ony wrendu ef y’r rheini chwaith, yno

3675 dwed wrth yr Eglwys.

Gwelwch fel y may’n chwanegy mywn rhifedi o vn y dday ne dri,

ag o dday ne dri, y’r Eglwys. Am hynymay ef yn bwrw fod yn rhaid y’r

Eglwys fod yn ole y bawb bob amser, ond gwrendewch� eirie Crist

yny pennod a glywsoch yn llynn .#. Os pecha dy frawd yn d’erbyn

3680 gwardd ef rhyngoti ag ef y hynan, ony wrendy ef dydi, kymer gyda thi

vn ne dday, ag ony wryndy ef yn hwy, dwed y’r Eglwys .#.a May’r

geirie yma yn gwnythyr yn [165v] fawr yn erbin y Gwyr Newydd

mewn tri ffwnk. Day a gewch y glowed y rowan i’n pwrpas ni, vn

am y nod cynta a glowsoch, may’n pryfio y bydd Eglwys Grist ar y

3685 ddayar bob amser, am y fod yma yn rhoi kyngor o amser y amser y’r

Criston wedyd y’r Eglwys ar y frawd kyndyn. � Ofer a fysse yddo

roi’r wers yma pei base heb fod vn Eglwys dros fil o flynydde.

Fo allyse vn o’r Gwyr Newydd doydyd wrth Grist beth a wnai

i’m brawd cyndyn yn yr amser ny bo vn Eglwys drwy holl gred nag

aMth 18:15-17
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3690 vn Lutheran nag vn1 Calfenyst yn fyw, ony bai ddywedyd o hono y

Esgob Rhyfain sydd yn wastad yny gader fel y graig heb allel tynny

dim o hono allan o’y stol. Hyn alle y Gwr Newydd ddoydyd yn erbyn

Crist pei bay wir a ddywedan hwy y gall amser fod heb vn Eglwis,

ag yn llyn y may’r geirie yma yn2 pryfio y� nod kyntaf.

3695 Am yr ail nod, er adde o’r Gwyr Newydd rai o honyn fod yr Eglwys

yn pyrhay o amser y amser, etto nyd addefan y bod yn ole, yn fynydd,

yn graig, y gael o bawb y gweled, ond yn giddiedig [166] a’y ffen dan

wregis Esgob Rhyfain, yn llechy mywn lloches yn ddirgel heb wybod

y neb rhag ofen Esgob Rhyfain, fellu os gwir hynn, pam yr archoedd

3700 Crist y’r Criston o amser y amser ddywedyd y’r Eg- � lwys ony

wrandawe’r brawd kyndyn, para fodd y galla i ddoydyd y’r Eglwys

ar y sydd mewn koydydd a chreigie ag anialwch heb allell o hono i

weled dim o honi, na gwybod ple y may, am hynn gwelwch mor ddi

rheswmm ydiw opinione y Gwyr Newydd.

3705 Hefyd yny .24. pennod o Vathew may Crist yn dangos yni ag

yn rhybiddio o’r blaen ochel yr opiniadwyr yn llynn .#. Os dwed

neb wrthych, gwyl dyma Grist, gwyl dackw Grist na chredwch ddim

honnyn .#.a Chwi glywch o’r blaen S. Awstyn yn deallt y geire yma.

Ag yn ol hynymay Crist hefyd yn dywedyd yn llynn .#. Os doydan

3710 wrthych fod Crist ynyr anialwch nag ewch allan .#.b Hyn yw medd

S. Awstyn, (yny lyfyr o vndeb yr Eglwys ynyr .20. pennod) � ynyr

anialwch .#. Lle ny does fawr gyrchfa pobol .#.c Chwi a glywsoch fel

y doydan, dyma ffydd Grist yn Lloyger medd rhai, nage yn Germani

medd rhai erill, nage yn Genefa yn inig medd rhai erill, [166v] kel-

3715 wydd medd y Lutheran yn Wyttenberg, y fath yma sydd yn doydyd

dyma Grist, dackw Grist. Ond yn hwy a ddylen adde y fod drwy holl

gred y peth nys gwnan nes del y tan.

aMth 24:23 bMth 24:26 cAwst. De Uni. Ecc., PL XLIII, 443

1add. supra. 2supra.

130



� Ag y ddiweddy dyma’r geirie olaf a ddwad Crist wrth y ddysgyblon

kynn y orchafy y’r nefoedd yny pennod diwetha o Luk yn llynn .#.

3720 Vellu y roedd yn rhaid y Grist ddioddef, a ffrygethy yny enw ef yd-

ifeirwch a madduant pechode drwy holl nasione’r byd, yn dechre o

Gaerselem .#.a

Gwelwch fod Eglwys Grist drwy’r holl fyd, drwy holl gred, nyd

yma nyd ackw. Gwelwch hefyd °ddechre o Eglwys Grist Ynghaer Yr Eglwys yn
dechre
Ynghaer Salem3725 Selem1, ag o ddyno y tyfoedd drwy holl gred, mi fynnwn wybod gan

y Gwyr Newydd e fu vn o’y ffyydd hwy er ioed yn tario Ynghaersalem.

May’n ddigon klir nas bu o blegid may yno °dangos etto Ynghaer Ny by vn o’y
ffydd y Gwyr
Newydd er ioed
Ynghaer Salem

Salem para fath ffydd a ddechreied yno, may yno o amser y amser

wyr o grefydd, mynachied a brodyr llwydon yn °tario hyd y dudd Gwyr o grefydd
manachied a
brodyr llwydon
oedd er ioed
Ynghaer Selem

3730 heddiw, ag felly y rydoedd yn amser S. Sierom, a rhai yn dyfod yno

y y berindotta ag yn tario yno dry faen fyw [167] mywn krefydd, fel

y gwnaeth S. Sierom y hynan. Ag yno y by ef farw mywn krefydd,

onyd nyd rhaid yni ofni y ra vn o’r Gwyr Newydd y berindotta y �
Gaersalem a tharing yno y blanny y ffydd, am fod perindotta yn

3735 erbyn y kredo yn hwy.

Am hyny ny does dim tebic ddarfod o’y ffydd hwy dechre Yng-

haersalem ag yno myned dros y byd. Ond chwi a gewch weled fel y

dechreyoedd ffydd Grist Ynghaersalem fel y dwad Crist o’r blaen y

gwnai.

3740 Hyn ellwch y weled yng Weithredoedd yr Apostolied,b o blegid

yno yn yr ail pennod wedy’r Postolion °ar Dduw Sul y Svlgwyn gael Ar Dduw
Sulgwyn fo
fedyddied
Ynghaer Salem
.3. mil

yr Ysbryd Glan fel yr addawse Grist, yn ol hyny yn yr vn dudd yn

hwy a ddechrayson brygethy ffydd Grist Ynghaersalem, � ag yn y

dudd hwnw fo fydyddied yno ynghylch tair mil o Gristnogion.

3745 Yn ol hyn may’n dangos ynyr .8. pennod o Weithredoedd yr Ap-

ostolied wedy’r bobol anffyddlon godi yn y herbyn Ynghaersalem, fo

aLc 24:46-47 bAct 2:41

1Selem add. supra.
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ddysbarthed y Cristnogon o Gaersalmn y dyrnaseydd Iuri a Samaria

ag o amgylch. Yno y raython drwy drefi a chestyll dan brygethy ffydd

Grist, ag yn llyn y dechreyodd ffydd Grist yng [167v] Haersalem ag

3750 yn y gwledydd o bob tu, wedy darfod pregethu’r ffydd Ynghaer Selem

ag yn y gwledydd o’y hamgylch, ny doedd ddim yn ol ond prygethyr

� y’r Gentilied ag y’r holl nasione drwy’r holl fyd o’r dwyrain y’r

gogledd.a

Yno y galwodd Duw o’r nefoedd ar Sawlus hwnn °yw S. Pawl (fel y Sawl mab Sys
brenin Caer
Selem3755 mae yn dangos yny .9. pennod o’y gweithredoedd) ag a ddwad yr Ar-

glwydd wrth Ananias am S. Pawl y llynn .#. May ef yn llester dewisol

ymi, fel y gallo gario fy enw i gair bron y Gentilied a brenhinoedd a

fflant yr Ysrael .#.b

Hefyd mae’n dangos yny .13. pennod o’r vn llyfyr y modd ag y

3760 roedd yr Iddewon yn erbyn S. Pawl am brygethy Crist, yno y doyde

Bawl a Barnabas wrth yr Iddewon yn llynn .#. Roedd yn rhaid

yn gyntaf brygethy gair Duw y chwi ymysc yr Iddewon, ond am

� wrthod o honochi air Duw, gwelwch ni’n troi at y Gentilied, o

blegid felly y gorchmynoedd yr Arglwydd yni dan ddoydyd, mi a’th

3765 roes di yn olini y’r Gentilied, fel y galloch di fod yn safder ymi hyd

eitha byd .#.c A hyn a fu wir, ny orffwysodd Pawl ond prygethy

ffydd Grist drwy’r holl wledydd o Gaer Salem ag o’y hamgylch hyd

yny ddoeth ef y Rhyfain, fel y may’r llyfyr [168] o Weithredoedd yr

Apostolion yn dangos, ag yn Rhyfain °Peder ag ynte a blanoedd y1 Yn Ryfain y
may yr
Ysgythyr Lan
yn diweddu
cwrs yr Eglwys

3770 ffydd. Ag yno y may’r Sgythyr Lan yn diweddy kwrs yr Eglwys, wedy

dwyn hyd Rhyfain y ddangos may o ddyno allan y rydoedd yn rhaid y

bawb o hynny allan edrych am y ffydd Gatholig o law Esgob Rhyfain

ar y sydd ynghader Beder.

Ag felly y bu Esgobion Rhyfain yn gyrry o amser y amser wyr o

3775 ddysc y droi nasione y ffydd Grist, fel y kewch glowed yny pennod

aAct 8:1-40 bAct 9:15 cAct 13:46-47

1Wedi’i ddilyn gan blano.
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nesaf at hwn. A hyn aglywsoch o’r Sgythyr Lan o’r pen y’r llall1 yn

dangos ystod a chondisiwn Eglwys Grist o’r dechre hyd y diwedd. Ag

y blanny2 yn ych meddwl chwi hynn yn well y gael o honoch farkio y

nod hynod yma y ddynabod Eglwys Grist rhagor yr opiniadwyr, am

3780 fod rhifedi’r opiniadwyr yn llai o lawer nyd y chydig na rhifedi’r gwyr

Catholig, am fod gwyr Catholig ym hob lle ar y may’r opiniadwyr,

ond ny dydiw’r opiniadwyr ym hob lle ag y may’r y gwyr Katholig,

merkiwch a deliwch yn ych kof hyn yn dda, ag y ally o honoch hynny

yn well, merkiwch y geirie yma y may S. Theodoretus ynys sgrifenny

3785 yny .3. [168v] llyfyr o chwedle’r opiniadwyr yn llyn .#. May’r byd

yn llawn o’r heini ar sydd yn kary’r gwirionedd (yr hain yw’r gwyr

Kytholig) a hefyd eitha’r °holl fyd yn llawn o honyn, o blegid fod Dyma fal y
may y sant
bendigedig yn
dywedyd am yr
opiniadwyr,
fod vn rhan o
dysc yn hwy
wedy y
ddiwriddo
ffwrdd, a’r llall
yn haner
gwiwo ne bron
crino

Duw wedy dywedyd y gwir o’r blaen drwy ymadrodd y broffwydi ef

.#.a

3790 Ag yno wedy yddo ddangos serten o bryffydoliaythe o’r proffwyd

Esa ag o’r llaswyre may’n doydyd y llyn .#. Yr holl broffydolaythe

yma a gafodd diwedd yn yr Eglwys, ond dysc yr opiniadwyr mewn

vn rhan may wedy y ddiwreiddio ymmeth yn gwitt, ag mewn rhan

arall yn debig y brenne yn haner gwiwedig, mayn yn tario mywn y

3795 chydig drefi ag ystrydoedd .#.b

�Gwelwch y fod ef yn cwmpario yr opiniadwyr y brennie gwiwedic

heb ddim sygyn yny gwraidd. Am hyny ny allan dyfy ar wasgar drwy

holl gred fel y may’r Eglwys Gytholig, onyd tario sydd raid y ddyn

miawn y chydig drefi ag ystrydoedd fel yn Lloyger ag yn Germani .#.

3800 Ond gan gynllwyn o honno i S. Awstyn ar y dechreyad mi a

ddiwedda mywn dywedydiad S. Awstyn am y Donatyssied yny lyfyr

o’r bigeilied [169] yny .8. pennod y llyn .#. Yr opiniadwyr yw’r defaid

wedy myned allan o’r ffordd rhyd wyneb yr holl day-� ar, onyd ny

aTheodoret, Hæret. fab. comp., PG LXXXIII, 410 bTheodoret, Hæret. fab. comp.,

PG LXXXIII, 410

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan ych.
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dydiw pob math ar opinione drwy’r holl fyd, ond rhai yma rhai yna.

3805 Vn math yn Affrik, vn opiniwn arall yny dehef, vn arall yn Egipt,1

vn arall y Mesopotomia. Felly yn amriw leoedd y may amriw opin-

ione, ond2 °yn Mam ni3 yr Eglwys Gatholig sydd yn perchnogi holl Ond yn mam
ni yr Eglwys
GatholigGristnogion drwy’r holl fyd ar waskar.

Ag yn sampol y hynn, may’n Affrigk opiniwn Donatus, may’r

3810 Eglwys Gatholic yma hefyd. May’r Eglwys Gatholig yny dehef, lle

may’r Efnomianied, ond ny dydiw opiniwn Donatus yno, o blegid

may’r Eglwys Gatholig fel gwinwydden dan dyfy wedy disbarthy ym

hob lle, ond y may’r opiniadwyr fel bon- � kyffion heb les, wedy

torri ymmeth a bwyall yr hwsmon, ag hwy yn wir llei torred hwy y’r

3815 llawr yno y trigason, ny allen dyfy a’i dosbarthy y hynen .#.a

Gwelwch yma mor ole y may S. Awstyn yn dangos y chwi ddy-

nabod yr opiniadwyr, trowch enwe y gwledydd, ag enwe yr opiniad-

wyr, ag chwi ellwch air yng gair yn gymwys ddoydyd yn ol S. Awstyn

yn llyn .#. Yr opiniadwyr yw’r defaid wedy myned [169v] allan o’r

3820 ffordd rhyd holl gred (nyd newidia mo eirie S. Awstyn, er na dydiw

wir fod vn o’r opiniadwyr newydd yn yn amser ni miawn llawer mann

drwy holl gred) ond ny dydiw pobmath ar opiniadwyr drwy’r holl fyd,

ond rhai yma, rhai ackw, vn math yn Germani, vn arall yn Genefa,

vn math arall yn Wittenbyrg, vn arall yn Lloyger, fel hyn yn amriw

3825 leoedd y may amriw opinione.

� Ond yn Mam ni Eglwys Rhyfain, yr Eglwys Gatholig sydd yn

perchnogi holl Gristnogion drwy’r holl fyd sydd ar waskar, ag yn

sampol y hynn y may yn Genefa opiniwn Calfyn, ag mywn serten o

leoedd erill yn Germani, ag yny mysc hwy ny does mo’r opinione ar

3830 sydd yn Lloyger, ond gyda opiniwn Calfyn yn Germani, may’r Eglwys

Gatholig, Eglwys Rhyfain yno.

aAwst. Sermo XLVI, De Pastor., PL XXXVIII, 280

1Wedi’i ddilyn gan vn arall. 2Wedi’i ddilyn gan yn yr vn man 3supra.
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May’n Lloyger opinione o’r neillty, ond ny dydiw opinione gwyr

Germani yn Lloyger, ond gyda’r opinione yma yn Lloyger, y may’r

gwyr Katholig� yn dal gyda Eglwys Rhyfain, o blegid may’r Eglwys

3835 Gatholig Eglwys Rhyfain, fel gwinwdden dan dyfy wedy dosbarthy

ym hob lle, ond may’r opiniadwyr fel bonkyffion di les, wedy torri

ymmeth a bwyall [170] yr hwsmon, ag yn wir llei torred hwy y’r

llawr yno y trigason, ny allyson dyfy a’y dysbarthy y hynan .#. Na

rhyfeddwch fy mod yn gwnythyr day fath ar opinione, o’r Luthernied

3840 a’r Calfenystied, ag y wnythyr y trydydd bath yn Lloyger, o blegid fel

y kewch glowed yn ol hyn may o honyn beth aryth o fathe o opinione,

ag ny dydyn yn sgwarrio am fatterion bychen, ond am � fatterion

pennaf yny ffydd, ie yn gimint a bod yn well gan Lutheranied gordio

a’r gwyr Katholig nag a’r Calfynystied, hyn a weled ag a bryfied pen

3845 fy’r ymrafel ers y chydig o amser yn Anwerp rhwng y gwyr Katholig

a’r opiniadwyr, ag y ddoeth y matter cynn belled ag y bedde raid y

vn o’r dday barti golli’r maes, ag yn wir roedd blaid y gwyr Catholig

yn wanna.

Ond fel y mynnoedd Duw roedd yr opiniadwyr heb gordio, ag

3850 wedy ymranny yn ddwy blaid y Lutheranied o’r naill dy a’r Calfen-

ystied o’r ty °arall, ag y roedd cyn gased gan y Luthernied y brodyr Dyma wrthe y
holldi yr
opiniadwyr yn
llyn

y Calfenystied, ag y darfy yddyn droi at y gwyr Catholig a chymeryd

y parti hwy yn erbyn y Calfenystied, ag yno roedd y [170v] gwyr

Catholig a’r Lutheranied yn drechach na’r lleill, ag yn aplach y’w

3855 gortrechy.

Mawr yr ordiniodd Duw y’w Eglwys yny rhan yma, o blegid ny

by1 etto er amser Crist vn fath ar opiniadwyr os bydden yn eppilio

dim mywn °rhifedi, rhag gorchfygy o honyn rhifedi’r bobol Gatholig Fo hollde Duw
dafode yr
opiniadwyrfo hollte Dduw y tyfode hwy mywn llawer amryw o fathe ony ddelen

3860 y ddadle vn yn erbyn y llall kyn belled ag o’r diwedd y llyngkie vn

1supra.
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math y fath arall.

Hynn y roedd gynt y bobol o’r byd yny arwyddio °wrth adeilad Twr bibil babyl

Twr Pabilon, kynn myned o honyn at y gwaith hwnw roydden y gid

yn dywedyd vn iaith, yn deallt bawb y gilydd.

3865 Felly’r bobol Gristnogawl dry fon ynyr Eglwys °Gatholig mayn yn Mark

cordio ag yn deallt vn y llall mywn vn iaith, hyn yw vn ffydd Gytholig,

ag fel y raeth y gwyr hynny yn erbyn wyllys Duw y adeilad twr1 y

ddringo y’r nef, yno y holltes ef y °tyfode y ammal ieithe fel na alle Holldi y tafode

vn ddeall mo’r llall nagwybod beth a wede.

3870 Felly pen ddel opiniadwyr y adeiliad drwy y balchder ffudd newydd

yn erbyn wllys Duw, yno holldaf [171] ef y tafode ag a oddef yddynt

ymrany mywn amal o fa-� the mewn ffydd heb vn yn kordio a’r llall.

Yn llyn y gwelwch wllys Duw yn darny’r opiniadwyr rhag y myned

mywn rhifedi ywch law’r gwyr Katholig vn amser.

3875 Ag o’r tu arall chwi ellwchos mynnwch farkio maint gofal Duw y

gadw y Eglwys yn ole ag mewn mwy rhifedi na’r opiniadwyr er amser

Crist hyd y rhwan, mawr yn wir afu y ofal y gael y Eglwys bob amser

mewn golini yn rhyw ben y’r byd fel y galle bawb y gweled.

°A hynn ellwch y farkio os gelwch y’ch kof fod Eglwys Grist es Eglwys Grist
es mil o
flynydde yn
amser S.
Awstyn, S.
Chrisostom, S.
Basyl

3880 mil o flynyddoedd yn amser S. Awstyn, S. Chrisostom, S. Basyl a’r

fath saint a’r rhain yn golyo’r holl fyd yngwlad y Groegwyr yng Hon-

stantinobl, yn Affrik, llei’r oedd S. Awstyn, ag yny gwledydd pell

hyny yn llawn Cristnogion Catholig.

Ag yn yr amser hwnw rydoedd y gwledydd yma y gid yn an-

3885 ffyddlon, °heb droi’r ffydd etto, o ddieth yn gwlad ni ne beth bychan Ynys Brydain
ne Ffraink

yn Ffraink, ond golini yr Eglwys ydoedd yny gwledydd pellaf a gwel-

wch oddefiad Duw, fo syrthioedd y gwledydd [171v] hyny y lawer

opinione yn erbyn Eglwys Rhy- °fain, ag a gododdMahomet ag a sod- Pan troed y
Pab hibo fo
ddoyth
Mahomet a
ffydd y Twrk

odd allan ffydd y Twrk, fel y gwelwch y rowran y Twrk wedy gwresgin

1add. supra.
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3890 yr holl wledydd hyny.

Ond merkiwch ordeiniad Duw. Yn yr vn amser ag y dechreyodd

y rhain gwympo y trodd yr holl wledydd yma, Germani, Fflandres,

a’r gwledydd erill o bobparth, yn gymint a chwedy ffydd Grist golli

yno, y roedd yr Eglwys yn disgleirio yny man yny gwledydd yma lle

3895 ny doedd vn Cristion o’i gyfri o’r blaen.

Ag felly y by’r gwledydd yma heb fawr rwystyr arnyn ynghylch

opiniadwyr hyd ony ddoyth Luther, ag er na doedd Luther yn epilio

chwaith llawer, etto rhag ofyn y’r pen yma y’r byd fyned yn rhy bell

allan o’r ffydd fel na bydde Eglwys Grist °yn ole ag yn wisgi, ynyr Y Jeswites a
gwyr erill o
grefydd
brygethu’r
ffydd

3900 vn amser ag y dechreyodd Luther y dechreyodd gwyr o grefydd y

Jeswites a gwyr erill o grefydd brygethy ffydd Grist yn eitha byd yn

India ag � mywn ternasoedd a gaed yn hwyr y rwan, ag y mayn

yn pyrhay etto yn troi brenhinoedd ag amryw dernasoedd yn eitha

byd y ffydd Grist, ag am [172] hyny pet fai’r ffydd yn diffodi yma yn

3905 gwbwl (yr hwnn� beth y rydym yn gobitho nas gwna hyd ddiwedd

y byd), etto fo fydd Eglwys Grist yn ole yn disgleirio, yn fynydd, yn

dref ar ben brynn y bawb y gweled mywn gwledydd erill.

Ag yn llyn y ordiniodd Duw yn dda nod mor serten ag mor hynod

y’r bobol anysgedig y ddynabod yr Eglwys, o blegid pei bay fodd yny

3910 byd y ddynabod Eglwys Grist ond rhysymmy vn a’r llall ny fedre’r

kyffredin farny plei bydde’r Eglwys.

°Ond hynod a hawdd y bawb er y fod yn anysgedig farkio’r dday Day nod am yr
Eglwys

fark yma, fod yn rhaid y Eglwys Grist sefyll yn wastad hyd ddiwedd y

byd, a bod yn rhaid y Eglwys1 Grist fod yn ole drwy holl gred. Darffo

3915 y ddyn er bychaned y synwyr wybod y dday fark yma, f’all yny man

weled a’i lyged a barny a’y ben y hynan para gwmpayni yw’r Eglwys

Gytholig, a ffara vn ny dydiw.

Mi allwn ddwyn a dangos y chwi eirie yr holl saint a’r doctoried

1Wedi’i ddilyn gan duw.
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ereill yn kytyno gyda S. Awstyn yn erbyn yr opiniadwyr yma, ond am

3920 fy mod i kyd ag mor helaeth yn dangos Ysgythyr Lan yny herbyn, ag

ony choyliwch yr Ysgythyr [172v] Lan a S. Awstyn a’r rhysyme eraill

a glowsoch ny choyliwch mo’r doctoried erill er maint a glowsoch.

Ag yma y diweddwn y wythfed pennod.

Y Nawfed Pennod

3925 Yn1 niwedd y pennod diwetha a glowsoch mi ddangosais y chwi

dechreyad Eglwys Grist Ynghaerselem ag o ddyno y tyfodd hi drwy

drafel yr Apostolion o dyrnas y dyrnas ony ddoeth y Rhyfain, lle

darfy y Beder ag y Bawl y fflanny. Ag o’r fan honno ny dydiw’r llyfyr

o Weithredoedd yr Apostolion yn son mwy am dyfiad yr Eglwys.

3930 � O blegid pen dygason hwy Beder a Ffawl hyd yn Rhyfain

llei roedd Duw wedy ordenio planny gwriddyn y ffudd a silfaen yr

Eglwys, Peder y garreg ar yr hwn y darfase yddo adeilad y Eglwys,

ny cheisiason son mwy am dyfiad yr Eglwys allan o Rhyfain, ond

gadel o hynny allan y Eglwys Rhyfain yn bennaf ar holl eglwysi’r

3935 byd, blanny’r ffydd mewn [173] gwledydd erill. Am hyny gan weled

o hanochi gwrs yr Eglwys hyd yn Rhyfain rwi yn gweled yn gymesyr

yny pennod yma yn lle’r trydydd nod y ddynabod Eglwys Grist, a’r

nod sydd y llynn:

Vod yn perthyn y Eglwys Grist yn inig droi tyrnaso- °edd an- Y trydu nod

3940 ffyddlon y ffydd Grist, yn gimint a bod yn natiriol y Eglwys Grist

dyrru2 pobol ar afo allan o’r Eglwys a’y dwyn y Eglwys Grist, ag yn

llynn y dechreyodd Crist y Eglwys. Yn gyntaf ef a dyrrodd3 y’r vnlle

gwmpayni o ddysgyblion, ag alwodd atto y rhai a fynnodd ef, fel y

gellwch weled yny trydydd pennod o Fark.a

3945 Wedy yddo gasgly y’r vnlle ddysgyblon fo’i rhannoedd hwy drwy

aMc 3:13-19

1prif lyth. add. 2droi supra. 3gasglodd supra.
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yr holl fyd ag archoedd yddyn fyned a ffrygethy y holl nasione’r byd,

fel y may’n dangos yny pennod diwetha o Vathew.a Am hyny y dwad

ef wrth y ddysgyblon yny pennod cyntaf o Weithredoedd yr Apostol-

ion yn llynn .#. Chwi a fyddwch yn dystion ymi Ynghaerselem, yn

3950 holl Iuri a Samaria hyd eitha’r byd .#.b Ag yn yr .17. pennod o Ef-

engil Ifan may’n dywedyd wrthyn y llyn .#. Mi a’ch ordeiniais chwi

y fyned ag y ddwyn ffrwyth etc. .#.c A hynn a wnaeth y Postolion

yn ol geirie Crist, pen aython o Gaer Salem drwy’r holl fyd y gasgly

pobol y Eglwys Grist fel y klowsoch o’r blaen, ag y may’n [173v] dan-

3955 gos ynyr .8. a’r .13. pennod o Weithredoedd y Postolied.d Am hyny

may’r nod yma yn cordio yn inig y Eglwys Grist, am y bod yn kasgly

ag yn tyrry pobol anffyddlon y’r vnlle y gorlan Grist.

Ond yngwrthwyneb hyn y gid may’n natiriol y’r °opiniadwyr nyd Natiriaeth yr
opiniadwyr yw
troi defaid
allan o’r
gorlan. Ag o’r
defaid
gwnythyr
bleiddied

kasgly pobol anffyddlon y Eglwys Grist, ond disgwaryd yr Eglwys a

3960 ddarffo y’r gwyr Kytholig y thyrry y’r vnlle, y natiriaeth hwy ydiw troi

Cristnogion defaid Crist allan o’r gorlan a’y� gwnythyr yn fleiddied

o ddefaid.

Ag Eglwys Grist sydd wrthwyneb yn gwnythyr o fleiddied an-

ffyddlon ddefed y Grist. Hyn a farkodd °Crist yn yr opiniadwyr yny A nattyr y
Catholig, o
fleiddied
gwnythyr
defaid y Grist

3965 .10. pennod o Ifane yn galw’r opiniadwyr yn lladron yn dwad y gor-

lan Crist y ladd ag y ddistriwio defed Crist a’y bridwerth.

Y rhogoriaeth yma a farkiodd S. Awstyn yny drydu llyfyr ar ddeg,

a .12. pennod yn erbyn Ffaustus Opiniadwr.f A S. Sierom a fark-

iodd hyn hefyd ar .17. pennod o’r proffwyd Hieremias,g yno y may’r

3970 proffwyd yn son am yderyn ad- °waynoch yn dda elwir petris, ag y Y partris

may’r proffwyd yn dywedyd am y betris y maga hi gowion rhai [174]

erill ni aned ddim o honi hi, ag felly y may pawb ar ysgrifenoedd o

natiriaeth adar yn dywedyd, fod� natyriaeth y bertris y ddwyn yn

aMth 28:19-20 bAct 1:8 cRecte: In 15:16 dAct 8:4-40, 13:1-52 eIn 10:8 fAwst.

Cont. Faust. Mani., PL XLII, 289 gSierom, In Hieremiam, CC LXXIV, t. 167
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lledrad ne o drawsdrais, wie petris arall, ag y gymer yr wie yma a

3975 ddarfu y betris arall y dydwi, ag y ora1 arnyn ony ddelon yn2 gywion,

ag yno pen ddelon yn adar mawr yr ydwaynan lais y mam y hynen

ag y gadawan y betris a ddyg yr wie yn lledrad.

Yr ederyn yma y may S. Awstyn a S. Sierom yny lleoedd a glyw-

soch yn dyfaly’r opiniadwyr, am y bod yn dwyn plant a chywion yr

3980 Eglwys Gatholig yn lledrad o ddierni, am hyn y galwodd yn Prynwr

hwy o’r blaen yn lladron, dyma fel y mayn fel y petrisied yn dwyn

wie yr Eglwys Gytholig o ddierni ag yn iste arnyn.

Hynn y farkiodd Tertulliannus ym hell o flaen S. Awstyn � yny

lyfyr o bwyntie’r opiniadwyr3 yny geirie yma .#. Ny dydiw’r opiniad-

3985 wyr yn ofalis y wnythyr4 bleiddied yn ddefed, ny does ganthyn ofal

y droi pobol anffyddlon y’r ffudd, ond y droi yn pobyl ni allan o’r

ffydd. Yma y mayn yn bostio yn fwy y gwnan y rhai ar sydd yn sefyll

syrthio, ag nyd gwneythyr y rhai ar sydd yn gorwedd godi y fynydd

.#.a Am hynn yn yrvun llyfyr y may Tertullianus yn dangos fod yr

3990 Opiniadwyr yn gwrthwyneby [174v] °y’r gwyr Kytholig fel y du y’r Dysgyblon
Crist a wnaeth
fyw o farwgwyn yn llyn .#. Disgy- � blon Crist a wnaeth rhai yn fyw o farw,

ond yr Opi- °niadwyr sydd yn gwnythyr rhai yn feirw ar sydd yn fyw A’r opiniadwyr
a wna o fyw
rhai yn farw.#.b O blegid y gwyr Cytholig sydd yn dwyn y’r Eglwys y bobol an-

ffyddlon sydd yn farwedig yny henidie, ag yn y dwyn y’r Eglwys ag

3995 yny gwnythyr yn fyw ag yn iach yny henidie.

Onyd yr opiniadwyr yngwrthwyneb hynn sydd yn lladd ag yn

distriwio enidie pobol wrth y dwyn allan o’r Eglwys. Am hyny y mayn

yn gwneythyr rhai yn feirw ar ydoedd yn fyw. Ag y may hyn kyn

wired ag na by yr ioed o-� piniadwyr mywn gwlad yny byd yn troi

4000 pobol anffyddlon y’r ffydd, ond kalyn a wnaython er ioed sodle’r gwyr

Kytholig, a markio ple y darfyse y’r gwyr Cytholig blanny’r ffudd, yno

aTertullian, Lib. de praes. haer., CC I, t. 189 bTertullian, Lib. de praes. haer.,

CC I, t. 212

1isde supra. 2Wedi’i ddilyn gan yn. 3r supra. 4Wedi’i ddilyn gan bleiddi.
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y dechreyen hwythe os gallen ail ddattot y gwaith a ddarfase y’r gwyr

Kytholig y osod y fynydd.

Hynn a farkiodd S. Pawl yn dda ag a rhybiddiodd y Cristnogion

4005 wrth ymadel ag hwynt yn yr .20. pennod o Weithredoedd yr Apostol-

ion yny modd hynn .#. Mi wn y daw ar f’ol i fleiddied rheibis yn ych

mysc, y rhai ny ffarchan1 mo’r defed .#.a

A hynn a ellwchi y weled fod yr opiniadwyr byth [175] yn dilyn

sodle’r gwyr Cytholig y droi’r defed allan o’r gorlan, os merkiwch

4010 yr holl wledydd llei may opiniadwyr heddiw, beth bynnag ydynt ai

Lutheranied ai Cal-� feinystied ay Puritanied, chwi a gewch weled

fod y gwledydd llei mayn ag llei dechreyason yn Gristnogion ffyddlon

kynn dyfod y’r opiniadwyr a’i troi allan o’r ffydd.

A chan fod y nod yma mor siwr a bod y wir Eglwys yn inig yn

4015 dwyn pobol an ffyddlon y’r ffudd, a’r opiniadwyr yn °dwad ar y hol Vn o’r node
gore a golya

ag yny twyllo allan o’r ffydd, mi ddangosa yny pennod yma yn fyrr,

nyd fel y troed holl gred o amser y amser y ffydd Grist drwy drafel

Eglwys Rhyfain a’r rheini ag oedd mywn kytyndeb a’r Eglwys honno,

o blegid hir a fydde ddangos y kwbwl. Am hyny y dangosa i yn inig

4020 may drwy Bab Rhyfain ne drwy rai ar y ddarfase yddo ef drwy’r ffydd

ag oedd yn kytyno ag efo y troid y’r ffydd yn gyntaf yr holl wledydd

yma lle may’r opiniadwyr yn ymddangos yny dyddie yma, a bod y

rhain y gid yn Gristnogion Cytholig ym hell o amser kynn bod son

am Luther a’r holl ffardiel yr heini a ddoeth gydag ef.

4025 °Wedu Beder a Ffawl blanny’r2 Eglwys yn Rhyfain, fo ddoyth Dionysius
Areopagita
disgybl S. PawlDionisius Areopagita, dysgybl S. Pawl a llawer o rai eraill gydag efo

ag y brygethoedd y ffydd yn gyntaf [175v] yn Ffraink fel y may’r hys-

toria yn dangos yn ole. Ny does dowt ddarfod y hwn brygethy ond yr

vn ffydd ag y ddysgyse gan Beder achan Bawl ar ydoedd yn Rhyfain.

4030 °Hynn ydoedd yn3 yman ar ol Crist. Ag ynghylch .2.c. o flynydd- Yn amgylch
doy kant o
flynydde yn ol
Crist y troed
yn gwlad ni y’r
ffydd

aAct 20:29

1Wedi’i ddilyn gan mor. 2Yr ail n supra. 3add. supra.
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oedd yn ol Crist y trodd yn holl wlad ninne y’r ffydd, yny modd yma.

Y brenin oedd ar Bryttanied � y Kymry (o blegid ny doedd son am

Sais ynyr amser hwnw) ynyr oes honno a elwid Lucius, ef wrth weled

ag wrth swn a son am rhinwedde’r Eglwys Gytholig, ag yn klywed

4035 may Pab Rhyfain a oedd yn dwyn tyrnasoedd y ffydd Grist, y Brenin

ar y ben y hynan asgrifennoedd lythyre at Bab Rhyfain a elwid yr

amser hwnw Eleutherius y adolwg y ddo ddanfon rhai y Vryttani y

brygethy yddo ef ag yddy dernas ffydd Grist.

°Yno y gyrroedd y Pab Frugatius a Damianus gwyr dysgedig i’n Troyad y
Cymry y’r
ffydd4040 gwlad ni, yr hwn wyr a droes y brenin a’y bobyl y’r ffydd ag a’i bed-

yddioedd hwy.

A’r ffydd yma a gadwodd yn pobl ni yn dda, ond ar amsere, pen

gododd opiniadwr aryth elwid Pelyn, yn erbyn yr hwn ysgrifennoedd

S. Awstyn lawer. Ond drwy nerth Duw a gwrthe S. Garmon a ddoeth

4045 yr amser hwnw [176] i’n gwlad ni o Ffraink y brygethu yn erbyn

Pelyn, fo ddarfu diffodi yr opinione hyny yny man, ag yno y pyrhadd

yn gwlad ni yn Gatholig drwy Dduw hyd ony ddoeth Luther a’y gyw-

ion y Loyger y fysc y Sayson ar ol � amser Harri 8fed. Ag yno y

kymerodd yn gwlad ninne ran o’r drygoni gyda’r Sayson.

4050 Hynn ymay .S. Bede yny ysgrifenny yny lyfyr kyntaf a’r pedwrydd

pennod.a Ple y roedd Luther a’y ffydd yn yr amser yma, a chwedy

y Bab Rhyfain yn troi ni’r ffydd yno y darfu y’n tyrnes ni ddwyn y

fyny wyr santeiddiol °o esgobion fel S. Dewi o Ddeheybarth a ddan- Dewi S. yn
danfon Padric
y Iwerddon y
brygethy ffydd
Grist y’r
Gwyddeled

fonoedd S. Padric o’n gwlad ni y Iwerddon y wnythyr yno eglwys y

4055 Grist, fel y mayn yn kadw y ffydd a gawson o ddiwrthym ni heddiw

yn well nag y rydymi yny chadw.

Gwelwch fel yroedd Eglwys Grist yn tyfy, Pab Rhyfain yn troi vn

dyrnas, a’r dernes honno yn troi tyrnasoedd erill. Ag felly o vn y vn y

tyfodd ffydd Grist drwy holl gred, ynol yni gymeryd ffydd Grist .4.c.

aBede, Hist., LCL I, Ll. 1 Pen. 4, tt. 28,30
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4060 o flynyddoedd wedy’r Sayson ddwad y’r wlad a’y gwrresgin, am roi

o Dduw yddyn nerth er y bod yn anffyddlon i’n gorchfygy ni am yn

mawr bechodey.

A ffwy meddwchi a’i troes hwy y’r ffydd, yn wir rhaid [176v] yni

adde fod yn pobyl ni mor gynfigennys, er y bod yn Gristnogion, ag

4065 na ffrygethen mo’r ffydd y’r Sayson. Ond fo drefnoedd Dduw yddyn

help oedd well, S. Gregori Pab Rhyfain y kyntaf o’r enw hwnw a

yrroedd fanach y Loyger elwid Awstyn. Y manach yma drwy fawr

wrthe y blannoedd y ffydd yn Sir Gent ag yn Essex, °ag y droes y Awstyn fanach
a fu yr esgob
cynta yng
Haint

brenin hwy y’r ffydd, a hwnn afy’r esgob kyntaf Ynghaint.

4070 A hwn oedd kimint y wrthe wrth blanny’r ffydd, ag y gyrroedd

S. Grigor gennad atto y Loyger yddy rhybiddio rhag y falchio wrth

weled Dyw yn dangos kimint o wrthe drwy y ddwylo ef.a

Hynn y may S. Bede yny ddangos yny lyfyr kyntaf o’y stori, °a Troyad y
Sayson y’r
ffyddchwedi Esgob Rhyfain blanny’r ffudd yn Lloyger, rhai o Loyger a

4075 droes honyn hwynte wledydd erill, o blegid vn o Loyger a elwid

Bonifacius a fyrthyrwyd yny diwedd a bregethoedd gyntaf yn Germani

ag a’y troes hwy y’r ffydd yno.

Yr hwn Bonifacius a yrroedd Esgob Rhyfain y brygethy yddyn, yr

hwn ydoedd ynyr amser hwnnw Gregori yr Ail. Hefyd vn o Loyger

4080 elwid Willibrordus ag vn Snibertus, a Marcellinus a droyson Ffrisia,

Holandia, a Westhffalia y’r ffydd, yr hwn wyr a [177] ddanfonodd yr

esgob ar oedd yn Iork yr amser hwnw y’r gwledydd hynny, yr hwn

esgob elwid Egbertus.

� A ffeth sydd aryth, wedy y’r hain ddwad o Loyger a throi’r ffudd

4085 y gwledydd a glowsoch, rhai o’i dysgyblon hwynte o’r gwledydd hyny,

a ddarfysse yddyntwy droi’r ffydd fel Rhupertus, Eligins, Buccardus,

a droyson y’r ffydd, Bavaria, a Fflandria, a’r deheydir o Ffraink.

Hyn y gid a ellir y weled yn llyfyr Surius o storiay’r saint. Gwel-

aBede, Hist., LCL I, Ll. 1, Pen. 31, tt.106-112
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wch fel y rydoedd yr Eglwys yn chwanegy o dyrnas y dyrnas, ag etto

4090 y gwriddyn yn dwad o ddiwrth Pab Rhyfain, ef yn troi Lloyger, a rhai

o Loyger yn troi Ffrisia, a’r gwledydd a glowsoch, a rhai o’r gwledydd

hyny yn troi Fflandres a rhai eraill.

Hefyd ynghylch blwyddyn yr Arglwydd, 4.c. a 30, y °gyrroedd Troir y Sgotts
y’r ffydd

Celestinus Pab Rhyfain, vn Paladius, y droi’r Scotied, a hwnn a fu

4095 y hesgob kyntaf hwy, ag y wnythyr pen ar hynn o fatter, gwlad fawr

o’r Bulgarians a drodd y’r ffydd drwy Nicolas y kyntaf o’r henw, Pab

Rhyfain, y Bohemia drwy1 Adrianus y pedwrydd, Pab Rhyfain hefyd,

hefyd Norvegia a droed y’r ffydd drwy drafel Styffan y .7. Pab Rhyf-

ain, ag yn yn hamser ni y rwan [177v] may gwyr o grefydd drwy

4100 ordeiniad Esgob Rhyfain yn gweithio beynydd ag yn troi nasione y

ffydd Grist yn eitha byd yn India a’r gwledydd yr rheini lle na doedd

vn ffydd.

Ny ddown ni y benn a henwi y gwledydd dierth eraill, y modd

ag y troyson y’r ffydd, yn yr vn modd ar y klowsoch yr hain, ond

4105 mi a ddangosis y chwi y gwledydd adwaynoch ore2 a’r gwledydd lle

may’r opiniadwyr heddiw yn amla. Yn yr � holl wledydd yma ar a

glowsoch ny doedd son am ffydd Luther na Chalfyn nag vn o honyn

pen droed y rhain gyntaf.

Ond Esgob Rhyfain ne rhai o’y ddysgyblon ef a droes yr hain y

4110 gid y’r ffydd. Yn yr hwn ffydd y pyrhayson hyd ony ddoyth Luther

a’y gwmpayni o fewn y .60. mlynedd yma y’w plith.

Dyma fel y gwelwch y dwad hwy y’r gwledydd yma ym hell ar

ol y bod yn Gristnogion y’w dwyn ailwaith allan o’r ffydd, ond os

mynnwchi wybod e ddarfy yddyntwy erioed droi3 nasiwn yny byd

4115 yn gyntaf y’r ffydd, chwi ellwch weled mewn llyfyr a wnaeth yn hwyr

y rwan marchog o’r Rhodes yn [178r] erbyn Calfeyn y Pen Meistyr

hwy. O blegid y marchog yma ydoedd dryfayliwr mawr y wledydd

1Wedi’i ddilyn gan drwy. 2Wedi’i ddilyn gan ar. 3r add. supra.
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dierth, ag wrth ymkany hono fyned ar vn siwrne y wlad pobol an-

ffyddlon elwid Bressyl ne ffordd arall Gallia An-� tartica y roedd y

4120 gwr da yma yn disyfy kael gwyr o ddysc o Gristnogion gydag efo y

brygethy’r ffydd y’r bobyl yma anffyddlon.

Pen glyby Calfeyn hynn fo ordeiniodd yddo serten o’r Gwyr Newydd

yma o’r gore o ddsyc ar allodd y gael, ag a’i gyrrodd hwy at y marchog

yma. Yny dechreyad fo fy’r marchog yn gwnythyr yn fawr o honyn

4125 yn tybied y gwnaen yno les mawr wrth droi pobol y’r ffydd.

Onyd pen aeth y gwyr ym kany myned at y gwaith, vn a fynne

brygethy ffydd Luther, vn arall °ffydd Calfeyn, vn arall ffydd arall, Ffayly a’r gwyr
gordio

yn gimint nas medren gordio para ffydd a brygethen.

Pen welodd y marchog hynn fo gyrroedd hwy adre at y meistyr

4130 Calfyn drychefen. A hynn y fy’r mann nesaf ar a fy yddyn er ioed

droi nasiwn y’r ffydd. Hynn a ellir y weled mywn llyfyr a wnaeth y

marchog yma yn erbyn Calfyn pen ddoeth ef adre yr ail waith o’y

siwrne, enw’r marchog yw Villegaignon.a [178v] Bellach yny nod

yma chwi a welsoch yn nechreyad y pennod yma fod yn perthyn y

4135 Eglwys Grist droi nasione y’r ffydd, a bod yn natiriol yn erbyn hyn

y’r opiniadwyr � nyd troi rhai y’r ffydd ond y troi allan o’r ffydd.

Ag chwi a welsoch yny darn ola yma fod Eglwys Rhyfain o amser y

amser yn troi rhai y’r ffydd, a chwedy troi y’r ffydd yr holl nasione

yma llei may’r opiniadwyr heddiw yn tario, a dyfod o’r opiniadwyr ym

4140 hell ar yr ol a’y troi allan o’r ffydd. Ag chwi a glowsoch na throyson

hwy yr ioed rai y’r ffydd ond vnwaith yr ymkanyson ag y methodd y

gwaith, am hyny gole yw’r nod yma1 may Eglwys Rhyfain yw Eglwys

Grist, an hwythe sydd opiniadwyr.

Y Degfed Pennod
aVillegaignon, De Cons., myst. sac. et dup. Chr. ob., Paris, (1569)

1add. supra.
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4145 Yn1 y pennod yma y Roir nod ola y ddynabod yr Eglwys a’r °ped-

wrydd nod, nyd am na does vn nod mwy y’w ddangos (o blegid may Y pedwry nod

llawer nyd ychydig), ond am na chyredd yr amser genni y ddangos

ond y pedwar yma. Yny nod yma mi ddangosa fod yr holl wrthe ar a

wnaeth Crist er y dechreyad drwy y [179] ddysgyblon yn gwnythyr

4150 gyda ny ni yn erbyn yr opiniadwyr, ag yma ny ddown i y benn a

dangos yr holl wrthe ag a wnaeth yr holl saint o’n ffydd ni o’r dechre

hyd y diwedd am y bod allan o rhifedi yny byd, a’r llyfre o fuchedde

y saint yn llawn o honyn.

Ond mi a ddangosa y chwi dri2 ne bedwar o wrthe ynghylch y

4155 pethe lleia ar y sydd yn Eglwys Grist fel y galloch farny’r llaill wrth

yr rhain, ag yn °ola mi ddangosa fod Crist wedy rhoi’r nod yma y Ny alloedd vn
o’r Gwyr
Newydd er
ioed ddangos
gwrthe am y
ffydd hwy

ddynabod y Eglwys, ag na allodd vn o’r Gwyr Newydd er ioed ddan-

gos gwrthe yny byd am y ffydd.

Yn gyntaf may S. Bede yny lyfyr kyntaf a’r ail pennod ar bymtheg

4160 yn dangos y chwi y gwrthe yma am ych sant chwi3 S. Garmon. Esgob

ydoedd Garmon yn Ffraink, ag yn amser Pelyn yr opiniadwr ymysc

y Kymry S. Garmon ag vn Lupus esgob hefyd a ddoython y Vryttani

i’n gwlad ni y brygethy yn erbyn y Pelynied ag fel y kymerason long

y ddwad drossodd i’n gwlad ni hwy a gawson wynt a ffob peth yn

4165 hwylys ony ddoython yng hylch kenol y mor.

Yno y bu frwnt gan y Diawl weled S. Garmon yn myned yn erbyn

y ddysgyblon ef, a ffeth meddwch [179v] a wnaeth y Diawl yn erbyn

hynn y geisio rhwystro’r sant, ef a gododd yn ddisymmwth y fath

demestle o wynt a drykin fel na welen o’y llygaid gan dywyllni ag ny

4170 doedd gobaith diank boddi, a’r morwyr yn rhoi’r maes y fyny heb

obaith dienk.

1prif lyth. add. 2Wedi’i ddilyn gan ne bedwar. 3supra.
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Roedd S. Garmon yn kysgy, o’r diwedd hwy dyffroyson ef, ag yno

y dechreyson weddio a’r tonne yn dwad am y penne y’r llong ag y

roedd y llong yn myned rhagddi medd S. Bede nyd drwy drafel y

4175 morinwyr ond trwy weddie. Yny diwedd fo gymeroedd S. Garmon

ychydig ddwr bendigaid ag a’i bwriodd o bob tu, ag yny mann fo

dorrodd y demestl, ag a ddaython yny man y dir y Brytanied i’n

gwlad ni.a

°May S. Bede yn dangos hyn yn halaythach no hyn o lawer. Gwel- Ffudd S.
Garmon a S.
Bede4180 wch faint yw rhinwedde dwr bendigaid, peth koeg yn Eglwys Grist

wrth bethe erill. Gwelwch ych hen sant S. Garmon, gwelwch y ffydd

ef, dyma’r fath sant ag afy yn ych mysg gynt. Gwelwch dybycked

oedd S. Garmon y’w feistyr Crist, yr hwn oedd yn kysgy ar y mor

pen godoedd temystel, ag yno y dyffrodd y ddysgyblon ef, ag yny

4185 man ef a wyharddodd y gwynt. Ynyr vn modd y gellwch [180] weled

yny pymmed llyfyr a’r .4. pennod o S. Bede fel y darfy y vn esgob yn

Lloyger elwid Ifan iachay gwraig y iarll ar ydoedd ers .40. diwrnod

yn glaf heb ally dwad allan o’y stafell, y pysygwrieth ydoedd y llyn:

Gyrry a wnaeth y gwr da iddi y chydig ddwr bendiged ag archodd

4190 iddi yfed peth o hono, ag a’r dryll arall golchi’r fan llei roedd y dolyr,

ag yn yr vn dydd ag y °gwnaeth hi hyn, fo ddoyth yr esgob y ginawa Gwrthe arall

y’w thy hi, ag yny man y rydoedd hi yn barod, yn iach, ag yn lysti

ddigon yny gwsneythy hwy ar ginio.b

Hynn y may S. Bede hefyd yny ddangos yn halaythach. May y

4195 lyfyr ef wedy droi yn Saesneg o’r Llading, yno y gellwch weled gwrthe

yn llawn, wrth y dechreyad yn Lloyger may kant o wrthe etto ellid y

henwi yng hylch dwr bendiged, ond digon yw hyn o’n gwlad ni.

Bellach am fara fferen may gwrthe a ddylech y farkio yn fawr

am y fod wedy Dduw y ddangos pen oedd ymrafel am y ffydd rhwng

4200 gwyr o’r fath ffydd a’r Gwyr Newydd heddiw, y gwrthe sydd yn llyn.

aBede, Hist., LCL I, Ll. 1, Pen. 15, tt. 76-82 bBede, Hist., LCL II, Ll. 5, Pen. 4, tt.

212-14
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Y rydoedd yn amser S. Bernard abad o Ffraink, opiniadwyr1 elwid

[180v] Henricied o vn Harri manach a wrthodysse y ffydd fel Luther.

Hynn ydoedd ers .4.c. o flynyddoedd, yr opiniadwyr yma oedd yn

llosgi delwe, yn2 bwrw y lawr eglwysi, yn gwady gwirionedd korff

4205 a gwaed � yn Harglwydd ni ynyr aberth bendigedig, yn gwady3

ffrwyth fferenne, yn erbyn gweddio dros y meirw a gweddio ar y saint

a llawer o binione erill oedd ganthyn fel y may gan y Gwyr Newydd

heddiw.

°Yr rhain oedd ynghylch Tholonsa yn Ffraink S. Bernard yn abad S. Bernard
abad
Clarevrillis4210 mywn man elwid /Clarevrillis, am hynn y disyfoedd y wlad ar S.

Bernard ddwad y brygethy yn erbyn yr opiniadwyr yma, ynte ny

necadd ond fo ddoyth ag a bregethodd y ffydd yny mysc drwy am-

mal a mawr wrthe fel y may’n dangos yny fychedd ef a sgrifenoedd

Godfridus manach a dysgybyl y .S. Bernard yny drydy lyfyr a’r .5.

4215 pennod o fychedd S. Bernard ymysc llawer o wrthe mayn hwnn am

fara fferen yny geirie yma sydd yn dilyn.

.#. May lle yn yr vn wlad o Dolonsa elwyd Sarlatun. Yma ar ol y

bregeth y bobol a roes at wsnaythwr Duw S. Bernard fel y roedd yn

arfer ym hob lle, lawer o fara y’w fendigo, yr hwnn fara ef a bendigodd

4220 [181] drwy godi fyny y ddwylo a gwnythyr Arwydd y Grog + ag a

ddwad yn llyn: yn hyn y kewchi wybod fod y pethe yn wir ar y rydym

i yn tryfaylio y ddangos y chwi, a bod y pethe yn ffalst ar y may’r

opiniadwyr � yn keisio peri chwi gredy, os kayff ych pobol glifon

chwi iechyd wrth fytta’r bara yma.4 At yr hwnn beth y dwad yr

4225 esgob yrddasol o’r Carnotraus, y Ganfridus mawr, hwnnw yn ofni

na ddyngose Dduw mo’r gwrthe (o blegid roedd ef yno ag yn sefyll

yn nesaf at wsnaythwr Duw) mor glir, os hebre ef, kymeran hwy y

bara drwy ffydd dda hwy gan y iechyd. Wrth yr hwnn y dwad y tad

santyddiol heb ddowtio dim o bwer yr Arglwydd, ag a ddwad, nyd

1y add. supra. 2n supra. 3w add. supra. 4Solidus yn y Llsgr.
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4230 hynn a fynnwn ni y ddoydyd, ond yn wir pwy bynnag ar y fon, ag y

dastio’r bara yma, hwy gan y iechyd fel y gallon wrth hynn dynabod

yn bod ni yn wir wsnaythwyr Duw. Ag yno kimint rhifedi o bobol

gleifon a gafodd y iechid °wrth dastio’r bara yma, yn gimint a bod Gwrthe mawr

siarad o hynn drwy’r holl wlad, a’r gwr santeiddiol yn myned dros y

4235 lleoedd hyny a orfy arno fyned allan o’i ffordd rhag maint kyrchfa’r

bobol yny erbyn, ag a ofnodd fyned yno .#.a Yma y gwelwch yn ole

rhinwedde bara fferen, peth ny dydiw ond bychan o’r bychana wrth

yr efferen a’y rhinwedde, [181v]may bychedd yr abad yma yn llawn

o wrthe. Ag am y gwrthe yma y may y hynan a’y law y hynan ar

4240 ol hynn yn ysgrifenny at y bobol yma o Dolonsa y llynn yny lythyr

deygant ag vn a deigen .#. Rydym � mi yn diolch y Dduw am na

by’n dyfodiad ni attoch yn ofer, yn wir ny thrigason ond enyd gyda

chwi, etto nyd heb ffrwyth, wrth wnythyr o honom y gwirionedd yn

ole nyd yn inig drwy brygethy, ond hefyd drwy weithio rhyfeddode

4245 fo dalied y bliddied. .#.b

Hyn a ddwad S. Bernard yny lythyr attyn yn kalyn geirie S. Pawl

yny lythyr at y Thessalonied y llythyr kyntaf a’r ail pennod y llynn

.#. Ny by’n efengil ni y chwi yn inig drwy brygethy ond hefyd drwy

weithio rhyfeddode .#. c

4250 A S. Pawl hefyd yny lythyr kyntaf a’r .4. pennod at y Corinthied

sydd yn doydyd y llyn am opiniadwyr ar oedd yny mysc hwy .#. Mi

ddo attoch yn fyan ag os bydd wyllys Duw, ag yno y mynna wybod

nyd� pregeth y gwyr beilchon (yr opiniadwyr) ond y nerth hwy yn

gwneythyr gwrthe .#.d

4255 Hefyd y mysc gwrthe y gellwch gynhwyso gweledigaythe ar y may

Duw yny ddangos o amser y amser yny Eglwys y gael o rai ddynabod

y bwer [182] ef. Am hynn y may S. Pawl yn doydyd am weledigaeth

aGeoffrey o Clairvaux, Vita Bern., PL CLXXXV, 225 bBernard o Clairvaux, Ep. LXV

Ad Alvi. Abb. Aqui., PL CLXXXII, 171 cRecte:1 Thes 1:5 d1 Cor 4:19
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a weloedd ef ynyr ail lythyr a’r .12. pennod at y Corinthied y llyn .#.

Ond mi ddo at weledigaythe yr � Arglwydd, mi adwen wr Yngrhist

4260 ers .14. o flynydde (para vn ai yny gorff nys gwnn, ne allan o’i gorff

Duw a wyr) yr vn gwr yma wedy gymeryd y fyny y’r drydydd nef, ag

mi wn yr vn gwr (para vn ai yny gorff ai allan o’i gorff nys gwnn, Duw

a’i gwyr) y fod ef wedy y ddwyn y Byradwys a chlowed o hono ef eirie

dirgel, y fath eirie nall gwr ddoydyd dim o honyn .#.a

4265 Hynn y gid a ddwad S. Pawl am dano y hynan.1 °A hyn a ddwad Y proffwyd
Joel

y proffwyd Joel yny ail pennod, y bydde y mysc Cristnogion y fath

weledigaythe a hynn, yny geire yma .#. °Ych meibion chwi a’ch Proffwydo
gwledigaythe
briddwydomerched a broffwydan a’ch gwyr ifaink chwi a gayff weled gweled-

igaythe, a’ch rhai hena chwi a gaiff friddwydo briddwydon .#.b

4270 Ag yn llyn y kafodd S. Piter weledigaeth ynghylch yn troi ni y

Gentilied y’r ffydd, y weledigaeth ef oedd llenllien yn llawn o bob

math ar ynefiled yn lan ag yn fydvr, ag yno llais o’r nef yn erchi

yddo ladd a bwytta o honyn y gid.c Hyn sydd yn ysgrifenedig yng-

hylch Peder2 yny degfed a’r vn pennod arddeg o Weithredoedd yr

4275 Apostolion, am hyny ny dydiw’r gweledigaythe yma [182v] yn beth

ofer ag yn chwedle gwanwyn, ond yn arwydd a roes Duw y ddynabod

y Eglwys y mysc pethe erill o amser y amser.

Vn ne dday o’r gweledigaythe yma chwi a gewch glowed yn ych

gwlad chwi ych hynen ar yr amser yma y rybiddio pawb y dario yny

4280 ffydd. Vn a sydd y llyn: may gwr� yn fyw etto yn Lloyger ar a fu er

hir o amser yn opiniadwr er bod llawer yn keisio y droi ef y’r ffydd.

Hwnn a fu es pymm mlynedd bellach yn agos a marw ag yny ddolyr

fo fentriodd dentio Duw, ag y ofyn arwydd gan Dduw fel y galle wrth

farw ddynabod y ffydd ar oedd wir, fel y galle gadw y enaid.

4285 Vel y roedd ef yn llynn yn gorwedd ag yn gweddio y ny galon,

a2 Cor 12:1-4 bJoel 2:28 cAct 10:10-16, 11:5-10

1Wedi’i ddilyn gan a hyn. 2Wedi’i ddilyn gan yny.
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fo wele dan yn ole yn1 yr ystafell wrth erchwyn y welu, a llawer o

ddwylo o amgylch y tan. A’r dwylo yma oedd yn kymeryd peth aryth

mywn� rhifedi o lyfre’r kyminwyn y Gwyr Newydd ag yny taflu y’r

tan y’w llosgi, ag a gorason y llyfre yddo ef yn ole y’w darllen, ag

4290 yno hwy a’i taflyson y’r tan y losgi, ag yno hwy aython ymmeth. Ny

weloedd ef ddim honyn mwy. Mi allwn henwi’r gwr yma a’r lle llei

mae’n tario a’r tystion y’r hwn y dwad ef er hynn beder blynedd ar

ol hyn. Ag a dwad yddyn yn fynych drwy [183] lawer o dyngy fod

hyny yn wir, fel y roedd ef yn edrych am farn gar bron Duw, ag etto

4295 peth rhyfedd may’r gwr hyny etto yn opiniadwr heb droi y’r ffydd ag

etto heb wady hynn byth ond y wranty’n wir.

Hefyd y roedd mywn man yn Lloyger es dwy flynedd bellach wr

o’r hen ffydd a’r gwr yma ydoedd heb fyned y’r llan2 y gymyno y bara

gwenwynllyd hwy ond o’r diwedd fo fy’r prokatwyr mor dost wrtho

4300 ag a ddywedyson y presentien ef ony ddoe y’r eglwys. °Yno yr ofnodd Y mynystr yn
roi ki du y’r
dynionrhag kolli dda bydol ag a ddoyth y’r llan yn erbyn y gydwybod, ag a

ganfu ar bob3 gwaith ag y rhoe’r y mynester y bara y bob dyn gi du

anferth yn dwad, ag hwy4 °yny gymeryd o law y mynester. Dyma sampal
fawr

A’r weledigaeth yma aeth kynn belled o fewn kalon y gwr5 yma

4305 yn gimint a syrthio hono yn glaf a myned adre ag ny chododd byth.

Dyma fel y rhoes Duw gennad y rai weled yn ole drwy weledigaeth

ddrygoni’r opiniadwyr fel y galle bobol synhwyro a dwad y’r gwirion-

edd, ag ym ochel a’y brynti hwy.

Mi a greda fod hynn kyn wired ag y kredaf ddim ar law dyn am

4310 y mod i wedy kael gwybod fod hynn yn wir gan wr bonheddig onest

ar ydoedd yny wlad hono [183v] ar yr amser hwnw ar y sydd yn

doydyd fod hynn kyn wiried ag all dim fod.

�Mi wn na wna llawer ond chwerthin gwatwar am ben y chwedle

yma, ond ny ellir y llestyr, ny does gen i ond atteb yddyn fel yr ateb-

1Wedi’i ddilyn gan yr. 2Wedi’i ddilyn gan yr llan 3add. supra. 4add. supra.
5add. supra.
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4315 oedd S. Ciprian yny llyfyr kyntaf o’r nawfed llyfr yn llynn .#. Er fy

modi yn gwybod fod briddwydon yngolwg rhai yn bethe y chwerthin

yny kylch, a bod gweledigaythe yny golwg hwy yn ffolineb, ond yn

wir y fath ddynion a’r hain ar sydd � yn well ganthyn gredy yn

erbyn y ffeiriad na chredy y ffeiriad.

4320 Ond ny does dim rhyfedd am doydyd o’y frodyr (Gene 27)a am

Sioseff, dakw’r briddwydwr yn dyfod .#.b

Dyma fel y gwelwch ag y klywch wrth sampwl S. Peder, S. Pawl,

a thrwy bryffydolieth y proffwyd Joel na dydiw’r gweledigaethe yma

chwaith pethe koeg, onyd pethe ar y may Duw yn ymmarferol o’y

4325 dangos yny Eglwys y gynffordio y Cristnogion, a hefyd chwi a glows-

och serten o wrthe yn dangos � yny pethe lleia fod yn ffydd ni yn

Gristnogawl. Ie, a rhai o’r gwrthe a darfysse y Dduw o bwrpas y

dangos pen oedd y ffydd yn ym rafel fel y may heddiw. [184] Ny

down ni o ben a dangos y chwi y drydydd ran o’r gwrthe ar y sydd

4330 yn ysgrifenedig ar a wnaeth rhai o’n ffydd ni, a’r fath ddynion ag nall

y Gwyr Newydd glywed son am danyn.

S. Thomas Aquinas, vn o’r brodyr duon yn iachay gwraig o’r klwy

newydd wrth dwitsio o heni gwrr y gadach ef, °fel y may’n dangos Brodyr duon
yn gwnythyr
gwrtheyny fychedd ef, S. Dominik, S. Benedictus, S. Bonaventure, brodyr

4335 duon a gwyr o grefydd ydoedd yr rhain y gid, may bychedd hwy yn

llawn gwrthe, a mil mwy ellid y henwi.

Y fath yma ydoedd Beyno yn gwlad ni. Beth oedd ef ond manach

moel. Chwi wddoch lawer o’y wrthe ef, fel y kododd ef °S. Gwenfrewy Beyno manach
moel yn codi
Gwenfrewi o
farw yn fyw

o farw yn fyw, a ffara fodd meddwchi. Edryched y neb a fynno yn yr

4340 hen lyfre, fo gayff weled may trwy weddio y gwnaeth ef hynn, ag yn

enwedic drwy ffrwyth yr yfferen a ddwad ef gar bron y korff kynn y

chodi yn fyw ag yn iach.

Os gofynnwch e wnaeth vn o’r Gwyr Newydd wrthe er ioed °ny Gwrthe y Gwyr
Newydd

aRecte: Gen 37:19 bCyprian, De Zelo et Liv., PL IV, 257
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does dim yn atteb ond darfod y Galfyn wnythyr vn waith wrthe, fel

4345 y dangosis y chwi mywn ysgrifen kynn hynn ony dydiw fyng hof

i yn ffaylio ymi. Onyd y gwrthe oedd ddarfod yddo gyflogi dyn y

gemeryd arno farw a gadel [184v] y °gario ar elor y’r llan, ag yno Gwrthe Calfyn

kodi o hono y fyny pen alwe Calfein arno, fel y galle’r bobyl dybied

y fod yn gwnythyr gwrthe.

4350 °A hyn a fy: ond pen doyth ef y’r llan y alw’r dyn y roedd y dyn yn Dyma’r fan
nessa afu y vn
o’r Gwyr
Newydd
wnythyr
gwrthe

farw yn sickir, ag ny chodes ef etto er gwaith Calfein, yno y krioedd

gwraig y dyn ar Galfein am ladd y gwr hi, ag fel dyma’r gwrthe kyntaf

a’r diwethaf a wnaeth Calfein.

Ag ynte Luther fel y klowsoch yn yr vn sgrifen a ddangosoedd

4355 wrthe vn waith wrth gymeryd arno ddilyfro merch °ar y roedd kythrel Gwrthe Luther

yndi, wedy Luther fyned y fywn cappel a chay’r drws arno yn dynn

heb neb y mywn ond efo a’r ferch, fo ddarfy’r kythrel y hondlio ef felly

na fedre am y grogi ygoryd mo’r drws y fyned allan, ond gorfod y vn

o’y ddysgyblon ef fwrw bwell atto ef drwy’r ffenestr y dorri’r drws. Ag

4360 yno y by dda gantho gael diank a gadel y kythrel yn llonydd.

Ond chwi a gewch etto ynol hynn glowed llawer o wrthe am yn

ffydd ni mywn amal faterion a ffyngkiey. Bellach y ddiweddy’r pen-

nod a’r nod yma rydychi yn gweled fod gwrthe ar yn tu ni, ag na

does yr un ar blaid yr opiniadwyr ond may Crist yn rhoi gwrthe yn

4365 hynod [185] y ddynabod yr heini ar y fo yn kredy yddo yn gyfion yn

y pennod ola o Fark y llynn .#. °Y gwrthe yma y ganlyna yr haini Promis Crist

ar a gredo yno i, yn fy enw i hwy a fwrian allan gythreilied, hwy a

draythan ieithe newydd, hwy a gan godi fyny sarthod, ag os yfan

ddim gwenwyn ny wna ddim aniwed yddyn .#.a

4370 Ag am fod yn rhaid y bawb adde fod Dduw gyda’r neb ar y fo yn

gwnythyr gwrthe drwy y nerth ef, y Postolied a’r bobol Gristnogawl

yny dechryad yny .4. pennod o Weithredoedd y Postolion oydden

aMc 16:17-18
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yn gweddio yn llynn .#. Ag y rowran Arglwydd edrych ar fygythion

yn gelynion ni, °a dod y’th wsnaythwyr di brygethy dy air di yn hyf Gweddi y
Cristnogion

4375 ddigon, yn hynn, ystyn o honod ti dy law, y iachay y rhyfeddode ag

y wrthe a’y gwneythyr yn enw dy fab santyddiol di Iessu .#.a

Ag y llynn y darfy y Dduw wrando ar y gweddie, fel y may’n dan-

gos yny pennod olaf o Fark y llynn .#. Yr Apostolied aython ag y

brygethyson ym hob lle a’r Arglwydd yn gweithio gyda yn hwy, ag

4380 yn gwrantu y prygethiad hwy drwy wrthe yn kalyn .#.b Dyma fel y

gwelwch nod digon hynod ar y may Crist o’y ene y hynan yn gyntaf

yny ddangos, a’y ddysgyblon ef yn gweddio am y fath nod a hynn y

gwilyddio y holl elynion. [185v]

A hynn yn wir y sydd gwilydd mawr yddyn, gweled � kimint o

4385 wrthe yn Eglwys Grist ymysc brodyr duon a llwydion, mynachied,

abadoedd, a’r fath bobol na fyn y Gwyr Newydd son am y henwe.

Am hynn ffol yw’r neb a greda yddyn hwy heb weled mo’r fath nod

yndyn hwy, ag y ddarfy y Grist ddangos y bydde yn yr heini a grede

yddo ef.

4390 Yr Unfed Pennod ar Ddeg

Hyd1 yn hyn y darfy ymi ddangos y chwi drwy bedwar mark ddy-

nabod Eglwys Grist rhagor opinione dieithrol disbarthis. May llawer

o fodday mi a wn y ddynabod Eglwys Grist rhagor opinione ofer, ond

ymhylith y cwbwl ny fedrais i weled yr vn mor hynod ag mor hawdd

4395 y ddeall y mysc y kyffredin ag yw’r pedwar nod yma, o blegid am y

kyntaf °y pery Eglwys Grist o amser Crist hyd ddiwedd y byd, chwi a Y nod cynta y
pery Eglwys
Grist hyd
ddiwedd y byd

glowsoch yr Ysgthyr Lan a’r doctoried yn dangos yn ole. Ag heb law

hyn chwi a glowsoch yr opiniadwyr y hynen yn adde na byon hwy

dros [186] fil o flynyddoedd, am hyny ny allan hwy fod yn bobol y

aAct 4:29-30 bMc 16:20

1prif lyth. add.
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4400 Dduw ond yn opiniadwyr.

°Am yr ail nod, chwi a glowsoch drwy’r Sgythyr Lan a’r gwyr san- Yr ail nod y
bydd Eglwys
Grist yn oleteiddiol fod Eglwys Grist bob amser mywn golini yn wyneb y byd, yn

fynydd, yn fryn, yn graig, yn dref ar ben brynn, ie chwi a glows-

och y bydde Eglwys Grist drwy holl gred ym hob lle, ag y bydde yn

4405 passio mewn rhifedi yr Iddewon a’r opiniadwyr. Ond chwi a glows-

och ag ydych yn gweled a’ch llyged yr opiniadwyr (os byon kynn

amser Luther, y peth ny dydiw debig y fod yn wir) etto y roydden

kyn fychaned y nerth a’i rhifedi a’i ffrwyth fel y roedd Esgob Rhyfain

yny kadw a’y penne dan y dwr yn wastod fel y may etto er y mayn yny

4410 ally, ag o doydden o flaen Luther roydden yn ddirgel mywn tylle fel

na doeddyd yn gweled dim o honyn, ag etto ar yr amser1 yma chwi

ellwch weled na dydyn drwy holl gred, ag na dydyn ddim mywn rhif-

edi yn gimint a’r gwyr Kytholig, a’y bod yn llai rhifedi na’r Iddewo, y

peth ny ddyly pobol Grist. Am hyny y gid ynyr ail nod yma ny dydyn

4415 Grisnogion ffyddlon.

°Yny trydydd nod mi a ddangosais allan o’r Sgythyr Lan a’r doc- Y .3. nod fod
Eglwys Grist
yn troi pobol
y’r ffydd

toried fod yn perthyn y Eglwys Grist droi pobol an ffyddlon y’r ffydd,

a hynn a bryfiais y fod yn kordio yn inig i’n Eglwys ni. Hefyd yno y

klywsoch fod yn natiriol [186v] y’r opiniadwyr galyn ol sodle’r gwyr

4420 Kytholig a throi allan o’r ffydd lle darfysse y’r Crisnogion blanny’r

ffydd. Am hyny mi a ddangosais fod yr holl wledydd yma llei may’r

opiniadwyr yn tario wedy troi y’r ffydd lawer o amser kyn son am

dan vn o honyn hwy, am hyny y gid wrth y trydydd nod ny dydyn

yn perthyn y Dduw ond yn aylode y’r Kythrel.

4425 °Yny pedwrydd nod chwi a glowsoch drwy farn Sgythyr Lan y Y 4 nod am
wrthe

bydde raid y’r heini a fydde yn prygethy ffydd Grist ddangos gwrthe

heb law y prygethey a bod Duw wedu addo, ie wedy dangos gweled-

igaythe yddy bobol ef yn amal y’w fforddio a’i sickray yny ffydd. A

1r supra.
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hynn y gid a ddangosason y fod yn kordio i’n Heglwys ni heb yr vn

4430 yddy Heglwys hwy, am hynny ny dydyn blant y wra-� ig briod ond

bastardied.

Bellach gan gael o honoch ddynabod yr Eglwys a gweled fod

yr holl farkie yma yn kordio y Eglwys Ryfain heb yr vn o honyn

yn kordio y’r opiniadwyr, y wnythyr penn ar yr holl fatter yma o’r

4435 Eglwys mi a ddangosa y chwi yn fyrra y gallw fod yn rhaid y bob

Cristion ydeiliad y holl ffydd ar yr Eglwys. Er dayed a fo y ddysc,

etto fod yn rhaid yddo wrando ar yr Eglwys y ddeallt yr Ysgythyr

Lan, ag y wybod beth sydd y’w [187] gredy ym hob amriw bwnk,

ag yno gan gael o honoch o’r blaen ddynabod plei may’r Eglwys a

4440 ffara fodd y may y dynabod, ag yma yn ol hyny wedi kael yr Eglw-

� ys fod yn rhaid y chwi gredy’r Eglwys ym hob pwnk o’ch ffydd,

ny bydd yn ol hynn ddim y chwi ynol mewn matter yny byd ar afo

gennych yn ddowtys, ond doydyd o honoch y kredwch bob peth ar

y may Eglwys Grist yny ddoydyd er na bo mo honoch yn deall mo’r

4445 peth.

Ag yma kynn dechre rhaid yw dangos yr ymrafel ar sydd rhyngon

ni a’r opiniadwyr yny pwnk yma, hwy a fynan y bawb er bychaned

y synwyr, er lleied y ddysc, er prinned y ddeallt ef, pen ddel yny

feddwl fatter dowtys yny ffydd yddo chwilio yn ddyfal ag yn fanol yr

4450 Ysgythyr Lan, ag yno kredy fel y bo’r Sgythyr Lan yn dangos yddo,

ag ony bydd son am y peth yn yr Sgythyr Lan ny fynan son am gredy

hwnw.

Onyd chwi gewch weled yn ol hynn para wrthyndra�mawr sydd

yn yr opiniwn yma, a ffeth a ddarfu syrthio y’r opiniadwyr am yr

4455 opiniwn yma. Ond y may’r gwyr Kytholig yn erbyn, ag yn erchi y hen

ag ifank, mawr a bychan, dysgedig ag anysgedig, ffol a synhwyrol

wrando ar bennaeth yr Eglwys ym hob matter dowtys mywn ffydd,

am fod yr Ysgythyr Lan yn anodd y deallt [187v] yn gymint na does
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neb a feder er dayed y synwyr a’y ddysc ddywedyd meddwl yr Ysbryd

4460 Glan ynyr Sgythyr Lan ond pennaeth yr Eglwys.

Am na roes Duw ymi nag tithe, y hwn yma, y hwn ackw, y’r wlad

yma ne y’r wlad arall rodiad y ddeall yr Sgythyr Lan, ond yn inig

yddy Eglwys y rhodd ef y� rhoddiad yma y ddeall ag y farny mywn

holl faterion dowtys, a hyn ydoedd anghenrhaidol y Dduw ordeino

4465 y llynn yny Eglwys, os mynne yddi fod mewn ordor gymhessyr yny

byd.

Vel y gwelwch yn rhaid hefyd ym hob ternes ddayarol fydol, fel

yn Lloyger, may yno gyfreth yn ysgrifenedig, ond pei bay’r brenin yn

gadel y bawb ar y ben y hynan ddeallt y gyfraith yma, para ordor

4470 a fydde meddwchi yn Lloyger. Pawb yn wir a ddealle’r gyfreth yn

ol y wyllys y hynen, y lleidir a fedre ddwyn deallt a’i kadwe rhag y

kordyn.

Ag felly pawb a fydden fyw fel y mynnen y hynain, ond chwi a

welwch ddarfod y’r1 brenin ordeinio drwy � holl Loyger iestyssied

4475 y farny ag y ddeall y gyfreth mywn pyngkie dowtys a bod yn rhaid

y bawb sefyll wrth y barn hwy. Ag os metha gan yr holl iestyssied

o’r wlad farny’r matter, o’r diwedd fo [188] ddoyr ag efo y’r faink

ywchaf, ag yno darffo kael barn. Ny does fodd na bo rhaid sefyll wrth

y farn� honno, gwelwch fod yn anghenrreidiol yr ordyr yma mywn

4480 materion bydol, y rhai sydd hawsach y deall a’i trinio na materion

ysbrydol.

A hefyd yny kwrt bydol yma penn ddarffo yddynt mywn matter

dowtys dringo o faink y faink hyd ony ddel y’r faink ywchaf, yno ny

all fyned ym hellach, ond rhaid yddo sefyll wrth y farn beth bynnag

4485 a fo hi ay kyfion ai anghyfion, ny2 does yddo le arall y achwyn ond

bod yn fodlon.

A hynn sydd wir fod gwyr yn fynych yn barny mewn materion

1r supra. 2Wedi’i ddilyn gan does y.
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bydol ar gam yny faink ywchaf, ag etto may’r fath ordyr ymysc pobol

fod yn rhaid sefyll wrth y farn honno, ag ony de ny bydde ordyr y ny

4490 byd ymysc dynion, o blegid rhai a ddywede bob amser er kyfiawned

a fydde’r farn y bod yn anghyfiawn.

Ag yn yr vn modd ag y gwelwch mywn tyrnas fy-� dol y gwnaeth

Crist yny Eglwys wrth fyned y’r nefoedd, fo a sodoedd vn yn ben ar

yr holl Eglwys. A ffwy bynnag a fydde yn ol hwnnw y fod fyth o

4495 amser y amser yn barny materion dowtys yny ffydd. [188v] Chwi a

welwch fod hyn yn rhaid mywn materion bydol ym hob tyrnas fod

gan y brenin vn faink ywchel llei gall pawb ddwyn y materion os

palla gan y iestysied o’r holl wlad farny.

Velly Crist, am fod yn rhaid y’w Eglwys ef fod drwy yr holl fyd

4500 nyd yma nag ackw, roedd yn angen rhaid yddo ef osod vn barnwr at

yr hwnn y bydde rhaid y bawb ddwad o holl gred y ofyn kyngor. Ag

� yma y gwelwch mor ddireswm ydiw’r opiniadwyr o Loyger. Mayn

yn dywedyd may’r brenin ne’r frenhines o bob tyrnas sydd raid yddo

farny mywn pob materion bydol ag ysbrydol.

4505 Felly may Eglwys Grist chwi a welwch yn Ffraink, yn Yspaen,

yn Lloyger, ym hob gwlad drwy holl gred. Pei bay wir fod yn rhaid

y’r brenin farny ym hob ternas mewn materion ysbrydol, fo fydde

amryw ffydd am bob tyrnas, brenin Ffraink a fynne vn ffydd, brenin

Lloyger vn arall, brenin Spaen vn arall, yno y bydde ordor wych yn

4510 Eglwys Grist a ddlye gadw’r vn ffydd Gatholig ym hob pwnk drwy

holl gred. Chwi ellwch weled yn dda y myne bob brenin ffydd ar

neillty, pei bai hyn wir gael o honyn farny fel y mynnen, o blegid

mewn mate[189]rion bydol, chwi a welwch y kyffelip, pam y may vn

math ar gyfreth fydol yn Lloyger, a math arall ar gyfreth fydol yn

4515 Ffraink, a math arall mywn ternasoedd erill, yn wir ny does achos

yny byd ond am fod pob prenin yn gwnythyr y ny dyrnas ef y gyfreth

fydol a fyno.
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Yn yr vn1 modd, pei bay bob brenin yn kael barnymywnmaterion

ysbrydol, fo fynne bob vn o honyn gyfreth ysbrydol bob vn yngwrth-

4520 wyneb y llall. Ag yma y gellwch weled yn ole fod opiniwn y Gwyr

Newydd mewn hynn o fatter heb reswm yny byd, o blegid os gofyn-

nwch yddyn pam na dydiw Pab Rhyfain yn benn barnwr yn Lloyger

mywn matterion ysbrydol fel y may drwy holl gred, °hyn atteban na Atteb ffol yr
opiniadwyr

all neb fod yn farnwr mywn matter yny byd ysbrydol na dayarol yn

4525 Lloyger ond y neb a fo wedy eni yn natiriol y fod yn frenin yn Lloyger,

ag am na does achos yny byd y Bab Rhyfain ag ny ddwaid y hynan y

fod ef drwy enedigaeth yn frenin dayarol ar dernas Loyger, am hyny

meddan ny all fod yddo ddim y wnythyr yn Lloyger. Gwelwch wrth

y rheswm yma [189v] y gallen fwrw S. Piter heibio, na chae medlio

4530 yny materion ysbrydol hwy pi bai fyw am na doedd ef drwy ened-

igaeth yn frenin dayarol natiriol yn Lloyger, ond pysgodwr2 tlawd o

wlad ddierth.

Ie, a thrwy farn y parlament yn Lloyger hwy archen yddo fyned

ymeth heb fedlio yny materion hwy, ie peth sydd fwy na hyn allan o

4535 reswm, pei bay Grist Mab Duw yn Prynwr ni, ar y ddayar yma yny

gnawd fel ag y by, yn hwy a’y bwrien ynte heibio fel na bydde fodd

yddo sylensio pennaeth na thernas ysbrydol yny byd yn Lloyger ony

alle brifio yn ole y fod o fam a thad yn ayr kyfion y goron Loyger,

ag er sialensio o hono drwy enedigeth fod yn frenin hwy a drawen

4540 dyrnod ne dday kynn y rhodden yddo y goron.

Ond y rydoedd Grist mor bell o ddiwrth medlio mewn brenhinieth

ddayarol yn gyment a’i fod ef yn adde yny .3. pennod ar .15. o Ifan y

llyn .#. Ny dydiw fynhernes i o’r byd yma .#.a Hyn yw ny dwi frenin

dayarol mywn lle o’r byd [190] ar gyrff rhai, ond fy mrenhinieth i

4545 sydd ysbrydol ar enidie yr holl fyd, wrth hynn y gwelwch y bydde

raid yddynt wrth yr vn rheswm ag y mayn yn gwady odyrdod Pab

aIn 18:36

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan th.
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Rhyfain yny mysc, wady� hefyd awdyrdod S. Piter a Christ hefyd,

am na doedd vn o’r rhain yn frenin dayarol natiriol yn Lloyger.

Bellach wedy chwi weled yr ymrafel rhwng y gwyr Kytholig a’r

4550 Gwyr Newydd, mi ddangosa yn ole ag yn fyrr, allan o’r Ysgythyr

Lan fod yn rhaid y bawb gredy odydddod yr Eglwys ym hob matter

dowtys ag a ddangosa roi o Dduw y ras ef drwy’r Ysbryd Glan a’y

roddiad y’r Eglwys y ddeall y gwirionedd ym hob matter o’r ffydd

a ffrwyth yndo, fel na bo fodd y’r Eglwys farny ar gam (°fel y gall Ny all yr
Eglwys fynd
dros y ffordd4555 barnwr mywn materion bydol) am fod Duw wedy rho i rhoddiad y’w

Eglwys a’i Ysbryd y’w rhioli fel na all fyned dros y ffordd, na cham

ddeall matter o ffydd.

A hyn a gewch y weled yn ole drwy farn yr Ysgythyr Lan a’r gwyr

santyddiol ar a fy yn ol Crist yn hen dade ni. Am gyngor yr Ysgythyr

4560 [190v] Lan y bawb pen ddel matter dottiedig y’w feddwl ef, dyma’r

kyngor y mayn yny roi ynyr .17. o Ddewtronomi, may’r geirie yma

.#. Os gwely °y farn gydach di yn galed ag yn ddowtys, rhwng gwaed Cyngor yr
Ysgythyr Lan

a gwaed, achos ag achos, lipri a di lipri, ag os gwely eirie estyssied

o fiawn dy borth di yn ymryfaylio, kwod a dos y’r lle a ddewisoedd

4565 yr Arglwydd, a dos at yr yffeiriad o gynedleth Lefi, ag at y barnwr

ar y fo yr amser hwnnw, a gofyn yddyn hwy, yr hain a ddengys yti

wirionedd y farn, a rhaid yti wnythyr beth bynnag a ddywetton hwy,

ar y sydd yn rhioli yny fan ar a’y ddewissoedd yr Arglwydd, an hwy

a’th ddysc di ar ol y gyfraith ef, a rhaid yti galyn y barn hwy ag na

4570 thro y’r llaw dde nag y’r llaw asse .#.a

� Gwelwch gyngor yr Ysbryd Glan ynyr Hen Destment wrth y

bobol ffyddlon kyn amser Crist.

Roedd ganthyn hwy yr amser hwnw gyfreth Dduw yn ysgrifenedic

ynyr HenDesment, ag er y fod nyd archodd Duw yddynmywnmatter

4575 dowtys redeg a darllen y gyfreth oedd yn [191] ysgryfenedig, a barny

aDeut 17:8-11
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o bawb wrth yr ysgrifen, ond ef archoedd yddyn fyned at yr yffeiriad

y’r lle ar a dyrfase y’r Arglwydd y ddewis.

�Hefyd roedd gan y bobol ffyddlon yma vrenhinoedd ne rhiolwyr

bydol bob amser, ag etto nyd archodd Duw yddyn gymeryd barn y

4580 brenin na’r rhiolwr bydol mywn matter ysbrydol, ond barn yr yffeir-

iad.

Ag yn yr vn llyfyr a’r pennod may’n doydyd y llyn .#. Pwy bynnag

a falchio heb wnythyr yn ole orchymyn yr yffeiriad ar a fo yr amser

hwnnw yn gws- °naythu yr Arglwydd dy Dduw di, y dyn hwnw y gayff Cyngor y
ffeiriad ag nyd
cyngor brenin4585 marw drwy farn y barnwr, a thynn drwg o blith Israel. A’r holl bobol

yn gwrando a ofnan, fel na hwyddo neb o hynn allan drwy falchder

.#.a Gwelwchi y fod yn dywedyd fod yn rhaid y bawb wrando ar

orchymyn yr yffeiriad mywn pethay ysbrydol, nyd gorchymyn brenin

na brenhines.

4590 °Am hyny y dwad y proffwyd Malachias yn yr ail pennod o’y bryf- Genay yr
effeiriad y sydd
yn cadw’r y
gyfreth

fydoliaeth y llyn .#. Genay yr yffeiriad sydd yn kadw’r gwybodaeth,

ag o’y enay ef may’n rhaid yddyn ofyn y gyfreth .#.b [191v]

Am hyn yr achwyne S. Athanasius yny amser ef a’r opiniadwyr1

heb ordor yny byd ganthyn. Yn Apologetico .2. may’r sant yma yn

4595 dywedyd yny moddion hyn .#. Para fodd y beiddian alw’r � gan-

lleidfa honno yn gyngor lle y bo iarll yn bennaf #.c

Gwelwch ny fynne y sant yma alw kyngor yny byd y’r vn lle yng-

hylch materion ysbrydol llei bydde iarll ne wr llug yn rhioli, Duw

edrycho fod hynn yn Lloyger yn gyffredin.

4600 Hefyd may’r vn sant yny lythyr at yr heini ar sydd yn tario ar

neillty mywn krefydd yn llyn .#. May’r ymerodr yn cymeryd arno

adel y’r esgo- °bion varny2, ond er hynn y gid may ef yn gwnythyr Dyma farn
Sant

y peth a welo ef fod yn dda. Os barn yr esgobion yw hon, beth y

aDeut 17:12 bMal 2:7 cAth. Apol. cont. Ari., PG XXV, 263

1y add. supra. 2add. supra.
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sydd y’r ymerodr a wnelo a hi, ond yngwrthwyneb hyn, os dydis yn

4605 gwnthyr y peth yma drwy ddwrdiad Cesar, beth a wna gwyr ag enw

esgobion arnyn. Para amser er dechreyad y byd y klowad fod barn

yr Eglwys yn cael awdyrdod gan1 yr ymerodr, ne para amser er ioed

y by hyn yn lle barn. Fo fy [192] lawer o gynghore o’r blaen, fo fy

lawer o farne y’r Eglwys, ond nyd ymkanodd y tade roi’r fath bethay

4610 a hynn er ioed ym henn y Prins, ag ny wnaeth y Prins ddim o hono

y hynan yn drafferthys, °mywn matterion eglwysig .#.a Dyma farn
gwilyddys y
wyr Lloyger
afydd yn barny
ar ffeiried

Chwi ellwch weled yma mor dwymyn y roedd y Sant bendigedig

yma yn erbyn yr ymerodyr am fedlio mywnmatterion eglwysig, gwel-

wch y sydd ystod yn waeth gyda chwi, mi allwn ddywedyd yma mwy

4615 osgatfydd nag y fyddechi fodlon ymi ddywedyd y gwyr ofnys. Ond

trwy nerth Duw ny chela i mo’r gwir pan fo amser y ddangos.

Ag y may’r matter yma mor ole yn erbyn gwyr Lloyger na does yr

vn o’y brodyr opiniadwyr y tu yma y’r mor yn mynny son y wr llyg

fod yn ben ar yr Eglwys. Ond mi bassia’r matter yma ag y drown i’n

4620 pwrpas, er na dydyw hynn chwaith pell dros yn ffordd ni, am fod yn

pwrpas ni y ddangos may Eglwys Grist, hyn yw gwyr eg- � lwysig

esgobion, ag yn bennaf Esgob Rhyfain sydd raid yni wrando mywn

matter ymrafel yn y ffydd. Am hyny y dwad Crist yn Prynwr ni [192v]

wrthyn am gynghori .n. brawd ar y fo dros y ffordd� yn gyntaf yn

4625 ddirgel, ag ony mendia ef er hynny dwyn tyst vn2 ne dday yny erbyn,

ond os rhydd ef bris bychan yn hynn y gid, yny diwedd pen ballo pob

peth, may’n erchi yti achwyn wrth yr Eglwys arno ef, hynn yw wrth

yr rhai ar y sydd yn bennaeth ag yn rhioli’r Eglwys, ag ony wryndy ef

°yr Eglwys may Crist yn dywedyd am dano yn llyn yny .18. o Vathew Dyma farn
Grist

4630 .#. Ony wrendy ef yr Eglwys, bydded yti fel anffyddlonwr a ffechadyr

[.#.]b Hon yw barn Grist, fod yn rhaid y bawb yny diwedd wrando’r

aAth. Ep. Encyc., PG XXV, 229 bMth 18:17

1Wedi’i ddilyn gan wyr. 2add. supra.
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Eglwys, ony de kymerwch ef yn lle dyn anffyddlon a ffechadyr.

Ny dydiw yma yn erchi gwrando Ysgythyr Lan ym hob dowt, na

gwrando brenin na bren- � hines na gwr yny byd o lug ond yr

4635 Eglwys, hyn yw fel y may’r holl wyr santeiddiol yn deallt, yr esgobion

a ffenadyr yr Eglwys. Hefyd may S. Pawl yny ail lythyr at Dimothi

°yn y .3. pennod yn doydyd yn llyn .#. Eglwys Duw byw yw piler Edrych farn S.
Pawl

a sylfaen pob gwirionedd .#.a Yna y may’n dangos bod yn rhaid

ceisio gwriddyn [193] a sylfaen pob gwirionedd gan yr Eglwys nyd

4640 gan frenin na brenhines, nyd gan yr Sgythyr Lan yr � hwn sydd

anodd y ddeall, am hyny rhaid yw kael vn y farny para ddeall sydd

wir a chymwys, para vn ny dydiw.

Hefyd yr vn apostol, yny lythyr cyntaf a’r .11. pennod at y Cor-

inthied, weddy darfod yddo ddwyn llawer o rysymme y brifio y fatter

4645 yny diwedd y gay °safyn pob opiniadwr afriolys, may’n dywedyd yn Barn S. Pawl

llynn .#. Os bydd vn1 yn gyndyn, ny does genn nynni mo’r fath

arfer2 a hyny na hefyd gan Eglwys Duw .#.b

Dyma fel y gellwch chithe doydyd wrth bob opiniadwr pen ballo

genych y orchfygy drwy’r Ysgythyr Lan. Am y myn3 ef byth ryw gam

4650 ddeall y’ch bwrw chwi heibio, fel pet faych yn keisio prifio yddo na

ddyle wardd gwddio dros y meirw, pen ballo gennych ddwyn yddo

Ysgy-� thyr Lan nas gwada, naill ai fod yn Ysgythyr Lan ne na does

mo’r deall hwnnw arno ef, ond os mynnwch stoppio safyn y fath

walch a hwnw yny fan dywedwch wrtho yn llyn: [193v] kelwydd y

4655 rwyd ti yny ddywedyd fod yn ddrwg gwddio dros y meirw, am fod yr

Ysgythyr Lan Llyfyr y Machabeied yn dywedyd may da a diwiol ydiw

gweddio dros y mirw’:

Yma y dwed yr opiniadwr yny man nad yw hwnw lyfyr yr Ysgythyr

Lan, er bod Eglwys Duw yny gymeryd ef yn Ysgythyr Lan, am hynn

aRecte: 1 Tim 3:15 b1 Cor 11:16

1add. supra. 2e supra. 3n add. supra.

163



4660 gan na wsnaytha yddo ef yr atteb yma rhaid y chwi atteb yddo fel y

may S. Pawl yma yn dangos yn llynn:

� Kelwydd y ddywedy dy na ddylid gweddio dros y mirw, am

fod yn harfer ni ag arfer Eglwys Duw yny gwrthwyneb: Ag yno ny

bydd gantho ddim y ddywed ony bydd mor ddi gwilydd °a gwady Barn Crist

4665 awdyrdod yr Eglwys hefyd, ag os bydd ef felly, kymer ef yn lle dyn

anffyddlon a ffechadyr fel y harchodd Crist o’r blaen.

A ffam meddwch y may’r Eglwys yn gimint y rhinwedde a hynn y

farny’r gwirionedd. °Yr achos yw yn wir am fod Crist wedy addo, ie, Crist yn addo
yr Ysbryd Glan
y’r Eglwysa chwedy rhoi y fath roddiad a hynn yddy Eglwys, o blegid may Crist

4670 yn [194] addo y’w Eglwys yr Ysbryd Glan y dario gyda yn hwy byth

y ddysgu y’r Eglwys bob gwirionedd y °ny .4. pennod ar ddeg o Ifan Gweddi Crist

yn llynn .#. Mi a dlyga y’m Tad o’r nef, ag a rydd y chwi gynffordwr

arall fel y gallo dario gyda chwi byth, Ysbryd y gwirionedd .#.a Yma

y may’n dangos y gweddie ar y Tad o’r nef ar roi y’w Eglwys pen

4675 ddele ef y’r nef gynffordwr arall y dario gyda yn hwy byth.

Nyd gyda’r Postolion yn inig, am na dydyn hwy yn tario yma byth,

ond gyda’r Eglwys ar sydd yma °hyd Dudd y Farn. Hefyd may ef yn Ysbryd y
gwirionedd
ynyr Eglwysdangos y bydd yr Ysbryd yma yn Ysbryd y gwirionedd y ddangos pob

peth dowtys, y ddangos deallt yr Sgythyr Lan.

4680 A’r addewid yma a gywiroedd Crist ar Dduw Sul y Sulgwyn pen

ddoyth yr Ysbryd Glan yny plith yn rith tafode tanllyd.

Am hynn na ddowtied neb o hanoch gredy’r Eglwys mywn peth

dottys. Hefyd may Crist yn doydyd yn yr vn fan yn yfengil Ifan yn

llyn .#. Ny dawa i mo hanochi yn ym ddifad, mi ddanfona attochi

4685 y °kynfforddwr yr Ysbryd Glan, yr hwnn yrr y Tad yn fy enw i, ef a Yr hwn a
ddanfyn y Tad
yn fy enw iddysc y chwi y cwbwl, ag a ddengys [194v] y chwi’r cwbwl, yr holl

bethay ar a ddoyda i chwi [.#.]b Ag yn wir ny ddangosodd Crist y’w

Eglwys mo’r holl wirionedd ar vn waith kynn y fyned ef y’r nef, ond

aIn 14:16-17 bIn 14:18,26
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fo ddysgoedd yddyn o fesyr y chydig ag y chydig, am y bod yn hwy

4690 yny dechreyad heb fod yn abal y ddeall pob peth yn ole.

� A hynn a ddwad Crist yn yr vn pennod ar bymtheg o Ifan y

llyn .#. May gen i etto lawer y ddywedyd wrthych, ond ny ellwch

gario dim o honyn y rwan, ond pen ddel Ysbryd y gwirionedd, ef a

ddysc y chwi’r holl wirionedd .#.a

4695 Hyn a weloedd y gwyr santyddiol er ioed na doedd ddim sywrach

y neb am y ffydd na chredy’r Eglwys. Hynn a wnaeth y S. Awstyn

ddywedyd yn erbyn °llythyr Manicheus opiniadwr yny .5. pennod Barn S.
Awstyn

yn llyn .#. Ny chredwn ni’r efengil, ony bai fod awdydod yr Eglwys

Gatholig yn peri ymi, am hynn y neb a fym mi yfyddgar yddo yn

4700 dywedyd kredwch yr efengil, pam na bydda yfyddgar y’r vn rhai yn

dywedyd, na chreda Manicheus .#.b Gwelwch fod yn fwy credinieth

S. Awstyn y’r Eglwys nag y’r efengil, o blegid ny chredyse [195] ef

y’r efengil ony bai fod yr Eglwys yn dangos yddo para sgrifen sydd

efengil, para vn ny dydiw. °Fo ysgrifenoedd rai erill efegylon heb Yfengil
Nicodemus

4705 law y pedwar ar y sydd yn lwedig, fel y darfu y Nicodemus ysgrifeny

yfengil.

Ond trwy farn yr Eglwys ni gymeryson y pedwar yma ag a dawson

yfengil Nicodemus. Hefyd fo sgrifenoedd S. Pawl fwy o lythyre nag

sydd wedy lowio yny Testament Newydd, fel yr ysgrifenodd at y bobol

4710 elwid Laodiseod, ag etto er y fod yn Apostol y Grist wrth ysgrifeny

hynn, may’r Eglwys drwy gyngor yr Ysbryd wedy kymeryd y lythyre

erill ef yn Ysgythyr Lan, heb gymeryd mo’r llaill yn Ysgythyr Lan.

°A bod hyn yn wir chwi ellwch weled wrth hynn am fod yr Eglwys Yr Eglwys oedd
kyn yr efengil

ennyd fawr kynn bod vn y fengil na gair yn ysgrifenedig o weithred-

4715 oedd Crist. O blegid pwy a sgrifenoedd yr efengil ond Mathew, Mark,

Lvk, ag Ifan, a’r rhain aelode Eglwys Grist oydden, ag yn yr Eglwys

kyn dechre o honyn ysgrifenny. Yn gimint a’i bod hwy a’r Ypostol-

aIn 16:12-13 bAwst. Cont. Ep. Mani. Fund., PL XLII, 176
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ion erill yn prygethy ffydd Grist ag yn [195v] plany’r Eglwys mywn

llawer man, ynghylch .16. o flynydde kynn ysgrifeny o honyn ddim

4720 mewn papyr a du, ond ynghylonne’r bobol ffyddlon.

Vel y darfyr y’ch Apostolion chwi a ddoeth o Ryfain� eres .14.c.

o flynyddoedd y’ch troi chwi y’r ffydd, hwy a ddiflarason y chwi holl

ffydd Grist yn brintedig nyd mywn du a gwyn ond yn ych calonne,

yr hwn ffydd a gadwysoch yn wastod o law y law heb ysgrifen, hyd

4725 ony ddoyth y ffydd newydd yma yn hwyr y’ch mysc.

Ag am ddilyfro o Esgob Rhyfain yr efengil y chwi °yn gyntaf, Dyma gyngor
da

dywedwch wrth y Gwyr Newydd y llyn yn yr vn modd ag y klows-

och S. Awstyn yn dywedyd wrth Manicheus yr Opinadwr y llyn: ny

chredysen ni y’r efengil ony bai Eglwys Rhyfain, am hyny y’r hwnn y

4730 byom yfyddgar yn� dywedyd kredwch y’r efengil, pam na byddwn

yfyddgar yddyn yn dywedyd na chredwch mo’r Gwyr Newydd yma.

°O blegid yn yr vn modd ag y danfones Esgob Rhyfain yr efengil Merkiwch
hynn

a’r holl ffydd ynych mysc yn y dechreyad, felly y may yn erchi y chwi

y [196] rwan na chredoch mo’r Gwyr Newydd. Hefyd may S. Awstyn

4735 yn erbyn Llythyr Ffundamenta, yny .5. pennod � yn dywedyd y

llyn: .#. Os bydd y chwi ar gael man yn yr yfengil yn glir yn dangos

fodManicheus (opiniadwr) yn Apostol, yno y gwnewch ymi anghoylio

y gwyr Kytholig ar y sydd yn erchi ymi yn anfad dim na chredw

ddim o honochi, yr hwn rai os gwnewch ymi anghoylio, yno ny alla

4740 i chwaith gredy mo’r yfengil, am ddarfod ymi drwy y awdyrdod hwy

gredy’r efengil .#.a

Yn yr vn modd air yng air y mynnwn y chwithe ddywedyd wrth

y Gwyr Newydd y llyn: os bydd y chwi ar gael man ynyr yfengil yn

glir yn dangos fod Luther yn Apostol, yno y gwnewch ymi anghoilio’r

4745 gwyr Kytholig ar sydd yn erchi ymi yn anfad1 dim na chredw ddim

honochi, yr hwn rai os gwnewch ymi � y hanghoylio, yno ny alla i

aAwst. Cont. Ep. Mani. Fund., PL XLII, 176

1Wedi’i ddilyn gan dim.
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chwaith gredy mo’r efengil am ddarfod y mi drwy y awdyrdod hwy

gredy’r yfengil ymlaen llaw.

Ag na ddywtiwch ddim nad amEglwys Rhyfain ymay’r holl siarad

4750 yma, o blegid fel y klowsoch wrth y markie o’r blaen y hi yw Eglwys

Grist yn inig. Ag [196v] fel y galloch weled yn well fod yn rhaid y

chwi � gredy Eglwys Rhyfain ym hob peth, mi a osoda yn sylfain

y’m siarad y geirie yma, a ddwad Crist ynyr .16. o Vathew yn llyn

.#. A myfi sydd yn dywedyd wrthyd di dy fod di yn Beder (ne yn

4755 garreg) ag °ar y garreg yma yr adeiliada i fu Eglwys a ffyrth yffern ny Crist yn rhoi
awdyrdod y
Bederorchfygan ddim honi. Ag y tydi y rhoi agoriade Tyrnas Nef, a ffeth

bynnag a rhwymych di ar y ddayar fo fydd yn rhwym yny nef, a ffeth

bynnag a ddytodych di ar y ddayar fo fydd wedy ddattod yny nef .#.a

Hefyd yny .22. pennod o Lvk may Crist yn dywedyd wrth Beder

4760 y llynn: .#. Simon gwyl fo ddarfy °y Sathan ych dymyno chwi, fel y Crist yn
gweddio dros
Bedergalle ych gogryny chwi fel gwenith, ond my fi a weddiais drosot ti,

fel na ffaylio mo’th ffudd di .#.b Ag yn yr .21. pennod o Ifan yn llynn

.#. Simon ap Sion � wyti yn fynghary i, portha fy wyn, portha fy

nefaid .#.c

4765 Am yr ymadrodd yma gan Grist wrth Beder ydyalloedd yr holl wyr

santeiddiol ar y fu er amser Crist fod Duw wedy adeiliad y Eglwys ar

gadair Beder [197] °a’r neb ar ai kynllyne ef yny gadeir yn Rhyfain, Pawb yn
adeiliad y ffydd
ar gader Bederyn gymint a’i bod gimint vn o amser y amser yn adiliad y ffydd ar

y garreg yma, ag yn glyny wrthi pen ddele ddim dowt yny penne

4770 am fatter o’r ffydd. Ag y gael o honoch gredy hynn yn well, mi a

ddangosa y chwi eirie a gweithredion rhai o’r � gwyr santeiddiol

yny matter yma fel y galloch chi wnythyr yn y hol hwy yny kyffelib

beth yn ych amser chwi. Ny by opiniadwr er pen aned Crist na by

gas ganthyn y gader yma, ag nyd heb achos am fod y gader yma yn

4775 barny arnyn, ag yn y hysgymy- °no hwy am y bod yn opiniadwyr. May’n gas gan
opiniadwyr
gader Beder

aMth 16:18-19 bLc 22:31-32 cIn 22:15-17
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Am hyn y dwad S. Awstyn wrth opiniadwr yny amser ef elwid

Petilianus yny ail llyfyr, a’r vnfed pennod arddeg a deigen yn erbyn

llythyre yr opiniadwr yma y llynn .#. � Beth a wnaeth kader Eglwys

Rhyfain yti, llei by Beder yn eiste, ag yn yr hwn heddiw y may An-

4780 astasius yn eiste .#.a Ag yn llyfyr kyntaf a’r ail pennod yn erbyn

llythyr Parmeniannus opiniadwr y llyn .#. May’r holl wledydd Crist-

nogawl dros y mor ag mywn tyrnasodd °ym hell yn yfyddgar y’r neb Pawb yn yfydd
y gadeir Beder

ar sydd yn eiste ynghader Eglwys Rhyfain .#.b Gwelwch fod (medd

S. Awstyn) pob gwlad Grisnogawl dros y mor ag mewn gwledydd pell

4785 [197v] yn gwrando ar Esgob Rhyfain sydd yn eiste yng- � hadeir

Beder. Ag am na dydiw Gwyr Newydd Lloyger yn yfyddgar yddo chwi

ellwch yn hyf drwy farn °S. Awstyn ddywedyd na dydyn yn Gristnog- Barn S.
Awstyn na
dydiw gwyr
Lloyger yn
Grisnogion

ion, am y bod wedy tyny y penne o dan y iay ef.

Hefyd may S. Awstyn yny .90. llythyr at Bab Rhyfain yn ysgrif-

4790 enny y llyn .#. Am hynn ni a welson yn dda roi’n gweithred ni yma

y’w farny at ych kariad chwi yn meistyr a’n brawd santyddiol, fel

y galler rhoi awdyrdod y gader Bostolig at yn ordiniade ni, y gadw

enidie llawer, ag y gosbi anllyfodreth rhai .#.c Y geirie yma a ysgrif-

enodd S. Awstyn a’r holl gwmpayni o esgobion ar oedd gwedy gasgly

4795 ynghyd °in Carthayge yn erbyn Pelyn opiniadwr aryth o Gymro yn Barn yn erbyn
Pelyn
opiniadwr o
Gymro

amser S. Awstyn.

A chwedy y S. Awstyn a’r holl esgobion yno roi barn yny kyngor

yn erbyn yr opiniadwr hyny, hwy °a yrrason y barn at Bab Rhyfain y Pelyn oedd yn
amser S.
Awstyngael o hono ef y lowio, ag yno y bydde sywr y fod yn gyngor Kytholig,

4800 a hyn afy arfer Eglwys Grist er amser Crist hyd y dudd heddiw. Pen

gode mywn gwlad yny byd rhyw opiniwn newydd, fo gasgle yng hyd

y naill ay kyngor o esgobion o bob gwlad [198] drwy holl gred y ryw

dref, ag yno y bydde raid y Esgob Rhyfain ne vn drosto fod yn ben

aAwst. Cont. Litt. Pet. Donat. Cirt. Epis., PL XLIII, 300 bAwst. Cont. Ep. Parm.,

PL, XLIII, 35-6 cRecte: Awst. Ep. CCIX, PL XXXIII, 955
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barnwr ar y kyngor, ne ony bydde wedy kasgly ynghyd ond esgobion

4805 o vn wlad yn erbyn ryw opiniadwyr ny bydd y farn yn sywr hyd ony

ddarffo y Esgob °Rhyfain y lowio, ag yno ny lefase neb ddoydyd yny Raid oedd gael
llaw y Pab
wrth bob
matter

herbyn.

Ag am hyn y bydde esgobion ar y gasgle ynghyd gyngor wedy

yddyn wnythyr pen ar y matter yn hwy a yrren y geisio llaw Esgob

4810 Rhyfain kyn y diwedd wrth y barn, fel y klowsoch yma wrth eirie S.

Awstyn a’r holl gyngor o Garthayge at Bab Rhyfain y gael y law ef.

Dyma y gwelwch yr hen arfer yn amser S. Awstyn ydoedd ddisyfy

gwarant Esgob Rhyfain, pen ddarfudde yddyn roi allan ddim yny byd

o ran krediniaeth y’r bobyl y’w gredy.

4815 May hynn yn bell o ddiwrth weithredoedd Gwyr Newydd Lloyger

ar y sydd yny parlament yn gw- °nythyr ffudd fel y mynnon, kystal Cystal llaw
maystyr bagle
a llaw y Pab
wrth y ffydd
newydd

gwr llyg yno a gwr ysbrydol, dyweded pawb y feddwl, ond [198v] y

may’r pyngkie o’r ffydd gwedy kordio am danyn o’r blaen fel y myno

rhai o’r gwyr ar sydd yn llygion.

4820 � Ag yno ny dydys ar ol y kyngor yn ysgrifeny at Esgob Rhyf-

ain y geisio y ferdid ef, ond o blegid maen kynn belled o ddiwrth

hyny a’i bod yn gwnythyr holl symm y ffydd yngwrthwyneb meddwl

Esgob Rhyfain a holl gred °ag heb geisio mo’r ferdid ond a roddo y Y ferdid y
Babyddes y
sydd ore yn
Lloyger

Babyddes, a’y chynghoried hi.

4825 Ag yno may’n rhaid y chwi farkio may ffrwyth yr Ysbryd Glan

a roes Duw y ddangos y gwirionedd y’w Eglwys ef hyd ddiwedd y

byd, sydd yn bennaf ag yn enwedig ym marn Esgob Rhyfain mywn

kyngor ne ganlleidfa o esgobion ar y fo yn kytyno ag efo, yn gymint a

bod y gwyr Katholig santyddiol er amser� Crist hyd yr amser yma

4830 yn cadw yr ystod yma ynghylch matterion dowttys o’r ffydd. Hwy

rysymmen bawb a’y gilydd rhai yn kymeryd hynn yn wir, rhai yn

kymeryd y gwrthwyneb y hyny yn lle y gwir, a ffob [199] vn o’r dday

barti yn dywn rysymme drostyn y hynen,� a ffawb o honyn yn tyb-
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ied y bod yny gwirionedd. Yn yr ymrafel yma y galwe Esgob Rhyfain

4835 gyngor o holl esgobion kred y rhyw dref, kymint ag alle ddwod yn

hawdd yddawe, ag yno y rhysymmid o’r ymrafel yma dros y dday

barti, a ffen roe’r holl gyngor ag yn bennaf Esgob Rhyfain farn o’r

naill du, yno ny bydde ymdadle mwy am y matter hwnw, ond y neb

a rhoe’r kyngor farn yny erbyn y dawe son ag a grede yn wir y peth

4840 a ddarfase y’r kyngor farny, er bod yny feddwl ef rysymy llawer yn

erbyn hyny. Etto am y fod yn Gytholig ag yn gwybod roi o Dduw yr

Ysbryd Glan y’w Eglwys y farny yn ddi- � ffawt ym hob matter o

ffydd, ny ddywtia ef nas bo hyny yn wirionedd er bod rhysyme yny

feddwl ef yn erbyn hyny.

4845 °A hynn yw arfer yr holl bobyl Gatholig er dayed afo y dysc a’y Dyma arfer
pobol Gatholig
er ioedsynwyr a’i rhysymme pen fon yn dadle yn dost am ryw fatter a ffob

vn o’r dday yn kredy y fod yny gwirionedd, os meder vn o honyn

ddangos y kyngor hyn a’r kyngor y farnodd hyn yn wir ar y [199v]

rwy i yny ddoydyd, yny man y llall y daw son ag a greda kystal a

4850 hwnw ar ydoedd yn dadle yny erbyn fod hyny yn wir.

� Ag yma y gellwch weled yn hawdd pwy sydd opiniadwr. Onyd

ny1 dydy pawb yn opiniadwr ar a fo yn dal opiniwn ffals ni bo wir

mywn rhyw fatter, fel y klowsoch y gall day wr Gytholig ddadle vn

yn erbyn y llall mywn pwnk o’r ffydd, ny does wirionedd ond o’r vn

4855 tu.

Ag etto f’all pob vn o honyn ddal y opiniwn y hynan o’r neillty

yn ddi bechod, kynn darfod y’r Eglwys roi barn o’r naill du, ond pen

darffo y’r Eglwys farny o’r naill du, yno y bydd rhaid y’r parti arall ar

ydoedd yn tybied yn wrthwyneb gytyno a’i gydymaith a chredy barn

4860 yr Eglwys, ag onys kredaf yno y may yn opiniadwr helaeth allan o

Eglwys Grist, am y fod yn gyndyn. Yno y gellwch dywedyd am dano

fel y harchoedd Crist y chwi o’r blaen .#. Ony wryndy ef y’r Eglwys

1add. supra.
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kymer ef yn lle dyn anffyddlon a ffechadyr .#.a Wrth hyny opiniadwr

yw vn ar y fo yn dal [200] yn gyndyn opiniwn yny byd yn erbyn yr

4865 Eglwys ar ol y’r Eglwys roi barn yny erbyn, ag ynte yn gwybod y farn

ag etto ny chreda ef.

Yny modd yma y may holl wyr Lloyger yn opiniad- °wyr o blegid Y kyngor
bendigedig o
Trentnyd oes bwnk o’r ffudd ar y mayn yny wady nas darfy y Eglwys Crist

ynyn dyddie ni yny kyngor bendigedig o Trent roi barn yny herbyn.

4870 Yno y1 roedd esgobion wedy dwad y’r vn lle o bob man drwy

holl gred, a rhai hefyd o Loyger er bod y Gwyr Newydd yn gyndyn

yn gwrthod dwad, er bod yn kynnig yddyn gael rhyddid y ddwad

°ag y fyned pen y mynnen ag y ddangos gar bron y kyngor gimynt Barn yn erbyn
gwyr Lloyger

fyth ag allen drostyn, onyd ny ddoeth vn o honyn yno, ond ar ol

4875 y kyngor, er y bod yn gwybod yn dda fod y farn yny herbyn etto

mayn yn dal opinione yn gyndyn, am hyny y mayn yn opiniadwyr

pyr, am na wrandawan mo’r Eglwys. Am hyny kymerwch yn hwy

yn anffyddlon, yn ethnik, yn bechadiried fel yr archodd Crist. Ag y

gael o honoch weled na dydiw vn yn opiniadwr pyr hyd ony ddarffo

4880 y’r Eglwys [200v] roi barn yny erbyn, mi ddangosa y chwi hynn

� wrth sampol S. Ciprian sant a merthyrowr bendigedig ag esgob

a dysc rygorol eres .13.c. o flynyddoedd.

Y gwr da2 yma ydoedd kyn gassed gantho holl opiniadwyr, fel y

doyde ef3 na doedd ddim mewn ffrwyth ar a wnelen hwy, yn gimint

4885 a’y fod yn kredy pwy bynnag ar y fedyddiyd y mysc opiniadwyr °er Barn S.
Cyprian

y bod yn bedyddio yn yr vn modd a’r Eglwys Gatholig, etto ny fynne

son y tale’r bedydd yma ddim, ond y bydde raid beddyddio yr tifedd

o newydd pen ddele at y gwyr Cytholig.

Hynn ydoedd y sant yma yny gredy ag yny ffydd yma y by ef farw,

4890 ag nyd y fe yn inig oedd yn kredy hyn, onyd ef a gasglodd ynghyd yng

aMth 18:17

1Wedi’i ddilyn gan ro. 2Wedi’i ddilyn gan da. 3add. supra.
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hylch .80. o esgobion eraill o’r wlad lle’r oedd ef yn tario y rysymmy

ar y matter yma, ag yno y darfy yddyn farny y gid a chytuno fod

hyny yn� wir ar y roedd S. Ciprian yny gredy.

Onyd yn ol marfolaeth S. Ciprian fo alwodd Esgob Rhyfain gyngor

4895 kyffredin o esgobion holl gred yng hylch y matter yma, ag yno drwy

hir [201] °rhysymmy ar bob tu, fo roed y farn yn erbyn S. Ciprian Barn yn erbyn
S. Ciprian

a’r holl esgobion eraill, yno pet fase S. Ciprian yn fyw yn ddi ddowt

ef a gredy- � se yn erbyn y rysymme y hynan y’r Eglwys Gytholig,

fel y gwnaeth yr ysgobion erill ar oedd yn fyw yr amser hwnw.

4900 Ag yny modd yma y may S. Awstyn yn esgysodi S. Ciprian wrth yr

opiniadwyr y Donatyssied ar oedd yn rhoi hynn yn erbyn S. Ciprian.

S. Awstyn yny lyfyr cyntaf a’r .18. pennod sydd yn dywedyd yn llyn

.#. O blegid ynyr amser hwnw (hynn yw try fy fyw S. Ciprian) kyn

darfod y gytyndeb kyngor kyffredin farny roedd ef S. Ciprian a .80. o

4905 esgobion o Affrik gydag ef, yn tybied fod yn rhaid bedyddio o newydd

pob vn ag a gawse fedydd allan o gytyndeb yr Eglwys Gytholig [.#.]a

Gwelwch fel y may yn esgysodi S. Ciprian rhag y fod yn opin-

iadwr, am na ddarfysse y’r Eglwys Gytholig roi’r farn yny amser ef.

Am yr� vn peth yma, may S. Awstyn yn dywedyd y ny .7. lyfyr a’r

4910 .7. pennod ar higen yn erbyn y Donatyssied y llyn .#. Rydymi yn

kadw’r arfer yma yn dda wedy farny drwy gyngor [201v] kyffredin yn

ol hyny, er bod y gwirionedd o’r blaen yn giddiedig (hyn yw ynghylch

bedydd y mysc opiniadwyr) ond y rwan y rydym yn � kredy fod y

gwirionedd yn ole .#.b

4915 Am hynn y dwad S. Grigori y kyntaf o’r enw hwnnw, y fod ef

yn kymeryd ag yn kredy pob peth ar a ddarfase y’r Eglwys ordinio

mywn .4. kyngor kyffredin o’y flaen ef, yn yr vn modd ag y rydoedd

yn kredy y’r .4. Fyngyliwr. Hyn y may ny ddoydyd yn y Registri, yny

aAwst. De Bap., cont. Donat., CSEL LI, t. 171 bAwst. De Bap., cont. Donat., CSEL

LI t. 359
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llyfyr kyntaf a’r .24. pennod.a

4920 °Ag nyd rhyfedd dim o hynn, am fod yr vn Ysbryd Glan yn dangos Yr vn ysbryd
sydd yn rhioli’r
Eglwys ag y fy
yn rhioli pin y
4 Efengylwr

gwirionedd yn yr Eglwys dan Ddudd y Farn ar ydoedd1 yn rhioli pïn

y .4. Fenggylwr wrth ysgrifenny yr efengil, a’r holl gynghoried yma,

ie a ffob dowt yny ffydd y roydden yn bennaf yny orchymyn y farn

Esgob Rhyfain, fel � y klowsoch beth o’r blaen ag y kewch glowed

4925 mwy yn ol hynn.

Fel y may S. Awstyn yny .83. llythyr yn dywedyd am Esgob Rhyf-

ain yn llyn .#. Rydych chwi yn kadw yn dda yr vrddas Postolig, ie

vrddas y gwr ar y may yn rhaid yddo gymeryd [202] gofal holl eglwysi

kred ynghylch matterion dowtys para farn sydd raid y chymeryd, yn

4930 hynn y rydych yn kynllwyn modd yr hen arfer2 yr hwn arfer � a

wddoch chi a mine fod yny gadw drwy’r holl fyd, ond mi a bassia yr

hain, o blegid ny dwi yn tybied na wyr ych synwyr chwi hyn. Beth

ony ddarfu y chwi ordeinio hyny, yn gwybod fod attebion yn dwad

allan o’r ffynnon Bostolig drwy’r holl dyrnasoedd, yn anwedig penn

4935 fo reswm o’r ffudd yn ddowtys, rwyf yn tybied y bydd rhaid i’n holl

frodyr ni, a’n kydmithion esgobion ddwyn y dowt yn inig at Beder

hyn yw at awdyrdod y enw a’i vrddas ef .#.b

Gwelwch er ych lles eirie y sant bendigedic yma, ny dydiw ef yn

erchi mywn matter dowtys o’r ffydd redeg at frenin na brenhines,

4940 nag yn erchi yddynt redeg ym hob dowt y chwilio’r Ysgythyr Lan,

ond redeg at y garreg ag at y gader yn Rhyfain.

Merkiwchi y fod yn doydyd may hyn oedd yr hen arfer °er y Hyn oedd yr
hen arfer

dechreyad, ofyn barn Esgob Rhyfain ym hob dowt, a merkiwch y

fod yn doydyd fod attebion mywn matterion dowtys yn dwad y bob

4945 tyrnas o’r ffynnon Bostolig o Rhyfain. Hefyd may S. Awstyn yny .90.

lythyr yn dangos fod yr esgobion o’r kyngor yng Carthayg, llei roedd

aGregori Fawr, Ep. Ad Ioan., PL LXXVII, 507-16 bAwst. Ep. LXXXIII Ad Nov., PL

XXXIII, 294

1o supra. 2Wedi’i ddilyn gan arfer.
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[202v] S. Awstyn yn vn o hanyn yn dymyno barn Esgob Rhyfain

am y matterion a ddarfase yddynt y hordinio yno yny geirie yma

.#. Esgobion y kyngor o Garthayg sydd yn � dymyno sickyrhay y

4950 kyngor yn hwy drwy awdyrdod Esgob Rhyfain, ag am hynny y mayn

yn gyrry llythyre at Innocentius Esgob Rhyfain .#.a

Ond ymadel a S. Awstyn ynymatter yma, mwy reswm sydd ganto

ef y bryfio fod y Donatyssied yn opiniadwr, ag allan o’r ffordd am na

doedd ag am na base er ioed vn Esgob yn Rhyfain o’y opiniwn hwy,

4955 ag y ddangos hynn y may ef yn henwi yddyn yr holl esgobion ar y

fase er Peder hyd y amser ef.

Ag am fod y eirie ef yn ddigon byrrion, mi a’i dangosa yma. Yny

lythyr .365. may’n dywedyd y geirie yma .#. Os merkiwch ordyr yr

esgobion vn yn kalyn y llall rydymmi yn kyfri o lawer yn sywrach ag

4960 yn well o ddiwrth Beder, wrth yr hwn y dwad yr Arglwydd yn enw

yr holl Eglwys ar y garreg yma yr ydeiliada i fy Eglwys, ag ny orch-

fyga pyrth vffern ddim o honi, o °blegid ar ol Peder y by Linus yn Enwe
Esgobion
RhyfainEsgob Rhyfain, ar ol Linus Clemens, ar ol Clemens, Anacletus, ar

ol Anachletus, Ebaristus, ar y ol ynte Alexander, yno Sixtus, wedy

4965 hyny Thelesfforus, ar y ol ynte [203] Iginus, ar y ol ef Anacletus, ar y

ole ynte Pius, yno Sother, ar ol Sother Eleutherius, ar ol Eleutherius

Victor, ar y ol ynte Zefforinus, yno Calixtus, yno Vrbanus yno Pont-

ianus, yno Antherus, yno Fabianus, yno Cornelius, yno Lucius, yno

Steffanus, yno Sixtus, yno Dionisius, yno Ffelix, yno Entichianus,

4970 yno Gagius, ag yno Marcellinus, yno Marcellus, yno Eusebius, yno

Melciades, yno Silvester, yno Marcus, yno Iulius, yno Hiberius, yno

Damasus, yno Siricius, yno Annastasius, ynyr ordor yma o esgobion

vn ar ol y llall ny chair yma yr vn o’r Donatysied .#.b

Gwelwchmor smala y may S. Awstyn yn kyfri holl Esgobion Rhyf-

4975 ain o Beder hyd y amser ef yn erbyn yr opiniadwyr y bryfio y bod

aRecte: Awst. Ep. CLXXVI ad Innoc., PL XXXIII, 764 bRecte: Awst. Ep. LIII, CSEL

XXXIV, tt. 153-4

174



dros y ffordd, am y fod yn deall yn dda eirie Krist yn dywedyd yr

adiliade y Eglwys ar y garreg yma yn erbyn pob drygoni.

Chwithe ellwch dechre o Beder a chyfri hyd Grigori y .13. ar sydd

yn Bab heddiw a dywedyd na ellwch weled y °mysc vn o honyn yr Ysgymyno
opiniadwyr

4980 vn o’r Lutheranied ne o’r Calfeinystied ond y bod o amser y amser

yn ysgymyno y fath wyr a’r rheini.

S. Sierom yny holl siarad a’y sgrifene yn erbyn yr opiniadwyr

sydd yn rhoi yny herbyn yn wastad o flaen dim Eglwys Rhyfain, fel

y may’n dywedyd yn rhagorol [203v] wrth yr opiniadwyr yny lythyr

4985 at Pammachius yn erchi yddyn beidio a beio’r ffydd y Rhyfeinwyr y

ddarfu y S. Pawl y chanmol kymint yny lythyr at Rhyfeinwyr. Dyma

eirie S. Sierom .#.

°Pwy bynnag wyt ar y sydd yn dangos dysc newydd er dolog Barn S.
Sierom

parchaf glystie’r Rhifeinwyr, parcha’r ffydd ar y ddarfy’r Apostol a’y

4990 enay y hynan y chanmol, pam y rwyd ti yn keisio yn1 dysgy ni ar ol

pedwar kant o flynyddoedd y peth nys gwydden ddim hono o’r blaen

llaw .#.a

Chwithe ellwch ddywedyd yn dda ddigon wrth ych Gwyr Newydd

chwi, am erchi yddyn berchi ffydd Eglwys Rhyfain, a gofyn yddyn

4995 pam y maen nyd ar ol .4.c. ond ar ol .15.c. yn keisio dysgy y ni y

peth ny chlywson son am dano.

Hefyd yr vn sant yny lythyr at Theoffilus yn doydyd yn llyn .#.

Ond etto gwybydda di Theoffilus2 na does dim fwy y’n bryd ni na

chadw kyfraith Dduw, nyd myned dros derfyne yn hen dade, a bod

5000 yn °rhaid yni bob amser feddwl am ffydd Rhyfain wedy chanmol Eglwys
Alexandria yn
bostio y bod
o’r vn ffydd ag
Eglwys
Rhyfain

drwy enay’r Apostol, ag y may Eglwys Alexandria yn bostio y bod yn

kymyno ag Eglwys Rhyfain .#.b Gwelwch fod yn rhaid bob amser

[204] ddal golwg ar ffydd Eglwys Rhyfain a bod Eglwysi erill yn yr

aSierom, Ep. LXXXIV ad Pamm. et Ocean., CSEL LV, t. 131 bSierom, Ep. LXIII ad

Theoph., PL XXII, 607

1add. supra. 2e add. supra.
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hen amser yn bostio y bod yn kadw ffydd Eglwys °Rhyfain, ond may Eglwys Loyger
yn tittio ffydd
Eglwys
Rhyfain

5005 Eglwys Loyger yn bostio y bod wedy tittio ffydd Eglwys Rhyfain.

Hefyd may S. Sierom yny lyfyr yn erbyn Ruffinus yn llyn .#. Gwy-

bydd di Ruffinus na dydiw ffydd Ryfain ar y ddarfy’r Apostol y chan-

mol yn lowio mo’r hydoliaeth yma hynny yw mo’r opinione yma .#.a

Hefyd yny lythyr at Damasius Pab Rhyfain, may ef yn llawn o’r

5010 fath gynghorion a hyn mywn matterion dowtys, ymysc llawer may’n

doydyd y llyn .#. Mi welis yn dda ymi ofyn kyngor kader Beder a’r

ffydd wedy chanmol drwy enay yr Apostol (hyn ydoedd yn erbyn yr

o- °piniadwyr yr Arrians) y’r gader yma y rwi yn gofyn bwyd o’r fan Yr Apostol yn
canmol ffydd
Rhyfainllei kymerais gynt wisk Crist .#.b

5015 May S. Athanasius yn ysgrifenny at Bab Rhyfain Liberius yn llyn

.#. Yr holl eglwysydd Crist sydd wedy gorchymyn y chwi, fel y gall-

och gymeryd poen dros bawb °ag nad ysgaylysoch helpu pawb .#.c Dyma farn day
sant

Hefyd S. Ireneus yny .3. lyfyr a’r .3. pennod yn dywedyd yn llyn

.#. May’n rhaid y bob Eglwys ddwad at yr Eglwys yma, am y bod yn

5020 bennaf ar y kwbwl. [204v] Hyn yw rhaid y holl bobol ffyddlon ddwad

at yr Eglwys yma yn yr hon y kadwed er ioed y ffydd a ddarfy’r Postol-

ied y dilyfro .#.d Medd S. Ambros yny lyfyr y trydydd o’r Sacrafenne

.#. Rwi yn chwenychy ym hob peth galyn Eglwys Rhyfain .#.e ag

yn y bregeth ar farolaeth y frawd y may’n galw Eglwys Rhyfain yn

5025 esgobion Cytholig.

°Ag medd S. Ciprian yny lyfyr kyntaf a’r llythyr trydydd .#. Ny Ny ddayth
anffyddlondeb
er ioed y
Eglwys
Rhyfain

chafodd anffyddlondeb er ioed ddwad y Eglwys Rhyfain [.#.]f Yn wir

nyd heb achos y rydoedd gwyr santeiddiol bob amser yn glyny mor

dost wrth ffydd Eglwys Rhifain am fod Duw wedy adeilad y Eglwys

5030 ar y garreg a’r gader honno yn gimint na dewiff yr Ysbryd Glan byth

y’r neb ar isteddo yny gader hono roi barn ar gam mywn materion

aSierom, Apol. cont. Ruf., PL XXIII, 460 bSierom, Ep. XV ad Dam., PL XXII, 355
cAth. Ep. Ath. et Rom. Pont., PG XXVIII, 1443 dIrenaeus, Cont. Haer., PG VII,

849 eAmbros, De Sacra., CSEL LXXIII, t. 40 fCyprian, De Eccl. Cath. Uni., CC

III, t. 253

176



o’r ffydd,1 hyd y rydoedd y gwyr da yma yny ddeall.

O blegid os am ddysc a synwyr ny doedd Pab Rhyfain yn amser S.

Awstyn, nag yn amser S. Sierom ddim tebig mywn dysc y bob vn o’r

5035 dday yma, ag etto hwy wydden fod yn sywra peth yddyn ymgynghori

a’r gader yma er dayed ydoedd y dysc.

°Ag y may hynn kynn wiried a bod Duw wedy ordinio y’r neb ar Rhodd Duw y’r
neb a isteddo
yny gader
Peder

y fo yn iste yny gader yma roi barn yny [205] gwirionedd a ffeidio

a rhoi barn a2 nwir er bod yny fryd kynn y fod yny gader wnythyr

5040 ar gam, etto pen ddel y’r gader ny edy’r Ysbryd Glan yddo dwyllo’r

Cristnogion er bod y feddwl y hynny o’r blaen, fel °y gellwch ddarllen Kyflogi Balam
y regi pobol
Dduwynyr ail pennod ar higen o Lyfyr y Rhifedi fel y kyfloged Balam y rhegi

pobol Dduw, ond pen ddoeth ef y’r fan,3 yr erbyn y wyllys fo °droes Ynyr .22.
pennod o
Rhifediyr Ysbryd Glan y feddwl y fendithio pobol Dduw.a

5045 Ag megis y may’n ysgrifenedig yny llyfyr kyntaf a’r .4. pennod ar

bymtheg o’r Brenhinoedd, y brenin Sawl a wnaeth frys mawr y redeg

y ladd Dafydd °Broffwyd, ond pen ddayth ef y’r fan llei roedd Dafydd Sawl y
broffwydoedd
yn erbyn y
wyllys

a’r proffwydi erill yn proffwydo, yn erbyn y wyllys fo droes Duw yny

man y galon pen ddoeth ef y’r lle, yn gimint a bod yr Ysbryd Glan

5050 wedy rhoi yddo ef roddiad yno y broffwydo ymysc y proffwydi erill.b

Hefyd pwy alle fod yn ysgymynach na Chayffas, hwn oedd yn

esgob penaf ar gader Foysen wrth roi Crist y farolaeth,4 hwn oedd

yn iste ar y gader yn erbyn Crist y geiso lladd Crist, ag etto am y

fod yny gader ny ddyg Duw mo’y Ysbryd o ddiarno yn [205v] gymint

5055 a’y fod yn proffoydo ar yr amser hwnw fel y may’n ysgrifenedig yn

yr vnfed penod ar ddeg o Ifan ddywedyd o Gayffas yn llyn .#. May

well °y chwi adel y vn dyn farw dros y bobol, ag nyd gadel y’r holl Cader Foysen
oedd cyn Crist,
cader Grist
hyd ddiwedd y
byd

nasione golli .#.c Am y geirie yma may Ifan Yfangyliwr yn yr vn man

yn doydyd y llyn .#. Nyd o’y ben y hynan y dwad ef hynn ond am y

aNum 22:13-18 b1 Sam 19:23-24 cIn 11:50

1Wedi’i ddilyn gan h. 2Wedi’i ddilyn gan rhoi. 3Wedi’i ddilyn gan yn. 4Wedi’i

ddilyn gan h.
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5060 fod ef yn esgob dros y flwyddyn hono y roedd ef yn proffwydo .#.a

Gwelwch fod S. Ifan yn dangos pam y dwad Cayffas hyn er y

fod yn ysgymyn, am y fod yng hader Moysen, y’r hwn gader y royse

Dduw y rhoddiad hono, na alle’r neb ar oedd yn eiste yndi ddangos

y’r bobol ond y gwirionedd er y dechreyad hyd1 yn amser Crist, yn

5065 yr hwn amser y bydde raid y gader Foysen o’r hen gyfreth roi lle y

gader Grist yny Tesment Newydd.

Ag y may hyn kyn wired ag y Grist y hynan farny fod dysc yr

rheini ar ydoedd ynghader Foysen yn y amser ef yn dda, er y bod

hwy yn ddrwg fel y may Crist yn dangos yny .3. pennod ar higen o

5070 Fathew yny geirie yma .#. Ar gader Moysen yr eisteddoedd yr Ysgrib-

ied a’r Ffarissied, am hyny pob [206] peth ar y ddywedon wrthych,

gwnewch a chredwch ond na wnewch ar ol y gweithredoedd hwy o

blegid y mayn yn dywedyd heb wnythyr .#.b

Ag o doedd Duw wedy rhoi y fath roddiad a hon y gader Foysen,

5075 ni allwn gredy yn hyfach roi o hono ef fwy o’y Ysbryd ag o’y Ras y

gader Peder, kader y Fab °ef y hynan Crist, o blegid ny doedd kader Cader Foysen
oedd o gysgod
y gader GristFoysen onyd gogwsgod wrth gader Grist, am fod rhwng yddwy gader

gimint rhygoriaeth ag y sydd rhwng Moysen a Christ Iessu.

O blegid ar gader Peder (fel y klowsoch) y darfu y Grist a deilad y

5080 Eglwys, yn gimint a darfod y Grist weddio na ffaylie ffydd Peder byth,

ag fel y klowsoch addo o Grist na orchfyge byrth yffern byth mo’r

gadeir yma, yn wir mawr oedd ofal Crist wrth hynn am yr Eglwys

Gytholig bob amser.

Wrth hyn esmwyth a hawdd y’r kyffredin beth bynnag ar a glowson

5085 y kwn yny gyfarth yn erbyn y gader yma lyny wrth y garreg yma, lle

y may yn sywr yddyn gael porthiant y’w henidie.

Ond y gael o honoch ryfeddy mwy ar roddiad Duw y gader Peder

y’w chadw yn wastadmywn gwirionedd, mi a ddangosa y chwi sampal

aIn 11:51 bMth 23:2-3

1Wedi’i ddilyn gan y diwedd.
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mywn vn Pab ar ydoedd yn [206v] ddrwg a thrwy ddrygoni y gwnaed

5090 ef yn Bab a chwedy yddo ddyfod y’r gader yma, roedd yny fryd ef

wnythyr mwy o ddrygoni, ond yny man pen isteddodd ef ynghader

Beder fo droes Duw y feddwl ef fel na doedd gantho bwer yny byd y

wnythyr y drygoni ar ydoedd yny lawn feddwl ef y wnythyr kynn y

fod yn Esgob Rhyfain. Y sampal sydd y llyn:

5095 °Rhydoedd fel y may y kronigle1 yn dangos Bab a elwid Vigilius Dyma yr ystori

yr hwn a gafodd yr esgobaeth drwy ddrygoni yny modd yma. Silver-

ius gwr da ydoedd Bab o’y flaen ef, a Vigilius oedd yn ddekyn yn

gwsnaythy’r Pab yma, ag fel y roedd ef yn chwannog y dringo y fod

yn Esgob Rhyfain, fo gytynoedd a’r emprwres Awgusta yn erbyn y

5100 feistir y hynan y Pab Silverius ag ny or- � ffwysyson ony chawson

dittio Silverius allan o’r wlad, a gorfod yddo adel y esgobeth.

A’r achos ar oedd yn peri y’r emprwres yma fod kimint yn erbyn

Silverius ydoedd am na chytyne ef y roi esgobaeth Constantinopel

y vn Anthemius opiniadwr ar a fase yn esgob Constantinopel o’r

5105 blaen. Ond am y fod ef yn opiniadwr fo ddarfase y Esgob Rhyfain nyd

Silverius ond Agripetus ar y fyse yn Esgob Rhyfain o flaen Silverius

y fwrw [207] allan o’y esgobaeth, a’r opiniadwr yma a fynyse y’r

Emprwres beri2 y Silverius y osod drychefen yn esgob llei byse o’r

blaen.

5110 Yno y dwad Silverius yn fray y goddefe fo y dittio a ffob kaledi yn

gynt nag y gosode opiniadwr yn esgob, yno y dechreyodd yr empr-

wres weithio yn erbyn Silverius am y nekay yny matter yma, ag am

fod Vigilius yn ddyn chwannog y gael dringo yn vchel, yr emprwres

yn deallt hynn a wnaeth y condisiwn yma wrth Vigilius y gwnay hi

5115 ore y galle ar y helpy ef y fod yn esgob yn Rhyfain dan gondisiwn

wnythyr o hono ef y peth ar a wrthodyse Silverius y wnythyr, hyn

oedd rhoi esgobaeth y’r opiniadwr.

1r add. supra. 2add. supra.
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Yr Emprwres a gywiroedd y rhan hi, ag a godiodd Vigilius hefyd

ag y ddwad yn sickir y gwnai y hwllys hi; yno y tittied y Pab san-

5120 teiddiol Silverius drwy nerth, ag y gwnaed Vigilius yn Bab. Yno yny

man y roedd yr emprwres yn tybied y kae hi y wyllys gan Vigilius fel

y darfyse yddo addo yddi.

Ond gwelwch nerth Duw a’y ffyddlondeb yn kadw y ddewid a

wnaythe y Beder, na ffaylie ffydd y gadeir ef byth hyd Dydd y Farn.

5125 Yny man hwy nag yr isteddoedd Vigilius ynghader [207v] Peder

yr vn peth a happiodd yddo ag y klowsoch o’r blaen am Sawl, o

blegid fo ddoyth yr Ysbryd Glan � ar y sydd yn wastad yn rhioli

yr Eglwys ag y droes y feddwl ef yn gwit yng wrthwyneb y meddwl

ag y doedd gantho kynn y wnythyr yn Bab, o blegid pen ddoyth yr

5130 emprwres Awgwsta atto ef y’w rhybiddio o’r addewid a wnaythe, efo

atteboedd yddi y dioddefe y kosbydigeth eitha yn gynt nag y gosode

ef opiniadwr yny esgobaeth ar y ddarfase y Esgob Rhyfain o’y flaen

ef fwrw allan o’y esgobeth nyd heb achos.

Yn wir fo safodd Vigilius yny meddwl yma yn erbyn yr emprwres

5135 yn gimint a diodde o hono ef lawer nyd y chydig o gosbydigeth mewn

karchar drwy newyn a syched, ag er hyn y gid ny chytyne y adel y’r

opiniadwr y fod °yn esgob, ond y roedd ef yn fodlon y ddiodde yr Vigilius yn
adde y
ddrygoniholl gosbedigeth, ag yn adde1 ddarfod yddo hayddy mwy o lawer am

wnythyr twyll yn erbyn y gwr bendigedig Silverius wrth y fwrw allan

5140 o’r esgobeth.

Gwelwch may hyn y gid wedy sgrifeny yn halaythach yny kron-

igle,a welwch yma faint yw gofal Duw am gadw2 gwirionedd yny gad-

air yma, yn gimint na bo fodd y ddyn er dryked a fo wnythyr ddim

yn erbyn [208] y ffydd y siomi’r bobol ag y’w twyllo, a hefyd chwi

5145 a ellwch yma farkio nad y medlie nag emprwr nag em- °prwres o’r Y brenin yn
gwnythyr pob
esgob

aThe Book of Pontiffs (Liber Pontificalis), cyf. Raymond Davies, tt. 55-61.

1a add. supra. 2add. supra.
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blaen er dryked a faen y osod esgobion ag o’y pwyntio yma ag ackw,

fel y may ymysc y Gwyr Newydd y brenin yn gwnythyr pob esgob.

Y fod yn fyrr ny by drwy holl gred er dechreyad Crist ymysc gwyr

santyddiol ddowt am y ffydd nas gyrren yn gwitt y ofyn kyngor y

5150 Esgob Rhyfain er pelled y faen o Rhyfain, o blegid yn amser yr Ap-

ostolion fel y may S. Pawl yn y Lythyr at y Rhifeinwyr yn dywedyd

wrthyn y llyn .#. Rydys yn dangos ag yn dysgy ych ffydd chwi

drwy’r1 holl fyd ym hob Eglwys [.#.]a

Gwelwch fod yn amser S. Pawl son drwy holl gred am ffydd y Rhif-

5155 einwyr, ag yny man ar ol y Postolion o bob man mewnmatter dywtys

roydden yn gyrry y ofyn kyn- °gor Esgob Rhyfain. Fel y gwnaeth Ymryson am y
Pasc

Policarpus dysgybl S. Ifan Yfengylwr an Asia pen ddoyth ymrafel

am gadw’r Pasc yno, ef aeth y Ryfain ymgynghori ag Anicttus y Pab

ynghylch y kwestiwn hwnw.

5160 Tyst yw Eusebius yny lythyr o stori yr Eglwys yny llyfyr pedwrydd

a’r .13. pennod.b Hefyd S. Ireneus y chydig yn ol hyn y y .3. llyfyr

a’r .3. pennod yn erbyn opiniadwyr [208v] y Valentinied, yn rhoi

ffydd Eglwys Rhyfain y stoppio safne yr opiniadwyr hyny.c Hefyd

Tertullianus yn Affri- °ca yny lyfyr o’y seiniade yn erbyn yr opin- Tertullianus
esgob yn
Affrica5165 iadwyr .#. May y ni (medd ef) awdyrdod yn barod o Eglwys Ryfain

[.#.]d °Ag yno may’n erchi dangos llin esgobion Rhyfain yn erbyn Ag Optatus
esgob arall yn
Affricaholl opiniadwyr.

Yn yr vn modd hefyd y may S. Optatus esgob arall yn Affrica

yn kyfri holl Esgobion Rhyfain o Beder hyd Siricius yn erbyn y Do-

5170 natysied opiniadwyr, fel y klowsoch o’r blaen wnythyr o S. Awstyn

yn erbyn yr vn opiniadwyr. S. Optatus sydd yn gwnythyr hynn yny

ail llyfyr yn yr hwn le ymay yn dywedyd fod holl gred yn kymuno

gydag Esgob Rhyfain.e

aRhuf 1:8 bEusebius, Hist. Eccl., PG XX, 334-8 cIrenaeus, Cont. Haer., PG VII,

852 dTert. De Praes. Haer., PL II, 49 eOptatus, Hist. Don., PL XI, 867-870

1Yr ail r supra.
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°Hefyd S. Ciprian yn Affrik pen oedd yr opiniadwyr y Nouations S. Ciprian yn
Affric hefyd

5175 yny dryblio ef yn dost, may ef yn ysgriveny llawer o lythyre at Esgob

Rhyfain yr hwn elwid Cornelius y ddisyfy y help a’y gyngor yn erbyn

yr opiniadwyr yma, ag yn y llyfyr kyntaf a’y .3. lythyr may ef yn

dywedyd na all anffyddlondeb ddwad y Eglwys Rhyfain.a

°Hefyd Origenes ynÆgipt wedy rai roi yny erbyn ef y fod yn opin- Origenes yn
Egipt

5180 iadwr, fo ysgrifennoedd lythyr yny man [209] at Ffabianus Esgob

Rhyfain y’w esgysodi y hynanb Tyst yw S. Sierom yny lythyr at Pam-

achius ag Oceannus,c chwi glowch o’r blaen am S. Awstyn a S. Am-

bros y bod hwy yn glyny wrth Eglwys Rhyfain yn erbyn holl opin-

iadwyr.

5185 Hefyd chwi a glowsoch ferdid S. Sierom yny matter yma, may

y lythyre ef at Damasus Pab Rhyfain yn dangos yn heleth y fod ef

yn y dolwg y help yn erbyn yr opiniadwyr.d Hefyd S. Basyl pen

ydoedd yr opiniadwyr yny dryblio ef may’n rhoi kyngor ysgrifenny

at1 Esgob Rhyfain .#. Fel y gallo ef drwy awdyrdod ddwyn rhwymedi

5190 y’r drygoni yma [.#.]e

Yny lythyr .52. felly ymay S. Athanasius yn Alexandria, Pawlus

Constantinopl,2 a llawer o esgo- °bion erill o’r dehef yn applio at Athanasius yn
Alexandria

Esgob Rhyfain yn erbyn yr opiniadwyr yr Arians,f fel y may Socrates

°yn dangos yny ail llyfyr a’r .15. pennod.g S.
Chrysostoms
esgob
Constantinopl

5195 Hefyd S. Chrisostoms esgob Constantinopl wedy y esgobion o’r

Ægipt y fwrw ef allan o’y esgobaeth, fo ysgrifenodd lythyre at In-

nocentius Pab Rhyfain y achw- °yn fel y may’n dangos ymysc y waith Maximus
Patriarch
Antiochef yn y llyfre.h Felly y gwnaeth Theodoretus wedyMaximus Patriarch

Antioch y fwrw ef allan o’y esgobeth, ef a sgrifen[209v]nodd y achwyn

aCyprian, De Eccl. Cath. Uni., CC III, t. 253 bFabianus, Epistolae, PG X, 179
cSierom, Ep. ad Pamm. et Ocean., CSEL LIII-LVI dSierom, Ep. ad Dam., CSEL

LIII-LVI eBasil, Ep. LXIX ad Athan., PG XXXII, 431 fAth. Ep. V, Paul. Constan.

Epis. ad San. Theo. Rom. Pont., PG LXXXVII, 91 gSocrates Scholasticus, Hist.

Eccl., PG LXVII, 211, 214 hChrys. Ep. ad Innoc., PG LII, 529-36

1add. supra. 2Pwynt yn y Llsgr.
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5200 at S. Leo Pab Rhyfain, may gweithredoedd a llyfre’r saint yn llawn

yn dangos y bod bob amser yn glyny wrth ffydd Eglwys Rhyfain ym

hob dowt yn erbyn holl opiniadwyr.

Yr achos chwi a glowsoch yn fynych, am ddarfod y °Grist adeilad Crist yn
gweddio Crist
yn addo na
orchfyge nerth
yffern mo’r
gader yma
byth

y Eglwys ar gader Peder, am ddarfod yddo weddio na ffaylie ffydd

5205 Peder byth, am ddarfod yddo addo na orchfyge holl nerth vffern mo’r

gader yma.

Ond y wnythyr penn ar y matter yma gan na does vn ffydd na

chytyndeb yny byd mywn ffydd ony chedwir yr vn penn ar yr Eglwys

a ddarfy y Grist y ordeinio, moyswch weled ar fyr o eirie beth a

5210 °ddarfy y’r opiniadwyr Lloyger ag o’y brodyr erill o Germani penn dy- Opiniadwyr
Lloyger a’y
babling ffyddnason y gyddfe o dan awdyrdod cadeir Peder. Ag yn gyntaf koffewch

ddechreyad y babling ffydd yma yn Lloyger, yn amser y brenin Harri

Wythfed y dechreyodd ef agoryd y drws yn gyntaf y holl opinione y

ddyfod y Loyger.

5215 Yn gyntaf dim fo dynodd y ben o dan awdyrdod Esgob Rhyfain o

chwant da bydol y gael o hono wnythyr y fynne a da gwyr eglwysig,

achos ny doedd yny fryd ef newidio dim ar yr hen ffordd ond [210]

kadw’r yfferen1 megis ag y byse er ioed a ffob °peth o’r hen ffordd, Harri .8. oedd
y cynta ynyr
holl fyd y
alwodd y hvn
yn ben ar yr
Eglwys o wr
llyg

ny doedd ddim nas gwnai ef ond kydnabod awdyrdod Pab Rhyfain,

5220 ag yfo yw’r kynta a alwodd y hvn er ioed yn benn ar y dyrnas mywn

matterion bydol ag ysbrydol.

Er hynn y gid roedd ef yn tybied y galle ag yn ym kany kadw’r hen

ffydd er darfod yddo dittio Pab Rhyfain. Ond megis na dydiw fodd

nas daw y bleiddied y mysc y defed pen gollon y bigail kyfreithlon,

5225 yny man hwy nag y tittiodd ef awdyrdod Esgob Rhyfain fo ddych-

reyodd opiniadwyr godi yny man a dangos y hwynebe yn Lloyger, ag

y fyon mor barod y hau yr opinione newydd yn gymint a gorfod y’r

brenin Harri wnythyr stattys yny herbyn, am chwech pwnk o’r ffydd

1Wedi’i ddilyn gan megis.
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Gatholig, heb law awdydrod y Pab ar y roydden yny wadu.

5230 °Ond ny ddalie ddim honyn, ond y tan fel y gellwch wybod y fod Harri .8. yn
llosgi heretix
llaweref wedy llosgi llawer o opiniadwyr yny amser ef ynghweryl pynkie

Kytholig, ag yn yr ystod yma y pyrhaodd y ffydd yn Lloyger yny am-

ser ef, ny nywidiodd ef ddim o’r hen ffydd ond bwrw Esgob Rhyfain

ymeth. Ond gwelwch fel y darfy yddyn o nesa y nesa mendio y ffydd

5235 o amser [210v] y amser, vn yn llinio pwnk rhagor na hwnw aythe o’y

flaen, o blegid pen ddoyth y brenin °Edward y’r goron yno y doyth Yn amser
Edward y
dayth ffydd
Luther

ffydd Luther yn gwbwl ymywn, ag y troed yr yfferen yn Saysneg ag

yn Gymraeg ddarne o honi nyd y kwbwl. Mi a welis y llyfyr yma

pen oyddwn yn Lloyger may kymint rhygorieth rhyngtho a Llyfyr y

5240 Kiminwyn y rwan ag ydiw rhwng du a gwyn.

O blegid may yn y llyfyr y bryntied yn amser Edwart + groyse

i groysi y bara wrth geiso y fendigo, ag mayn yno fel y may’r holl

Luthernied etto yn adde fod Crist yn yr aberth yn wir gorff a gwaed.

°O blegid rhaid y chwi ddeallt fod yn bennaf dday fath ar opin- Day fath ar
opinione am yr
aberth5245 iadwyr yng hylch yr aberth, er bod llawer amryw opinione dan yr

rheini, vn yw y Luthernied ar y sydd yn kredy fod yn yr aberth wir

waed Crist a’y gorff fel y ganed ag fel y dioddefodd, ond y mayn yn

drewi’r pottes er hyn y gid am y bod yn dywedyd fod yno fara gyda

y gorff, a gwin gyda y waed ef.

5250 Yr ail math yw’r Calfeinystied a’r Zwinglied a godyson enyd yn

ol y meistir Luther y mendio [211] ar waith ef, yr hain y sydd yn

dywedyd na does dim ynyr aberth ond bara a gwin, heb ddim kig

a gwaed. A’r dday fath yma sydd yn elynion vn y’r llall yn gymint

a bod y Calfenistied yn galw’r Lutheranied yn bapist, am y bod yn

5255 dwedyd fod yn yr aberth wir gorff Crist a’y waed.

Ond chwi a wddoch fod yr Eglwys Gytholig yn gwrthod pob vn

o’r dday opiniwn yma, ag yn dywedyd yn erbyn y Calfenistied, fod

yno wir gorff a gwaed Crist, ag yn erbyn y Luthernied, na does yno
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ddim bara na gwin.

5260 Bellach i’n pwrpos y Lyfyr y Kiminwyn yn amser Edward oedd ar

ol cyfraith y Lutheranied ag y rwan y may ar ol y Calfenistied, ond

ny does fodd yddo dario yn hir chwaith yn yr ystod yma. O blegid

may bath newydd ar opiniadwyr yn Lloyger y rwan elwir Puritanied

ar y sydd yn krio rhag Llyfyr y Kiminwyn, ag y dywedyd may rhy

5265 debig ydiw ef y’r hen ffordd.

Gwelwch yma y ble y maen yn rhedeg o eisie pen arnyn, a gwel-

wch y bod yn myned waeth waeth beynydd yn gwaythy peth ar bob

tro. Pa sawl gwaith dybygwch yr newidien y ffydd pei baen yn dal

[211v] y ffydd kyd ag y by’r hen yfferen yn Lloyger heb y newidio

5270 dros .15.c. o flynyddoedd, wrth darfod y ddynt hwy newidio dair

gwaith, ag y rwan yw � y pedwry, mywn llai na thrigen mlynedd.

Ag os drwg y mayn yn kordio yny mysc y hynen gwaeth y maen yn

kordio a’i brodyr o Germani y tu draw y’r mor. O blegid yn aniad

dim ny fyn y brodyr o Germani son am ffydd Lloyger yny pyngkie

5275 mwya o’y krediniaeth a’y ffydd.

Nys gwn i yn dda para fodd y galla y galw yn Lloyger ny dydyn

Luthernied o blegid may Luther yny gwady hwy, am y bod yn kredy

yn yr aberth yny erbyn ef, fel y gellwch weled yma wrth eirie Luther

mywn llyfyr a wnaeth ef yn erbyn Zwinglius y ddysgybl kyntaf ar a

5280 ddwad yny erbyn yny matter yma.

Dyma eirie Luther .#. Pwy bynnag ny chreda fod bara yr Ar-

glwydd yny Swpper yn wir ag yn na- °tyriol gorff Crist, yr hwn gorff Dyma eire
Luther ffalst

y may Suddas yr anniwiol yny gymeryd a’y enay, yn ddim llai nag y

may S. Piter yny gymeryd ef a’r holl rai ar y sydd santeiddiol, hyn

5285 medda i pwy bynnag ny chreda na chisied mo’r ymgydmithas am

fi, drwy lythyre, [212] ysgrifene, ne siarad, ag na dryched am gael

cymyno gydam fi .#.a Ag yn ol hyny may Luther ynyr vn man yn

aMartin Luther, A Brief Confession Concerning the Holy Sacrament LW XXXVIII, t.

302

185



dywedyd am danyn yn llyn .#. Mayn hwy hefed yn kredy yn ofer y’r

Tad ag yn Mab ag y’r Ysbryd Glan ag Ynghyrist yn Safiwr, hyn y gid

5290 ny dydiw yn tykio yddyn er dayed y dywedan hyn a’y safne kylwddog

aniwiol, gan y bod hwy yn gwady y pwnk yma, ag yn hayry kelwydd

ar Grist, lley may Crist yn dywedyd am y sacrafen kymerwch fara a

byttewch, dyma fynghorff i .#.a

Gwelwch yn gyntaf na fyn y tad Luther mo’r fasnach a hwynt am

5295 na dydyn yn kredy fod korff Crist yny Sacrafen, a’y fod ef yn dywedyd

na wna lles y ddyn gredy’r Drindod try fon a’y safne kelwddog yn

gwady’r pwnk yma .#.

Ond merkiwch yny geirie ola fel y may’r knaf yn kam henwi geirie

Crist y geisio o’r tu arall bryfio °fod ynyr aberth fara a chig, o blegid Dyma gelwydd
Luther

5300 yn llyn y may ef yn gosod geirie Crist .#. Cymerwch fara a byttewch

dymma fynghorff i .#.b Ny ddwad Crist mo’r geirie yma er ioed ond

yn llyn .#. Kymerwch chi hwn dyma fynghorff i [.#.]c Ny alwodd

Crist ddim o hano yn fara, ond ny ellir osyweth goel yr vn [212v]

o honyn hwy a newidian yr holl Sgythyr Lan ne hwy a’i gwadan os

5305 bydd yny herbyn hwy. Gwelwch wrth hynn na dydiw gwyr Lloyger yn

Lutheranied ag ny dydyn chwaith yn Galfenistied am fod y meistyr

hwy Calfyn yny herbyn miawn pwnk arall am y bod yn gwnythyr y

brenin yn ben ar yr Eglwys.

Mae yn ysgrifenny yny herbyn ar y .7. pennod °o’r proffwyd Amos Calfyn yny bio
am alw y
brenin yn ben
ar yr Eglwys

5310 yn llyn .#. Yn wir yr heini yny dechreyad a godes kyn ywched Harri

brenin Lloyger, roydden hwy yn wyr anwybodys. Hwy a royson yddo

y pwermwya o bob peth, a hynn a’m archolliodd i yn fawr bob amser,

o blegid y roydden yn wyr sgymyn am y alw ef yn benn ar yr Eglwys

dan Grist, gormodd yn wir oedd hynn .#.d

5315 Gwelwch na dydyn yn kordio mywn ffydd a’y meistred pennaf. Yn

aMartin Luther, A Brief Confession Concerning the Holy Sacrament LW XXXVIII,

t. 309 bMartin Luther, A Brief Confession Concerning the Holy Sacrament LW

XXXVIII, t. 309 cMth 26:26 dJean Calvin, Commentary on Amos, t. 349.
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wir pei bay Loyger yn llawn o drefi ffri fel y mayn yn Germani pob

tref a chyfreth a rhiolwr ar neilldy, hwy a fynen ym hob tref ffydd

ar neilldy, ond y rwan ny feiddian ym ddangos rhag kyfreth y fren-

hines, ond y may yny mysc lawer amryw [213]math pa beiddien ym

5320 ddangos. Heb law’r Puritanied, may llawer nyd y chydig yn kredu

na does enaid yddyn mwy nag y nifel, ag na does na nef nag vffern

ar ol marw.

Ag yn Germani may pob tref a’y ffydd ar neilldy, ny does dim o

honyn yn kordio a gwyr Lloyger yn anfad dim. O blegid mi a welais

5325 y leni ymysc llyfre erill ar ydoedd wedy printio y leni enw llyfyr a

wnaythyd yn Germani y mysc y brodyr y hynen y bryfio na doedd

Eglwys Loyger yn eglwys y Grist, ag yn Germani mayn hwy ym hob

tref a ffydd o’r neilldy, ag yn ysgifeny llyfre yn siarpach yn erbyn

ygilydd nag y mayn yn erbyn y gwyr Kytholig, may Calfyn wedy

5330 gwneythyr llyfyr yn erbyn Westffalus vn o’r Luthernied, a’r gwyr sy’n

trigo yn Tigur yn erbyn y gwyr sy’n trigo yn Wittenberg yn ysgrifeny

vn yn erbyn y llall. Illirecus yn erbyn Melanthon, a Bullingerus yn

erbyn Brencius, a Brencius yn erbyn Beza. A Luther yn ysgymyno’r

Zwinglied a’r Zwinglianied ynysgymyno ynte, Calfyn yn achwyn ar y

5335 Lutheranied, may gwell oedd ganttyn fod yn bapistied na throi attyn

hwy. May’r llyfre yma yn llawn ar [213v] hyd wledydd Germani yn

dangos y bod yn elynion vn y’r llall, ny ddown ni o ben a chyfri

y chwi yr holl fathe ar opiniadwyr ar sydd yny plith, mayn allan o

°rhifedi, onyd y may llyfre yny markio ag yny gwnythyr yn ychwaneg Pedwar igain
math ar
opiniadwyr
yng hyred

5340 na ffedwar ar igen math ynyr amser yma ym hob man fal y gilydd

trwy holl gred.

Ydiw’r rhain dybygwch yn debig y fod yn Eglwys Grist sydd mor

anwadal y ffydd a hyn a chymint o fathe, ie mayn hwy yn gwady’r

Sgythyr Lan pen fo yn gwnythyr yny herbyn hwy fel llyfyr y Machab-

5345 ied llei may’n canmol gweddio dros y meirw a llyfyr S. Iago Bostol ny
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fyn Luther son am dano am y fod yn siarad am olew a gweithredoedd

da a chariad pryffaidd.

May S. Pawl at yr Effesied yny .4. pennod yn dywedyd yn llyn

.#. Fel y may vn Duw fellu may vn ffydd .#.a nyd vn ag nyd igen y

5350 sydd y mysc y Gwyr Newydd yma.

� A Christ ynyr ail pennod ar bymtheg o Ifan sydd yn gweddio

yn hir fel y galle y Eglwys ef fod yn vn yndo ef, fel y roedd ef yn vn

yny Dad, a’y Dad yndo ynte .#.b Am hyny nyd am Eglwys y [214]

Gwyr Newydd y gweddiodd Crist, am na dydyn hwy yn vn ond wedy

5355 rhanny mywn1 llawer o fathe, am hyny y may S. Pawl yny lythyr

cyntaf a’r .4. pennod ar ddeg at y Corinthied yn dywedyd yn llyn

.#. Ny dydiw ef Dduw ymrafel ond Duw’r heddwch .#.c Ny does

heddwch ond yr ymrafel yny mysc hwy, am hyny ny does mo Dduw

gyda hwy.

5360 Gwelwch bellach beth a ddoyth y’r Gwyr Newydd ar a dynoedd

y penne o dan awdyrdod Esgob Rhyfain, am hyn gwir a ddwad S.

Ciprian yny lythyr kyntaf yn llyn .#. Ny does darne nag opinione yn

dwad o ddim yny2 byd ond am na fyddir yfyddgar y vn yffeiriad Dyw

.#.d Ag am yr vn esgob yma ymay S. Sierom yny lythyr at Ebagarus

5365 yn dywedyd yn llyn .#. Ony roir yddo ef bwer ywch law’r kwbwl, fo

fydd yn yr Eglwys gimint o ddarne ag y sydd o ffeiried .#.e

Am hynn y ddiweddy y matter yma dywedwch wrth yr opiniad-

wyr newydd fel y dywedoedd S. Awstyn wrth yr hen opiniadwyr y

Donatyssied yny amser ef ar y llaswyr yn erbyn rhan Donatus y llyn:

5370 .#. Dowch fy mrodyr, os mynnwch fel galler ych planny chwi yny

winwydden, mae’n bechod ych gweled chwi yn gorwedd felly wedy

ych torri ymeth, kyfrifwch yr yffeiried o’r amser y by [214v] isteddfa

Peder, ag yn yr ordor honno o dade ydrychwch pwy a gynllynoedd

aEff 4:5 bIn 17:21 c1 Cor 14:33 dCyprian, Ep.I Ad Don., PL IV, 192-223 eSierom,

Ep. CXLVI ad Evan., PL XXII, 1193

1n supra. 2add. supra. ny
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vn y llall, dyma’r graig yr hwn ny orchfyga balchder pyrth uffern .#.a

5375 °Bellach y gellwch weled na does ffordd na modd y ny byd y gadw Ny does modd
y gadw ych
ffydd yn ddi
ffawt ond glyny
wrth y garreg

ych ffydd yn ddi ffawt ond glyny wrth gader Peder, wrth y garreg ny

all pyrth vffern fyth y gorchfygy. Ny does nag Ysgythyr Lan na dim

all cadw neb yny ffydd kynn sywred a glyny wrth yr Eglwys, am

hyny nyd heb achos ir ordinie yr Ysbryd Glan yny Gredo y’r kyff-

5380 redin y pwnk yma pen archoedd yddyn gredy’r Eglwys Gytholig, o

blegid yr Ysgythyr Lan, gan y bod yn anodd y deall, fo sialensia yr

opiniadwr y deallt o’i ffordd ef kynn gynted a’r gwr Kytholig. Ny ws-

naytha Ysgythyr Lan er golyed y bo yn dangos y farny mywn ffydd.

O1 blegid beth alle fodmor ole a geirie Crist am yr aberth yn dywedyd

5385 dymma fyng horff i a’m gwaedb ag etto may Luther y hynan yn kyff-

essu mywn °llyfyr a wnaeth ef yn yr ail ran ar y ddalen .257. fod .7. 7 ymrafel
ddeall am yr
aberthymrafel ddeall y mysc ysgolheigwn ef ynghylch y geirie yma.c Fel y

gallwn ddangos y chwi y eirie ef ony bai fod brys y wnythyr diwedd

ar hyn, may ef yn henwi y kaptenied [215]mywn pymp deallt, Carol-

5390 stadius yw kapten y deall kyntaf, Zwinglius yw’r ail, Oecolompadus

y trydydd, Stencfeldus y pedwrydd, y pymmned ar y may ef yny

henwi yw Sion Campamus, a ffob vn rheini a deallt gantho ar neillty

ar y geirie a glowsoch, a ffob vn yn erbyn y llall, heb gordio vn a’y

gilydd, ag yn ddig ag yn llidiog wrth y gilydd.

5395 Beth a wnai dyn tryan heb ddim dysc am y ffydd, para vn o’r

saith a grede ef yny matter yma, am hyny sywra °ffordd yw kredy Sywra ffordd
yw credu fel y
may’r Eglwys
Gatholig

fel y may’r Eglwys Gytholig yn kredy, o blegid ny does na dysgedig

nag anysgedig na bo rhaid yddo yny diwedd wrth ddowtio lyny wrth

Eglwys. Ony de fo all kolli y ffydd yn hawdd, os bydd ef heb sadiddio

5400 mo’i feddwl y gredy’r Eglwys ond kredy pob peth ar a welo ef wrth y

synnwyr y hynan yn debig y fod yn wir.

aAwst. Ps. cont. part. Don., PL XLIII, 30 bMc 14: 22, 24 cMartin Luther, A Brief

Confession Concerning the Holy Sacrament, LW XXXVIII, tt. 296-8

1Wedi’i ddilyn gan beth.

189



May gan y Diawl ddigon o fodde y siomi’r fath ddyn a hwnw y naill

ai drwy Sgythyr Lan wrth gam ddeall ne drwy rhysyme bydol eraill, o

blegid ny chais y Diawl ddim well na gweled dyn heb gredy dim ond

5405 yr Ysgythyr Lan ne y synwyr y hynan. Fo wna’r Diawl yddo gredy’n

gwitt y’r Ysgythyr Lan fel y mynno ef, ag y gael o honoch ochel hyn,

a ffeido ag ydeilad [215v] ych ffydd ar yr Ysgythyr Lan nag ar ych

synnwyr ych hynan ond ar yr Eglwys yn inig, mi ddangosa y chwi

sampol ryfedd yny kyffelyp yma y ddyle bob Cristion y markio yny

5410 byd brith yma, a’r sampol yma sydd yn dangos yn ole na does dim

sywrach na chredy pob peth fel ymay’r Eglwys yn dangos, agochel

rhysymmy a dowtio mywn vn pwnk, a’r sampol sydd y llyn.

.#. °Rydoedd ar ryw amser wr anysgedig gwirion ar ydoedd yn Ystori am y
colier a’r
doctorbyw wrth y grefft gwnythyr glo o’i losgi, am hyny y gellwch y alw ef

5415 yn loywr ne yn golier ar ol y Saysneg.

Ar ddiwarnod fo gyfarfy a gwr dysgedig mawr ar ydoedd yn y

dyb y hynan yn ddysgedig aryth, ag o chwerthin gwatwar am ben

gwiriondeb y colier, ef aeth y’w bosio ag o fynnodd y’r kolier beth

y roedd ef yny gredy. Fo ddoyth y kolier ag y ddwad y Gredo o’r

5420 pen y’r llall gar y fron ef. Ond nyd oedd hyn yn bodloni mo’r gwr

dysgedig, fo ofynnoedd yddo beth y roedd yny gredy heb law y Gredo,

fo atteboedd y kolier, pob peth arall heb law hyn y rwi yny gredy ar y

may yr Eglwys Gatholig yny gredy. Yno y gofyn[216]noedd y doctor

yddo, beth y roedd yr Eglwys Gytholig yny gredy, yma yr ofnodd y

5425 kolier rhag myned yn rhy bell drwy rysymme fo teboedd yn gall,1 ag

y ddwad °fod yr Eglwys yn kredy fel y roedd ynte yn kredy, ag yn Atteb y colier
yn gall ag yn
synhwyrolllyn y bwrioedd y kolier rysymy am y ffydd heibio a’r doctor.

Pen ofyne’r doctor yddo paro fodd y roedd yn credy ny chae gantho

atteb yny byd, ond fel y roedd yr Eglwys Gytholig, a ffen ofyne para

5430 fodd y roedd yr Eglwys yn kredy ny chae ddim atteb ond dywedyd

1Wedi’i ddilyn gan ag y ddwad.
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fod yr Eglwys yn kredy fel y roedd ynte yn kredy, ar hynn o atteb fo

mydawodd y doctor ag ef.

Ag yn ol hyn may’r stori yn dangos fo syrthiodd y doctor yma yn

glaf wan megis y roedd yn debig y farw, yno y doyth y Diawl y droi

5435 yny gylch, fal y bydd ef yn fawr y drafferth yn tryblio vn a fo yn marw

ag yn glaf.

°Fo ddoyth y Diawl yn ddirgel heb fod neb yny weled at erchwyn Y Diawl yn
dyfod at y
doctorgwely’r doctor, fo wydde para fath wr oedd ef may chwanog ydoedd y

rysymy. Yno y raeth Sattan y’w bossio ef, ag y ofyn yddo para fodd y

5440 roedd ef yn kredy, yno y raeth y doctor y ddangos yddo y pyngkie ar y

rydoedd yny gredy [216v] vn yn ol y llall, pen weloedd Sattan hynn,

fo ddechreyodd rysymy yny erbyn rhyw byngkie a dwyn Ysgythyr

Lan a llawer o rysyme drosto y brifio yn1 gelwydd ag y ddwyn y doctor

allan o’y ffydd, ag y roedd Sattan mor galed wrtho drwy rysyme fel

5445 na doedd gan y doctor vn gair y’w atteb, ag ny wydde beth a wnai

na ffeth y ddywedai. Rodoedd ef mywn perigle y golli y ffydd. Yno

o’r diwedd fel y mynnoedd Duw fo ddoyth y meddwl y doctor fel y

darfyse y’r kolier y atteb ef.

A’r rhysyme yma oedd y Diawl yny siarad yn ddirgel a’r doctor yny

5450 feddwl ef heb fod neb ar ydoedd o’y °amgylch yn yr ystafell yn klowed Y doctor y
ddwad fal y
colier fal y
colier

dim. Onyd hwy2 nag y doyth atteb y kolier y meddwl y doctor, ef a

ddwad o hyd y ben, fel y kolier fel y kolier, ag ny chaid mo’r geirie

yma o’y ben ef dros enkyd mawr.

Pen glyby y rhai oedd yny gylch ef hyn ny doydden yn deall dim o

5455 hono ond tybied y fod yn ymlyferydd yny ddolyr heb wybod y hynan

beth y roedd yny ddywedyd. Ond pen dechreodd ef wellay o’y ddolyr,

hwy ofynyson yddo beth [217] oedd y feddwl ef pen oedd ef yn gwiddi

yny ddolyr cyn fynyched y geirie yma, fel y kolier. Yno y kyffes-

oedd y doctor yddyn y kwbwl mywn ordor fel y byse yn dysbywto a’r

1n supra. 2Wedi’i ddilyn gan ag.
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5460 Kythrel ag yny diwedd na doedd yddo ffordd yny byd y ochel tentas-

iwn Sattan wrth rhysymmy ond rhedeg at ffydd yr Eglwys, ag atteb

fel y klowsoch y kolier.

Ag y ddwad wrthyn gael o hono ef mwy o les yn yr atteb hwnw

nag yr holl Ysgythyr Lan ar y darfase1 yddo ystydio kyd, ag y diolch-

5465 odd y Dduw ddarfod yddo gyfarfod a’r kolier y gael dysgy’r atteb

hwnnw °Ag ony bai yr atteb hwnw fo fyse debig y golli y ffydd a’y Meddylied
pawb am atteb
y colier y’r
doctor

holl grediniaeth .#.

Gwelwch a chynlynwch y sampol dda yma, ny does na bychan

na mawr na dysgedig nag anysgedig na bo rhaid yddo yny diwedd

5470 lyny wrth yr Eglwys a bwrw heibo bob rhysyme, o blegid rhaid yddyn

wybod na roes Duw mo’r Ysbryd Glan y neb y’w gadw yn sywr yny

ffydd, ond y’r Eglwys y rhoes ef y rhoddiad y ddynabod pob gwirion-

edd.

Am hyny y myn y bawb ffol a synhwyrol adeilad y ffydd ar gader

5475 Beder fel y gwna pob gwr Kytholig er dayed y fo y ddysc ag er bod y

rysyme ef yny feddwl yn [217v] erbyn llawer o byngkie, etto fo greda

y’r Eglwys am fod Crist wedy rhoi yddi y rhoddiad yma yn inig. A

hyn yw kyngor S. Pawl yni yny ail lythyr a’r ddeg- °fed pennod at Kyngor S. Pawl
yni fod yn
yfyddgar y ffyd
Grist ag y’r
Eglwys
Gatholig

y Corinthed yn erchi ni wnythyr yn deall a’n rheswm yn yfyddgar y

5480 ffydd Grist a rhoi yn deallt yn hynen dan iay Crist, er bod yn synwyr

ni yn gweled y gwrthwyneb heb fedry dyallt mo’r peth, kredwn y

Grist ag y’w Eglwys ef ag ny2 ellir byth siomi dim o honom.a

Meddyliwch ymi bellach am fy mod i kyd yny matter yma o’r

Eglwys, o blegid may ef mor broffidiol ag mor anghenrraid y ddyall

5485 yn dda na allwn i fod yn fyrrach na hyn, ag etto ny does y drydu ran

allyssyd y ddywedyd.

Ond digon yw hyn. Ony chredwch y hyn ny chredwch fwy pei dan

gofid, ony chredwch y hyn ofer ymi siarad bellach hyn am faterion

a2 Cor 10:12-18

1Wedi’i ddilyn gan yddo. 2add. supra.

192



eraill, ond os kredwch chwi wrth y glywsoch bob peth ar y may’r

5490 Eglwys yny ddangos, nyd raid ymi chwaith poen yn prwfio y chwi

fatterion erill yn ol hyn, ond rhoi y chwi rybydd llei pallo gen i brifio

peth, fod yr Eglwys yn dal gydam fi, ag ynno y kredwch yny man

fod y peth yn wir ar oedd1 [218] yn2 ddowtys o’r blaen, o blegid ny

ddown ni y ben a ffryfio y chwi bob pwnk yn ol y gilidd ar y may’r

5495 Gwyr Newydd yny wady, am hyny y dangosis i chwi mor heleth yng

hylch yr Eglwys fel y gallech adeilad ych ffydd yn yr holl byngkie

erill ar yr Eglwys.

°Chwi a glowsoch bedwar mark a modd y ddynabod fod Eglwys Pedwar pwnk
y dynabod yr
EglwysRhyfain yn Eglwys y Dduw, a chwedy y chwi ddynabod yr Eglwys

5500 wrth y node yma, yny3 pennod olaf yma y kowsoch ddeallt fod yn

rhaid y chwi gredy pob pwnk ar y may Eglwys4 Crist yny erchi, a

bod yn rhaid y chwi ym hob dowt pen ballo pob peth, adilad ych

ffydd ar gader Peder yn Eglwys Rhyfain. A digon a fydde hyn y bob

Criston yddy gadw yn ffydd Grist y ny ffydd Gatholig.

5505 Yn gyntaf kael dangos yddo ple y may’r Eglwys a modde hynod

yddo y’w gweled, ag yn ol5 hyny dangos yddo fod yn rhaid kredy’r

Eglwys Gatholig ym hob dowt, ag na does ffordd na modd sywrach

y neb y’w gadw yny ffydd na bod yn barod y gredy’r Eglwys ym hob

peth. (A hyn sydd ddigon). [218v]

5510 Y Deyddegfed Pennod

Kimint6 ag y siriedes i hyd yn hyn am yr Eglwys y ysgrifenes i er

mwyn llawer ar sydd yn ych mysc, rhai er na dydyn ond y chydig

yn opiniadwyr7 pyr rhai erill y chydig well rhwng y dday heb fod na

thwymyn nag oer ond cymeryd y byd fel y delo’r brenin ag ef, ag yn

5515 llyn y may’r rhan fwyaf o honnoch.

1Wedi’i ddilyn gan yn. 2Ar ôl yn wir oedd. 3add. supra. ny 4Cglwys Llsgr. 5add.

supra. 6prif lyth. add. 7wyr add. supra.
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Onyd may rhai eraill yn chwenychy gwnythyr yn dda a chredy

yn dda pei gwypen para fodd y may yddyn ddynabod y gwirionedd

a’i gadw, a’r holl fathe yma hyd y gwn i all cael gweled yn hyn a

ddywedais rhyw beth y wstatay y meddwl a’y ffydd.

5520 Ag yny pennod yma mi ddangosa ar ol yr Eglwys yn fyrra y gallo

air ne dday am yr aberth bendigedig yn yr yfferen, a hynn hefyd er

mwyn� rhai yn ych plith o’m ffrinds i a adwen i ny dydyn yn kredy

fod yn yr aberth mo wir gorff a gwaed yn Harglwydd ni, o blegid am

y gwyr y sydd Gatholig, ny dydwi yn ysgrifeny dim o hynn [219] er

5525 y mwyn hwy, ond etto mi a dymynwn ar bob bath ar ddyn ddarllen

hyn am y fod yn fyrr, o blegid ny ddyweda i yma ddim kyfyl ag y

ddywedes o’r blaen °ond mi a ddangosa yn fyrr fod yn yr aberth wir Fod ynyr a
berth wir gorff
a gwaed Cristgorff a gwaed Crist.

A hyn a ddangosa i mywn pedwar nod, pob vn o’r node ny wna

5530 i ond y1 twitsio yn fyrr, y nod kynta y dangosa i fod hyn yn wir,

drwy dystoliaeth o’r Ys- °gythyr Lan. Yr ail nod drwy eirie serten Pedwar nod yn
pryfio fod corff
Crist ynyr
aberth

o’r doctoried hen santyddiol, y trydy nod drwy ddangos y pris ar yr

roedd y bobol santiddiol yny roi ynyr aberth bendigedig, a ffara fodd

y roydden yn y hymddwyn hynen gar y fron ef. Y pedwrydd nod a

5535 fydd dangos ddarfod y Dduw ar2 lawer o amsere bryfio y gwirionedd

hyn drwy fawr wrthe a ddangosodd ef ynghylch yr aberth bendig-

edig, ag ny wna i o hynn y gid ond vn pennod wrth roi y chwi dast

ym hob vn o’r rhain.

Ag yn gynta yn yr Sgythyr Lan, may yn ysgri- °fenedig yny .26. S. Mathew

5540 pennod o Vathew y llyn .#. Fel y roydden hwy yn swppery fo gymer-

oedd Iessu fara ag y bendigoedd ag a’y torroedd ag a’i rhoes y’w ddys-

yblon ag a ddwad kymerwch a bytewch dyma fyng[219v]horff i, ag

wrth gymeryd y kwppan fo a ddiolchodd ag a roes yddyn dan wedyd

yfwch hwn y gid, o blegid dyma fyngwaed i o’r Testment Newydd yr

1ond y add. supra. 2a supra.
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5545 hwnn waed a dwelltir dros lawer yn1 fyddeyant pechode .#.a Ny2 all

geirie fod oleyach na’r hain.

°May S. Mark yny .14. pennod, ynte yn dywedyd y llyn .#. Fel y S. Mark

roydden yn bytta fo gymeroedd Iessy vara ag wrth y vendigo fo’i tor-

rodd ag a’i rhoes yddyn, dan ddywedyd: cymerwch dyma fynghorff

5550 i, ag wrth gymeryd y kwppan fo ddiolchodd ag a rhoes yddyn etc.

dan ddywedyd wrthyn dyma fyngwaed i o’r Testment Newydd ar y

dwelldir dros lawer .#.b

°S. Lvk yny .22. pennod yn llyn .#. Ef a gymerodd vara ag a S. Lvk

ddiolchodd, ag a’i torrodd ag a rhoes yddyn dan ddywedyd, dyma

5555 fynghorff i yr hwnn y rydys yny roi drosochi, gwnewch hyn i’mmeddwl

i. Yn yr vnmodd y kymerodd y kwppan wedy swppery dan ddywedyd,

dyma’r kwppan y Tesment Newydd yn fyngwaed i, ar y dwelldir dro-

°soch i .#.c Hefyd y llyn y may S. Pawl yny lythyr kyntaf a’r vnfed S. Pawl

pennod ar ddeg at y Corinthied yn dywedyd yn llyn .#. Mi a gefais

5560 gan [220] yr Arglwydd y peth a ddarfy y mi ddilyfro y chwi, o blegid

yn Harglwydd Iesy3 Grist y nos ar y dilyfred ef a gymeroedd vara,

ag wrth ddiolch fo’i torrodd ag a ddwad cymerwch a byttewch dyma

fynghorff i etc. .#.d May llawer o leoedd heb law hyn yn yr Ysgythyr

Lan y brifio y gwirionedd yma, yny vengil Ifan ag mywn lleoedd erill,

5565 ond pwy bynnag ny chreda hyn addarfu yni ddangos gan y bod mor

ole, ny chredan mwy er maint addangossid yddyn.

Am hyny moyswch weled bellach pythelw y may’r doctoried sant-

yddiol yn deallt geirie Crist a glowsoch, ag yma ny ddown i o ben a

dangos y chwi eirie’r holl saint asgrifennnodd am y gwirionedd yma

5570 er amser Crist, ond mi ddangosa y chwi rai o’r saint hynod gennych

y henwe.

A hefyd yr rheini ar y gewch y klowed ny chewchi glowed mo’r

aMth 26:26-28 bMc 14:22-24 cLc 22:19-20 d1 Cor 11:23-24

1n supra. 2Yn dilyn yn ol. 3add. supra.
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degfed ran o leoedd ar ellid y dwyn o bob vn o honyn, ond chwi a

gewch weled lle ne dday o bob vn o’r rhai ar a henwa i, ag wrth hyny

5575 y gellwch farny beth y maen yny ddywedyd mywn lleoedd erill, ony

thybygwchi fod y gwyr santiddiol yn anwadal yn [220v] dywedyd

vn peth mewn vn fan, ag yn dywedyd gwrthwyneb y hyny mywn

man arall, y peth nis dwed Criston yny byd am y saint rhinweddol.

Am hyny vn lle a wsnaytha am y kwbwl, yn gyntaf °gwrandewch S. S. Ambros y
droes S.
Awstyn y’r
ffydd

5580 Ambros, y sant a drois Saint Awstyn y’r ffydd.

May’r sant bendigedig yma yn kymeryd llawer o boen y brifio fod

yn yr aberth gorff Crist fel pe tai fe yn sgrifenny o bwrpas yn erbyn

yr opiniadwyr anffyddlon, yn gyntaf chwi a gewch glowed fel y may

ef drwy sample o’r proffwydi yn yr Hen Desment yn pryfio gwir gorff

5585 Crist yn yr aberth, ag yn kwmpario manna y bara melys ar yr roedd

Duw yny ddanfon o’r nefoedd y’r bobyl ynyr anialwch a dangos na

doedd y bara hwnw ond gwasgod ag arwydd wrth y gwirionedd corff

Crist.

Ond chwi a gewch glowed y eirie ef yn llawn llythyr yn llyn y

5590 may’n yn ysgrifeny yny llyfyr o’r rhai ar y fo yn kymeryd vrdde yny

.9. pennod .#. °Gwyl y rowran para vn ore ay bara yr yngylion ay P’vn ore e bara
yr engylion ay
kig Cristkig Crist yr hwnn yw korff bywolieth. Y manna [221] hwnw oedd

o’r nef, ond y kig yma ywch ben y nef, y manna oedd o’r nef, ond

hwn sydd yn eiddo Arglwydd y Nef, hwnw a frayne os kedwid ef hyd

5595 y dydd nesaf, °hwn ny frayna byth. Yr hwnn pwy bynnag a’y kymer Y manna y
frayne os
cedwid hyd yr
ail dydd. Yr
aberth ny
frayna byth

yn ddiwiol, ny all byth bally, y dwr y redoedd ydyntwy o’r garreg,

ond gwaed sydd yn rhedeg yti o Grist. Dwr a’y bodlonoedd hwy dros

awr, ond may gwaed yn dy olchi di byth, yr Iddew sydd yn yfed ag yn

sychedig, dy di pen yfech ny ellu fod a syched arnad, a hyny yddyn

5600 hwy mywn gwsgod, ond hynn y ny ni mywn gwirionedd etc. .#.a

Ag yn ol hyny .#. Gwell yw’r golini na’r gwsgod, y gwirionedd

aAmbros, De Myst., CSEL LXXIII, tt. 109-110
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na’r arwydd, korff y Gwnythyrwr na’r manna o’r nef. Ond falle y

dywede, mi wela beth arall, para fodd y rwy ti yn dywedyd1 ymi y ka

i gymeryd korff Crist, ag etto rhaid yni brifio hynn, am hyny para

5605 faint o sample y rydymi yny ddangos, fel y gallon bryfio na dydiw

hwn y peth a wnaeth nattyr2 ond y peth ar y ddarfu y fendith y

fendigo, a bod yn fwy nerth bendith na nattyr, am fod bendith3 yn

newidio nattyr.

Moysen a gymerth wialen, fo taflodd hi, ag hi wnaed yn� sarth,

5610 hefyd fo maylodd ynghynffon y sarth [221v] ag y ddoeth y nattyr

gwialen drychefen, am hyny °di wely drwy ras y proffwyd y nattyr- Y nattyr wedy
y newidio
ddwywaithiaeth wedy newidio ddwywaith etc. .#.a

Yn ol hyn yn llyn .#. Roedd ar bobol yn tade ni syched; fo dw-

itsiodd Moysen y garreg ag a redoedd dwr o’r garreg. Ony ddarfy y

5615 ras weithio yma yn erbyn natiriaeth, yn gymint a bod y garreg °yn Dyma ras
dwywaith
wedy gweithio
yn erbyn
nattyr

seythy dwr allan, yr hwn ny doedd yndi o’y natyriaeth.

Yr afon Marath oedd cyn chwerwed ag alle fod, yn gymint na alle’r

bobol sychedig yfed dim o honi, fo daflodd Moysen bren y’r dwr, yno

y roes natirieth y dwr y chwerwedd heibio.

5620 °Dan y proffwyd Eliseus fo nitiodd bwell vn o blant y proffwydi o Gras y
proffwydi

ddiar y throed y’r dwr ag yny man hi aeth y’r gwaylod. Fo dylygodd

ar Eliseus y neb a gollase y fwiall, Eliseus a daflodd droed y fwyall

y’r dwr ag y nofiodd hayarn y fwell ar wyneb y dwr.

°Ag ni wddon fod hyn yn erbyn nattyr, o blegid trymach yw’r Dyma fendith
dyn

5625 hayarn no’r dwr. Am hyny ni a welwn fod gras yn fwy nerth na

nattyr, ag hyd yn hyn y darfu ymi gyfri gras bendith y proffwydi .#.4

[222]

Ond o by gymaint a hyn o rhinwedd ar fendyth dyn °beth a Dyma fendith
Duw

ddywedwn ni am5 fendith Duw lle may geirie yr Arglwydd yn Prynwr

aAmbros, De Myst., CSEL LXXIII, t. 110

1Yr ail d add. supra. 2add. supra. ni na. 3Wedi’i ddilyn gan yn. 4Nid yw’r

dyfynniad yn terfyn yma. 5add. supra.
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5630 yn gweithio, o blegid y sacrafen yma ar y rwy ti yny gymeryd, y rydys

yny wnythyr ef drwy eirie Crist.

Ond o doedd geirie Elias mor nerthol a dwyn tan y lawr o’r nef,

ony all geire Crist droi rhyfogeth y bara a’r gwin, chwi ddarllensoch

o holl wneythyriad y byd, ddywedyd o Dduw, a’y bod hwy wedy gwn-

5635 ythyr, ef a orchmynoedd ag a’i gwnayd hwy, am hyny geirie Crist alle

wnythyr o ddim y peth ny doedd, ony allan newidio y pethe ar sydd,

y’r pethe ny doydden o’r blaen. Ond para hyd y rydym yn ym rys-

ymmy. Gedwch yni gymeryd y sample ef y hynan, a moyswn brifio

y gwirionedd yma drwy sampl Crist yn kymeryd knawd.

5640 Beth oedd yno arfer natiriol, pen aned Crist o Vair. Os ceiswn ni

yr ordor gyffredin, may yn arferol y wraig ddwyn y tifedd drwy help

gwr, am hyny may .n. glir may ywch ben ordor natiriol y darfy y

forwyn ddwyn y tifedd, a’r korff yma ar y rydym ni yny wnythyr1 a

aned o’r Forwyn, pam y rwyd ti yma yng horff Crist yn keisio ordor

5645 natiriol [222v] gan fod yn Harglwydd Iessu wedu eni o forwyn allan o

gwrs nattyr, am hyny gwir gig Crist ar y ddioddefodd, ar a gladdwyd,

dyma sacrafen y gwir gig hwnnw.

Yn Harglwydd ni Iessu sydd yn krio, dyma fyng horff i, kynn

bendith y geirie nefol, rydys y ny alw ef yn vn rhyfogeth, ond ar ol y

5650 bendith rydys � yn dangos Korff Crist. May ef yn dywedyd y waed

ef, ond kyn y bendith fo’i gelwir ef yn beth arall, ond ar ol bendigo

fo’i gelwir ef yn waed, a thi sydd yn dywedyd AMEN, hyn yw, may yn

wir. Y peth y may dy enay di yny ddywedyd, gad y’th feddwl gredy y

peth ar y may dy barable di yny swnio, gad y’th wllys dybied .#.a

5655 Hynn y gid a ddwad S. Ambros amwy na hynn adewis i heb roi

yma, hefyd yn yr vn llyfyr a’r .4. pennod may’n dywedyd y llyn .#.

Bara yw ef kyn y fendigo, ond pen fendiger ef o’r bara y rydys yn

aAmbros, De Myst., CSEL LXXIII, tt. 111-113

1Wedi’i ddilyn gan ganed.
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gwnythyr kig Crist, am hyny pryfiwn hyn: para fodd y gall bara

fod yn gorff y Grist, drwy’r bendith, ond drwy para eirie y rydys yn

5660 bendigo: drwy eirie yn Harglwydd Iessu .#.a

Hefyd yno yny .5. pennod y llyn .#. Kynn bendigo [223] bara yw

ef, ond pen ddel geirie Crist, Korff Crist °yw ef, yny diwedd gwranndo Gwrando Grist
yn dywedyd
dyma fyng
horff i

ef yn dywedyd, kymerwch a byttewch o hwnn y gid, dyma fynghorff

i. A chyn geirie Crist, may’r karegle yn llawn o win a dwr, ond pen

5665 darffo y eirie Crist weithio, yno y rydys yn gwneythyr y gwaed y bryn-

oedd y bobol. Am hyny gwelwch mor nerthol yw geirie Crist ydroi

pob peth, hefyd pen fo yn Harglwydd Iessu y hynan yn tystolaythy

yni y kawn gymeryd y gorff a’y waed ef, a ddylwn ni ddywtio o’y

ffyddlondeb a’i dystiolaeth ef. Y rwan tyrd gydam fi y’r matter yma,

5670 mawr ag vrddassol oedd y’r manna ddwad y lawr o’r nef y’r Iddewon,

ond deall beth sydd fwy ai manna o’r nef ai Korff Crist, ie kig Crist

Gwneythyrwr y nef. Hefyd pwy bynnag a fyttaodd1 y manna fo fy

varw, pwy bynnag a fyttaffo’r korff yma fo gayff vyddyant y bechode

ag ny bydd marw byth. Am hyny nyd yn ofer y rwyd ti yn dywedyd

5675 Amen y rwan yn kyffesy yn dy ysbryd dy fod yn kymeryd korff, may’r

ffeirad yn dywedyd wrthyd ti korff Crist, a thithe yn dywedyd AMEN,

hyn yw, gwir yw y peth y may’r tafod yny ddywedyd dalied y galon

.#.b May’r sant yma yn llawn o’r fath eirie a’r hain. [223v]

Am hynny os kredwch y’r hain nyd rhaid dwyn mwy, ony chred-

5680 wch a glowsoch ofer yw dangos mwy. Er hyny moyswch weled lle ne

dday o S. Awstyn, may’r S. yma yny llyfyr o (sentensied Prosper) yn

dywedyd y llyn .#. Rydym ni yn yrddoli mywn gwisc bara a gwin ar

y rydym yny weled, pethe ny dydyn yny gweled, hyn yw kig a gwaed,

ag ny dydyn yn ky- °meryd mo’r dday rhyfogeth yma yn yr vn modd Kyn bendith
yn fara gwedy’r
bendith yn gig
ag yn waed
Crist

5685 ag y kymerson kynn y bendigo, am yn bod ni yn adde yn ffyddlon

aRecte: Ambros, De Sacra., CSEL LXXIII, tt. 51-2 bAmbros, De Sacra., CSEL

LXXIII, tt. 56-7
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kynn y bendith y fod yn vara ag yn win a ddarfy y nattyr y wnythyr,

ond ar ol y bendith y fod yn gig ag yn waed Crrist ar y ddarfy y’r

bendith fendigo .#.a

Merkiwch yma fod korff Crist, er na dydym ni yny weled, dan

5690 wisc y bara. Gwisc y bara yw lliw a llvn a blas y bara, o blegid may’r

vn lliw a’r llvn a’r vn blas ynyr aberth wedy fendigo, a chyn y fendigo,

ny does dim wedy i’n newidio yn yn golwg ni, a hyn a wnaeth Crist o

wrthe ynyr aberth y bryfio yn ffydd ni, fo a dynnoedd ymeth symm

a natiriaeth y bara a’r gwin ag a’y troes ef yn gig a’y waed y hynan,

5695 ond fo [224] dawoedd i’n golwg ni wisc y bara yr vn lliw a’r llvn a’r

blas ag ydoedd yny bara, o blegid pei base yn bwrw heibio hefyd liw

a llvn a blas y bara ag yny wnythyr ef yn gnap o gig i’r gwaedlyd o

liw a llvn a blas kig, ny byse mo’r rhyfeddod er kredu yddo.

Ond y gael o honom ni daledigaeth am yn credinieth °y air Duw, Raid y’r
meddwl gredy
y peth nys
gwyl yr olwg

5700 fo dawodd yn yn golwg ni liw a llvn a blas y bara, fel y galle’n meddwl

ni gredy y peth ny dydiw yn golwg yn y weled, (y peth ny wna opin-

iadwr byth, o blegid ny chredan ddim ond allon y weled a’y llyged).

Ond credwn ni yny modd ag y may S. Awstyn yn doydyd yn yr

vn llyfyr y llyn: .#. Kig Crist yw ef, yr hwn ar y rydymi yny gymeryd

5705 wedy giddio dan wisc y bara, a’y waed ef ydiw yr hwn y rydym ni

yny yfed1 dan wisc a blas y gwin, a hyn a wnaeth Crist y drio yn

crediniaeth ni .#.b

Ond y may y doctoried yn dangos achos arall a wna- °eth y Grist Gwir yw hyny

adel yma wisc y bara a’y flas, o blegid pei base yma gig a gwaed Crist

5710 yn yr vn lliw a’r llvn a’r blas ag oedd y waed ef a dwallted ar y Groes,

fo fase ffiaidd gan neb fwyta kig dyn ag yfed y waed pei basen yny

lliw a’i blas y hynen, wrth hynn [224v] y gellwch weled rhygorieth

rhwng kig a gwaed Crist ynyr aberth, a’y gig ef a’y waed ar y Groes

aProsper o Aquitaine, Lib. Sent. San. Aug., CC LXVIIIA, t. 308 bProsper o Aqu-

itaine, Lib. Sent. San. Aug., CC LXVIIIA, t. 318

1add. supra.
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°yny symm a’y natyriaeth, y peth ny does dim rhagorieth, o blegid Yr vn corff
sydd y nyr
aberth ag y
hoyled ar y
Groes

5715 yr vn corff sydd yn yr aberth ag a hoylied ar y Groes.

Ond y rhygorieth sydd yn y lliw a’r llvn a’r blas yno y roedd liw

kig a’y lvn a’y flas, ond ynyr aberth may lliw, llun a blas y bara yn

tario a sym a natyriaeth kig Crist, a hyn ny fyn yr opiniadwyr ddeallt

dim o hono fod yna wir gig a gwaed Crist dan wisc y bara a’r gwin.

5720 � A hyn a wnaeth y lawer o’r Iddewon dysgyblon Crist fyned o

ddiwrtho ag ymadel ag efo pen soniodd ef y bydde raid yddyn fwytta

y gig ef ag yfed y waed ef, ny fynen son am hyn.a Ffeieidd oedd

ganthyn glowed son am fwytta kig dyn,1 am na doydden hwy yn

meddwl na bydde raid bwytta kig dyn dan y liw a’y lvn a’y flas y

5725 hynan y peth sydd ffeiaidd yn wir, nyd arosysson hwy y ddeallt na

roe Grist mo’y gig yny liw a’i lvn a’i flas y hynan, ond yn lliw ag yn

llvn ag y mlas bara a gwin y gael o bawb y fwytta yn ddi ffiedd. Ag

am hyny na choyliwch ych golwg yn y peth yma [225] o blegid yn

ych golwg chwi ny does ond gwisc y bara, ond trowch ych meddwl at

5730 eirie Crist, yn dywedyd dyma fynghorff i ag yno chwi gredwch ynych

calon fod dan wisc y bara y peth ny dydych yny weled a’ch llyged.

Ag y’ch golwg chwi kymerwch y sampol yma, pei bay Grist y

rowan ar y ddayar yma gar ych bron yn kymeryd yny law ddwy

gneyen, vn gneyen ffrengig, ag vn gneyen o gollen, yno pet fai Grist

5735 heb ago- °ryd na thorri dim ar vn plisgin o’r ddwy gneyen drwy wrthe Kyfflybeth
ddayonys

yn tyny kynwillin y gneyen ffrangheg allan o’r plisgin, ag yn tyny

kynwillin y gneyen goll hefyd allan o’r plisgin, ag yno pei newidie ef

yn llyn, rhoi kynwillin y gneyen ffrenghig2 ymhlisgin y gneyen goll

a rhoi kynwillin y gneyen goll ymhlisgin ffrangheg, a hyn y gid trwy

5740 wrthe heb agoryd yr vn o’r ddwy gneyen na bod ol yny byd ar y plisc

ddarfod yn ych golwg chwi. Wedy hyn pei kymere Grist blisgin y

gneyen goll yny law a dywedyd wrthych y llyn: dyma gneyen ffreng-

aIn 6:47-66
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hig, meddwch i a ddywedde ef wir yn hyny, yn wir ych golwg chwi

os koyliech ych llyged chwi addywedech y fod ef yn anwir [225v] o

5745 blegid ny dydychi yn gweled yno wrth y wisc a’r plisgin ond kneyen

goll. Ond er na dydych yn gweled mwy os byddwch ffyddlon rhaid y

chwi gredy y gall kynwillin kneyen ffrenghig fod tan blisgin a gwisg

kneyen goll, am fod Crist yn dywedyd y bod yn gneyen ffrenghig.

Ond yny peth yma pei bai Grist yn dywedyd wrth vn o’r Gwyr

5750 Newydd, dyma gneyen ffrenghig, fo ddywede yny man na doedd wir,

o blegid kneyen goll yw hon, mi a’y gwela a’m llyged, mi adwen1 y

plisgin, nyd yr vn wisc ydiw a chyneyen ffrangheg.

Yn yr vn modd ynyr aberth bendigedig may yno� yn wir symm

a natiriaeth kig a gwaed yn Harglwydd Crist dan wisc, hynn yw, dan

5755 liw, dan lvn, dan flas bara a gwin, a hyn yn naill ai ny dydiw y Gwyr

Newydd yn deall, ne ny2 chymeran arnyn ddeall, ne ny dydyn ond

koylio y llyged. Pen fon yn rysymmy a’r gwyr Kytholig y rheswm

pennaf ganthyn yw dywedyd yn llyn, para fodd y gall korff Crist fod

yma, ny does yma ddim wedy y newidio, yr vn lliw, yr vn llvn, yr

5760 vn blas y sydd yma ag y sydd mywn bara arall ag mywn [226] gwin

arall/ Ny welwn ni dim rhygorieth rhwng hwn a bara arall a gwin

kyffredin.

Ond pei troen y meddwl at eire Crist, hwy a greden fod yno y wir

gorff ef a’y waed er na dydyn yn gweled dim o hono, hyn y may S.

5765 Bernard yny bregeth o Swpper yr Arglwydd yny ddangos yn y geirie

yma .#. Vel y rydym ni yn gweled gwisgoedd y pethe (yn yr aberth)

ar ny dydym yn credy fod mo’y symm ne y natyriaeth yno: Velly y

rydym yn credy fod yno yn wir simm ne natirieth y peth ny dydym

yn gweled mo’y wisc yno, o blegid y rydym ni yn gweled gwisc bara

5770 a gwin, ond ny dydyn yn credu fod yno symm ne natiraeth bara a

gwin, ond y rydym ni yn credy fod yno symm ne swbstans korff a

1n supra. 2add. supra.
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gwaed Crist, ag etto ny dydym yn gweled mo’y liw yno .#.a

Ag ychydig yn ol hyny may yr vn Sant yn dywedyd yn °llyn .#. Tri ffeth y sydd
yn Sacrament
yr AllorMay tri ffeth yn Sacrafen yr Allor, gwisc y bara, gwirionedd kig, a

5775 ffrwyth gras ysbrydol. Hyd at wisc y bara y may dy olwg di yn medry

myned, ond at wirionedd y kig y may dy ffydd di o’r tu fywn yn

myned, at ffrwyth y gras ysbrydol y may cariad perffaith yn myned

.#.b

Gwelwch fod tri ffeth ynyr aberth, gwisc y bara, [226v] gwirion-

5780 edd y kig, a ffrwyth yr Ysbryd Glan, ag o’r tri yma, ny dydiw’r Gwyr

Newydd yn kydnabod ond � y kyntaf, am hyny mayn hwy yn bell

o ddiwrth gras yr Ysbryd Glan yny sacrafen yma, am fod yn rhaid

yddyn yn gyntaf gymeryd y kenol gydan hwy, hynny yw gwirionedd

corff Crist.

5785 A hyn y gid ar dro, bellach moyswch droi at S. Awstyn. May S.

Awstyn yny bregeth gyntaf ar .33. laswyr yn dywedyd dyall y geirie

yma .#. Roedd °ef yny gario y hynan yny ddwylo y hynan .#.c Y Crist oedd y
gario y hynan
yny ddwylo y
hynan

geirie yma y rydoedd S. Awstyn yny darllen y llyn yny llyfyr kyntaf

o’r .21. pennod o’r Brenhinoedd y ny Bibil,d ag ar y laswyr yma y

5790 may S. Awstyn yn dangos, na ellid dywedyd mo’r geirie yma am y

proffwyd Dafydd, o blegid para fodd y galle Ddafydd na gwr arall yny

byd y ddwyn ne y dalla y hynan y ny law y hynan.

A hyn y may S. Awstyn y doydyd yno wnythyr o Grist pen gymer-

oedd ef yno yny ddwylo y gorff bendigedig. Dyma eirie S. Awstyn .#.

5795 Ag fo gariodd y hynan yny ddwylo y hynan, ond fy mrodyr pwy all

ddeallt para fodd y galle hyn fod mywn gwr. Fo all gwr gael y gario

ne y arwen mewn dwy[227]lo rai erill, ond ny all neb gael y arwen

yny ddwylo y hynan, para fodd y gellir deallt hyn ar ol y geirie yng

hylch Dafydd ny dydym yn gweled, ond y rydym yn gweled hyn Yng-

aBernard, Sermo in Coena Dom., PL CLXXIII, 273 bBernard, Sermo in Coena Dom.,

PL CLXXIII, 273 cAwst. Enar. in Ps., Salm XXXIII, CC XXXVIII, t. 280 d1 Sam

1:1-16
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5800 hyrist, o blegid roedd Grist yny gario y hynan yny ddwylo, pen oedd

ef yn gorchymyn y gorff dan doydyd, dyma fynghorff i am y fod ef yn

arwen y korff hwnw yny ddwylo .#.a

Gwelwch fod S. Awstyn yn doydyd na allodd neb er ioed gario

dim o hano y hynan yny ddwylo ond Crist, ond pei bay ddim ynyr

5805 aberth ond bara y arwyddio korff Crist, megis yn sampl fel llvn Korff

Crist, fel y may’r Gwyr Newydd yn dywedyd, fo alle Ddafydd a dyn

gario y lvn a’i ddelw y hynan yny ddwylo yn ddiryfeddod.

Hefyd may S. Awstyn yn llawer o leoedd yn son am yr Iddewon y

laddoedd Crist, yr hwn rai drwy fod yn ydifeiriol a gredyson lawer o

5810 honyn °y Grist, ag yno wedy y gwnythyr yn Gristnogion yr yfyson yn Yr Iddewon a
yfoedd y gwaed
a illynson ar y
Groes

fynych y mysc y bobol ffyddlon yr vn gwaed ar y ddarfyse yddyn y

dwallt o gorff Crist ar y Groes, y peth ny ellir deallt dim o hono ond

am wir waed Crist.

Am hyny fel y may ef yn dywedyd am yr Iddewon [227v] yny

5815 trydydd rhan ar Yfengil Ifan .#. Hwy welson Grist yn marw drwy y

drygoni hwy, ag a gredyson y Grist yr hwn a vyddeyodd y pechode

yn hwy. Ny � doedd ganthyn obaith trigaredd ony ddarfu yddyn

yfed y gwaed ar y ddarfase yddyn y dwallt .#.b

Ag yny llyfyr kyntaf a’r chwched pennod o’r Gredo at y rhai oedd

5820 ifaink yny ffyddmay ef yn dywedyd1 yn llyn .#. Para faint yw drygoni

y rhai y laddodd Crist, ag etto yr Iddewon a’i lladdodd ef, llawer

o honyn a gredoedd yddo yn ol hyny, ag a yfason y waed ef ag y

faddyoedd yddyn y pechodey ar y wnaythen .#.c

Hefyd wrth son fel y trodd llawer o’r Iddewon y’r ffydd wrth weled

5825 ar Dduw Svl Sulgwyn yr Apostolion ym hob iaith yny llyfyr o broffit

penyd yny pennod cyntaf mae’n dywedyd yn llyn .#. Yno yr ofnodd

yr Iddewon wrth weled y gwrthe yma, ag a ofynyson gyngor buchedd

aAwst. Enarr. Ps., Salm XXXIII, CC XXXVIII, tt.280-1 bAwst. In Iohan. Evang.

Tract., PL XXXV, 1953 cAwst. De Symb. ad Cat., PL XL, 615
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gan y Postolion, ynoy dangosodd� Peder yddyn fod yn rhaid yddyn

y arddoli ef ar y ddarfase yddyn y ladd ar y Groes, fel y gallen wrth

5830 gredy ddysgy yfed y gwaed ar y ddarfase yddyn y ddwallt yn greylon

.#.a Ag yn yr vn laswyr yn llyn: .#. Yn wir mawr yw’r Arglwydd,

a gwir o’i drigaredd ef, yr hwn a roes yni y fytta y [228] gorff, yn

yr hwn y ddioddefodd ef gymint, ag y yfed waed .#.b Hefyd ar y

bymmed laswyr a thrigen am yr Iddewon may ef yn doydyd yn llyn:

5835 .#. Gwaed yr Arglw- °ydd wedy dwallt a roed y’r lladdwyr, y rowan Gwaed y
dianiwed a
yfodd y
lladdwyr

gwaed y dianiwed1 a dwallted a roed y’r lladdwyr, ag a hyfyson drwy

ras y gwaed ar y ddarfy yddyn y dwallt drwy ynfydrwydd .#.c

Ny ddown ni o benn a dangos y chwi y kwbwl, may S. Awstyn yn

llawn o’r fath eirie a’r hain yn dangos fod yr vn gwaed yny karegle

5840 ar a dwallted ar y Groes, beth alle fod goleyach nag y glowsoch. Am

hyny os kredwch yddo gwiw yw dangos ychwaneg y chwi etto.

Ny doedd ag ny does y’m bryd ond dangos y chwi dast nyd ym

hob vn o’r doctoried ond mywn tri ne bedwar, fel y gallech wrth yr

hain farny’r llaill. Ag yma gwrandewch air ne dday o S. Ciril, ar

5845 y geire yma ar y ddwad Crist, dyma fynghorff i2 at Esgob elwid

Calosyrius. Hyn y may ef yny ddywedyd .#. Na ddowtia na dydiw

hyn yn wir, gan y fod ef yn dywedyd yn glir, dyma fynghorff i, ond

kymer eirie yn Prynwr mywn ffydd, o blegid gan y fod ef yn wirionedd

ny ddwad ef mo’r kelwydd .#.d Ag ar [228v] Yfengil Ifan y may ef

5850 yn golchi tanne ar y neb ny chredo y eirie Crist heb ddywtio, ag heb

ofyn cwestione, para fodd y gall hyny fod yn wir, ag °yny galw’n hwy Para fodd.
Gair Iddeweidd
ywIddewon ar y fo yn gofyn para fodd y gall hyn fod yn wir, ag am fod y

eirie ef yn twitsio’r Gwyr Newydd hyd at y byw mi a’i ddangosa er y

bod yn hir yny .13. pennod ar Yfengil Ifan yn llyn y may’n dywedyd

5855 .#.

aAwst. De Vera et Falsa Poenit., PL XL, 1118 bAwst. Enarr. Ps., PL XXXVI, 355
cAwst. Enarr. Ps., PL XXXVI, 791 dCyril o Alexandria, Adver. Anth., PG LXXVI,

1130
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.#. Rhaid yni ymgwestiwno bob amser felly megis ag y gallon

drigo gyda Duw, ag na ddyger dim honom y opinione dierth, ond y

meddwl drygionys ny wna felly, o blegid beth bynnag ar ny bo yny

ddeall yny man fo bwrw ymmeth drwy falchder yn lle pethe� ffolied

5860 a ffalst, heb roi’r llaw vchaf y neb, ag yn tybed na does dim ywch

y law ef, fel y gwddon fod yr Iddewon. O blegid pen ddlysen hwy

gymeryd geirie Crist yn llawen wedy yddyn ddyallt o’r blaen nerth

a ffwer yn Prynwr drwy wrthe, ag o doedd ddim yn debig y fod yn

anodd y ddeallt gofyn atteb yddo, ond yn hwy a wnaython yngwrth-

5865 wyneb hyn, ag y maen yn gweiddi ar Dduw drwy aniwi- � oldeb

mawr para fodd y gall hwn roi yni y gig, ag ny dydiw yn dwad yny

meddwl hwy na1 does dim [229] yn amhosibl gar bron Duw, o blegid

am y bod yn fydol ny allen ddeyall pethe ysbrydol, ond y mysteri, yn

gimint sydd yn ffolineb yny tyb hwy, ond er dolwg moy- °swn ni Na ddywedwn
ag na
feddyliwn para
fodd

5870 gymeryd lles mawr o’y pechode yn hwy, ag yn credy yn sad y’r mys-

teried, na dawon yni na meddylio na dywedyd y parable yma para

fodd yny pethe mor vchel, o blegid gair yr Iddewon yw hwn (para

fodd) a gair yn dyled cosbydigaeth mawr. Am hyny Nicodemus pen

dwad ef para fodd y gall hyn fod, fo glywodd nyd heb achos, wy ti

5875 yn feistyr ynyr Israel, ag ny wddost di hynn. Iohannis .3. .#.a

Am hyny fel y dywedais gan gael o honom ddysc drwy fai rhai

erill, pen fo Duw yn gweithio, gwiliwn ofyn para fodd, ond gydawn

yddo ef ffordd a gwybodaeth y weithred ef .#.b

Ag yn ol hyny .#. Ony wely di beth y may krefftwyr yny wnythyr

5880 yn fynych, mayn yn dywedyd y ni yn fynych bethay aryth, ond etto

am weled o honom hwy wedy gwnythyr y kyffelyb, ni a gredwn yn

hawdd y gallan wnythyr hynn ar y mayn yny ddoydyd.

Am hyny2 para fodd na dydyn hwy yn hayddu [229v] cosbydigeth

aIn 3:1-9 bCyril o Alexandria, In Ioan., PG LXXIII, 247, 250
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o’r mwya ar sydd yn rhoi pris bychan felly mywn Duw Gwneythyrwr

5885 pob peth, yn gymint a’y bod mor hyf a dywedyd para fodd yny weith-

redoedd ef, yr hwnn a wddan y fod yn rhoi pob synnwyr, yr hwn y

may’r Sgythyr Lan yn dangos y gall wnythyr pob peth. Ond tydi yr

Iddew os gwiddi di etto a doydyd para fodd, mine a gynllyna1 dy ffol-

ineb di yn wyllysgar � ag ofyna y ti para fodd y doythost allan o’r

5890 Egipt para fodd y trodd gwielen Moysen yn sarff, para fodd y trodd y

dwr yn waed, para fodd y raeth du nafied ti drwy’r mor fel trwy’r tir

sych, para fodd y redoedd dwr o’r garreg. May pethe allan o rhifedi

ynyr hwn o gofyny di para fodd rhaid yti fwrw y lawr yr holl Ysgythyr

Lan.

5895 Am hyny chwi a ddylasech yn gyntaf gredy y Grist ag o doedd

dim anodd gofyn yddo yn ddi falch, nyd gwiddi fel rhai meddwon

para fodd y gall hwn roi yni y gig, ony welwchi pen foch yn dywedyd

hyn fod balchder mawr yny parabl yma .#.a

Bernwchi ych hynen ony dydiw hyn y gid a glowsoch yn gws-

5900 neythy y’r Gwyr Newydd yn gystal [230] ag y’r Iddewon ar aeth ym-

eth o ddiwrth Grist am na chreden yddo.

Bellach vn gair ne dday allan o S. Crisostom yny drydy pregeth a

ffedwar igen ar y .26. pennod o Vathew mae’n dywedyd yn llyn: .#.

Am hyny credwn y Ddyw ym hob lle, ag na wrthnebwn ddim hono ef

5905 °er bod y peth yn wrthwyneb i’n golwg ag i’n tyb ni ar y may ef yny Cyngor S.
Crisostom
credwn y
Ddyw ym hob
lle

ddywedyd, er dolwg y chwi gedwch y’w air ef orchfygu yn golwg a’n

meddwl ni, yr hwn beth gedwch yni wnythyr ym hob peth, gedwch

yn enwedig yn y mysteried, nag ydrychen yn inig ar y pethe sydd

gar bron yn llyged, ond daliwn y eirie ef. O blegid ny thwylla y eirie

5910 ef ddim o honom ond hawsa o’r kwbwl siomi yn golwg ni, ny all y

eirie ef fod yn ffalst, ond yn golwg ni a siomir yn fynych. Am hyny

gan ddoydyd o hono ef, dyma fynghorff i, na ddowtiwn ddim, ond

aCyril o Alexandria, In Ioan., PG LXXIII, 250-1
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credwn, ag edrychwn ar hyny a llygaid yn kalone .#.a

Dyma yni gyngor o’r gore Duw a wnel yni y hallyn. Ag yn ol hyny

5915 yn llyn: .#. O pa sawl vn sydd yn dywedyd y rwan mi a fynnwn pei

kawn weled pryd a gwedd Crist, mi a fynnwn pei kawn [230v] weled

y ddillad ef, mi a fynnwn pei gwelwn y sgidie ef, ond rwy ti yny weled

ef y hynan, rwy ti yn y deimlo ef, rwyti yny fytta ef, rwyti yn dymyno

gweled y ddillad ef, ond ef a’y roes y hynan yti, nyd o’y weled yn inig,

5920 ond o’y deimlo ag o’y gael ynot ti .#.b

Ag yny pedwry pregeth ar higen ar y llythyr kyntaf y S. Pawl may

ef yn dywedyd yn yn llyn .#. Hwnw ar sydd yny karegl ydiw’r� vn

ar a rhedoedd o ystlys Crist ar y Groes, a hwnw y ryddym mi yny

yfed .#.c

5925 Ag yny ail prygeth at y bobl o Anthioch, may ef yn1 kwmpario

Crist wrth y fyned y’r nef ag Elias pen ddyged ef y’r awyr o olwg y

ddysgy- °blon, pen adawodd y fantell gyda ysgolheigon yn arwydd y Mantell Elias

gael o honyn feddwl am dano, dyma eirie S. Crisostom .#.

.#. Elias wrth ymado adawodd y fantell y’w ysgolhaig, ond Mab

5930 Duw yn gorchafy, adawodd yni y gig, ond f’aeth Elias heb y fantell,

ond Crist adawodd yni y gig, ag orchafoedd a’y gig hefyd gydag ef

.#.d Am hyny2 [231] yny lyfyr y trydydd o Ffeiriadeth may ef yn

torri °allan yny geirie yma .#. O wrthe, o dayoni Duw yr hwn pen fo Dyma eirie
cysserys

ef yn eiste yny gorychaf gyda y dad, etto yn yr vn mynedyn o amser

5935 rydys yny deimlo ef yn nwylo pawb, ag y may ef yny roi y hynan y

bawb ar y fynno y gymeryd a’i gowlidio ef .#.e

May’r Sant bendigedig yma yn llawn o’r siarad peraidd yma, ond

ny alla i ddangos mwy ar hynn o dro, vn lle allan o S. Sierom ag yno

pen ar hynn o fatter am y rhan gyntaf. Ond y ddeallt geire S. Sierom,

aChrys. Hom. LXXXIII in Matt., PG LVIII, 743 bChrys. Hom. LXXXIII in Matt., PG

LVIII, 743 cChrys. In Ep. ad Rom. Hom. XXIV, PG LX, 623-4 dChrys. Ad Pop.

Antioch. Hom. II, PG LXIX, 46 eChrys. De Sac., PG LXVIII, 643

1Wedi’i ddilyn gan yn. 2Wedi’i ddilyn gan y ny.
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5940 merkiwch fod yn amser Kyfreth1 Voysen ynyr Hen Desment wedy

Dduw orchymyn y’r yffeirieid o’r gyfreth hono roi serten o dorthe o

fara mewn man y’w gweled llei bydde’r bobol yn dwad y wsnaythu

Duw o ddudd y ddudd. A’r bara yma a fydde yno yn wastad, ond

pen fydde yn myned yn rhu hen, ny alle neb fytta dim o hono ond

5945 yr yffeiriaid, ag yno rhoi bara newydd yny le, ny alle y llygion fytta

dim o’r bara hwnw.

Ond fo happiodd y’r proffwyd Dafydd pen ydoedd yn ffo rhag Sawl

ddwad arno a’i gwmpayni newyn [231v] mawr ag ny doedd gantho

ddim bwyd na sifft y’w wnythyr ond myned at yr yffeiriad ag yd-

5950 olwg yddo roi yddyn y bara bendigaid hwnw wrth y rhaid y gadw y

bywyd fel y may’n ysgrifenedig yny llyfyr °kyntaf a’r .21. pennod o’r 21 pennod o’r
Brenhinoedd

Brenhinoedd.

Yno y gwyby’r yffeiriad na doedd yn erbyn wyllys Duw roi y’r llyg-

ion y bara yma wrth galedi, ond cynn roi yddyn y bara fo fynnoedd

5955 yddyn adde na byse� yr vn o honyn a wnaythe a merch eres tridie,

y peth pei base wir ny royse ef mo’r bara bendigaid hwnw yddyn.a

Ag ny doedd y bara hwnw ond arwydd a gwsgod wrth gorff Crist ynyr

aberth.

Ag am hyny os bedde raid yddyn hwy fod tridie heb medlio a

5960 merch y fwytta y bara hwnw, ny doedd ond gwasgod wrth gorff Crist,

may S. Sierom yn pryfio y bydd rhaid y ffeiriad ar a fo yn offrymmy

korff Crist bob dydd fod yn wastod heb medlio a merch.

Dyma eirie S. Sierom ar yr ail pennod o lythyr S. Pawl at Titus

.#. Ony dydys (fel y may S. Pawl yno) yn gorchymyn y llygion y

5965 mochel a’i gwragedd fel y gallon weddio, beth sydd raid yni feddwl

am esgob yr hwn y sydd raid yddo bob dudd offrymy offrwm [232]

pyr y Dduw dros y bechode y hynan a ffechode’r bobol, dyrllenwn

lyfre’r Brenhinoedd ag ni gawn weled na roe yr yffeiriad Achimelech

a1 Sam 21:3-6

1add. supra.
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ddim o’r bara y Ddafydd ag y’w fechgin hyd ony ddarfu yddo ofyn

5970 ony doedd y bechgin yn lan o ddiwrth ferched, nyd merched eraill,

ond y gwragedd. Ag ony bai glywed o hono ef ddarfod yddyn ym

wrthod a merched er doe a’r dudd cynn doe, ny royse ddim o’r bara

hyny y ddyn. Ond may kimint rhygorieth rhwng y bara yma a chorff

Crist, ag y sydd rhwng gwsgod a’r korff rhwng delw, a’r gwirionedd

5975 .#.a

Gwelwch yma y fod ef yn dangos gwirionedd korff Crist y nyr

aberth, a’y fod ef hefyd yn dangos y dlye’r ffeiriaid °fod yn byw yn Yr yffeiriad y
ddyly byw yn
wastod yn
sengel

wastod yn siengel: ag ny alla i yma wedy dwad y’mmeddwl na ddyw-

etto i air ne dday am yr hen fwbachied o ffeiried ar sydd yn ych mysc

5980 yny henaint yn kymeryd pyttenied, dan henwe gwragedd priodolion.

Byan y raeth o’y meddwl yr addewid a wnaython y Grist, ony

dydiw yn dwad yny kof wnythyr o honyn addewid y Dduw y ws-

neythy ef yn inig a gwrthod kwmpayni merch byth. Ony wddon fod

yn ysgrifenedig yny .3. pennod ar ddeg ar higin o Lyfyr y Rifedi y

5985 llyn: .#. Os gwna [232v] neb addewid ne gymeryd llw, ny all ef

yn anfad dim wnythyr y air yn ofer ag yn1 ffalst, ond rhaid yddo

°gwpplay hyny ar y ddarfu yddo y addo .#.b Rhaid yw cadw
addewid a
DuwHefyd dyrllenen hyn yny .23. pennod o Ddewtronomi .#. Pen

ddarffo yti wnythyr addewid y’th Arglwydd Dduw ny chei di fod yn

5990 aniben heb y gwpplau, o blegid dy Arglwydd Dduw di a’i gofyn ar dy

law di, ag os byddi di yny bwrw heibo heb2 y gwpplay, yno y pechy

di .#.c

Hefyd darllenen yn S. Pawl yny lythyr kyntaf a’r pennod pimmed

y geire yma .#. Gochel wragedd gweddwon � ifaink, o blegid pen

5995 ddarffo yddyn fod yn twymo hwy a fynnan briodi, yn cael y dammio

am dorri y ddewid cyntaf .#.d

aSierom, Coment. in Ep. ad Tit., PL XXVI, 589-90 bRecte: Num 30:2 cDeut 23:21
dRecte:1 Tim 5:11

1add. supra. 2add. supra.
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Gwelwch fod gwragedd gweddwon yn ddamnedig am briodi os

darfy yddyn wnythyr addewid y Dduw y fyw yn weddw, am y bod yn

torri y ddewid, na thybied mab y gall dorri1 y ddewid y Ddduw ony

6000 all merch.

� Dyrllenen y penyd os mynnan ynyr ail llythyr o Saint Clement,

yr hwn a sododd S. Piter yny gader yn Rhyfain kynn y farw,2 am

yr hwn y may S. Pawl yn siarad yny lythyr at y Ffilippenied,a S.

Clement yma sydd yn arwyddio yddyn y penyd yn llyn .#. Y rhai

6005 [233] ar a fo yn gwsneythy’r allor, yffeiried a dekynied °rhaid yw Dyma’r penyd
y roes Saint
Clement y’r y
ffeired y dora y
ddewid a Duw

dewis y wsnaythu Duw yr hain a wrthodoedd y gwragedd (o doedd

ganthyn) kynn kymeryd vrdde, ond o da vn o honyn y’r gwely at y

wraig y hynan, darffo yddo vn waith gymeryd vrdde, nedwch y hwnw

ddwad o’r tu fywn y ddrws y kor, na chario korff � yr Arglwydd,

6010 na thwitsio’r allor, na derbyn yr offrwm. A nedwch yddo ddwad at

ddim o gorff yr Arglwydd, nedwch yddo roi kimint a dwr y molchi y’r

yffeiriad, ond y offis ef a fydd sefyll allan, a chay drws yr eglwys ag

y wnythyr offis ar afo is a llai, ag nedwch yddo ddwyn y kriwed na’r

karegle bendigedig y’r allor .#.b A hyn a ddwad S. Clement am yr

6015 yffeiried ar ydoedd wedy priodi yn gyfraithlon kyn kymeryd vrdde,

raid afydde yddyn ymadel a’y gwragedd priod os daen yn ffeiried,3

heb fyned mwy yny kyfyl ag o daen dyma y penyd.

Ond beth dybygwch a ddywede ef wrth y gwyr ar sydd yn kymeryd

arnyn briodi ar ol vrdde, wedy addo o’r blaen fyw yn siengel, ond am

6020 fath y gwyr ar sydd yn priodi ar ol y gwnythyr yn ffeiried, gwilien y

siomm y hynen ny dydiw hi ddim priodas er y bod yn hwy yn rhoi’r

henw teg hwnw iddi, o blegid may S. Ciprian yn galw y fath faitsie

a’r heini yn incest.c [233v]

Ond y ddwad i’m pwrpas mi a ddiwedda y siarad yma ar hen wyr

aPhil 4:3 bClement, Ep. Dec. II, PG I, 486 cCyprian o Garthag, Ep. IV, CSEL III

cyf. 2, t. 475

1add. supra. 2r add. supra. 3Pwynt yn y Llsgr.
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6025 yny geirie yma ysgrifennoedd S. Basyl er es dey kant o flynyddoedd

am danyn y llyn .#. Ny ddylid kymeryd mo ordderchiad y ffiried yn

lle priodas ond rhaid ym hob ffordd dyny ymyth y kydsylltiad hwy

.#.a Mi allwn ddywedyd llawer yma ond digon yw hyn o rhybydd.

Ag yma ny alla i na ddywedwy air ne dday wrth y llygion, y bod

6030 hwythe ar y bai am y bod yn di� ystyry’r ffiried. Mi wn fod yn ych

plith rai yn cymeryd arnyn fod yn Gytholig, ag etto hwy a ddiystyran

y ffiredyn tryan, ag yn dyddie ni may ffeiradeth yny plith mor goeg ag

y dwaid gwr afo a bagad o feibion gantho, hwnn a hwnn a wna dyn

gwych, hwnn a hwnn ny ellir dim ag ef ond y wnythyr yn yffiriad,

6035 may ef yn abal y hyny, petai ffolach ne wrthynach.

Ag yny modd yma y doyth y ffiriad mywn distyrwch yn ych plith,

ag yn wir felly y roywddwn fy hynan yn tybied pen oyddwn yn ych

mysc may swydd o’r anapla oedd bod yn yfferiad. Ag ny dydwyf yn

dywedyd hyn am fy mod y rwan yn yffiriad, y peth ny dydwy i ddim,

6040 ag ny dwi yn kydnabod fy mod yn [234] abal y gymeryd y fath ystat

vrddasol a honno arnaf. Ond pei baych yn gweled arfer y gwledydd

Kytholig faint y maen yn gwnythyr o ffirad, a ffei baech hefyd yn

gweled kwrtwyr ffein o Loyger, ag wrth ddwad y’r gw- °ledydd yma, Cwrtwyr ffein
yn myned yn
fynachod ag
yn ffiret

ag wrth weled rhinwedde’r Eglwys Gytholig yn bwrw’r kledde heibio

6045 a’r gadwyn aur, a’r rheini yn myned yn fanachied mywn kyllylle, a

rhai erill yn ffiried o’r hwn lleia, pei baech yn gweled hyn y gid, fo

droe ych calon, ony byddech gwedy myned yn rhy bell dros y ffordd.

Wrth fyddylio y trahystra1 ar y ffiried yn ych mysc, pell ydych o

ddiwrth arferon y Kymry yn yr hen amser. O blegid fel y may S. Bede

6050 yn dangos yn amser S. Garmon, royddech yn mawr hay ffiried yn

fwy na neb. Meddyliwch ych bod yn kysay Crist yny weithred yma,

o blegid may ef wrth y ddysgyblon ar ydoedd yffiried y °ny degfed Y neb afo yn
casay y ffired y
may yn casay
Crist

pennod o Lvk yn dywedyd yn llyn: .#. Pwy bynnag a’ch gwryndy

aBasil, Ep. CLXXXVIII de Canon., PG XXXII, 674

1Yr ail r supra.
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chwi, may ef yny gwrando i, pwy bynnag a’ch kasa chwi, may ef

6055 yn kasay i .#.a Pam na fawrhewch chi y ffiried er mwyn Crist, ony

wddochi y fod ef yn yffirad, fel y may S. Awstyn yny vnfed pregeth

ar higen o’r saint yn dywedyd y llyn [234v] .#. Beth sydd mwy

gorchafieth, beth sydd mwy o wrsib, na gorffwyso dan yr allor, ar

yr honn y rydys yn offrymy sacrafen y Dduw, yn yr hon y may yn

6060 Harglwydd ni yn yffirad, fel may yn ysgrifenedig yny llaswyr am dano

ef, rwy ti yn yffirad byth ar ol ordyr Melchi- °sedegb .#.c Ie may hyn Crist y sydd yn
gweithio y
cwbwl ym hob
y fferen

kynn wired fod Crist yn ffirad a’y fod ef yn gwnythyr y cwbwl mywn

pob fferen. Y awdyrdod ef sydd wrth bob allor, yny enw1 ef ymay pob

yffirad yn bendigo bara a’y droi yn gorff Krist, o blegid pen ddywetto

6065 yr yffirad dyma fynghorff i, ny dydiw ef yn dodyd hyny yny henw y

hynan, am na dydiw yn gorff yr ffirat.

Am hyny yn enw Crist y may ef yn doydyd dyma fynghorff i, ie

ag nyd yn inig ynyr fferen y may Crist yny ffirat, ond hefyd ym hob

sacrafen arall ar� ymay’r ffirad yny wnythyr. Crist yw’r ffirad pen-

6070 naf fel mywn cyffes a ffenyd, ny does mo’r ffirat yn gwneythyr dim

ond yn enw Crist, fel y gwyddys yn dda yn yr hen amser wrth gyffesy

yn llyn .#. Ag y2 tithe fynhad enaid yn lle Duw ynyr awr hon .#.

Am hyny pen y gweloch y ffiriad3 wrth yr allor [235] meddyliwch

may Crist sydd yno yn dywedyd drwy enay’r ffirad. Hynn y may S.

6075 Crisostom yny ddywedyd mywn pregeth o Sudas Fradwr yn llyn: .#.

Ag y rwan may Crist y hynan °gair bron, ef sydd yn ffwrnisio’r bwrdd Nyd dyn y
sydd yn
bendigo Crist y
sydd yn
bendigo

yma, ag efo sydd yn bendigo, o blegid nyd dyn sydd yn gwneythyr

korff a gwaed Crist, ond Crist ar y4 ddioddefoedd drostom, yr yffirad

sydd yn doydyd y geire, ond y rydys yny bendigo drwy nerth a gras

6080 Duw .#.d

Ond y drychwch wrth y kyffelyb faint y rydych dros y ffordd yn

aLc 10:16 bSalmau 110:4 cAwst. Sermo CCCVII In Dec. bea. Ioan. Bapt., PL

XXXVIII, 1407 dChrys. In Prod. Iud., PG LXI, 687-690

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan th. 3a supra. 4Wedi’i ddilyn gan ddydo.
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hyn o bwnk, a gwelwch ych bod yn gwnythyr yn fwy a’r brenin ne’r

frenhines nag o Grist yn Prynwr, o blegid pen fo’r brenin dayarol yn

pwyntio eistyssied ym hob sir y iste ar y faink mywn siesyne yny

6085 henw ef, ag y farny, ag y wnythyr pob peth megis a ffettfai’r brenin

yno y hynan, chwi fyddwch gar bron y iestys yma mor foysol yddo

ag all dim fod, a ffen gotto o ddiar y faink chwi a wnewch gwrtisi

yddo ple bynag y gwelwch am ych bod yn kydnabod pwer y brenin

yny wyneb ef pen y gweloch a hyn nydydwy i yn beio, am ych bod

6090 yn gwnythyr fel y dylech. Ond gwelwch wrth hyn faint y rydych

ar y bai am na dydych yn dangos ych bod yn mawrhay [235v] y

ffirad, ond isgylyso, o blegid beth ydyn hwy ond ystyssied Duw ar y

ddayar yma, am hyny fel y kymerir yn ych mysc ddyn yn lle traytyr

ny chydnabyddo awdyrdod y brenin yn y iestys, yn yr vn modd ny

6095 dydych ond traytiried y Dduw am °ych bod yn ysglyso y iestissied ef. Traytiried y
Dduw am ych
bod yn ysglyso
yr yffeirad

Gwelwch ych bod yn gwnythyr mwy a’r brenin bydol nag a’r brenin

nefol, am ych bod yn gwnythyr mwy o hwnw ar sydd yn iste ag yn

barny yn lle’r brenin bydol, nag am hwnw ar y sydd wrth yr allor

ar fwrdd Crist, ag mywn kyffes yn barny arnoch dan Dduw trwy

6100 awdyrdod Duw brenin nef a dayar.

� Ag ynawr gwelwch fod y dday iestys yma vn y’r brenin nefol,

a’r llall y’r brenin dayarol, a bod gan y dday iestys ddwy gyfraith.

Kyfraith y brenin bydol y sydd yn llun: os byddy di gwedy gwnythyr

drwg os adde di y iestys y brenin bydol yddwyd yn sickyr °o ddwyn Edrych yma

6105 kosbydigaeth a dial am dano .#. Ond os addefy y iestys y brenin

nefol ddwyd yn syckir o gael myned yn rhydd, hyn sydd o ddyffrans

rhwng y swydde.

Ag wrth hyn y gellwch weled fod yr yffirat er [236] llesged a fo

ywch law estys y brenin, yn gimint yn heleth ag y may brenin y nef

6110 ywch ben brenin dayarol. Ie peth sydd fwy na hyn, cwmperiwchi yr

yffirat y’r brenin ar sydd bennaf ar y dernas chwaythach o’y iestys,
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ag chwi a gewch weled fod kimint rhygorieth rhwng offis y ffirad o’r

salwa ag offis y brenin ag y sydd rhwng yr aur a’r plwmm. °Hynn y May yrddas
esgob ag
yffeirad yn
ywch nag vn
brenin

may S. Ambros yny ddangos am esgobion ag yffiried erill yny lyfyr

6115 o awdyrdod y ffirat, yn yr ail pennod y llun .#. Vrddas ag ywchder

esgob ny ellir y faytsio ef drwy gwmpario yny byd, os kwmperidi ef y

ywchder brennhinoedd, ag y gorone prinsied, fo fydd yr hain o lawer

yn is nag esgob, yn kyn issed ag fel pet fai ti yn cwmpario1 mettel

plwm y aur yn disgliro.

6120 O blegid pen welech di vrenhinoedd a ffrynssied yn swbmittio y

gyddfe y linie’r ffired, ag wrth gysany y dwylo hwy yn kredy y bod yn

gadwedig drwy y gweddie hwy. Beth y ddoyda i rwan am y kyffredin,

ywch ben yr hwn ny ddarfy y Dduw yn inig osod y ffirieid, ond hefyd

may yn orchmynedig drwy’r yfengil fod yn rhaid y’r ffiraid y kymeryd

6125 yn dre tad, ag felly yn wir y dwad yr [236v] Arglwydd wrth S. Peder

portha fy nefed i.a .#.b Gwelwch may plwm yw’r brenin wrth2 ffirat.

Da oedd y byd yma yn amser S. Ambros pen oedd brenhinoedd yn

yfyddgar y ffiried, fel ymaen etto mewn gwledydd da.

Hefyd may S. Crisostom yny lyfyr o ffiradaeth yn dywedyd yn

6130 llyn .#. May ffiradaeth yn passio brenhiniaeth ddayarol yn gimint

ag y may’r enaid yn passio’r korff .#.c Ie peth sydd fwy, may ef yn

dangos fod y ffirad yn passio engylion yn yr offis °yma wrth son am Mae pwer y
ffeirad ywch
law angel nag
archangel

yr awdyrdod a roes Crist y’r ffirad y fadde pechode.

Dyma eirie S. Crisostom yn yr vn llyfyr .#. Vo roed y’r ffirat y fath

6135 bwer na fynnodd Duw roi mo’r fath nag y angylion nag arch angylion,

o blegid ny ddwad Duw wrth yr angylion, beth bynnag a rwymych di

ar y ddayar, fo fydd yn rhwym yny nef, a ffeth bynnag a rhyddhech di

ar y ddayar fo fydd yn rhudd yny nef. May gan vrenhinoedd dayarol

bwer y rwymo rhai, ond y rwymo’r korff yn inig. Ond rhwymyn yr

aIn 21:17 bAmbros, De Dig. Sac., PL CXXXIX, 170-1 cChrys. De Sac., PG XLVIII,

643

1w add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan da.

215



6140 yffirad sydd yn myned hyd at yr eneid, ag yn myned hyd y nefoedd,

cyn belled a ffeth [237] bynnag ar a wnelo y ffirat ar lawr, yr vn peth

y may Duw y fyny yny lowio, ag yn gwranty barn y wsnaythwr, o

blegid beth ellir y ddywedyd amgen am hynn, ond bod Duw wedu

roi y ffirat holl bwer o bethe nefol, meddwchi para bwer all fod fwy

6145 na ffwer y ffirat, ynfydrwyd aryth ydiw y neb ysglyso y pwer yma,

yn gimint heb yr hwn bwer ny allwn ni fod yn gyfrannol o hoydel yn

henidie, .#. nag o’r dayoni y ddarfy y Dduw y addo yni .#.a

Gwelwch yma fod offis y ffirat ywch law pob brenin dayarol, gwel-

wch y fod ywch ben yr engylion, gwelwch yny diwedd may ffolineb

6150 yw diystyrio awdyrdod °y ffiriad, heb yr hwn ny allwn gael nef i’n Ffolineb mawr
yw ysglyso
pwer y ffeiradhenidie. May S. Crisostom yny llyfyr yma yn llawn o’r kanmoliaeth

yma ar y ffiriadaeth ag yn myned drwy yr holl sacrafenne yr Eglwys,

yn dechre ar vedydd, llei mae’n dangos yn bod ni pen ganer ni yn

fwy rhwymedig y’r ffiriad nag i’n tade a’n mamme a’n dug ni y’r byd

6155 yma, am fod yn mamme yn yn geni ni y’r byd dayarol yma, a’r ffiriad

drwy fedudd yn yn geni ni y Dduw, mewn Tyrnas Gwlad Nef, ag yno

mae’n dangos fod yr ffiriad yn yn porthi ni drwy’n hoes yn yr aberth

ben[237v]digedig yn roi yni gig a gwaed yn Harglwydd i’n porthi yn

henidie ni.

6160 Ag yno mae’n dangos fel y klowsoch y bod yn hwy yn yn dattod

pen fon wedy yn rhwymo dan balfe’r Kythrel °am yn pechode pen fon Ny ymedy yr
ffiratt a ni hyd
awr ddiwethayn kyffesy yddyn, a hwynte yn rhoi yni absoliwsiwn yn enw Crist,

ag yno may yn dangos fod yr yffiriad heb ymadel a ni hyd yr awr

ddiwetha, o blegid pen fo’r enaid ar fron myned o’r korff, yno y bydd

6165 ef yn rhoi yni Sacrafen yr Olew Bendigeid i’n dwyn ni yn ddirwystyr

at y tad gorychaf.

Hynn y gid yn llawn a mwy o lawer y may S. Crisostom yny

ddoydyd yno am y ffirieid, am hyny gwelwch mor anghenraid ydyn,

aChrys. De Sac., PG XLVIII, 642
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a gwiliwch y cysay a’i di ystyry. � Hyn alle gwilyddio’r hen ffalstwyr

6170 a dorroedd y ddewid a Duw ar oedd wedy gosod yny fath radd a honn

mor vrddasol a rhinweddol, an hwynte yn kynllwyn kywion y Fall y

Gwyr Newydd yn kymeryd y holl ddrygioni hwy heb wrthot dim, ie

yn waeth na’r Gwyr Newydd mywn vn peth am y bod yn cymeryd

piteinied ag yn y kadw fel petaen wragedd priod yddyn, y peth ny

6175 dydiw briodas mwy na ffe tewn nine yn peiriodi fy chwaer vn bob a

mi. [238]

Ond y Gwyr Newydd ny dydyn yn y ffiried y Dduw, os priodan y

may y gwragedd yn hwy yn briod am na wnaython yddewid yny byd y

Dduw ar fyw yn onest heb ferch fel y gwnaeth yr hen ddynion gynt,

6180 ag wrth hynn beth bynag y glywsoch yma ynghylch kanmoliaeth

yffirieid ag ynghylch ych bod chwi yn diystyry y ffiried, ny dwi yn son

am y fath yma ar sydd yn gwady y hoffis fel y may y gweithredoedd

yn dangos.

Am yr hain y dyweda na bo y chwi ddim a wneloch a hwynt o

6185 ddierth ar bwynt marfolaeth pen foch heb allel kael vn ffiriad onest,

may Eglwys Duw yn yr angen °yma yn rhoi chwi genad y gyffesy wrth Yr hen ffeired
y briododd

y ffiriad er drycked a fo, ag os byddwch ydifeiriol fo wna y absolisiwn

ef y chwi o les gimint ag absolisiwn vn onest.

Ond wrth farw chwaith ny ellwch gymeryd ganthyn na chymyn

6190 nag olew, ag yn anfad dim nag y medliwch a hwynt o ddierth yny

pwnk yma yn inig, ond sywra ffordd y chwi keiso ffiriad onest wrth

ych llaw bob amser rhag ofyn y’r hain fod allan o’r ffordd yn gofaly

am y pyteinied a’y bastardied pen fo rheitia y chwi wrthyn. A hynn

y gid a ddoydis i ar dro, bellach at yn pwrpos, chwi a glowsoch

6195 farn pymmp doctor santiddol am wirionedd Corff Crist ynyr aberth,

[238v] yma mi a gynhwysa ymysc yr hain a glowsoch vn lle byrr

bach allan o S. Hilari, fel y galloch glywed barn hanner dwsing o’r

hen ddoctoried, o blegid ny dwi abal y ddangos mo’r ganfed ran y
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hyny a ellid y ddoydyd yma pei bai’r amser yn gwsneythy.

6200 S. Hilari yny wythfed lyfyr o’r Drindod y mysc llawer o leoedd

may ef yn doydyd mywn vn fan y llyn .#. May Crist yn dywedyd

fyng hynawd i sydd fwyd yn wir, a’m °gwaed y sydd ddiod yn wir, S. Hilari

pwy bynnag a fyttaffo fyng hig i, ag a yfo fyngwaed i, may ef yn tario

yno i a mine yndo ynte.a Am wirionedd i gig ef a’y waed ny does mo’r

6205 lle y ddowtio, o blegid y rwan drwy fod yn Harglwydd ni yn dywedyd

a ninne yn kredy, may ef yn wir gig ag yn wir waed .#.b

� Chwi a glowsoch yn fyr y modd kyntaf ar oedd y’m bryd ddan-

gos y chwi wirionedd Crist ynyr aberth, hynn ydoedd drwy eirie gwyr

santyddiol. A’r ail modd ar y sydd y ddeallt hynn yw dangos fod y

6210 gwyr santeiddiol bob amser yn addoli yr aberth fel Duw yn gweddio

arno ynyr aberth, ag yn kynghori yr holl bobol i wnythyr y kyffelyb,

hynny yw yn arddoli Crist a gweddio arno ynyr aberth. Ag o dydiw

hynn wir, may’n rhaid bod yn wir y naill ai bod1 Crist yno yn gorfforol

y peth y sydd [239] wir, ne fod y saint hyny yn gwnythyr /idolatri/

6215 ag yn kam arddoli bara a gwin, ag yn gweddio ar vara a gwin, ag yn

gwnythyr Duw o fara a gwin. Ond ny does hyd y gwn i vn Criston y

debic fod y saint yma a gewch y klowed mor ffol ag mor ysgymmyn

ag arddoli bara a gwin yn lle Duw. Am hynny may honn yn ffordd

sywrach na’r gynta y gael gwirionedd korff Crist ynyr aberth.

6220 Yma yn gyntaf chwi a gewch glowed S. Denis mawr o Ffraink ar

oedd yn ysgolhaig y S. Pawl fel y may Gweithredoedd yr Apostolied

yn dangos, yma y kewchi weled para ffydd a ddysgoedd °y feistyr S. Denis
ysgolhaig S.
PawlS. Pawl yddo. May’r sant a’r merthyrwr bendigedig yma yny lyfyr o

order yr Eglwys yny trydydd pennod yn gweddio gar bron yr aberth

6225 bendigedig, ag ny dydiw ef yn dowtio na dydiw Crist yno yn bres-

ennol yn gimint a’i fod ef o wir2 gariad ar weled Crist yn ole fel y

aIn 6:55 bHilari o Poitiers, De Trin., PL X, 223

1d add. supra. 2r supra.
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cawn y weled yn y nef, may ef yn gweddio ar Dduw ynyr aberth am

fwrw o hono heibo wisg y bara dan yr hwnn y may yno yn ym giddio,

ag ymddangos yddo ef yn ole. Dyma y weddi ef geir bron yr aberth

6230 bendigedig .#.

O sacrafen diwiol a santeiddiol agor adolwyn y gwisogoedd °ar y Gweddi S.
Denis

sydd yn dy giddio di, a llywycha yni yn glir ag yn ole, a llenwa lyged

yn kalonne ni drwy lewych klir dy olini di .#.a [239v]

Chwi a glowsoch ddigon o’r blaen am wisc y bara ar y sydd yn

6235 kiddio Crist yn yr aberth, am hyny gwelwch fel y may’r sant yma yn

gweddio gar bron yr aberth, ny dydiw yn dowtio na dydiw Crist yno,

ond y may ef yn dymyno bwrw’r wisc heibio y gael y weled ef yn ole.

Ond chwi a gewch glowed sampal rygorol o ffydd y gwragedd

°santeiddiol yn yr hen amser, may S. Grigori Nazian er es mil o flyn- S. Gregori
Nazian

6240 yddoedd a mwy wedi ysgrifenny mywn pregeth o fyrfolaeth y chwaer

ef elwid Gorgonia, fel y roedd hi a dolyr mawr erni heb fod neb yn

gallel help iddi, yno y raeth hi nosweth ar hyd nos y’r Eglwys lle

roedd gorff yr Arglwydd yn gadwedig, ag yno y gweddiodd arno gar

y fron dan wylo °a dymyno arno y helpu, ag y hi afu mor daer na Gorgonia yn
cael iechyd
geir bron yr
allor

6245 daeth hi o ddiyno hyd ony chafoedd wybod y kae hi y iechyd.

Ond chwi a gewch glowed geire y sant y llyn .#. Ond beth a

wnaeth yr enaid mawr ar y haydde bethay o’r mwya, a ffara rymedi

oedd genthi yn erbyn y dolyr, o blegid y rwan y may’r peth dirgel

wedy ddangos, pryd na doedd gobaith help gan arall, hi a redoedd

6250 at besigwr pawb, a chwedy cael y nos wrthi y hynan, pen ydoedd

y dolyr wedy rhoi yddi beth sibiant, hi a syrthiodd y lawr o flaen

yr allor, a galwodd ar y neb ar y royd y ny ardoli yno yn ywchel

ag mor nerthol ag [240] y galle, ag a goffodd gar y fron ef yr holl

wrthe ar y wnaythe ef o’r blaen, o blegid hi a wydde yr hen wrthe a’r

6255 rhai newydd. Yny diwedd hi aeth mor ddigwilydd ag mor daer, ond

aPseudo-Dionysius yr Areopagite, De Eccl. Hier., PG III, 428
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yn ddiwiol ag yn fedrys, hi a ganlynoedd sampal y wraig yr hwn a

gafodd iechyd o’r klwy newydd wrth gyfwrdd a hem dillad Crist, a

ffwy beth a wnaeth hi, hi a roes y ffen ar yr allor, a thrwy’r fath nad

ag afonydd o ddagre yn debig y honno a olchoedd gynt draed Crist,

6260 hi a ddylygoedd help, ag y wnaeth megis bwgwth na ffeidie hi hyd

ony chai hi iechyd. Yno y hiroedd hi y holl gorff a’y heli (hynn yw a’i

dagre) etc, ag yno hi aeth ymmeth yny man pan gafodd fod yn sywr

y gael iechyd y chorff, wedy cael kynffordd yn gysdal y’w henaid ag

y’w chorff. Hi a gafoedd y peth ar y rydoedd yny geisio, hi a gafoedd

6265 iechyd enaid a chorff, may hynn yn beth mawr ag yn wir, am hyny

chw chwi bawb o honoch °klaf a iach koyliwch hyn, na dydiw’r yr Hyn y gid y
ddwad y S.
hynyymadrodd yma wedy ysgrifeny y fostio dim, chwi ellwch ddeall wrth

hynn. Am na by son am hyn try fy hi fyw, ond y rwan may’r peth

wedy ddangos, ag yn wir, a gwybyddwch na ddywedyd dim o hono

6270 y’r byd y rwan chwaith, ony bai fod arna i ofyn Duw, os kiddiwn

wrthe kinin rhag pobyl ffyddlon ag anffyddlon ar ysydd ag ar y fydd

yn ol hynn .#.a

Am hyny gormersi y Dduw a roes yny feddwl ef ar ol [240v]marw

y chwaer ddangos hynn yni y bobol ffyddlon ar a ddoyth ar y ol ef y

6275 gadarny yn ffydd ni, ag y’r Gwyr Newydd y bobol anffyddlon y gael

o honyn y naill ay kredy ai kwilyddio.

°Hefyd may Saint Crisostom yn llawer o leoedd yn doydyd yn S. Crisostom

ffyrnig wrth y bobyl oedd ef yn prygethy yddyn, am nad yrddolen

Grist yn ddiwiol ynyr aberth, ag yno y may ef yn dwyn yddyn sampal

6280 y tri brenin a ddoyth o bell y Fethlem y arddoli Crist, ag ynomay ef yn

cwmpario Crist yn y preseb y Grist ar yr allor, ag yn dangos fod mwy

o achos yni y arddoli Crist ynyr aberth °nag oedd y’r brenhinoedd Y tri brenin
cysegredig

yny preseb.

Am hyny ar y llythyr kyntaf o S. Pawl at y Corinthied a’r .10.

aGregory o Nazianzus, Orat. in Laud. Sor. Su. Gorg., PG XXXV, 810-1
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6285 pennod, may S. Crisostom yn doydyd yn llyn .#. Y tri brenin a

yrddoloedd y korff yma yny preseb, gwyr drwg ag anwybodol, ar ol

siwrne faith, hwy a’i hyrddolason ef drwy ofyn a chrynfa mawr, am

hyny o’r hwn lleia gedwch yni wnythyr kimint ag a wnaeth y gwyr

mynyddig yma ny ni ar sydd yn driganwyr o’r nefoedd, o blegid yn

6290 hwy pryd ny welson ddim ond y preseb a’r twlk heb weled dim o’r

pethey ag y rwy ti yny weled, etto yn hwy a ddoython atto ef yn ofnys

ag yn wybodol. Ond dy di [241] wyd yny weled nyd yny preseb ond

ar yr allor, ny dwyd ti yn gweled merch yny ddal ef ar y braych, ond

di wely ffirat gar bron, a’r Ysbryd Glan wedy fwrw yn heleth ar y

6295 sacrafen °ag ny dwyd ti yn gweled yn inig y korff fel y gwelson hwy Dyma gred y
safyn eyraid

heb ddim mwy, ond hefyd dy di a wddost y bwer ef a’r holl bethe

ar a wnaeth ef, ag ny does dim ar a wnaeth ef nas gwddost di, ag

y rwyti wedy dy ddysgy yny kwbwl yn ddyfal. Am hyny kyffrown ag

ofnwn, a dyngoswn fwy o ddiwioldeb na’r gwyr mynyddig hyny .#.a

6300 Pwy all er y lygad yny ben ddywedyd na doedd y sant yma yn

credy fod Crist yn wir gyrfforol yn yr aberth, ony de ofer oedd yddo

siarad yn llyn, dangos fod mwy o ddayoni ag o riolty ar yr allor

nag oedd yny preseb, dangos fod yn rhaid y ni arddoli yr aberth

yn ddiwiolach na’r tri brenin.

6305 Am hyny tawed yr opiniadwr a chayed y safyn ag na ddoyded na

does yno ddim ond bara a gwin, am fod y safyn eyraid yn dywedyd

yny herbyn, o blegid Crisostom henw’r sant yma yw (safyn eyraid)

yny Groeg.

Ag ar y .15. pennod o’r vn llythyr yn yr .41. bregeth may ef yn

6310 dangos y fod ef a’r holl Gristnogion ar yr aberth y gweddio ar Oen

Duw ar y sydd yn gorfedd ar yr allor, yn adolwyn yddo fadde yr hai

meirw yny geirie yma .#. Ny ddarfy pwintio hynn heb achos, ag nyd

yn ofer y rydym yn meddwl am y [241v] °meirw ar yr yfferen, dan Gweddio dros
y meirw

aChrys. Hom. XXIV in Ep. I ad Corin., PG LXI, 203
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weddio ar yr Oen hwnw1 ar ysydd yn gorfedd yno ar fadde o hono

6315 yddyn y pechode .#.a Pwy weddie yn llyn fyth ar fara a gwin os gwir

a ddwed y Gwyr Newydd a’r opiniadwyr.

Ag yny .6. llyfyr o ffeiriadeth may ef yn dangos para gwmpayni o

egylion sydd ar bob fferen gar bron yr aberth yny arddoli ef y llyn .#.

Ar amser yfferen may’r angylion yn helpy’r ffiriad a’r holl gwmpayni

6320 o engylion nefol sydd yn °gweddio, a’r lle wrth yr allor sydd yn llawn Yr engylion yn
arddoli yr
abertho gwmpayni o angylion yny arddoli ef ar y rydys yny offrymy yno. Ag

yno y may’r ffiriad yn gweddio ar Dduw ar gymeryd o hono drigaredd

ar bawb, nyd yn inig y byw, ond y rhai meirw hefyd .#.b

Bernwch yma para vn ore ai bod yn gwrando fferen llei may kim-

6325 int o angylion yn gweddio gyda chwi, ne bod yn y kiminwyn, lle

may’r ki du yn tynny’r tamed bara o law y ddysgybl y Gwr Newydd

fel y klowsoch, ag yn wir ny does °dywt na bo llawer nyd y chydig o Engylion
Sattan gyda’r
kiminwynangylion Sattan yny fan ar bob kiminiwyn.

Gwelwch wrth eirie S. Crisostom ag edrychwch oes dim ond bara

6330 a gwin yn yr aberth, ydych yn tybied fod kimint o angylion mor

chwannog y damed o fara ag y lymed o win ag y doen o’r nefoedd y

lawr yn llyoedd gar bron yr allor. [242]

Hefyd yny bregeth y drydydd o ryfeddod nattyr Duw may ef yn

dangos fod yr angylion ar y sydd gar bron yr allor ar yr fferen yn

6335 gweddio drosson ni ar Grist y llyn .#. Yn Harglwydd y rydymi yn

gweddio am yr hain yr hwn a ddarfy yti gary kimint ag y byost varw

am y bywyd yn hwy, ag y roest °du einioes ar y Groes, am yr hain Gweddi yr
engylion gar
bron yr allory rydym yn gweddio dros yr hwn y rhoest di du waed, am yr hain

y rydym yn gweddio dros yr hwn y darfy yti offrymy y corff yma

6340 .#.c Gwelwch faint yw’r dayoni ar y rydym yny gael bob dudd wrth

wrando fferen kael2 cwmpeini kimint o angylion yn gweddio mor

aChrys. Hom. XLI in Ep. I ad Corin., PG LXI, 361 bChrys. De Sac., PG XLVIII, 681
cChrys. De Incomp. Dei nat., Hom. III, PG XLVIII, 722

1Wedi’i ddilyn gan hwnw. 2a supra.
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gariadys drosom at yn Prynwr gair bron allor Grist.

Ny wn i beth ydiw ai bod yn bryddaidd genychi am ych bod heb

y dayoni yma, yn wir may fynghalon i yn bryddaidd ddigon am ych

6345 bod heb yr rhinwedde yma.

Mai’r sant yma Sion Safyn Eyraid yn llawn o’r fath eirie perffaith

a’r hain ond ny alla i dario yma yn hwy, yn ol hynn may S. Ambros

wrth ddeallt y geirie yma o’r llaswyr y .98. .#. °Yr ddolwch stol y S. Ambros

draed ef .#.a May S. Ambros ar y geirie yma yn beraidd onyd ny alla

6350 i aros y ddangos yr holl eirie ond kimint ag y wsnaytho i’n pwrpas

ni, am hyny yny drydy llyfyr o’r Ysbryd Glan a’r .12. pennod may

ef yn dangos may’r stol yma ar y may’r proffwyd [242v] yn erchi’r

ddoli ydiw kig Crist ynyr aberth y llyn .#. Wrth °yr ystol y rydys yn Ystol draed
ydiw kig Crist

deallt yddayar, ag wrth yddayar y rydys yn deallt kig Crist yr hwn

6355 gig y rydym heddiw yny arddoli ynyr aberth .#.b

Ag y may S. Awstyn hefyd ysgolhaig S. Ambros ar yr vn lasswyr1

honno yn deallt y geirie yma .#. Yrddolwch y stol ef [.#.]c yn yr vn

modd ag y klowsoch S. Ambros. Y llyn y may S. Awstyn yn dywedyd

.#. Crist a gymerodd gnawd °o gnawd Mair ag am y fod ef yn rhodio S. Awstyn
ysgolhaig S.
Ambros6360 yma yny gnawd, ef a roes y gig yni y fytta. Ond nyd dyw neb yn

bytta mo’r kig yma heb y arddoli yn gyntaf. Yma y kawson weled

para fodd yr yrddolir ystol y draed ef, ag y rydym ni cynn belled o

ddiwrth bechy am y arddoli ef, a’n bod yn pechy onyd arddolwn y

stol draed ef .#.d

6365 Gwelwch fod pawb yn arddoli Crist cyn y gymeryd ef y’w gorff, ag

ony arddolwn rydymi yn pechy, ond pe bai heb fod yno ond bara a

gwin ni bechen2 am y arddoli, yn ola y wnythyr hanner dwsing hefyd

o dystion ynyr rhan yma mi ddangosa vn lle byrr o S. Epiffanus. Yn

gyntaf gwybyddwch fod yn ysgrifenedig ynyr .21. laswyr y llynn

aSalmau 98:5 bRecte: Ambros, De Spiri. Sanct., CSEL LXXIX, t. 182 cSalmau

98:5 dAwst. Enarr. Ps., Salm XCVIII, CC XXXIX, t. 1385

1r supra. 2n supra.
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6370 .#. Fo fytta’r tlodion ag a fyddan llawn .#.a a hyn hefyd .#. Hwy

fytt[243]ason ag a yrddolason yr holl wyr kyfoethogion y ddayar .#.b

Y geirie yma o’r llaswyr y may S. Epiffanus yny deallt °y llyn, fod S. Epiffanus

tylawd a chyfoethog yn bytta kig Crist, ag yn y arddoli, ond y tlawd

yn inig sydd yn kael y lenwi. °Yny .120. lythyr may ef yn y ddeallt Mark am y
tlawd a’r
cyfoythog6375 y llyn .#. Fo fyttaodd y gwyr kyfoethogon gorff y Harglwydd hwy,

ond ny ddarfy yddyn gael digon fel y rhai tlodion, ond etto hwy a’i

arddolodd ef .#.c

A hyn sydd ddigon am yr ail nod y brifio fod gwirionedd korff a

gwaed Crist ynyr aberth. Bellach y wnythyr pen ar yr holl bwnk

6380 yma, mi a ddangosa hanner dwsing o ryfeddode a gwrthe fel y darfy

y Grist wrthyn ddangos fod y gig a’y waed ef yn yr aberth.

Yn gyntaf gwrandewch beth y may Iohannes Diaconus yn °isgrif-

enny yny ail lythyr o fychedd S. Grigori Pab Rhyfain a’r .6. kyntaf Iohannes
Diaconus

o’r henw. Y S. yma a droes y Sayson y’r ffydd, dyma y eirie ef am

6385 Saint Grigori yny fychedd ef .#. Roedd gwraig wedy dwyn at Saint

Grigori fara a gwin fel y bydde yn arfer ddwyn yddo y ddoydyd y

fferen, y wraig yma pen ddoyth S. Grigor ar yr fferen y roi korff yr

Arglwydd fo ddoyth a’r korff bendigedic ti ag etti hi dan ddywedyd y

llyn .#. Korff yn Harglwydd ni Iessu Grist a gadwo dy eneid ti [.#.]

6390 Hithe yn ben hoyw a chwarddodd, y sant yny [243v]man a dynoedd

y law dde o ddiwrth y safyn hi, ag a rhoes y rhan hwnw o gorff yr

Arglwydd ar amkanyse roi yddi hi, fo rhoes ef ar yr allor. Ag ar ol

darfod y fferen, fo alwodd y wraig gar bron y bobol ag a ofynnodd

iddi pam y fentrie hi chwerthin wrth gymeryd yr Arglwydd, ond hi

6395 a fy’n mwmlian yn hir. O’r diwedd hi a ddwad, mi a chwerddes am

dy ben di yn galw yn gorff y Grist y bara ar y wyddwn y wnythyr

o hono i a’m dwylo fy hynan, yno y disyfoedd Saint Grigori ar yr

holl bobol weddio gydag ef dros y wraig anffyddlon, ag ennyd ar ol

aSalmau 21:27 bSalmau 21:30 cEpiphanius, Ep. CXX
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hyny, fo gododd o ddiar y linie, fo gafodd hwnw a royse ef ar yr allor

6400 wedy °wnythyr yn gig koch gwaedlyd, yr hwn a ddangosoedd ef y’r Gwrthe yr
aberth

wraig anffyddlon gar bron yr holl bobol, yno y dyg ef hi y’r ffydd,

ag a wnaeth y bobol erill yn sadeidach y ny ffydd, ag yn ol hyn ef a

weddiodd a’r bobl gydag efo drychefen, ag y ddayth gwisc y bara ar

y kig gwaydlyd yma drychefen .#.a

6405 Hefyd may Anffilochius esbog o Iconium yny lyfyr o fychedd S.

Basyl yn dywedyd yn llyn am S. Basyl .#. A’r amser pen oedd S.

Basyl yn dywedyd y fferen, y mysc y bobol °ar addoyth y gymeryd S. Basyl

y gwsaneth at y sant, fo frathodd Iddew yny mysc fel y galle brifio

beth y roedd y Cristnogion yny gymeryd. Yno fel y roedd Saint Basyl

6410 yn rhoi’r korff [244] bendigedic y’r bobyl o bobtu fo wele’r Iddew yn

nwylo S. Basyl fachgen bychan wedy dorri yn ddarne. A chwedy

bawb gymeryd °y gwsaneth fo ddoyth at yr Iddew (ny wydde fod dim Troi Iddew y
gredu

o hono yn Iddew) a ffen roes ef yddo gorff yr Arglwydd roedd ef wedy

wnythyr yn gig koch gar y bron. Pen weloedd yr Iddew y gwrthe yma

6415 kimint ef a’y wraig a’y holl dylwyth a gredyson .#.b

Hefyd may S. Grigori a glowsoch gynne son am dano yny .3. lyfyr

o’i Ddialog yn ysgrifeny ynghylch Agapetus Pab Rhyfain o’y flaen ef

yn llyn .#. Ennyd ar ol hynn y gwr bedigedig °Agapetus esgob yn Agapetus Pab
Rhyfain

Eglwys santyddiol yma Rhyfain, pen ydoedd ar y siwrne yn myned

6420 at y prins Iusinianus, ag fel y roedd ef yn siwrnio ar rhyw ddydd

ynghwr gwlad Groeg, fo ddyged at y gwr santyddiol yma (ddun myd

a chloff ) yr hwn ny ddywe- °doedd air er ioed, nag ny1 fodase er Dun myd a
chloff yn
dywedyd ag yn
cerdded

ioed o ddiar y ddayar.

Ag a ddoyth tad amam hwn ag a’i dygyson at ygwr santyddiol dan

6425 grio, yno y gofynoedd y gwr da yddyn a oydden yn kredy yn ffyddlon

y galle ef y wnythyr ef yn iach. Yno y dywedyson wrtho y bod hwy

aIohannes Diaconus, Vita Greg. Mag., PL LXXV, 103 bPseudo-Amphilochius, Vita

Bas., PG XXIX, t. lxxxiii

1n add. supra.
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yn kredy yn ffyddlon ag yn ddi ddowt ag yn gobitho cael iechyd y’r

ytifedd drwy nerth Duw ag awdyrdod S. Piter yny sant yma am y

fod yn esgob Rhyfain. Yny man fo dychryodd y gwr da weddio ag y

6430 ddwad y fferen. Wedy °fferen fo ddoyth o ddiwrth yr allor, fo maylodd Gwrthe mawr

yn llaw y krypyl ag yngolwg y bobl fo cododd ef yny man o ddiar y

ddayar [244v] ar y draed, a ffen roes ef gorff yr Arglwydd yny safyn

ef, y tafod a ddyttodoedd ag a siaradodd .#.a Hefyd may’r vn .S.

Grigor yny ail lyfyr o’y Ddialog y mychedd S. Benedictus °Abbad yn S. Benedictus
Abad

6435 doydyd yn llyn am S. Benedictus .#. Ar ryw ddydd v’aeth bachgen

o fanach ifank ar oedd y mynachlog S. Benedictus adre y’m weled

a’i dad a vam, ar oedd ef yny kary yn fwy nag y dylase. F’aeth y

bachgen yma allan o’r vynachlog heb fendith yr abad1 yn erbyn y

lw a’y ddewid. Yn yr vn dydd ag y doyth ef adre y du y dad, ef a

6440 fu farw a ffen gladded ef, fo gad y gorff ef dranoeth wedy’r ddayar

y bickio ef y fyny, yno yr ail waith y darfy yddyn y gladdy, ond y

trydy dydd hwy a gawson y korff wedy bickio y fyny o’r ddayar fel

y kaysen y dydd kynn hyny, yno y rhedoedd y dad a’y fam ef ag a

syrthiason y lawr wrth draed S. Benedictus a than wylo a chrio hwy

6445 a ddylygason yddo fadde y’w mab hwy (am ddwad adre heb y gennad

a’y fendith). °Yno y rhoes y gwr da yddyn gorff yr Arglwydd yny man Sampal mawr

ag y dwad wrthyn y llyn: kerddwch a rhowch y korff bendigedig yma

drwy ddiwioldeb mawr ar y frest ef, ag fellu kleddwch ef, yr hwn beth

pen y gwneython, fo ddoyth y ddayar ag y gymerodd y gorff ef, ag

6450 ny ffickioedd ddim o hono allan o honi mwy .#.b May’r sant yma yn

llawn o’r fath sample a’r hain onydigon yww hyn. [245]

Vu samsal etto a gewch y weled am abad arall Saint Bernard fel

y darfy yddo ef fwrw cythrel allan o wraig drwy nerth korff Crist.

May vn elwid Bernard abad arall o le elwid Bonavalla °hwn yd- S. Bernard
abad arall

aGregori Fawr, Dialog., PL LXXVII, 284 bGregori Fawr, Dialog., PL LXVI, 180-2

1Yr ail a supra.
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6455 oedd yn fyw yn yr vn amser a S. Bernard hwn yny ail llyfyr a’r

trydydd pennod sydd yn mynegy bychedd a gwrthe S. Bernard y

mysc llawer may ef yn dywedyd y llynn am S. Bernard .#. Y mysc

llawer ar oedd a chythreylied yndyn roedd yno wraig fawr o Fylen,

ag y fyse gynt yn wraig vrddasol, fo llysgoedd llawer o ddynion ar

6460 ol S. Bernard y Eglwys S. Ambros ym Mylen. Ym monwes honn y

roedd kythrel er es llawer o flynyddoedd °ag y roedd ef wedy thagy hi Sampal
rhyfedd

yn gimint nalle hi na gweled, na chlowed, na dywedyd ond rhingk-

ian y danedd, ony doedd hi yn edrych yn debic y fonstr anferth yn

dybygach nag y wraig.

6465 Pen weloedd gwr Duw hon, fo ddynaby fod y Kythrel yndi ag na

ddoe ef yn hawdd allan o’r korff ar y ddarfyse yddo y ockypio yn kyd.

Fo droes at y bobol ag y archoedd yddyn weddio ag y’r mynachied a’r

ffiried yng hylch yr allor, ag orchmynoedd osod y wraig gerbron yr

allor. Yno y dechryodd hi wingo, athrwy1 nerth y Kythrel nyd nerth

6470 y wraig hi [245v] drawodd yr a2 bad a’y throed, ond ny roes ef bris

yn hynn ond fo aeth3 ynghylch y fwrw ef allan, fo alwodd am help

Duw, ag y ddwad y fferen. Ag ar bob croes ag a wnae ef ar gorff yr

Arglwydd dan4 droi at y wraig, yno y parai y Kythrel iddi wingo etc.

Ag ar ol Gweddi yr Arglwydd yn yr fferen, fo aeth5 y gwr santydd-

6475 iol yn ddifriach ynghylch y gelyn, o blegid fo roes gorff bendigedig yr

Arglwydd ar gayad y karegl ag a’i roes ar ben y wraig, ag a ddwad y

geirie yma: °Gwyl ysbryd drwg may dy farnwr di yma, gwinga y rwan Tynny yr
ysbryd drwg o
wraigos gelly, may ef yma yr hwn pen oedd yn myned y ddiodde droson a

ddwad yn llyn: .#. Fo fwrir allan brins y byd yma: .#.a Dyma’r korff

6480 a gymeroedd ef o gorff y Vorwyn, dyma’r korff a ystyned ar y Groes,

ag y fy yny bedd, ag y godoedd y fyny drychefen, ag a orchafodd y’r

nef yngolwg y ddysgyblon.

aIn 12:31

1th add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan b. 3a add. supra. 4a supra. 5a add. supra.
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Am hyny drwy bwer hwn rwi yn gorchymyn yti ys- °bryd drwg Dyma fal y
roeddyd y
gonsioro ef y
cythrel

ddwad allan o’r wraig yma ag na thwithsiech ddim o honi mwy. Yno

6485 y dechreodd y kythrel y thrwblio hi yn fwy pen weloedd y bydde raid

yddo o’y anfodd y gadel hi, ag nalle ef dario mwy, yn ddig aryth1 am

na doedd yddo ond amser byr y dario. [246]

Vo droes y gwr santeiddiol at yr allor ag aeth y wnythyr °diwedd Yno y cafas y
wraig lonydd

ar y fferen, ag y gymerth y packas ag a’i rhoes y’r hwnn ar oedd yny

6490 wsnaythy y roi’r bobyl, ag y man hwnw fo gafas y wraig heddwch a

iechyd yn gwbwl .#.a

May llyfre yn llawn o’r fath sample a’r hain lle darfy bwrw kythry-

lied allan drwy nerth korff Crist wedy pally pob ffordd arall, yn dan-

gos er kyndyned yw’r Kythrel y bydd rhaid yddo roi lle y’wWnythyrwr

6495 o’r diwedd.

Mi a ddangosis y rai o hanoch pen fym yny wlad ddiwetha lyfyr

yn dangos fel y dyged korff Crist gar bron vn °yn Rhyfain ar ydoedd Ny dydiw ond
blawd a dwr.
Am yr abertha Chythrel yndi.2 Yno y mockiodd y Kythrel ag y dwad fel y dw-

aid y bobyl ef y Gwyr Newydd ny roi bris (heb yr Kythrel) yn hwnw

6500 ny dydiw ond blawd a dwr, yno yngwydd yr holl bobol y paroedd y

Consiriwr o’r diwedd yddo heb ddiolch yddo gyffessy’r gwirionedd.3

Yno y dywede ef am y blawd a’r dwr, (yn llyn wrth y Consiyrwr, dyma

Fyngwnythyrwr i a’th Wnythyrwr di) aryth yn wir fel y may y Diawl

wedy cael gwall ar y Gwyr Newydd.

6505 Mi weles llyfyr y flwyddyn yma yn Ffrangeg yn dangos fel y dar-

fyse y esgob fwrw llawer o gythreilied allan o vn wraig a’r ola a fwr-

iodd ef allan drwy nerth korff Crist. [246v] Ond fo fy lawer o fysnes

kynn y fyned4 ef allan, pen ddangosodd yr esgob gar y fron gorff

Crist ef a’i mockiodd ag a’i galwodd yn ddiystyr, (Sionyn y gw- °ynn) Sionyn y
gwynn

6510 o blegid dyna’r enw ar y may’r Gwyr Newydd drwy holl Ffraink yny

aGeoffrey o Clairvaux, Vita Bern., PL CLXXXVI, 275-280

1Wedi’i ddilyn gan am. 2Solidus yn y Llsgr. 3Wedi’i ddilyn gan yno. 4Wedi’i

ddilyn gan y fyned.
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roi ar gorff yn Harglwydd ni yn yr aberth.

Pen glyby’r esgob y kythrel yn dywedyd hyn, fo dealltoedd yny

man may’r vn wers oedd gantho ef ag oedd gann yr opiniadwyr, yno

gofynoedd yr esgob yddo, pwy a ddysgyse yddo yr henw hwnnw ar

6515 gorff Crist, ag ofynoedd yddo ai’r Gwyr Newydd a’y ddysgyse yddo

alw’r korff Crist yn (Sionyn wyn). Yno yr ateboedd y Kythrel ag a

ddwad nagemyfi a dysgais ef yddyn hwy, am hyny kimint vn o honyn

ar y sydd yn dywedyd dim yn erbyn yr aberth bendigedig yma, y

Diawl yw ysgwlmaystr hwy ag y sydd yny dysgy a’y dangos.

6520 � Bellach y klowsoch bymp gwrthe yn dangos gwirionedd korff

Crist ynyr aberth, ny ddyrfydde ymi mewn llawer o amser henwi’r

kwbwl, may yny dref llei rwy i yn tario mewn eglwys fawr gapelan

bach lle yr ym °ddangoses Crist yn yr Aberth er es .3.c. o flynydd- Crist yn
ymddangos
ynyr aberthoedd yn rhith dyn bychan ar yr allor, ag felly y by dros ennyd fawr,

6525 ag weithie yn ymddangos a’r goron ddrain am y [247] ben fel y di-

oddefoedd1, may hynn wrth ddrws y kappel yno etto yn ysgrifenedig

a chwedy peintio y llvn a’r modd ag yr ym ddangosoedd fel y may’r

holl dref yn credy ag yn gwybod fod hyn yn wir.

Ond y wnythyr hanner dwsing ynion o gyfri mi a ddangosa y chwi

6530 wrthe mawr a wnaed yn yn hamser ni drwy nerth2 corff Crist, a’r

Saysnes y dangosodd Duw y gwrthe yny wlad yma, may hi yn fyw

ag yn iach etto yn tario yma ymysc pobyl dda ag yn byw yn ddiwiol.

Ond may’r stori yn swrn hir o’y dywedyd, etto may’r peth yn dda

y glowed mi a’i sgrifena y chwi air yn air fel y may ef yn bryntedig

6535 yn Saysneg yn ych plith yn Lloyger ond rhag ofan nas kawsoch y

glowed mi a’i tro ef y Gymrag air yng gair, ag yn llynn y may stori

yn dechre .#.

°Marget Jesop wedy geni yn Longwick yn hylwy Rhysborough Ystori yn
dechre

yn Sir Fwckingam, wedy yddi er es .12. mlynedd o oed wsneythy

1Yr o cyntaf, add. supra. 2supra. wrthe
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6540 llawer o wyr gonest yn Llynden dros .16. o flynydde, hi a entriodd

yny flwyddyn o Oedran yr Arglwydd .m.d.lx8. y wsaneth vn Samuel

Rogers Ffleming ar oedd yn tario yn Llynden mywn lle a elwid (The

Old Baylye) yno hefyd y roedd yn tario yngwsaneth yr vn gwr vn Sion

Masten, Ffleming [247v] hefyd a ynesid yny wlad yma y Mrabant ym

6545 Bruxeles Drwy gytyndeb y ferch yma a’r gwsnaythwr yma o Fruxels

� fo aeth yn addewid priodas rhwng y gwas a’r forwyn, yno y darfu

yddyn gordio a ffwyntio rhynthyn yll day y dudd y mynen y priodi.

Ond penn glywodd ffryns Sion yma o Fruxeles y fod ef yn ymcany

priodi, ny doydden fodlon y’r briodas, ag a ddywedyson yn deg wrtho

6550 ef y ddwad trosodd y Fruxeles kynn y briodi. Pen ddoyth ef drosodd

hwy a drwysiason yddo ferch arall ag a’i plesiason ef y gytyno yddyn.

� Rhoedd yn hir gan Farged am y1 weled ef yn dwad y Loyger, a ffen

weloedd hi na ddoe ddim, ar dryst yr2 addewid ar a fyse rhyngthyn a

bod yddo a wnaythe a hi yn ol y ddewid, hi ddoeth y hynan y Fruxels

6555 yng hylch kalan gayaf y n flwyddyn o Oydran yr Arglwydd .m.d.lxix.

y geisio y weled ef.

� Pen welodd hi ef wedy priodi vn arall ag yn gwady yn dynn

na wnaythe ef yddewid yny byd yddi hi, rhwng tristwch a’y bod heb

ddyall yr iaith, a’y bod hi heb3 ffrinds, a lletty, ag ise llawer o bethe

6560 anghenridol, yr amser hwnw a ffob amser arall ny ddoe hi rhag kwil-

ydd ynghyfyl gwyr y gwlad, yn debig y bydde hi farw. O’r diwedd

gwraig dylawd o wir drigaredd a’y [248] kymerth hi y’w thy, ag yny

ty yma hi a fy’n tryfaylio ar ddyn bychan, ag y fy agos yddi amarw,

yn gimint a’y myned hi yn griples, yn gimint a bod yn rhaid yddi dros

6565 gwarter blwyddyn gadw y gwely. Pen y roedd hi yn tryfa- � ylio ar

blentyn fom ddyngosodd twll dyfwn yny hystlys dehe hi megis ar y

tybyge ddyn fod rai o’y hysene hi wedy torri o’r ty fewn y’w chorff, ag

etto roedd y croen yn gyfan. Hefyd roedd y gwithi o’y choes dde hi

1add. supra. 2r supra. 3Wedi’i ddilyn gan priodi.
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wedy srinkio ag yn dynny ynghyd, yn gimint a bod y goes dde yddi

6570 hi wedy myned yn fyrach na’r llall yn fwy na hanner troydfedd.

Yn yr ystod dryanys yma y by hi dros dair blynedd a .4. mis,

yn gorwedd (fel y klowchsoch) vn quarter blwyddyn, ag am ben y

dryll arall o’r amser yn myned wrth ffon faglog drwy’r mawr boen,

a gwrthyndra aryth, y throed def hi ny dydoedd yn dwad y’r llawr o

6575 hanner troydfedd heleth.

Onyd pen alloedd hi rodio allan yny modd yma y siwto ar Sion

yma ynghylch y addewid am y ffriodi, ag am y bod yn � anafys

drwy y waith ef. Ond ef a roes drosto y hynan yny dadle may felly y

ganysid hi, a’i bod hi yn gloff kynn y gweled o hono ef ddim o honi

6580 er ioed, yr hwn beth a brified yno yn ole yn gelwydd, fel y roedd y

gydwybod ef y hynan yn [248v] °gwybod. Yno y roedd hithe yn drist, Hen Livir
Commrak

ag a ddylygoedd ar Dduw yn fawr ar gael o’r Sion yma y ddynabod

hi yny modd ag a gwelse hi gynt.1

Ag ef wrth fod y gydwybod yny bricko2 ef, fel ymay’n debic, y

6585 flwyddyn gyntaf o’y dolyr hi, pen glowodd ef fod gwraig ar oedd yn

cael gair mawr am iachay llawer o ddoliri, ef a � gynigoedd y hon

bym pynt er gwnythyr y Farged yma yn iach. Ond wedy’r wraig

edrych y chorff hi yn ddyfal, a chwedy yddi samnio yr holl fodde

o’y chloffni hi, pen dychreyodd hi gyntaf y chymeryd hi dan y llaw,

6590 hi attebodd yn fray fod yn passio y ffwer hi a’y gwybodaeth hi y’w

gwnythyr yn iach. Hefyd gwr ar oedd yn gyfarwydd dros ben, dwy

flynedd ar ol yddi3 syrthio y’r dolyr yma argymeth arno ynte er wyth

pynt y gwnythyr hi yn iach, ond pen ddarfu yddo farkio yn dda y

chondisiwn hi, fo teboedd ddarfod yddi dario yn rhy hir, a’y bod hi

6595 rwan wedy passio� pob help. Etto er hynn y gid ny anobithodd hi

na chae hi iechyd, ond dwy flynedd cyn cael o honi mo’r iechyd hi

gymerth obaith sywr yr helpe Dduw hi pen wele ef fod yn dda.

1Wedi’i ddilyn gan ag. 2i add. supra. 3Wedi’i ddilyn gan sy.
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Yny dref yma a glywsoch o’r blaen elwid Bruxels ag ynyr eglwys

bennaf yno a elwid Eglwys S. Gedula1 [249] may yno dri aberthiad

6600 gwrthfawr yr hwnn dyma fel °y may’r stori: Yny vlwyddyn o Oydran Dyma ystori
fawr

yr Arglwydd .m.iii. chant trigen a naw. Iddew elwid Jonathas gwr

kyfoythog a’r pennaf ar yr holl2 Iddewon ar ydoedd yn tario ar yr

amser hwnw Ymrabant, hwn a gyflogodd Ymruxeles, er trigen3 pis

ayr Iddew arall elwid Sion, (yr hwn a wnaythid yn Gristion y chydig

6605 o’r blaen) y lydratta yddo allan o ryw eglwys y pix a’r aberthiad ben-

digedic ar ydoedd yndo fel y roedd yr arfer y’w kadw. Pen gafodd

y Jonathas yr Iddew y wllys drwy drafel y Sion yma, ef aeth a’r pix

gydag ef adre y Angie lle’r oedd ef yn tario, pymtheg o filldyroedd

Lloyger o ddiwrth Fruxeles. Yno °y galwodd ef yr Iddewon y gydm- Mockio Crist

6610 ithion ynghyd gair y fron, hwy agorson y pix ag a dwallted yr aberth-

iad allan drwy chwerthin mawr y mysc yr holl draytiried, yn mockio

ag yn difenwi Crist a ffydd y Cristnogion, nyd yn inig ar yr amser

hwnw, ond ar lawer o amsere erill pen bwyntien ddwad ynghyd y’r

pwrpas Iddewol hwnnw.

6615 A Jonathas enyd yn ol hynn fel y roedd ef yn rhodio yny °ardd ar Lladd y
Jonathas

ydoedd y chydic allan o’r dref Angio, drwy farn Duw kyfion, fo syrth-

iodd mewn dwylo lladron, yr hain a’i spilioedd ef ag yny diwedd a’i

lladdasson <ef>. Y wraig ef [249v] wedy hyny yn byw mywn blinder

a thrieni mawr a ddoyth o Angie y dario y Fruxeles, ag a ddug gyda

6620 hi y pix, ag a’i roes ef y’r Iddewon yno, yr hwn a’y erbynnodd ef yn

llawen, ag a’i royson ef yny sinagog (lley bidden yn kymeryd arnyn

wsnaythy Duw) lle may cappel y rwan, yn hwy a yrrason serten o’r

aberthiad bendigedig °y amryw wledydd lleroedd yr Iddewon yn tario Mockio ffydd y
Crisnogion

ar yr amser hwnw, y gael o honin hwythe hefyd fockio’r pethey ben-

6625 digaid, a mockio ffudd y Cristnogion, am y bod yn credy y’r pethey

hyny.

1la supra. 2add. supra. 3Wedi’i ddilyn gan pynt.
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Ar ol hynn ar Duw Gwener y Kroglwyth megis ag y roedd y Crist-

nogion yn dwad i’r vn lle y ardoli Crist yn Harglwydd ni ag y goffa

y ddioddefaint chwerw ef, hwn yw yn pryniad melys ni: felly ar yr

6630 vn amser yr Iddewon anffyddlon yma o Fruxeles a ddeython ynghyd

y wnythyr ar ol y harfer o’r blaen, yno o amarch ar Grist a’y Grist-

nogion ef, hwy a fwriason yr Aberthiad Bendigedig allan o’r pix ar

fwrdd.

Yno y darfu yddyn y difenwi hwy yn waytha ar alle fod, ag y

6635 dynason y kyllill a’y dageri allan, ag a’y prikiason yndyn fel dynion

ynfydion, y peth sydd y weled hyd y dudd heddiw, yno yny man y

doyth gwaed o honyn allan. Pen welodd yr Iddewon hynn roydden

[250] hwy mor ofnys a ffryderys yn gimint a’i cwmpo hwy yny man y

lawr, ag yno y gorweddyson fel petten wedy marw. Ond ef yr hwn a’i

6640 roes hwy y’r llawr a’i air nerthol yn amser y ddioddefaint ef, ag yno

y gadawdd yddynt godi drychefen (fel y may Ifan yny .18. pennod

o’i fengil yn dangos)a felly yr vn Crist adawodd yddynt yma gael y

ffrwyth attyn, y fyny y kodyson drwy ofyn a chrynfa fawr.

Nys gwydden beth a wnaen, o’r diwedd hwy gordiason y wnythyr

6645 yn llyn: galw o fewn cwmpnieth hen wreigan elwid Catrin Iddewes,

ond y rwan yn Grisnoges, a’y thwymo hi yn dda mewn gwin, ag

felly y chyflogi hi er arian y gario yr aberthied gwaydlyd ymmeth

at yr Iddewon Ynghwlen, rhag ofyn y’r matter ddwad y glystie gwyr

Cristnogawl y ym Mrwxeles.1

6650 Hi a gytynoedd o’y dymyniad hwy ag y gymerth y pix gyda hi

y’w thu ar feder dranoeth gymeryd y siwrne, hi gafodd rybydd y nos

honno wrth gysgy gan angel y’m wrthod a’y hellynt, ag y ddilyfro y

pix y’w thad enaid cvrad cappel yr eglwys, yr hwn beth a wnaeth hi

y bore drannoeth gar bron day ffeiriad arall.

6655 Ag yny man wedy cael gwybod y matter ym hob lle o amgylch,

aIn 18:6

1w add. supra.
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fo ddoeth mywn processiwn vrddasol esgob yr esgobaeth a chanon-

ied Eglwys S. Gudula, y Duk o Frabant [250v] y wraig ef, a’r gwyr

bonyddigion a’r holl bobol y gappel yr eglwys y ddwyn o ddiyno y Tri

Aberthiad Bendigedig yma y’r eglwys fawr o S. Gudula, yn yr hwn le

6660 y mayn hwy hyd y dudd heddiw yny kadw yn ddiwiol ag yn barchys.

Ag yrydys yny dangos yn ole, ag y rydys yny harddoli hwy beyn-

ydd yn fawr drwy fod llawer o bobol yn dwad °yno y’r pwrpas hwnw, Gwyl y Tri
Aberthiad

ond yn vnwedig maen yn dyfod yno ar Dduw Sul ar ol Dywgwyl S.

Marged ynyr haf.

6665 Ond y bassio yma am son para fodd y darfy’r Dvk yma� gosbi’r

cwmpayni aniwiol yma am y mawr ddrygoni ag y droi ailwaith, at

ferch yn gwlad ni, i hi ydoedd y rwan yn tario Ymruxels wedy’r dolyr

yma syrthio erni, ag yno wrth glowed llawer o son am yr aberthiad

bendigedig yma, a hefyd yn gweled y hynan lawer o bobol yn kyrchy

6670 yno, hi a gymeroedd arni y gobaith a glowsoch y gwnay Dduw holl

alluawg y hi yn iach drwy rinweddd y Sacrafen Bendigedig yma, ond

gyda hyn wrth feddylio wrthi hynan fod yn rhaid y bawb ar y dechre

ag � y dryche am drigaredd ar law Dduw, drwy y ras ef y prepario

y hynen y ny fath ore ag y goddefo nat[251b]tiriaeth gwan ar sydd

6675 mywn dyn, hi a wnaeth ore gallodd y ochel pechy, y ddyfod nesnes

at Dduw. Ag am hynn hi a wsnaythodd Dduw bob dudd yn ddiwiol

iawn gar bron y allor ef ynyr eglwys, fel y may’r bobol yno yn rhoi

yddi air da dros ben.

Ond yn anwedig y flwyddyn ddiwetha (1573) ar ddechre y Grawys

6680 hi a’i rhoes y hynan yn gwbwl y bob math ar geneddfe ysbrydol,

o blegid ar yr amser hwnw y darfy iddi gymeryd ordor y hynan y

ymprydio o’r amser hwnnw allan bob Mercher, a Gwener, a Sadwrn,

a hyny ar fara a dwr, ag yn kymeryd o hwnw ond peth bychan, hefyd

heb fyned ddim y vn gwely, ond gorfedd ar y llawr. Yr hwn beth y

6685 may hi etto yny wnythyr ony ddel yr hwn lleia y flwyddyn heibio ar y
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kafoedd hi iechyd. Hefyd ny wisgoedd ddim llien yn nesaf y chroen,

bob wythnos vnwaith myned y gyffesu a chynfynyched y gymeryd y

gwsanaeth, ag y wsnaythy a gweddio Duw.

Ag fel y roedd hi yn myned rhagddi bellach bellach yny gweith-

6690 redon da yma, hefyd y roedd dayoni Duw yn nesa nesnes ette hi,

yno y tyfoedd y gobaith hi fwy fwy, yn gimint ag y chydig o ddyddie

cyn y iachay o honi, hi a ddwad yn ole y’w thad enaid ag y lawer

oedd yn gydnabyddys a hi, na doedd ddim o honi rowran yn dowtio

dim na doedd y iechyd hi [251v] cynn nesed a’i bod hi yn edrych am

6695 dano bob dudd, a hynny yn sywrach am fod y Duwgwyl y’r Sacrafen

gwrthfawr yn agos.

Hynn a fy dda, fo ddayth Duw Sadwrn a’r Duw Gwyl a’r rhiolti

mawr yma afydde ar Dduw Sul nesaf. Ar y Sadwrn y� ma hi aeth

leg (hyn yw milldir o’r wlad yma) allan o’r dref, heb geisio ymwrando

6700 a’i mawr boen yn myned. Yno y raeth at y thad eneid y’r vn gwr

fyth yr hwn aythe ychydig cynn hynn, kyn belled a hynn o’r dref y

dario, a hithe yr amser hwnw heb fod hanner wllysgar y fyned at dad

enaid arall, ond at hwn yn inig, yr hwn drwy hir wrando y chyffes

hi adwayne yn dda ystod y henaid. Wedu yddi ddwad adre eilwaith

6705 ynyr vn prynhawn fo happiodd yddi wrth siarad a gwraig ar oedd

yny dyled hi o chydig arian fod yn syrn ddig wrthi am na chadwase

bwyntment a hi am y harian, ag heb law hyny hi fygythiodd y dwyn

hi y’r gyfreth am yr arian.

� Yny siarad yma hi a frith dybiodd ddarfod iddi dorri kariad, ag

6710 am hyny yn ofni cymeryd y Harglwydd dranoeth heb gyffesy ailwaith,

hi aeth drychefen y gyffesy ar Dduw Sul y bore at giwrad y cappel y

heglwys blwy hi at wr da, Arglwydd Suffragan y Archesgob Meclyn.

Ef ny roes iddi ond penyd byrr yn debig am y bod hi y dudd cynn

hyny yn kyffesy, fo [252] gododd yr esgob yma allan o law o’i le,

6715 ag adawodd llawer o wragedd bonyddigion ar oedd yn waytio wrth
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y stol ef (fel y mayn yn wastad bob Sul) y gael gantho ef wrando

y kyffes hwy, ond fo gydawodd hwy y gid ag a gododd yny man y

fyny o’y hachos hi, ag y ddayth y hynan y roi yddi y gwsanaeth,

er na ddyrfyse yddi hi ddymyno ddim o hyny arno ef, na chwaith

6720 neb arall yn edrych am y fath beth, a hefyd ny doedd ef arferol y

roi gwsanaeth y neb am y fod ef mywn bysnes arall am fod kimint

rhifedi yn dwad atto ef bob Sul y gyffesy. A hefyd am fod vn o’r

siaplennied yn tendio y roi gwsanaeth yddyn fel y dylen.

Wedy iddi y nyr ordor yma gael y gwsanaeth a chwedu hyny

6725 klowed y bregeth, yno hi aeth ynyman y Eglwys S. Gudula y wrando’r

yfferen vawr a’r Aberth Gwrthfawr yma a glow- °soch. Yr yfferen yma Y fferen fawr

y roedd yr Arglwydd Suffragan yma yny chany yno y dudd hwnw,

yn lle yr arch esgob ag ar ol yr yfferen y fyned mywn processiwn

kyffredin, ynyr hwn brocessiwn y bedde rhaid kario y Sacrafen Ben-

6730 digedic o bobty y’r ystrydoedd, fel y may’r arfer yno bob blwyddyn

ar y Sul hwnw.

Felly y by yny prynhawn kynn y Duwgwyl yma y hi a bwynt-

iodd gyda dwy wragedd dda weddwon, chwiorydd a gwragedd da

diwiol, gyda’r rhain y rydoedd hi yn tario [252v] yn yr vn ty, hwy

6735 a bwyntyson y prynhawn hwnw cyn y dudd fyned dair gwaith rhyd

ffordd y processiwn megis y berindotta, fel y may pobol ddiwiol yno

yn arfer yn gyffredin.

� Ond wedy iddi fyned vn waith o’r tair, roedd hi wedu dyffugio

ag mor ddolyrys drwy y holl gorff, yn gimint a bod yn gorfod erni

6740 fyned adre y orffwyso, y ddwy chwaer yn chwerthin am y ffen am

wnythyr hyny, ag yn doydyd yn llawen wrthi, beth felly Marged beth

y llyn, chwi addywedasoch na doyddech yn dowtio na wnai Dduw

chwchwi ar yr amser yma o’r processiwn mawr yn abal y rodio heb

y ffon, yr hwn beth sydd mywn golwg cynn belled o ddiwrthych yn

6745 gimint a bod ynes y fod yn rhaid y chwi okypio vn ffon etto at yr vn
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sydd genych chi.

Etto er y bod hi ar ol hynn yn gloffach o newydd nag er ioed

o’r blaen, hi godoedd yn fore Dduw Sul, ag megis yny gorchfugy y

hunan hi aeth vnwaith etto yr ailwaith ar rhyd ffordd y processiwn.

6750 Hynn a fy deg a da pen ddoyth hi y wrando’r fferen fawr ar y glinie

o’r tu fewn y’r kor yn agos at yr allor, fel y may arfer y bobol yma, am

fod rhifedi’r bobol ar sydd yn dwad y’r fath riolti a hyny yn passio,

a chwedu dechre yr efferen hi glowe yny man y fath ddychryn a

chrynfa drwy y holl gorff [253] hi, y fath ymystynny, a chwys oer

6755 hefyd yn dyfod ar ol hyny yn aryth. Yno y dechryodd y chof hi a’y

synwyr ffaylio, yn gimint ag na doedd hi yn edrych � am ddim yn

gymint a marfolaeth allan o law, etto hi goddefodd enyd yn ore a

galle rhag amarch y’r lle ag y’r cwmpayni, hi ai gorchmynoedd y

hynan y ddwylo Dduw ag y Fair a Mihangel.

6760 Gwedy darllen yr epystl yn yr yfferen hi a ddechreyoedd glowed

peth seibiant gwell ynymeddwl a’i chorff. Ag ar amser yr efengil wrth

sefyll ar y thraed gyda’r cwmpayni drwy help y ffon, pen safodd hi

fyny hi amglowe y hynan megis ag na doedd raid yddi mo help y ffon

ond y galle hi godi heb y ffon, ag y ddechreyodd feddylio yndi hynan

6765 y bod hi yn sefyll ar y day droed heb y ffon a bod y throed byr hi yno

yn kyfwrdd a’r llawr kastal a’r llall. Ar ol yr yfengil hi a ostyngodd

ar y glinie drychefen yn ddistaw fel y may’r arfer, hyd ddiwedd yr

efferen a bendith yr esgob.

Yno o wir frys y gael dwr bendigaid hi ellyngodd y ffon dros gof,

6770 pen wyby hi y bod wedy dilyfro yn gwbwl o ddiwrth bob poen, ag o

ddiwrth holl achosion o’y chyloffni, am yr newidiad rhyfedd yma, yn

gyntaf [253v] hi a ryfeddoedd, ag yn ambell widdi yn vchel, ond yny

man hi feddyliodd yn well am deni hun, ag yn llawen ddigon am y

peth a happiase, wrth fyned ne o’r dday wrth redeg allan o’r eglwys

6775 o flaen y processiwn, fel y roedd hi yn kyfarfod yma ag ackw y mysc
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y bobol a’y chydnabod, fo fy ryfedd ganthyn y gweled hi yn myned

yn syth heb y ffon.

Hi ddwad yddyn yn llawen ddigon, may drwy rinwedde� y Sacrafen

Bendigedig y roedd hi fel y roydden yn gweled y bod gwedy cael y

6780 iechyd yn gwbwl. Fo chwanegoedd y gair a’r son am hyny kymint

yn enwedig drwy yr rheini ar oedd yny hymyl hi ar yr holl yfferen yn

markio yn dda y holl ordor hi, yn gymint a chymeryd o honyn y ffon

hi y fyny o’r lle ag y codyse hi, ag a grogwyd y ffon hi yny man, fel y

may’r arfer yno, o’r tu allan y’r lle llei roedd y Sacrafen Gwrthfawr,

6785 drwy y siaplen ar sydd yn cadw’r Sacrafen Bendigedig.

Yn ol hyn wedy kael gwybod yn ole a dangos wrth brygethu y’r

holl drefi erill o amgylch y gwrthe yma fel ir iachaed y ferch yma,

serten o Sayson ar oedd1 yn tario ym Maclyn .12. milldir [254] o

Fruxels pen glowson hyn, hwy welson yn dda er moliant y Dduw ag

6790 er mwyn y thlodi hi alw am deni y Faclyn y’w gwsnaythy hwy.

A’r siwrne yma a gerddodd hi mor listi yn gymint a bod rai o wyr

yn gwlad ni ar y doedd wyr traed da iawn yn cael lloned y dwylo y’w

chalyn hi, ag er hyny hyd y rwan yn wir may hi mor esgyd yn gimint

ag y tybygir y bod yn dybygach y hedeg, nag y gerdded fal y byd rai

6795 erill yn kerdded.

°Ond am y gwr anffyddlon hi ar y glowsoch son am dano o’r blaen, Lladd y dyn a’i
beichoges hi

efo enyd bach yn ol y gwrthe yma o’y iechyd hu, a syrthiodd allan

a dyn ifank arall ag a dderbynnoedd friw aryth gan hwnw, o’r briw

hwnw o’r diwedd y by ef farw [.#.]

6800 Bellach y klowsoch yn fyrra ag y gellis dri modd ne bedwar os

mynwch wnythyr dwy ran o’r Ysgythyr Lan a geirie’r saint. Hyn y gid

a glowsoch y bryfio fod gwir gorff a gwaed y Harglwydd ni Iessu Grist

ynyr aberth, ny ddoyda i ddim mwy ond hyn wrth bawb ar y sydd

Gytholig. Er bod hynn a glowsoch yn dangos yn llawn y gwirionedd,

1Wedi’i ddilyn gan ar oedd.
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6805 etto may vn peth yn gwnythyr y mi ag y bob dyn ag afo Katholig

gredy y gwirionedd [254v] yma yn fwy na’r holl bethay yma a glyws-

ochi, a hynn yw fod Eglwys Grist mywn kyngor kyffredin dan esgob

Rhyfain er es pym kant o flynyddoedd, wedu °sgymyno Berengarius Ysgymyno
pawb ywato y
gwirionedd
ynyr aberth

a’i adel ef a’y holl hil ar y ol yn opiniadwyr ysgymynedig am wady’r

6810 gwirionedd yma yn yr aberth, ag am hyny pwy bynnag ny wrandawo

mo’r Eglwys fel y may Crist yn erchi kymer ef yn anffyddlon ag yn

bechadyr ysgymyn.

13 Pennod

Hyn1 a glowsoch chwi o vlaen y pennod yma asgrifennis i yn bennaf

6815 y rhai ar sydd ynych mysc yn opiniadwyr yn kredy’r Gwyr Newydd

yn gwbwl, er na does, y Ddyw y bo’r diolch, fawr o’r fath yma yn ych

plith, etto er na bay ond vn ne dday, ny allwn i os gwyddwn y bod

o wir bechod y bod ar gam nas dangoswn yddyn beth o’m meddwl

y edrych e mendien a chredy fel Cristnogion. Ny thybaswn ni pen

6820 ddechreyais gymeryd pin yn llaw y ysgrifenny hynn, y bysse [255]

raid ymi hanner hynn o bappyr, ond wedy ymi ddechre roedd vn

matter2 ar gefen y llall yn dyfod ymeddwl i nas gellis i wrthod dim

ar a roes Duw yn fy meddwl i, ond mi a obitha na does yn hyn a

ddywedais ddim na wna ef les y ryw fath ar ddyn.

6825 Ag am fy mod i kyd hyd yn hynn rhaid ymi yma o’m hanfodd dorri

yn fyrrach nag y dymvnwn, rhag gorfod ymi roi kimint o bappyr yny

llyfyr yma, ag na ellir kario dim o hono yn ddirgel ag yn gymwys

attoch.

Roedd y’m bryd i yma ar ol siarad a’r opiniadwyr, ddangos gair

6830 ne dday o rybydd y serten o wyr o’n gwlad ni yn kymeryd arnyn fod

yn Gytholig ag o’r hen ffordd yn gwbwl agos ond tippin bach o fatter

1prif lyth. add. 2e supra.
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ofer fel delwe, ne weddio ar y saint, a rhedeg i berindotta, o blegid

am y pethe yma y mayn yn tybied y bod yn naill ai yn erbyn gair

Duw yn gwbwl, ne y bod yn hwy y fath bethay ag y gellid y spario

6835 yn abal, am fod llawer o’r blaen yny kamharfer hwy.

Y fath wyr a’r hain y sydd anghenridol y rhybiddio, na does fodd

yddyn fod yn kloffi o bob tu yma ag ackw a bod yn safiedic, ny allan

gymeryd vn rhan o ffydd y Gwyr Newydd a dywedyd y bod hwy yn

dyall yr [255v] Sgythyr Lan yn well na’r hen wyr ynghylch delwe

6840 a gweddio ar y saint, ag wrth hyny credy yddyn yn hynn ond bod

yr hen wyr yn dywedyd1 yn well ynghylch gwirionedd Crist yn yr

aberth. Am hyny credy yddynt hwynte a’y koylio2 yn well na’r Gwyr

Newydd.

Ofer yw hyn y gid, am na does ond vn ffudd, fel y may S. Pawl

6845 yny .3. pennod o Lythyr at yr Effesied yn dangos .#. Vn Arglwydd,

vn ffudd, vn bedudd .#.a Am hynny ny ellwch fod rhwng y dday heb

fod na thwymyn nag oer °ond yn glayar rhwng y dday, am hynny y Heb fod nag
dwyn nag yn
oerchwda Duw chwi allan o’y gydmithias ef fel y may Ifan yn dywedyd

yny weledigaythe.b

6850 Ond mi a ddangosa y chwi yn lle rhybydd ddarfod y Eglwys Grist

er es wyth kant o flynyddoedd o’r lleia farny pawb yn opiniadwyr

ar y fydde yn bio ar y pethe yma ar y rydychi yn rhoi pris bychan

yndyn, ag felly y darfy y’r Eglwys er ioed er yn amser Crist farny y

rheini yn opiniadwyr ar y fydde yn dywedud yn erbyn a gweddio ar

6855 y saint, ag yn erbyn delwe.

Am hyny ny dydiw hyn fatter bychan yny byd fel y kewchi glowed

ar ol hynn, digon oedd ymi attochi ar sydd yn kymeryd arnoch fod yn

Gatholig ddoydyd [256]wrthych yn fray fod yr Eglwys wedy sgymyno

pawb a’y barny yn opiniadwyr ar y ddywede yn erbyn delwe ne’r

6860 saint, hynn a fydde ddigon y Griston a wryndawe’r Eglwys Gatholig.

aRecte: Eff 4:5 bDat 3:16

1add. supra. 2y add. supra.
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Ond y gael o hanoch weled na dydiw’r Eglwys yn gwnythyr mo

hynn heb achos kyfreithlon, ag na dydiw hi yn gwneythyr hynn yn

erbyn gair Duw, mi a ddangosa y chwi yn fyrra ag y gallo, y chydig

ynghylch y pethay yma y gael o honoch ddeallt fod y Gwyr Newydd

6865 yn ormodd dros y ffordd ym hob kyfriw bethay.

Am hynn y ddechre ar ddelwe, mi a ofyna y chwi gwestiwn yn

gyntaf, pam na fynnwch fod delwe yn yr eglwysi, falle y chwi ddywedyd,

may am na does son yn yr Sgythyr Lan am ddelwe, ag ny allwn ni

bwyntio dim ynghylch yn ffudd ond y peth ar ymay’r Ysgythyr Lan

6870 y ny ddangos.

Gwiliwch atteb yn llyn ny thal dimmo’r atteb yma, am fod Eglwys

Grist yn credy ag yn gwnythyr llawer o bethay ar na does son am

danyn ynyr Ysgythyr Lan. Gwybyddwch fod hynn yn erbyn yr Ysgythyr

Lan fel y may S. Paul yn ysgrifeny yny ail lythyr at y Thessalonied

6875 a’r pennod kyntaf y llyn: .#. Vu mrodyr sefwch a deliwch y pethay

a ddysgysoch ar dafod ne drwy sgrifen .#.a [256v] Gwelwch y fod

ef yn erchi yddyn gadw y pethe y ddywedyse ef yddyn ar y dafod yn

gystal a’r pethe ar oedd yn ysgrifenedic. Hyn afy arfer yr opiniadwyr

er ioed yn erbyn� y gwyr santeiddiol ny chreden ddim ond a fydde

6880 yn ysgrifenedig yny Bibil.

Yny modd yma y roedd opiniadwyr a elwid Evnomani yn gwady’r

Ysbryd Glan yn amser S. Basul am na doydden yn gweled yn yr

Ysgythyr Lan yn ole mo’r son am yr Ysbryd Glan. Yn erbyn yr hain

y may S. Basul yny llyfr o’r Ysbryd Glan yn dangos fod llawer o

6885 bethay, °ie y rhan fwya o’n ffudd ni heb fod yn ysgrifenedig, yno Y rhan fwya
o’n ffydd ni
heb fod ynyr
Ysgythyr Lan

y may ef yn henwi .#.1 Arwydd y Groes, bendigo y dwr yny ffons

y fedyddio, bendigo olew wrth fedyddio, taro’r yr tifedd dairgwaith

dan y dwr .#.b,2 a llawer o bethay eraill ar y may ef yno yny henwi

aRecte. 2 Thes 2:14 bBasil, De Spi. San., PG XXXII, 187

1Croes Faltaidd 2Croes Faltaidd
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ar y rydymi yny gredy ag yny gwnythyr heb fod son am danyn yn yr

6890 Ysgythyr Lan.

Am hyny may ef1 yn dywedyd yno yn llynn: .#. Dysgedieth yr

Eglwys may part yn ysgrifenedig, ond y may� pethay eraill wedy’r

Postolion ddilyfro heb ysgrifen, ag y may pob vn o’r ddau cynn rhit-

ied vn a’r llall y ddiwioldeb, ag ny ddwaid neb yn erbyn yr hain ar y

6895 wyr dim o ddiwrth gyfreth yr Eglwys .#.a ag ar ol kyfri llawer [257]

o bethe ar y rydyn yny gredy er na dydyn yn ysgrifenedig may ef yn

dywedyd yn llyn .#. Ny ddyrfydde y mi gyfri mywn diwarnod o’r pen

y’r llall rhinwedde’r Eglwys sydd heb fod yn ysgrifenedig, ond mi a

bassia’r dryll arall y’r ffudd yn yr hwn yr °ydyn yn kredy’r Tad, a’r Kredy’r Tad a’r
Mab a’r Ysbryd
Glan6900 Mab, a’r Ysbryd Glan, ple y rydym yn kael hyn yn ole yn ysgrifenedic

.#.b

Yn yr vn modd y roedd y opiniadwyr yr /Arians/ yn gwady ym-

pryd, ag vrdde, am na fedren y kael yn ysgrifenedig, fel y may S.

Epiffanus yn dangos, felly ydoedd y Donatisied, heb gredy dim ond

6905 y welen yn ysgrifenedig °yn erbyn hwnn y may S. Awstyn yn ysgrif- Yr Arians yn
gwady ympryd
ag yr ddeeny. Felly y roedd opiniadwr elwid Petrobrusian yn amser S. Lenard

ag yn yn hamser ni Luther a Chalfyn, a’r holl rowter o honyn ny fyn-

nan ddim ond y sydd yn ysgrifenedig yny Sgythyr Lan.

Am hyny rhaid gwilio bod yn debig y’r hen opiniadwyr ag y’r

6910 rhai newydd, hefyd yn gwady pob peth ar ny dydiw yn ysgrifenedig.

Digon y chwi ddyallt fod yr Eglwys yn kredy llawer yr hwn bethay, er

na dydyn yn Ysgythyr Lan yn orchmynedic, etto ny dydyn yn erbyn

yr Ysgythyr, fel y may S. Awstyn yny .7. llyfyr [257v] a’r pedwrydd

pennod o’r Drindod yn doydyd y llyn .#. May rhydd yni drwy ang-

6915 henraid chwedlua a rhysymy a dywedyd tri fferson, nyd am fod yr

Ysgythyr Lan yn dywedyd hyny, ond am na dydiw Sgythyr Lan yn

aBasil, De Spi. San., PG XXXII, 187 bBasil, De Spi. San., PG XXXII, 191,194

1Wedi’i ddilyn gan yn.
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dywedyd yn erbyn hyny.

�Osmyndi lyny wrth yr Ysgythyr Lan ny chay di weled mywn vn

man ynyr holl Ysgythyr Lan tri fferson, ond am na dydiw Ysgythyr

6920 Lan yn dywedyd yn erbyn hyn, rydys yn gweled hynn yn kordio ag

yn kytyno a’r Ysgythyr Lan y ddywedyd ag y alw tri fferson .#.a

Gwelwch na does mo’r Sgythyr Lan yn ole am y pwnkie pennaf

o’n ffudd ni am y Drindod, ag yn wir may Luther a Chalfin, fel y may

y sgrifenne yn hwy yn dangos yn beio llawer ar y gair yma y Drindod

6925 ag yn dymyno ar y hysgolheigion y flottio allan o’y llyfre. Ny does

dim achos ond am na dydiw yny Beibil.

Am hyny os mynwch fod yn Gristnogion rhaid y chwi gredy fod

delwe yn dda ag yn ddiwiol y kadw a’y perchi er na does son am

danyn ynyr Ysgythyr Lan. Ond yn erbyn hynn y dwed y Gwyr Newydd

6930 yn ych parti chwi [258] fod delwe yn erbyn yr Ysgythyr Lan yn glir,

ag am hyny ny ddylen wnythyr mo’r delwe am fod gorchymyn Duw

yn erchi na wnelen lvn dim ar sydd yny nef nag ar y ddayar. O blegid

yn llynn y may Duw yn yr igeinfed pennod o Exodus yn dywedyd:

na wna yti lvn yny byd o ddim ar sydd y fyny yny nef, nag o ddim ar

6935 sydd ar y ddayar y lawr, nag o ddim ar sydd yny dwr dan y ddayar.b

Gwelwch medd y Gwyr Newydd fod delwe yn erbyn gorchymyn

Duw, ond fel dyma’r modd y may’r gwr Catholig yn atteb yddo. Ny

dydiw Duw yny fan yma yn gwardd yni wnythyr delw na llvn yny byd,

ond y may ef yn gwardd gwnythyr llvn na delw yny byd °a chymeryd Nyd yr vn yw
delw ag idol

6940 y ddelw honno yn Dduw, o blegid y may rhygoriaeth rhwng delw ag

eidol. Delw yw llvn ar y rydyn yny wnythyr y goffa peth arall wrth

y ddelw, fel delw Grist, ny does neb yn dywedyd y bod yn Dduw

ond y rydym yny gwnythyr ag yn yrddoli Crist yndi wrth goffa y

ddioddefaint ef droson ni bechadiriaid wrth weled y lvn ef, a’r fath

6945 yma elwir delwe.

aAwst., De Trin., CC L, t. 258 bEx 20:4
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Ond eidol yw pen fo vn yn gwnythyr delw o bren ne ryw fettel ag

yn tybied fod hono yn Dduw, ne [258v] pen fo vn yn gwneythyr delw

gwr ne wraig, na ffrynd ar y feddo ef ag yn arddoli y ddelw yma am

y fod yn kymeryd y ffrynd ar y fu farw yn Dduw. Yr hain a elwir

6950 eidolied, pen fo vn yn gwnythyr delw ag yny chymeryd yn lle Duw,

ne yny chymeryd yn ddelw y vn ar y rwyti yn credy y fod yn Dduw

ag ynte heb fod ond yn Ddiawl.

� A bod Duw yny orchymyn yn meddwl y llynn, rydymi yn pryfio

wrth y geire ar y may Duw yny roi yny man ar ol y geirie ar a glows-

6955 ochi yr opiniadwr yny dangos, o blegid yn Exodus y may Duw yn

doydyd megis y klowsoch na chawn ni wnythyr llyn dim yny nef,

ar y ddayar, na than y ddayar, ag yny man may ef yn dangos pam

yn llyn .#. Ny chay di yrddoli dim o honyn, my fi yw’r Arglwydd dy

Dduw di .#.a

6960 Gwelwch yn ole fod Duw y hynan yn dangos para fodd y may

y chwi ddeallt y eirie ef yn gorchymyn y chwi na wnelech lvn dim,

hynn yw fel y klowsoch ar ol y geirie erill, na wna vn llyn y’w arddoli

yn lle Duw, o blegid my fi yw’r Arglwydd dy Dduw di.

� Yma y dwed y Gwr Newydd, na dydiw’r dyallt yma ond yn tyb

6965 ni yn doydyd na dydiw Duw yma yn gwardd onyd y delwe afo rhai

yny kymryd yn lle Duw. [259] Y atteb yddyn yn hyn mor glir fel na

bo yddyn ddim y ddoydyd mi a brifia fod y dyall yma yn dda, ne mi

a brifia ddarfod y Dduw wnythyr yn erbyn y orchymyn y hynan.

Trowch ddwy ddalen ne dair yn Exodus o’r igeinfed pennod lle

6970 rydych yn darllen y gorchymyn yma, ag edrychwch beth y may Duw

yny ddywedyd wrth Voysen yn y .5. pennod ar higain, yno y kewchi

weled, pen ydoedd Duw yn pwintio y Voysen y modd °y mynne yddo Duw yn
gorchymyn
gwnythyr llvn
engylion

wnythyr y Tabernacle lle yddynt wsneythy Duw. Y may Duw yno yn

gorchymyn y Voysen y mysc pethay erill wnythyr llvn day angel o

aEx 20:5
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6975 aur a elwid1 Cherubins, yr hain oedd wedy Dduw orchymyn yddo y

gwnythyr yn lledy y hesgyll fel y gwelsoch angylion wedy peintio vn

goferbyn a’r llall, yn edrych ar y llall2, gwelwch fod Duw o’r vn tu

y’r ddalen fel y klowsoch yn gwardd pob math ar ddelwe, ag yny fan

yma may ef yn gorchymyn y Voysen wnythyr llun angylion.a

6980 Hefydmay Duw yn yr .21. pennod o Lyfyr y Rhifedi yn gorchymyn

y Voysen wnythyr llvn sarth o efydd ynyr anialwch a’i roi ef yngolwg

y bobol y gael o honyn edrych ar y llvn yma pen gaen hwy friw ne

frath3 yny byd o ddiwrth sarth, ag wrth edrych ar y llvn yma hwy

a gaen fyned yn wych.b Hefyd y ny trydu llyfyr a’r .6. pennod o’r

6985 Brenhinoedd mae’n dangos fod yny demel fawr a wnaeth Salamon

Ynghaersalem ddelwe.c [259v] Hyn ydoedd llynie engylion yn amal.

Beth a ddwed y Gwr Newydd wrth hynn ny all o dywedyd fod Duw

yn anwadal yn gorchymyn mewn vn fan na wnelir delw mywn modd

yny byd, ag mywn man arall yn gorchymyn gwnythyr delwe, ny all y

6990 Gwr Newydd rhag kwilydd alw yn anwadal, ond ny does fodd yny byd

yddo iskysodi Duw ond dywedyd fel ag y dywedyson ni o’r blaen, na

doedd Duw yn yr� igeinfed pennod yn gwardd ond gwnythyr delwe

a’y kymeryd a’y harddoli yn lle Duw.

Ag yny lleoedd eraill y may ef yn gorchymyn gwnythyr delwe y

6995 goffa gweithredoedd Duw a’y angelion bendigedig y ddwyn i’n kof ni

may trwy Ddyw a’y saint ef y may y ni edrych am bob dayoni. Ag

os dywedwch yn llyn ny welwch anwadalwch yny byd mywn Duw,

ond y fod ef yn gwardd delwe mywn vn fan rhag y gwnythyr yn lle

Duw, ag yny fan arall y dangos ag yn gorchymyn gwnythyr delwe er

7000 an rhydedd y Dduw ag y’r santyddiol angylion.

Gwelwch wrth hynn fod yn ddigon kelwddog fod delwe yn erbyn

gair Duw, fel y may Eglwys Duw yny gwnythyr, yn gimin a’y bod

aEx 25:18-20 bNum 21:8-10 c1 Bren 6:23-35

1d add. supra. 2yn ... llall add. supra. 3add. supra.
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hwy yn kordio ag yn cytyno a gair Duw ag a’y orchymyn ef. [260]

A’r hain ar sydd yn gwnythyr delwe Crist, a’y angylion, a’y saint

7005 erill ef y goffa ddarfod y Dduw drwy gnawd Crist yn dilyfro ni o

farolaeth a drygioni, a hefyd mywn delwe’r saint y rydym yn koffa

y gras a’r rhoddiad a roes Duw y’r saint wrth weled y ras ef mor

ffrwythlon. A hyn a ddodis y ddangos na doedd ddelwe yn erbyn yr

Ysgythyr Lan ond yn kordio yn dda a gorchymyn Duw.

7010 Bellach y dangosa i drwy serten o sample a thystion yn fyrra y

gallw fod delwe yn arferedig y mysc Cristnogion er amser Crist. Ag

am weithred Crist y hvn, may Nicefforus yny ail llyfyr a’r saithfed

pennod o’y stori ef yn dywedyd yn llyn.

.#. Gwedy Angarus fethu gantho gael gan Grist ddwad atto drwy

7015 sgrifen fel y galle y iachau ef o’r dolyr oedd arno er hir o amser, pryd

na doedd gantho obaith y doe Iessu atto wrth yr atteb a glowse ny

wydde para gyngor a gymere. Etto am y fod ef yn dymvno kimint

weled Crist, vo yrroedd atto ef beintiwr kyfarwydd y beintio yddo lvn

wyneb Crist yn gywraint, fel y galle ddwyn yddo y1 lvn ef ar y roedd

7020 ef yny ddisyfu. Fo ddoyth y peintiwr at Grist, ag yn sefyll ar le ychel,

fo ym kanodd beintio llvn wyneb Crist fel y gwedde, ond ny doedd

mo’y waith [260v] ef yn ffynny, am fod golini duwiolaeth a gras yn

disgleirio yny wyneb ef fel na alle y peintiwr graffu arno. Pen weled

hyn, fo vynnoedd Crist glwt o lien main °ag yn hwn wedi olchi, fo Crist y hunan
y pryntiodd lvn
y wyneb7025 brintiodd lvn y wyneb ag a’i gyrroedd ef at Angarus ne Abagarus,

fel y may rhai yny alw ef. Hefyd rydys yn dywedyd yrry o frenin

Persia beintiwr a llaw ag a synnwyr da gantho y beintio yddo ag y

ddwyn atto ef delw Grist, a’i vam ef Mair ar °a’i dug ef y’r byd yma. A Brenin Persia
a yrroedd
beintiwr y
beintio yddo
lvn Crist a’y
vam ef Mair
Vorwyn

hynn a gefis i2 yn ysgrifenedig yn rholie’r dref Edessa ar ydoedd yn

7030 dref frenhinol yr amser hwnw, o blegid roedd hynn wedy ysgrifenny

yn llyfre y kronigle hwy, a hynn o Angarus ydoedd yn ysgrifenedig

1add. supra. 2add. supra.
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mewn llyfyr o’y weithredoedd ef wedy y droi allan o’r iaith Siriach

.#.a

Hyn y gid a ddwad y kroniglwr, yma chwi a’i klywch ef yn dangos

7035 plei kafodd ef hyn yn ysgrifenedic. May er pen ydoedd ef y hynan fil

o flynyddoedd. Am hyny gwelwch yma na doedd ar Grist ofyn torri

Gorchymyn y dad wrth beintio llvn y wyneb ar liein.

Hefyd gwelwch yna ddelw Vair gyda y Mab. Ond mi a ddangosa

y chwi sampwl ryfedd am ddelwe, y ddeallt y sampal yma dygwch

7040 y’ch kof, fod Mathew [261] yny .9. pennod a Mark yny .5. a Lvk

ynyr .8. pennod o’y hefengil, yn dangos ddarfod y Grist wnythyr yn

iach wraig o’r klwy newydd, hyn yn kolli y gwaed.

Am ddelw Grist a’r wraig yma ymay Eusebius Casariensis yny .7.

lyfyr a’r .4. pennod arddeg yn dywedyd yn rhyfedd. Y wraig yma

7045 oedd yn tario yn Cesaria ag yn yr vn dref y roedd y gwr yma yn

tario ar sydd yn ysgrifenny hynn, ag ef a welodd y peth. Am hyny

gwrandewch y eirie ef y llyn yn son am y dref llei roedd yn tario.

.#. Gan syrthio hono i son am y dref yma Cesaria yr � hon y

maen yny galw Pameades, y rwi yn gweled y tal y boen ddangos yma

7050 stori yr hon sydd yn dlyed ysgrifenny y bawb ar y ddel yn hol ni. Ni

gawson wybod may y °ny dref yma y ganed y wraig ar oedd yn glaf Yny dref yma y
ganed y wraig
y ddarfy y’n
Prynwr y
iachau

o’r klwy newydd, ag y ddarfu i’n Prynwr ni y gwnythyr yn iach fel

y may’r yfyngylwyr yn dangos, ag y may y thu hi o’y ddangos etto

yny dref yma llei roydd hi yn tario, ag y may y fath bethe a hynn

7055 yn dangos y mawr ddayoni a wnaeth Crist y’r wraig yma o’r amser

hwnw hyd y rwran o’i weled. O blegid goferbyn a drws y tu yma� y

may delw’r wraig wedu gwnythyr o efydd ar y glinie yn kodi y dwylo

y fyny megis vn afai yn gweddio, wedy gosod yn ychel ar ben karreg.

Ag [261v] o’r tu arall ar ben karreg1 goferbyn a’i delw hi may delw

7060 gwr wedy gwnythyr o efydd hefyd, a megis yddillad wedy gwnythyr

aXanthopoulos, Hist., PG CXLV, 774

1add. supra.
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yn hardd ag yn llaes hyd y sodle ef ag yn ystyn y law at y wraig

yma. Ag wrth y draed ef yny godre rydoedd lysewyn dierth rhyfedd

°yn tyfu, yr hwn lysewyn pen dyrfydde yddo dyfu cyn yched ag y Llysewyn
dierth

galle gyfwrdd godre dilledyn y ddelw yma roedd ef yn rhinweddol

7065 yn iachau pob math ar ddolirie. Y ddelw yma oedd delw Grist, yr

hwn a weles i a’m llyged wedy pyrhau hyd yn dyddie ni. Ag ny dydiw

hynn rhyfedd y’r Gentilied wnythyr hyn i’w Prynwr, wedy yddyn gael

dayoni ar y law ef try fy yny mysc hwy, gan weled o honom i hefyd

ddelwe Peder a Ffawl, ie a delwe Crist y hynan wedy peintio drwy

7070 amal liwie, ag yn gadwedic y gael y gweled etto .#.a

� Gwelwch yma ydoedd dybygwch debig y dangose Grist y fath

wrthe a hyn ar ddelwe pei basen wedy gwnythyr yn erbyn y orchymyn

ef. Ond y gael o hanoch i ddysgu wrth yr vn sampal yma na chys-

aoch byth ddelwe Crist, a’y saint, gwelwch beth y ddarfu y’r1 ddelw

7075 yma a glywsoch Eusebius yn son am deni. May Sozomeus yny .5.

lyfyr a’r .20. pennod yn [262] dangos yr ystori yma chwaneg na’r

llall yny geirie yma .#. Hynn a ddyweda i ar y happiodd pen oedd

Iulianus yn tyrnasy. Iulianus yma oedd ymerodr drwg a fyse Griston

ag wrthodyse y holl ffudd, y peth a ddangosa i sydd yn dangos pwer

7080 Crist yn fawr, ag yn dangos dig Duw wedy nyny yn fawr yn erbyn yr

ymerodr.

Pen ddywetted y’r ymerodr yma fod yn Cesaria ddelw deg y Grist

ar a wnaythe yno y wraig ar y ddarfyse y Grist y gwnythyr yn iach o’r

klwy newydd, ef a ddrylliodd ddelw Grist ag a roes y ddelw y hynan

7085 yny lle. Pen ddarfy hynn, � vo ddoyth tan gwyllt o’r nef y lawr,

ag a holltodd delw’r amerodr yn dday hanner ynghylch y frest, ag

a daflodd y pen a’r gwddw y’r llawr ag a’y plannodd ef yny ddayar

ar y tu ar a fyse ynghlyn wrth y frest, ag er y dydd hwnw hyd yr

amser yma may ef yno y’w weled yn ddu fel pei bay wedy losgi a

aEusebius, Hist., PG XX, 679

1r supra.
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7090 mellden, ond yn yr amser hwnw fo darfu y’r bobyl ddrwg drwy nerth

dyny ymeth ddelw Grist a’y thorri, ond y Cristnogion yn ol hyny y

gasglyson y’r vnlle ddarne o honi ag a’i royson y nyr eglwys lley may

yn gadwedic etto .#.a

Gwelwch sampal o ddig Duw ar y neb a fo yn dragio delwe. Ny

7095 wnaythe’r ymerodr yma ond torri delw Grist allan ar y maes a rhoi y

ddelw y hynan yny lle, ond [262v] beth a ddylen hwy gael o gosbyd-

igeth ar sydd yn dragio delwe Crist ynyr1 eglwys ag yn rhoi yny lle

yn � yr eglwys lvnie y pyteinied a’i bastardied o blant, hynn sydd

mywnmanne yn Lloyger. Dysgwch wrth hyn nad y medlioch a thorri

7100 delwe.

Hefyd may Nicefforus ynyr vn llyfyr ag y glowsoch a’r .43. pennod

yn dywedyd yn llyn .#. S. Lvk °meddant a wnaeth yn gyntaf oll S. Lvk a
wnaeth ddelw
Vairddelw Grist a delw y vam ef a’i dug ef y’r byd a delw penadyr y

Postolion Peder, ag o hynny allan y doyth dros yr holl fyd y fath

7105 waith vrddassol a hyny ar ddelwe .#.b

May yn amal trwy gred etto rai o’r delwe yma a wnaeth S. Lvk, mi

welais fy hvn vn o honyn, delw’r °Arglwyddes Vair, sydd yn gadwedig Delw Vair o
Gambray

yny heglwys hi yng Hambray, lle may pobol yn llosgi chwaneg na

chant yn heleth o gynhwylle cwyr gar y bron hi bob dydd.

7110 May etto yn dwad y’m meddwl sampal am wr o’n gwlad ni ar ny

alla i bassio ddim o honi yng hylch amerodyr Constantinus Mawr

mab Elen Leyeddog. May yn ysgrifenedig y mychedd S. Sylvester fel

y troes ef yr amerodyr yma y’r ffydd, yr ystori sydd y llyn.

.#. Noswaith yny gwsg yr ymddangosodd S. Peder a Ffawl y Gon-

7115 stantine cynn y fod ef yn Gristion, ag a ddywetson [263] wrtho am

fyned at S. Sylvester ar oedd ar yr amser hwnnw yn esgob yn Rhyf-

ain, fel y galle’r esgob yma ddysgy yddo y ffydd. Yno y cododd Con-

aSozomen, Hist., PG LXVII, 1279 bXanthopoulos, Hist., PG CXLV, 875,878

1Wedi’i ysgrifennu uwchben allan or.
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stantine drannoeth ar ol y weledigaeth yma ag aeth at S. Sylvester.

Yno y dangosodd yr Esgob yddo lawer ynghylch y ffudd Grist-

7120 nogawl, ond ar ol siarad tro, fo ofynnoedd yr ymherodyr y’r esgob

(am na doedd ef etto wedy dysgy ond y chydig bethe) para fath

ddywie ydoedd Peder a Ffawl ar a welse ef, fo tebodd yr esgob, na

doydden hwy dduwie ddim onyd gwsnaythwyr ag ysgolheigion yn

Harglwydd ni Iessu Grist, yr hwn a ddyrfyse yddo y dewis y droi

7125 nasionne’r byd y gredy yddo ef.

Pen glyby’r ymerodyr hynn fo ofynodd y chwaneg ony doedd yn

lle yny byd ddim ystori o Beder a Ffawl. Yny man S. Sylvester a

orchmynoedd o’y wsnaythwyr ddwyn gar bron ddelwe Peder a Ffawl

ar oedd gantho yn gadwedig. � Pen ganfy’r amherodyr y delwe fo

7130 ddwad o hyd y ben dyma’r hain a welais i yn fyng hwsg, ag ny bydda

i hwy na hyn yn anffyddlon moyswch ddwr ymi gael fy mydyddio.

Hwy nag y byddydied ef yny man fo iachaed, yno rhag y fod yn

gollwng dros gof weithred da a gawse ar law1 Dduw fo ddechreyodd

adilad eglwysi, ag a ffwrnisodd pileried [263v] yr eglwysi o bob tu a

7135 delwe bendigedig y goffa fel y cymerase Grist yn knawd ni am dano,

ag a wnaeth hefyd ddelwe y foliany holl saint y nefoedd, a hynn y

gid nyd er achos yny byd, ond y ddwyn ffydd Grist y’r byd yn ole ag

y chwanegy y wirionedd a’i yrddoliodd ef ag y droi holl nasione’r byd

o ddiwrth yrddoli eidolied a� thwyll y Kythrel y ffydd Grist .#.a

7140 Hyd yma y clowsoch ddechreyad delwe o ddiwrth Grist hyd yma,

ag hyd yr ymerodyr yma, ny doedd y Crisnogion yn gally adilad mo’r

eglwysi a’y ffwrnisio a delwe am fod yr amherodre o amser y amser yn

fawr y nerth yn lladd y Crisnogion ag heb adel yddyn adilad eglwysi

a’y trwysio, ond gorfod arnyn giddio y delwe a’y trecks yny tai rhag

7145 y’r bobyl anffyddlon y torri a’y dryllio.

aSymmachus, Constitutum Sylvestri, Sacrorum Conciliorum, Nova et Amplissima

Collectio II, tt. 618-34.

1add. supra.
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Vel y may yn gorfod y’r bobol Gytholig yn Ynys Brydain y rwan

o does neb yn cadw delwe rhaid yddo y kiddio hwy yn dda, yn

yr vn modd y roedd y Crisnogion yny dechreyad dan yr ymerodre

anffyddlon, ond pen fynnodd Duw droi’r amerodyr Constantine y’r

7150 ffudd, ny rwistrodd y rhai yny flaen ef, ag ny allyson rhwystro mo

ffydd Grist ddim kyfyl tebig ag y darfu yddo ef halaythu ffydd Grist

drwy holl gred. Mae’n rhyfedd son am rhifedir yr [264] eglwysi ar

a wnaeth ef, a thrwsio pob vn o honyn yn llawn o ddelwe Crist a’y

saint ef, ag yno wrth y sampal ef y gwnaeth llawer y kyffelyb drwy

7155 holl gred ym hob gwlad.

Vel ymeder pawb o hanoch ar y sydd mywn oydran dystolaythy

fod y kyffelyb gynt yng Hymry mywn eglwys- � ydd, fel y may yny

gwledydd o’r ty yma y’r dwr, llei may paradwysaidd y ddyn dwad y’r

eglwysi am y bod wedy y trwisio mor vrddasol. Ag yn llyn o doyth y

7160 delwe drwy holl gred.

Ofer ymi ddwyn tystolaythe y gwyr santiddiol as grifennodd yn

ol yr ymerodre yma, fel S. Awstyn, S. Grigori, S. Athanasius a’r holl

wyr santyddiol a fy er ioed hyd ydydd heddiw sydd yn tystolaythy

hynn gydani.

7165 Mi allwn lenwi y chwi mwy o bappyr o’y geirie hwy nag a fyddechi

fodlon o’y ddarllen, may’r peth mor ole ag mor glir na does ar a feder

darllen dim nas gwyr fel y may S. Chrisostom er es mil o flynyddoedd

yn dangos yny °amser ef yn son am sant elwid Meletius fod y bobol S. Meletius

yn gyffredin yn gwnythyr llvn y sant yma mywn medrwye, mywn

7170 cwpane, mewn dysgle, rhyd y pyrwydydd1 ym hob lle, y ddwyn y’w

ko rinwedde’r sant ag y folianny Duw am roi y fath ras a hwnnw y’w

sant. [264v]

Ond er maint fy mrys y wnythyr pen ar hyn o fatter ny alla i na

ddangoswy y chwi vn lle allan o Saint Athanasius asgrifennoedd ef

1r add. supra.
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7175 eres mwy na mil o flynydde � yny bregeth o’r tade santeiddiol a’r

proffwydi. Ny ddarllenais i mo’r geirie hyny vnwaith etto na ddoe y

digre i’m llyged i, o blegid may’r sant yma yno yn gwneythyr fel pette

Grist yn siarad a’y Eglwys yny modd yma fal y may yn dilyn.

.#. Velly vu Eglwys dywed ymi pam yrydys yn keisio dy fwrw di

7180 lawr, medd yr Eglwys yn atteb, rhydys yn keisio fy mwrw i y lawr am

fy mod i yn cadw dysgediaeth yr efengil yn ofalys, ag am y °gwirion-

edd Basc ar y rwi yny gadw, ag am dy ddelw byr di a ddarfy’r Postol- Dyma sampal
y’r Gwyr
Newydd y gnoiion adel1 ymi y gael o hono ti wystyl y ddangos gymeryd honod ti2

gnawd dyn yn yr hwn y darfy yti weithio hoydel dyn. � Yma y dwad

7185 Crist wrth y Eglwys, o dydyn yn keisio dy fwrw di y lawr, am hyny

na ffryddha, ag na anobitha, gan dy fod ti yn gwybod, pwy bynnag

a watto’r Pasc, ne a watto fyn nelw i, y gwada inne ynte gar bron

fyn had i a’m dewisol angylion. Hefyd y neb a gyd ddioddefo gydam

fi, fo gayff gyd ogoniant gydam fi, ony chlywaisti beth a orchmynais

7190 i Voysen. Gwna (hebre fi) ymi dday angel Cherubynied yny [265]

tabernacl o distoliaeth, hyn y arwyddio fy nelw i .#.a

Dyma eirie kyserys ddigon y’r bobol Gytholig ar sydd yn kary

delw Grist, a barn dost ne drist y’r neb afo yn gwady delw Grist.

Ond y ddiweddy hynn mi ddangosa y chwi y gwyr a chwennych

7195 gael ych gadel yn Gytholig farn Eglwys Grist mewn kyngor kyffredin

yn erbyn yr hai ar oedd yn dryllio delwe er y dechreyad. Fo fy ambell

vn opiniadwr yma ag ackw mywn cornele yn dawnsian yn erbyn

delwe fel y gellwch weled yma wrth gwyn S. Athanasius, ond ny by

chwaith pris arnyn, o blegid ny allyson ond cyfarth o hirbell heb ally

7200 o’r niwed.

Hyd ony chododd ymerodyr y gymeryd y parti. Hwn oedd Leo

Isaurus a hwn fel y may yr ystoriae yn dangos ddarfod y Duw ddan-

aAth. Hom. in SS. Patres et Proph., PG XXVIII, 1071

1e supra. a. 2wystyl ... ti add. supra.

252



gos pen y ganed ef y bydde ddyn an °happys ag yn elyn y’r Eglwys, o Leo Isaurus a
Luther wrth y
bedydd y
nyrddyson y
ffons

blegid dyma’r sein afy wrth y fedyddio ef, nyd er amarch arnochi, ef

7205 a wnaeth y smonnaeth yny ffons. Y peth hefyd sydd yn ysgrifenedig

happio y Luther pen y bydyddied ynte, sein ydoedd hynn y gadawe

y ffydd a gawsen yny bedydd, ag y difwynen hwy y cwbwl.

Felly y Leo yma ne’r Llew yma, drwy nerth braych ag ysgwydd

a fynne fwrw y lawr a dryllio yr holl [265v] ddelwe, o blegid erbyn

7210 hyn o amser roedd pob eglwys yn llawn o ddelwe, hyn ydoedd eres1

o flynyddoedd bellach.

� Yno y kododd yn erbyn Leo a’y holl barti, holl wyr santyddiol

Kytholig o’r amser hwnw, fo sgrifenoedd S. Damascene dri llythyr

yn erbyn Leo ynghweryl delwe yny diwedd, fel y may arfer Eglwys

7215 Grist y wastotay pob opiniwn newydd ofer.

Vom gasglodd ynghyd mywn kyngor, hwn oedd yr Ail Gyngor o

Nicea, a’r .7. gyngor kyffredin, yma ydoyth o bob man fel y gilydd

ynghylch .3.c. a .50. o esgobion, y farny yn erbyn yr ymerodyr yma

a’i gwmpayni ar ydoedd yn dryllio delwe:

7220 Yno y by’r holl wyr o ddysc yma yn ym rysymmy yn hir cyn barny,

am y delwe, yno y darfu yddyn rhyngthyn y gid, ystoppio safne’r

Gwyr Newydd gasgly’r vn lle holl sample a geirie’r holl wyr santiddiol

ar a fyse er amser Crist hyd y hamser hwy, ynghylch delwe.

� Ag yno yngweithredoedd y kyngor hwnw y kayff y neb a fetro

7225 deallt Llading holl distolaythe gwyr santyddiol a’y sample ar ysgrif-

ened am ddelwe er amser Crist hyd y hamser hwy. Ag yno y kewchi

weled y sample yma a glowsoch gen i a llawer heb law hyny o rai

pra[266]dwysaidd y darllen, a chwedy’r gwyr santeiddiol dysgedig

yma yny kyngor bryfio fod delwe yn Eglwys Grist er ioed er amser y

7230 Postolion.

Yn hwy (drwy nerth yr Ysbryd Glan yny mysc) a royson y farn fod

1Bwlch gwag yn y llinell.
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pawb ar y ddywede o’r amser hyny allan yn erbyn delwe yn ysgym-

ynedig. Am hynny yn niwedd y kyngor dyma farn y gwyr santiddol:

.#. 1. Rhydym mi yn cadw’r delwe y’w perchi, ny ni sydd yn

7235 °scymyno, pwy bynnag a’i wnel amgen. Barn ag
ysmyno y
dorro delwe2. Pwy bynnag a ddygo rysymme o’r Ysgythyr Lan ar y sydd

yn erbyn eidolied, pwy bynnag a ddygo yr vn rhai yn erbyn delwe,

bydded ysgymynedig.

3. Y neb y alwo’r delwe yn idols, bydded ysgymyn.

7240 4. Pwy bynnag a ddywetto fod Cristnogion yn yrddoli’r delwe yn

ddiwie, ysgymyn a fo.

5. Y neb ar a gadwo gwmpnieth gyda’r neb ar y sydd yn credy yn

erbyn delwe ag yny llysenwi hwy ysgymyn a fo.

6. Pwy bynnag a fiddio ddywedyd ddarfod y’r Eglwys Gatholig

7245 dderbyn idols er ioed, ysgymyn afo .#.

Gwelwch bellach os mynwch na dydiw fatter bychan y chwi gam

gredy na drwg dybio dim yny byd yn erbyn delwe Crist a’i saint ef.

Gwelwch mor ffyrnig [266v] yw barn1 yr Eglwys yn ysgymyno nyd

yn inig bawb ar a fo yn tybio ne yn dywedyd yn erbyn delwe, ond

7250 hefyd yn ysgymyno pawb ar ygadwo gwmpnieth drwy wybod yddo

a’r fath ddynion drwg a’r heini.

Am hyny gwybyddwch may ysgymyndod Crist yw hon. Fel y may

ef yn dywedyd wrth y Eglwys, y neb a’ch gwryndy chwi, a’m gwryndy

i, a’r neb a’ch ysglysa chwi, a’m ysglysa i. A ffwy bynnag medd Crist

7255 ny wrendy mo’r Eglwys kymer ef yn lle anffyddlon a ffechadyr... ag

felly...

Y Pedwry Pennod ar Ddeg

Yma2 y wnythyr pen ar y kwbwl y dangosa i faint yrydych dros y

ffordd am ych bod yn ysgaylyso gweddio ar y saint megis ag y by

1n add. supra. 2prif lyth. add.
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7260 arfer Eglwys Grist er y dechreyad. Ag y ddeallt hynn rhaid y chwi

goffa y’ch meddwl y peth a ddangosis i chwi hyd y may yn dyfod

y’m kof i mywn ysgrifen arall, fod Eglwys1 Grist yn vn corff. Crist

yw pen y korff yma fel y may S. Pawl yn dangos at yr Effesied yny

pennod [267] cyntaf yn llynn .#. Duw y Tad a ysodoedd Grist yn

7265 ben ar yr holl Eglwys yr hon yw Korff Crist .#.a Ag fel y may Crist yn

ben ar y korff yma, felly y rydym ninne’r y °Cristnogion yn aylode, Crist yn ben ar
yr Eglwys

fel y may S. Pawl yny lythyr cyntaf at y Corinthied a’r .12. pennod

yn dangos yn llyn .#. Chw chwi yw corff Crist ag aylode o’y aylode

.#.b Felly y rydys yn gwnythyr o Grist a’y Eglwys vn corff kwbwl.

7270 Crist yw’r aylod pennaf am y fod ef yn ben, a ffawb o honom nine

sydd yn gwnythyr vn aylod, vn yn fraych, vn yn llaw, vn arall megis

yn droed.

Ag felly drwy’r holl gorff yma, rydym mi wedy’n kysyllty yng hyd

drwy ffydd Grist, ar sydd yn rhwymyn yn dal yr aelode yma yng hyd.

7275 Ag am nad oes ond vn ffudd, ag °vn bedydd, vn bara, ag vn Duw, Vn bedydd vn
ffudd vn bara
vn Duwyr opiniwn lleia ar all bod sydd2 yn torri rhwymyn y ffydd yn gwitt

ag yn gwnythyr vn heb fod yn aylod y’r korff yma fel y may yr holl

opiniadwyr.

Am hyny ny dydyn Gristnogion o blegid ny all neb sialensio gael

7280 swckwr yny byd na bod yddo a wnelo a Christ darffo y dorri ymeth

o ddiar gorff Crist, megis ag ny all penn dyn borthi na’r llaw na’r

droed ar a fo wedu torri ymeth o ddiwrth y corff. Ag fel y may S. Pawl

yn rhindweddol yn dangos yny .12. pennod o’y lythyr at y [267v]

Corinthied am aylode’r korff, ny wnaed mo’r dwylo y wsneythy y

7285 hynen, na’r traed yddyn y hynen, ond pob aylod sydd yn helpy’r

llall, pob vn yn gwnythyr y ran, ag ny does vn yn gwneythyr dim na

dydiw’r holl aylode erill yn kael rhan.c

aEff 1:22-23 b1 Cor 12:27 c1 Cor 12:14-17

1add. supra. 2add. supra.
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�Megis am borthiant y korff ny does vn pryd o fwyd ar y rydych

yny fwtta na dydiw part o’r bwyd yn troi yn gig ag yn waed, ag yno

7290 y may ef yn ym ranny drwy’r holl gorff pob aylod yn kael peth ar ol

y faint a’i raid. Am hyny ny dydiw’r dwylo yn rhoi’r bwyd yny pen

y borthi’r bol yn inig, ond y may’r dwylo yn kael rhan o bob tamed,

am fod peth yn troi yn waed, ag yn myned y’r llaw, beth gystal a’r

aelode erill.

7295 Yn yr vn modd y may ynghorff Crist yr Eglwys, may yr aelode yn

ofalys vn dros y llall, vn yn helpy’r llall, ag ny does dim dayoni ar

y may vn yny wnythyr � na dydiw’r llaill yn kael rhan os byddan

yn aelode bywion. Ony de ny dydyn yn kael mo’r help, megis ag y

gwelwchi yn aelode corff gwr, os bydd vn llaw yddo heb ddim ffrwyth

7300 yndi ond yn farw ag etto wrth y korff ynghlyn, er maint a fyttaffo ef ny

does dim o’r gwaed yn myned y’r llaw farw hono er y bod yn rhwym

wrth y korff fel y mae yn myned y’r aelode [268] eraill ar sydd yn

fyw. Yn yr vn modd y may yn Eglwys Grist dryfo ar y ddayar yma

o’r holl gorff yma rhai yn aelode byw a rhai yn feirw.

7305 Bywiolaeth y corff yma yw cariad perffaith, a ffwy bynnag a fo yn

credy’n dda ag mewn cariad perffaith, hefyd yn cadw holl orchmyn-

ion Duw, hwnw sydd aylod byw � Ag ny does vn weddi na Ffader

na Chredo nag Ave Maria ar y may vn aylod yny ddywedyd drwy holl

gred na dydiw’r holl aylode bywion yn kael y rhan o’r weddi gydag

7310 efo.

Am hyny y rydym yn gweddio yn Tad ni yr hwn wyd yny nef, a

moes yni yn bara beynyddol. Ny does neb yn dywedyd fyn had i, a’m

bara i, am fod pob vn yn gweddio dros y cwbwl, ag vn a ffob vn yn

cael rhan o ddiwrth y gilydd (yn gimint a’n bod ni hanner nos pen fon

7315 yn cysgu yn ddiofal yn yn gwelye heb feddwl am ddim), etto rydym

mi yr amser hwnw yn kael rhan o weddie y manachied, a’r brodyr,

a’r nwnnied santeiddiol ar sydd � yn kodi bob hanner nos drwy
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holl gred y weddio Duw. Gwelwch faint yw’r dayoni fod yn aylod

byw yn Eglwys Crist, a maint y may’r heini y ny golli ar ny dydyn

7320 felly. O blegid dyn ar a fo yn credy’n ffyddlon bob peth ar y may’r

Eglwys yny gredy, er y fod ef yn rhwymyn wrth y korff [268v] yma

drwy rwymyn y ffydd, etto os bydd yn llydratta yn hel pitinied ag yn

byw yn ddrwg, ny dydiw ef yn kael rhan o’r porthiant yma mwy nog

aylod marw yny korff, ag ony mendia ef yny diwedd fo torriff Crist ef

7325 o ddiwrth y korff, am na dydiw yn dwyn ffrwyth, ag a’i teilif y’r tan

y losgi.

1. Ag o’r holl gorff yma may vn rhan o honof ar y ddayar yma, ag

y mysc yr hain y may ym hob sort rai yn aylode byw, rhai yn feirw,

am fod y mysc gwyr ffyddlon yn credy’n dda rhai yn gwnythyr hefyd

7330 yn dda, rhai yn ddrwg.

2. Rhan arall o’r korff yma y sydd yn wenith pyr wedy ddwyn o

ddiwrth yr vs y’r ysgybor, a’r rhain y sydd yny nef.

3. Y drydu rhan o’r korff yma y sydd megis yd i’r tu fywn y’r

ardd, ond y may ef etto heb y byro yn hanner da fel y galler y ddwyn

7335 y mywn a’i roi yny kistie, a’r rhain yw’r enidie sydd yny pyrdan.

A’r tair rhan yma ny dydyn onyd vn korff dan vn pen Crist, fel ag

y dygir y tair rhan y’r vn lle ar Ddydd y Farn ag y kawn dario gyda y

gilydd yn wastod. A’r tair rhan yma, am y bod yn vn corff y sydd yn

helpy vn y llall, pawb yny raid [269] megis ag y gallo, ag y pyrthyno

7340 yddo, ag yn llyn ymay rhygorieth y tair rhan yma.

Vn rhan sydd yn helpy’r ddwy ran arall, ag heb geisio nag heb

fod yn rhaid yddynt help gan yr vn o’r lleill. A’r hain yw’r saint o’r

nef sydd yn gweddio droson ni ar sydd ar y ddayar a thros y darn

arall ar aeth o’r byd yma ag ysydd yngharchar yny pyrdan.

7345 Yr ail ran sydd wrthwyneb y’r gyntaf ym hob ffordd am na dydyn

yn helpy neb ond yn diodde ag yn edrych am help gan eraill. A’r

hain yw’r enidie yny pyrdan.
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Y drydy rhan sydd yn helpy, ag yn cymeryd help, a’r hain yma

ydym mi, am yn bod yn helpy yr enidie yny pyrdan wrth weddio

7350 drostyn, ond y rydym nine yn y dolwg am yn pechode nine help y

saint o’r nef. Gwelwch offis pob rhan.

Hynn y gid y rydys yn peri y chwi gredy ynych Credo wrth ddywedyd,

rwi yn credy kyfran ne gymyn y saint, hynn yw fod Eglwys Grist yn

vn korff ysbrydol ag vn yn gyffredin yn helpy’r llall.

7355 A ffe bai y Gwyr Newydd yn deallt yn dda y geirie yma o’y Credo,

kymyn y saint, ny waden byth y galle’r saint o’r nef yn helpy ni, na

nine helpy’r enidie yny pyrdan. Wedy gosod y silfaen yma moyswch

weled y modd ag y [269v] may’r saint o’r nef yn yn helpy ni, ag

yn gweddio droson, ag y gael o hanoch weled kymyn y korff yma

7360 o’r pen y’r holl aylode, � yn gyntaf mi a ddangosa fod Crist yny

nef yn gweddio ar Dduw y Dad droson. Ag na ryfeddwch fod Crist

yn gweddio, er y fod ef yn Ddyw, o blegid may ef yn ddyn, ag o’r

rhan hono y may ef dan y Dad ag yn gweddio drosson ni, megis

ag y gellwch weled yn amal o leoedd ynyr efengil lle may Crist yn

7365 gweddio ar y ddaer yma dros Beder a’y ddysgyblon erill, yn ynwedig

yn efengil Ifan yn fynych.

A chwedy yddo orchafy y’r nefoedd may ef yn gweddio drosom,

ie ag yn fwy o lawer yny nef nag yma, o blegid grwndwal a gwrid-

din gweddi yw kariad perffaith, yr hwn gariad y sydd ffrwythlonach

7370 yny saint yny nefoedd nag ydoedd yma. Am hyny mayn hwy yn �
gweddio o lawer yn ffrwythlonach droson nag y roydden yny byd

yma, am fod y kariad hwy yni yn fwy y rwan nag ydoedd yny byd

yma.

Ond yn gyntaf moyswch weled fod Crist y rowran y ny nef yn

7375 gweddio drosom ag yno fo fydd hawsach gennych gydnabod hynn

yny aelode erill ef. Ifan yny lythyr cyntaf a’r ail pennod sydd yn

dywedyd am Grist y llyn [270] .#. Pwy bynnag a becho may gennym
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ddyddiwr gyda’r Tad Crist Iessu .#.a Gwelwch pen foni yn pechu bob

awr ar y ddayar may Crist gar bron y Tad o’r nef yn dyddio droson

7380 ag yn dangos gar bron y Dad yr archollion a gafodd yn kweryl ni.

A S. Pawl sydd yn dywedyd yn ole y llyn: .#. Crist Iesy yr hwn a

fu farw, a godoedd y fyny ar sydd ar law dde y Dad ag yn gweddio

droson ni .#.b Am y lle kyntaf yma o Ifan, may S. Ambros yny bym-

med lyfyr ar Luk a’r .6. pennod yn dywedyd yn llyn: .#. O dydiw

7385 Crist yn ddyddiwr gyda’r Tad rhaid yddo weddio dros fymhychode i

.#.c Am y lle ola may S. Awstyn ar y .9. laswyr ar higain yn dywedyd

y llyn .#.

.#. May knawd Crist yti ar sydd yn gweddio drosot, o blegid hynn

a ddwadd yr Apostol ar ol kodi o hono ef yfyny o’r bedd .#.d Bellach,

7390 wedy gweled fod Crist y pen yn gweddio droson y ny nef moyswch

ddwad nesnes i’n pwrpas ar y wayred, a moyswch ddangos fod yr

engylion yn gweddio droson. Yny .12. pennod o lyfyr Tobi may’r

angel Rhaffael yn dywedyd wrth Tobi yn llyn: .#. Pen oyddyd ti yn

gwddio dan wylo etc mi a offrymais dy weddi di y Dduw .#.e a

7395 ffara fodd y galle’r angel orchymyn ag offrymy y Dduw weddi Tobi

ond trwy weddio drosto, a dywedyd yn llyn wrth Dduw, [270v] may

Tobi yn wr da yn llawn o weithredoedd da, yn kladdy’r meirw, ag

yn gwddio yn ddyfal, am hyny er dolwg byddwch drigarog wrtho, ny

does fodd yddo y orchymyn y weddi ef y Dduw onyd yn llyn, ag ny

7400 dydiw hynn ddim ond gwddio gyda Thobi.

� Hefyd darllenwch y .9. pennod o Ddaniel, chwi a gewch yno

weled yn ole faint yw gofal yr engylion dros ddynion. Yno y kewch1

weled fod Duw wedy ordinio y bob gwlad y angel y gymeryd gofal

drostyn ag y weddio drostyn yn gymint y trafel y helpy’r gwledydd

7405 ar a royse Dduw yny siars hwy, a bod yr engylion yma megis yn

a1 In 2:1 bRhuf 8:34 cAmbros, Exp. Evang. Sec. Luc., CSEL XXXII, t. 198
dAwst. Enar. Ps., Salm XXIX, CC XXXVIII, t. 174 eTob 12:12

1Wedi’i ddilyn gan kewch.
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ymryson vn a’r llall y helpy’r gwledydd ar oedd dan y ddwylo. O

blegid chwi gewch weled yno fod angel gwlad Persia beth bynnag a

oedd ef ai angel drwg ay angel da yn sefyll vn diwarnod ar higen yn

erbyn angel pobol yr Iddewon, hyd ony ddoyth Mihangel nerthol y

7410 helpy angel yr Iddewon ynghweryl y bobol ef.a

�Gwelwch faint yw gofal yr angylion droson, may hyn yn ddigon

gole fel y gall pawb o honoch y darllen ar y sydd yn medry darllen.

Ag ony welwch yma yn ole fod yr engylion yn gweddio droson ni,

dyrllenwch y pennod cyntaf o’r proffwyd Zacharias, yno y kewchi

7415 glowed yr engylion yn siarad a’i gilydd ynghylch mat[271]terion dyn-

ion. Ag yno y kewch glowed vn o’r engylion yn °gweddio dros y bobol Gweddi yr
angel

yny geirie yma .#. O yn Harglwydd Dduw para hyd y byddy di heb

gymeryd trigaredd ar Gaer Selem a threfi Iuda wrth yr hwnn y rwy

ti wedy digio, dyma’r ddegfed flwyddyn a thrigen .#.b

7420 Gwelwch mor ole y may’r angel yn gweddio dros y bobol, beth

meddwch ony wrendawodd Duw ar y weddi ef. Do yn wir, o blegid

may’r proffwyd yn ol hynn yn dywedyd yn llyn .#. Fo atteboedd Duw

y’r angel eirie da cyserys .#.c

May hynn kynn oleyed a bod llawer o’r opiniadwyr ar oedd pen

7425 kyntaf yn gwady dost na doedd yr angylion yn gweddio, droson, pen

welson y gwyr Kytholig yn dangos hynn mor ole ny wadyston hynn

mwy er bod rhai o honyn heb gredy’r Ysgythyr Lan.

Bellach moyswch weled am y saint ereill, chwi wel- � soch yn

ole fod Crist a’r angylion yn gweddio droson, ag yn wir o dydiw’r

7430 angylion yn gweddio droson may mwy o achos o lawer y’r saint erill

y weddio droson am yn bod ni an hwythe o vn fath rhyfogeth a natir-

ieth yn gorfforol yn gig ag yn waed, a’r angylion yn rhyfogeth a natir-

iaeth ysbrydol, ag am hyny ny does dowt may natyriaeth y bawb gary

y gyffelyb yn fwy nag vn ny bo o’r vn kondisiwn, ag am hyny ny does

aRecte: Dan 10:13 bSech 1:12 cSech 1:13
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7435 dim gwan obaith [271v] na dowt na dydiw’r saint yn gweddio droson

yn wastod. Ond y gael o hanoch weled yn ole o’r Ysgythyr Lan fod

y saint yny nef yn gweddio droson mi ddangosa vn sampal am y

cwbwl.

May yn ysgrifenedig ynyr ail llyfyr a’r .15. pennod o’r Machabeied

7440 weled o Machabeus ffyddlon kyn y fyned ef y ymladd a’r bobol an-

ffyddlon y weledigaeth yma ar y may’r Sgythyr Lan yny galw yn wel-

edigaeth a ddyle gael y gredy. Y weledigaeth y may’r Sgythyr Lan yny

dangos y llyn: .#. Fo wele Machabeus yny wele-� digeth Onias ar

a fase y ffeiriad pennaf (ond y rowan wedy marw). Fo wele’r yffeiriad

7445 yma yn kodi ddwylo ag yn gweddio dros holl bobol yr Iddewon, ag

yny ol ef vo wele wr arall yn wrthfawr mywn oydran ag vrddas, yno

y dwad Onias wrth Machabeus, dyma vn sydd yn kary’r brodyr a

ffobol yr Israel, dyma ef ar sydd yn gweddio yn fawr dros y bobol a’r

holl� dref santyddiol, Hieremias proffwyd Duw .#.a

7450 Gwelwch yma yn ole weled o’r sant a’r merthyrwr bendigedig yma

Machabeus (fel y may’r Sgythyr Lan yn dangos) Onias a y doedd

wedy marw er es llawer o flynyddoedd yn kodi ddwylo ag yn gweddio

dros y bobol, ag yny ymyl ynte yn sefyll y [272] y proffwyd Hierimias

ar a fase hefyd farw ers llawer o flynyddoedd cynn hynn, ag ynte fel

7455 y dwad Onias am dano ydoedd yn gweddio yn fawr dros y bobol, heb

orffwys dydd a nos.

� May hynn kynn oleyed, fel nall y Gwyr Newydd wady dim o

hono ond yr hyn eitha sydd yddyn wady’r holl lyfyr a dywedyd na

dydiw yn Ysgythyr Lan, fel ymay y harfer am bob llyfyr o’r Ysgythyr

7460 Lan ar a wnelo yn ole yn y herbyn, ny chymeran ddim o hono yn lle

gair Duw. Ond digon y Gristnogion ddeallt fod Eglwys Grist eres mil

o flynyddoedd a mwy yn kyfrif y llyfyr yma ymsyc yr Ysgythyr Lan

yn gystal a’r yfengil.

a2 Mac 15:12-14
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Bellach gan weled fod Crist, yr engylion, a’r saint yn gweddio

7465 droson yny nef moyswch weled allwn ni weddio arnyn a gofyn y help

ag y dolwg yddyn weddio droson. Yn wir ny does ffolineb ti hwnt y

hynn, os gwyr dyn y gwna y ffrynd beth drosto ef pwy� a sydd mor

ffol a thybied fod yn erbyn wyllys y ffrynd hwnw ymi ddisyfu arno

dywedyd drosof. Am hyny gan yn bod yn gweled fod wyllys Duw yn

7470 ordino y’r saint weddio drosom, pwy a ddwed nas gallwn ni ddisyfy

ar y saint wnythyr y peth ar y may Duw wedy ordinio yddyn. Ie pwy

ny thybyga o’r dday yn [272v] bod ni yn rhwymedig y weddio ar y

saint ag y ddisif y help am y bod yn gwybod ag yn1 dyall fod wyllys

Duw yddyn weddio droson.

7475 � Ag yn wir dyma’r achos y darfu y Dduw o foliant ar y saint

ganhiady yddyn yn helpy ni, drwy fod y wyllys ef y ninne ddymvno

ar y saint y’n helpy, o blegid dyma yr ordiniad, pen fo yny fryd ef roi

dim y vn dyn er mwyn vn arall ef a orchmyna y’r parti ar sydd arno

eisie fyned at y llall a disyfy arno y helpy, ag yno gadel y2 weddio ar

7480 Dduw drosto.

Sampal o hynn o’r ore a gewchi yn llyfyr Siob Pen ydoedd ymryd

Duw helpy ffrynds Siob drwy y weddi ef, fo archoedd Duw y’r gwyr

hyny fyned at Siob a disyfy arno ef weddio drostyn, o blegid yn llyn

y may Duw yn dywedyd wrthyn yny pennod diwetha o Siob .#. Ker-

7485 � ddwch at fyngwsnaythwr i ag mi a gymera y wyneb ef .#.a Gwel-

wch pen fo y mryd Duw roi ni ddim drwy weddie’r saint, fo fyn yni

ddisyfy ar y saint hyny ar weddio ar Dduw droson ni.

Ond y gael o honoch weled fod hynn yn kordio a’r Ysgythyr Lan,

merkiwch y kyngor ar y may ffrynd yny roi y Siob pen oedd yny kledi

7490 mwya. Yny pymed pennod o Siob may ef yn rhoi yddo’r kyngor3 yma

.#. Galw o does [273] neb i’th atteb a thro d’wyneb at vn o’r saint

.#.b Yma y may ef yn erchi yddo yny gyflwr a’y gledi wddio ar y saint,

aJob 42:8 bJob 5:1

1add. supra. 2supra. 3r supra.

262



ag yn llyn y may S. Grigori yn deallt y geirie yma am weddio a galw

ar y saint.

7495 Hefyd may Siob yny .19. pennod yn kalyn kyngor y ffrynd ag

yn gweddio ar y saint y llyn: .#. Kymerwch °ddrigaredd arna i, Gweddi S. Siob

kymerwch arna i o’r hwn lleia chw chwi fy ffrynds i .#.a Y geire yma

y may S. Awstyn yny deallt y llyn, y fod yn galw’r engylion a’r saint

yn ffrynds yddo, ag yn dymvno arnyn y helpy ef a gweddio drosto.

7500 Hefyd ynyr .48. pennod o’r llyfyr kyntaf o’r Bibil, may’r patriarch

santeiddiol Siacob wrth roi fendith y’w blant kynn marw yn erchi

yddyn ar ol y farw ef weddio a galw ar y enw ef, ag Abraham a Isaac

ar y blant ef, yny geirie yma .#. Gelwch dros y bechgin °yma fy henw Iacob kyngor
y’w blant

i1 a henwe hefyd fyn hade i Abraham ag Isaac .#.b Beth ydoedd hynn

7505 ond disyfy ar Dduw y helpy er mwyn Abraham, Isaac, a Siacob. A

hyn a gywirodd y blant ef a ddoyth yny ol ef. Pen fydden mywn kledi

hwy alwen ar Dduw, ag a ddylygen yddo y helpy er mwyn Abraham,

Isaac, a Siacob.

Felly y gwnaeth Moysen pen ydoedd yn gweddio dros [273v] °y Fellu y
gwnaeth
Moysen7510 bobol fo ddwad ynyr .52. pennod, yn llyn: .#. Meddwl v’Arglwydd

am Abraham, Isaag, a Siacob .#.c Beth yw hynn ond gweddio ar

Dduw am help er mwyn,2 Abraham, Isaac a Siacob, fel pet faem

nine yn adolwg y Grist y’n helpy er mwyn y Fam ef Mair Vorwyn.

A hynn yn wir y may Duw yn y lowio yn dda gwddio arno drwy

7515 help rhai santeiddiol, o blegid may ef y hynan yn gwrando yn gynt

ar y gweddie yma, o blegid pen fo ymryd vn y’ch ny kay chwi, os

medrwch wnythyr ffrynd yddo y ddywedyd drosoch dyna fodd y chwi

y gael help y gael ych neges.

� Am hynn y dwad Duw wrth y brenin Ezechias ar oedd yn

7520 gweddio arno yny .4. llyfyr a’r .19. pennod o’r Brenhinoedd yn

aJob 19:21 bGen 48:16 cRecte: Ex 2:24

1add. supra. 2Pwynt yn y Llsgr.
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llyn: .#. Mi gadwa’r dref yma ag y safia hi er fy mwyn fy hynan,

ag er mwyn Dafydd fyngwsnaythwr i .#.a Roedd Dafydd wedy marw

eres llawer blwyddyn, am hyny may S. Crisostom yn traythy ag yn

dywedyd ar y geirie yma yn llynn.

7525 .#. May Ddafydd wedy marw ag etto may ef yn helpy Ezechias

ar sydd yn fyw .#.b Ond y fod yn fyrr pe bai heb fod Ysgythyr Lan

yny byd am hynny chwi a ddysgasoch o’r blaen fod Eglwys Grist yn

kredy llawer o bethe ny dydiw yn ysgrifenedic. [274]

Amhynymoyswch weled beth a ddwed gwyr santeiddiol yn Eglwys

7530 Grist am weddio ar y saint, ond kyn myned at y gwyr santyddiol,

rhaid ymi yn gyntaf dynny draynen o ddiar y ffordd ar sydd yn pricko

llawer, ag yno y bydd y ffordd yn rhwydd ddigon.

Y ddraynen yma yw, bod yn rhyfedd gennych para fodd ygall y

saint ddeallt yn gweddie ni am y bod yn bell o ddiwrthymi ag heb

7535 glowed dim o honom. Duw teg para ffolineb yw hynn mywn pobyl.

Ydychi yn tybied fod y’r1 angylion ag enidie ysbrydol °yny nef glystie Dyma ffolineb
mawr

y glywed a llygaid corfforol y weled fel y may y nyni, ag os bydd dyn

filldir ne ddwy o ddiwrthyn ny allan na chlowed na gweled y dyn

hwnw mwy na ninne.

7540 Ffolineb mawr yw hynn. Edrychwch yn llyfyr Tobi ar yr anggel

Rhaffael, vn o’r angylion sydd yn wastad gar bron Duw yn waytio

arno fel y may ef y hynan yno yn dangos, ag etto fo adwayne Gabelus

dyn ny doedd chwaith son am dano, fo adwayne y dref Rhages a ffob

troydfedd ar y wlad hono er y fod ef yn wastod gar bron Duw.c Hyn

7545 y may yny wedyd wrth Tobi.

Hefyd para bellder dybygwch oedd rhwng Abraham a’r dyn cyf-

oythog yn nyfynder vffern, ag etto fel y may’r efengil yn dangos,d

roydden hwy yn siarad ag yn deyllt vn a’r2 llall, yn wir fel y may

a2 Bren 19:34 bChrys. Hom. II in Matt., PG LVII, 27 cTob 1:16-20 dLc 19:22-26

1add. supra. 2add. supra.
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Abraham y hvn y dywedyd roedd spas fawr ddialedd [274v] rhyng-

7550 thyn fel na doedd bossibl y vn ddwad at y llall.

°Ag na thybygwch fod yr enidie ysbrydol a’r engylion yn debig yny Fo wyr yr
enidie ysbrydol
a’r engylion
feddwl yn
calone ni

ni, hwy a wddan feddwl pob vn o honom yny galon er na ddywetto

ef vn gair.

Gwelwch ysbryd Samuel a barodd Sawl y alw y fynydd ar oedd

7555 wedy marw yn y llyfyr kyntaf a’r .28. pennod o’r Brenhinoedd, beth

bynnag ydoedd ef ai ysbryd1 drwg ay ysbryd da, etto may ef wedy

alw y fyny y ddywedyd wrth Sawl y pethe ar y happiodd yn ol hyny,

ag y may yn� kimint gorchest ddywedyd y peth y ddaw a dywedyd

meddwl calon dyn.a

7560 Hefyd ony welwchi yny .15. pennod o S. Lvk fod yr engylion yny

nef yn llawen pen fomi yn ydifeiriol yn yn klonne am yn pechode,

para fodd y gallen meddwch lyweny wrth hyn ony bai y bod o’r nef-

oedd yn gweled yn klonne ni yny difeiriol.b

Ag na rhyfeddwch fod Duw wedy rhoi y rhoddiad yma y’r saint

7565 yny nef, gan y fod ef yn rhoi llawer yny byd yma rhoddiad y wybod

meddylie pobol, o blegid gwelwch yny .4. llyfyr, a’r .5. pennod o’r

Brenhinoedd, fod y proffwyd � Elizeus o ddigartref yn deallt cam-

wedde y wsnaythwr ar oedd enyd fawr o ddiwrth gartref. Ie roedd

kalon Elizeus yn edrych ar y gam wedde ef, fel y may ef yn [275]

7570 dywedyd wrtho y llyn: .#. Ond doedd fynghalon i yny lle pen ddoyth

y gwr ar y ffordd y gyfarfod ach di .#.c Hefyd gwelwch fod S. Lvk

yny .3. pennod yn dywedyd am Ifan Fedyddiwr yn llyn: .#. Pen

oedd y bobyl yn tybied ag yn meddwl � yny klonne am Ifan may

ef ysgatfydd ydoedd Grist, fo teboedd Ifan wrthyn y gid ag a ddwad,

7575 myfi sydd yn ych bedyddio chwi mywn dwr, ond fo ddaw vn kryfach

na’m fi .#.d

a1 Sam 28:14-20 bLc 15:10 c2 Bren 5:26 dLc 3:15-16

1d add. supra.
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Gwelwch yma fod Ifan ar y ddayar yma yn medry atteb yddyn o’r

pethe y roydden yny feddwl yny klonne. Ynyr vn modd y gellwch

weled yny .5. pennod o Weithredoedd yr Apostolion megis y gwyby

7580 S. Peder yny man y pechod a wnaythe Ananias a Saffira y wraig yny

klonne am gadw rhan o werth1 y tir.a

Hefyd darllenwch fychedd S. Antoni, ar y may S. °Athanasius yny Bychedd Saint
Antoni

ysgrifeny, yno y kewch weled fod Duw wedy rhoi kimint o rhoddiad

y S. Antoni yny byd yma ag y medre ef wybod wrth weddio pob peth

7585 ar y fai yn perthyn y ddayoni y bobyl er nas gwydde ddim o hono o’r

blaen.

A chan fod hyn yn wir fod Duw yn rhoi y gras yma y’r saint yny

byd yma, na rhyfeddwch fod y saint yny nef yn gwybod yn gan gwell

bob peth, o blegid fel y may S. Pawl yny lythyr kyntaf a’r .3. pennod

7590 ar ddeg [275v] at y Corinthied yn2 dywedyd: .#. Yn bod ni yny byd3

yma heb ddyallt ond peth, ond pen ddelon y’r byd arall yno y tynnir

y peth yma ymeth ag y kawn dyallt y kwbwl yn llawn .#.b

Ag ni ddowtiodd gwyr santyddiol er ioed na doedd yr angylion

a’r saint o’r nef yn dyallt y gweddie a meddwl y klonne, hyn y may

7595 S. Ciril yny .9. llyfyr o’r Leviticus yn dywedyd am yr engylion .#.

Mayn hwy yn °gweled ag yn chwilio meddwl pob vn o honom ag yn S. Ciril

gwnythyr y bysnes yn ddyfal yn myned y’r nef ag yn dwad y lawr

.#.c

Beth alle fod oleyach nag y may S. Awstyn yny ddwedyd ar .88.

7600 laswyr llei may’n dangos fod yr Apostolion a’r merthyried .#. Yn

llaweny yny nef pen fon °yn yn gweled ni ar y ddayar yn kadw y S. Awstyn

gwilie hwy .#.d

Para fodd y gallen laweny ony bai y bod yn gwybod yn bod ni’n

kadw y gwilie hwy. Hefyd y °nyr awdwl ar gan a wnaeth S. Awstyn Awdwl S.
Awstyn ar gan

aAct 5:3 b1 Cor 13:9-10 cCyril o Alexandria, Glaph. in Lev., PG LXIX, 546 dAwst.

Enarr. Ps., PL XXXVI, 1130

1e supra. 2n supra. 3add. supra.
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7605 o baradwys may ef yn dywedyd y llyn am y saint .#. Beth y sydd na

dydyn hwy yny wybod ar y sydd yny ddyallt ef ar sydd yn gwybod pob

peth, o blegid y mayn yn chwilio dyfndwr yn kalone ni .#.a Gwel-

wch y fod yn dodydyd na does dim nas gwyr y saint am y bod yn

gwe[276]led ag yn dyallt Crist ar y sydd yn gwybod pob peth .#.

7610 Ag yny llyfyr o’r ffydd gowir yny .55. pennod may ef yn °dywedyd Yny llyfyr o’r
ffydd gywir

yn llyn .#. Pwy bynnag o’r angylion na dynion ar sydd yn kary Duw,

may’n sywr gen i y bod yn fynghary inne, hefyd, pwy bynnag sydd

yn tario gyda Duw ag y sydd yn deall gweddie dynion yndo ef, may

hwnw yn fyngwrando i, pwy bynnag ar sydd yn meddianny Duw,

7615 may ef yn fy helpy i drwy Dduw .#.b

Gwelwch fod yn sywr gan y sant yma fod yr holl angylion a’r saint

ar y sydd yn kary Duw yny gary ynte, ag ar sydd yn gwybod gweddie

drwy Dduw y bod hwy yny wryndo ynte yn gweddio .#.

°Ynyr vn modd may S. Grigori Nazian, yny bregeth at esgobion S. Grigori

7620 Egipt yn dywedyd hyn am S. Athanasius a fyse farw .#. May’n sywra

peth gen i ag y gall fod peth fod Athanasius y rwran o’r nef yn edrych

ar yn matterion ni, ag yn yn helpy yn yn trafel ni .#.c

Felly y dwad S. Grigori Nisen yny bregeth o fychedd S. Theodorus,

yn dywedyd yn llyn wrth y sant wedy farw .#. Er darfod yti bassio’r

7625 byd yma, etto rwyti yn gwybod blinder ag eisie dynion ar y ddayar

.#.d

Bellach moyswch weled mywn gair ne ddoy fod y saint yn yr hen

amser ar y ddayar yma yn erchi gweddio ar [276v] y saint yny nef,

yn fyr y ddywedyd y gwir may y llyfre hwy kyn llawned am y matter

7630 yma nas gwn i ble y tro gyntaf.

Ond y wnythyr y peth yn fyr nysonia i am y kynghore hwy y’r

bobol y weddio1 ar y saint, ond mi dro y’r iaith Gymraeg rai o’y

aAwst. De Paradiso bAwst. De Vera Rel., CSEL LXXVII, tt. 79-80 cGregori

Nazianzen, Ora. in Laud. Ath., PG XXXV, 1119, 1122 dGregori o Nyssa, De S.

Theo. Mart., PG XLVI, 747

1Wedi’i ddilyn gan ar.
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geirie hwy lle maen yn gweddio ar y saint, ag y ddechre ar Origines

yny ail llyfyr ar Siob may ef yn gweddio ar Siob yn llyn .#. O Sain

7635 °Siob yr hwn y rwyd yn byw yn dragwddol gyda Duw, ag yn tario yn Gweddi
Origines ar S.
Siobgonkwerwr gar bron Duw ynHarglwydd, gweddia droson ni dryanied

.#.a

S. Athanasius yny bregeth or yr Arglwyddes Fair sydd °yn gweddio S. Athanasius
yn gweddio ar
Vairerni y llyn .#. Gwrando verch Ddafydd ag Abraham ag ystyn dy

7640 glystie y wrando yn gweddie ni ag na ollwng dros gof mo’th bobol,

na ninne ar ydym o gynedleth ag o du Dafydd du dat ti, arnad ti

rydym yn krio o Vorwyn Santyddiol, meddylia am danon ni .#.b

May’r geirie kyd ny alla i ddangos mo’r kwbwl, ond darn o weddi

pob vn y gael o honoch weled hened y ffydd yma.

7645 °Saint Awstyn yny bregeth o rhybydd yr angel wrth Vair ag o’i Gweddi S.
Awstyn at Vair

gorchafiad hi y’r nefoedd sydd yn gweddio ar Vair yn llyn .#.1 [277]

O Mair happys wyti, ag yn hayddu pob gogoniant. O Vorwyn vrdd-

asol Mam Dduw, o’r ferch ynghrhoth °yr hwn y by wnythyrwr nef Gweddi at Vair
yr eilwaith

a dayar .#.c Ag yn ol y geirie yma yn llyn: .#. Helpa wrth hyny y

7650 tryanied, swckria y rhai llesc, dod gynffordd y’r rhai trist, gweddia

dros y bobol, gweddia dros y gwyr eglwysig, gweddia dros gwmpayni

y manachied, gweddia dros y gwragedd diwiol .#.d

May’r holl bregeth hono yn llawn moliant y’r Arglwyddes Vair, ny

dwi’n dangos ond gair ne dday dros y kwbwl. May’r holl saint yn

7655 llawn o weddie at y saint erill, ag yn anwedic at yr Arglwyddes Vair.

°May Saint Bernard yn dywedyd am deni yn fendigedig na nykadd S. Bernard

hi er ioed neb ar y weddiodd erni yn ddiwiol ag ny neka y mab ddim

o honi hi droson, am y bod hi gar bron y mab yn dangos y dwy fron

ar by ef yny sygno fel nall ef y nykay hi.

7660 °Dyma fel y may S. Chrisostom yn gweddio yny fferen ar Saint Gweddi S.
Crisostom

aOrigen, In Job, PG XVII, 494 bAth. Sermo de Desc. San. Maria., PG XXVIII, 951
cAwst. Sermo CXCIV de Anun. Dom., PL XXXIX, 2106 dAwst. Sermo CXCIV de

Anun. Dom., PL XXXIX, 2107

1Wedi’i ddilyn gan gog.
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Mihangel: O Mihangel pennaeth y rhyfel nefol, ny ni er na haydden

sydd y rowran yn ydolwg y ti y’n gwsgodi ni drwy weddio droson,

rydymi heb orffowys yn llefain arnati, dilyfra ni o ddiwrth yn perigle

fel y rwyd ti yn benadyr ar y pwer nefol .#.a Amen [277v]

7665 Saint Grigor Nazian ny .9. pregeth o enedigaeth Saint Ciprian

sydd yn gweddio ar saint Ciprian y llyn: .#. O Cipri- °an ferthyrwr Gweddi ar S.
Ciprian

rhygorol, edrych yn drigarog o’r nef ychaf arnom mi, a ffortha’r gor-

lanned yma o ddefed, ne rhiola hwy gyda ni, a dwg yn hwy y ddayoni

yn gimint ag y may possibl, a gwardd ymeth o ddiwrthyn y bliddied

7670 sydd yn tryblio. (Sef yr opiniadwyr) .#.b

Ny dwi yn gallu ond dangos y chwi ddarn o bob vn o’r gweddion

yma, rhag bod yn rhehir, a chan syrthio o honam ar .S. Ciprian

ymysc llawer o leoedd llei may ef yn gweddio ar y saint.

Gwybyddwchi kyn marw S. Ciprian, ysgrifeny o hono ef lythyr

7675 at esgob Rhyfain a elwid Cornelius ag yn niwedd y °llythyr may ef Llythyr S.
Ciprian at y
Pabyn gwnythyr yr amod yma a’r Pab .#. Para vn bynnag o honyn

a fydde farw gynta yddo na orffwyse yny nef ond gweddio dros y

frodyr a’i chwiorydd ar y ddayar [.#.]c Dyma ffudd y saint eres .130.

o flynyddoedd.

7680 Hefyd S. Basyl yny bregeth o’r .40. o fyrthyried sydd °yn gwddio Gweddi S.
Basyl

arnyn yn llyn: .#. O’r cwmpayni happys, o ordyr fendigedig, o gwm-

peni ny ellir gorchfygy dim o honyn, o yr hain sydd yn cadw yn gyff-

redin nassiwn dyn, deigen o ferthyried heb ally y gorchfygy [278]

ag yn rhyfelwyr bonyddigion y Grist, kydmithion gore ag all fod i’n

7685 gofal ni, yn yn helpu ni mywn gweddion a geddewid, yn ymbasseters

nerthol gyda Duw a Mair drosson ni .#.d

May S. Sierom ne Hierom yny lythyr at Ensochus yn gweddio ar

S. Paula gwraig fonheddig ddiwiol yn °llyn .#. O Paula Fendigedig Gweddi S.
Sierom

aChrys. Liturgia, PG LXIII, 903-27 bGregori Nazianzen, Ora. in Laud. S. Cyp., PG

XXXV 1174-5 cCyprian, Ep. LX, CSEL III, t. 695 dBasil, Hom. in sanc. quod.

mart., PG XXXI, 523
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helpa y neb a’th fawrha di, y rwan yny henaint drwy dy weddi, may

7690 dy ffydd di wedi dy gwplysy di a Christ, dy di a gay yn hawsach ar y

law ef y peth a fynnych di, am dy fod gair y fron ef. Amen [.#.]a

A chan ddyfod o honam at S. Sierom rhaid y mi ych rhybyddio

chwi yma, fod yny amser ef opinia- °dwr a elwid Vigilantius. A’i Opiniwn
Vigilantius

opiniwn ef oedd y llyn, na ddyle neb weddio ar y saint ar ol yddyn

7695 farw, o blegid ny allan helpu neb onyd yny byd yma tra fython byw.

Roedd hwn er es mil o flynyddoedd a mwy. Yno kododd yr holl

wyr santeiddiol yny erbyn ef, ag yn anwedig S. Sierom a sgrifenoedd

llyfyre yny erbyn ef ynghyweryl y ffydd Gatholig, oedd yn gweddio

ar y saint ag yn mawrhay y gweddyllion hwy. Yno y may’r sant yma

7700 mor ffyrnig yn erbyn yr opiniadwr yma [278v] a’y fod ef yn dywedyd

may kymhesyr oedd dorri’r tafod ar oedd yn siarad kymint yn erbyn

y saint.

Ond mi a ddangosa y chwi o’r holl lyfyr hwnw vn lle, lle may S.

Sierom yn prifio os galle y saint gael llawer ar law Dduw yny byd yma

7705 wrth weddio, y dylen gael mwy a’i bod yn cael mwy wrth weddio1 yny

nef.

Dyma y eirie ef .#. O galle’r Postolion a’r merthy- °ried pen Barn S.
Sierom

oydden yny kyrff yma weddio dros rai erill pen oedd rhaid yddyn

fod yn ofalys drostyn y hynen, yn hwy allan yn well o lawer weddio

7710 ar ol y koroni a chwedy yddyn ennill y maes. Vn gwr Moysen (yny

byd yma) a gafodd drigaredd gan Dduw y .6. chant °mil o wyr arfog. Moysen yn
cael trigaredd
gan Dduw y
.6.c.m. o wyr
arfog

Ag Ystyffan yn kalyn yr Arglwydd a’r merthyr kyntaf Ynghyrist a

dlygodd bardwn y’r heini ar y doedd yny ladd ef. A chwedu y’r rhain

fyned at Grist, wyti yn tybied y gallan lai no hyn. Pawl Apostl sydd yn

7715 dywedyd ddarfod y Dduw ganhiady yddo rhag boddi .276. o enidie

yny llongb A chwedy farw a bod gyda Christ, wyti yn tybed y kae ef

aSierom, Ep. CVIII, CSEL LV, t. 351 bAct 27:38-44

1Wedi’i ddilyn gan yny.
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y safn, ag ony all ef ygoryd y safn dros yr hain ar y gredoedd trwy

bregethiad ef drwy’r holl fyd. Ag y fy Vigilantius y ki yn well yn fyw,

nag yw wedy marw [.#.]a [279]

7720 Duw deg nas baech yn deallt yr holl lyfyr yma ar ysgrifennoedd y

sant yma ynghyweryl gweddio ar y saint, ag arddoli gweddillion hwy,

ag am losgi kynhwylle ynyr eglwysi yn amser y dydd gole, y peth ny

fyne’r opiniadwyr son am dano, ynyr vn modd a’r opiniadwyr a’r

darnwyr y Gwyr Newydd heddiw.

7725 Ny ddown ni o ben a dangos y drydu ran ar sydd yn ysgrifenedig

yn llyfre’r saint ynghylch gweddio ar y saint. Am hyny digon yw hyn

am y geirie a’i gweithredoedd hwy. Moyswch bellach weled e ddarfu

y Dduw bryfio hynn o ffudd trwy wrthe fel y klowsoch am y pynkie

erill, yn wir may am y pwnk yma mwy o wrthe nag a ddyrfydde ymi

7730 ysgrifeny mywn blwyddyn pettewn ddudd a nos yn sefyll wrtho.

Ond y roi chwi vn tamed praw ne ddoy, mi ddangosa y chwi wrthe

ne dday, fod Duw yn alwio gweddio ar y saint. May S. Grigori Nazian

yny .19. bregeth, yn dangos fod vn forwyn a elwid Iustina wedy rhoi

drofryd priodi ond byw yn sengil er anrhydded yr Arglwyddes Vair.

7735 Yno y doyth vn Ciprian hudol y geisio dwyn trais erni, ag weddioedd

hithe ar Fair ar y helpu, ag y helpodd Mair hithe, ag °y droes yr S. Grigor

hudol yma y’r ffydd Grist pen welodd ef hyn o wrthe .#. Dyma eirie

S. Grigori .#. Rydoedd morwyn [279v] Gristionawl ar y roedd vn

Ciprian hudol yn keisio dwyn trais erni, hi weddioedd ar Vair ar y

7740 helpy o Vair hi rhag dwyn y moryndod o ddierni, ag fo wrandawodd

Mair erni .#.b

� Chwi ellwch weled yny .90. pregeth o S. Ambros os medrwchi

ddeallt Llading, megis ag yraeth morwyn elwid Constantia merch

Constanstinus yn iach o gornwyd anferth wrth weddio ar S. Annes.

7745 Hefyd may’r vn S. Ambros yny bregeth ar ol hon yn dangos gael

aSierom, Cont. Vig., PL XXIV, 392 bGregori Nazianzen, Ora. XIX Ad Iuli., PL XXXV,

1043-63
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o wr dall elwid Senecus y olwg wrth weddio ar dday o’r saint elwid

/Gervasius/ a Protasius/.

May’r saint yn llawn o’r fath sample a’r hain, ond vn y gayff gws-

naythy dros y kwbwl allan o Saint Awstyn yny ail lyfyr ar higen,

7750 a’r .8. pennod o Gaer Dduw, dyma fel y may yn dangos ystori .#.

Rydoedd gwr hen elwid Fflo- °rentius o’n tre ni Hyppo gwr diwiol a Ystori S.
Awstyn

thlawd ar oedd yn byw wrth glyttio kydache, hwn a gollodd y simwr

ag ny doedd gantho ef ddim tiagat pryny simwr, fo weddiodd ar yr

igen o ferthyried ar sydd a’y bedde yn vrddasol gyda nyni, ef a wedd-

7755 iodd arnyn ag a griodd yn ywchel arnyn hwy am y ddillady ef. Roedd

gwyr ifank (o fath y Gwyr Newydd o Gymry) yny lle, penn glowson

ef yn gwddio yn llyn, hwy mockiason ef, ag y kynlyson [280] ef wrth

fyned ymmeth, yn gofyn yddo o fockieth ai gofyn y roedd ef ddryll o

arian gan y merthyried y bryny simwr. Ond ef a gerddodd rhagddo

7760 yn ddistaw ag a ganfy bysgodyn mawr wedy dafly gan y llanw ar y

traeth yn ym lysgo y geisio dieink. Ef a ddaliodd y pysgodyn yma

drwy help y gwyr ifaink, ag a’i werthodd ef y gog a elwid Carchosus,

Cristion da, er trychant pis o arian, ar feder pryny gwlan a’r arian

yma, fal y galle y wraig ef wnythyr yddo ddilledyn y’w wisgo, ond pen

7765 agorodd y kog y pysgodyn, fo gafodd fydrwy aur y mol y pysgodyn,

ag yn y man yn drigarog, ag yn ofnys drwy y fod yn ddiwiol fo roys

y fydrwy aur hefyd y’r dyn dan dywedyd wrtho, gwyl fel y darfy y’r

igen merthyr dy ddillady di .#.a

Gwelwch fel yr ordenia Duw y’r neb ar y fo yn galw ar y saint

7770 ef, er bod y Gwyr Newydd, fel y gwyr ifaink yma yn gwattwar pobol

dryein am weddio ar y saint.

Ag yn llyn y klowsoch fod yn dda ag yn ddiwiol wddio ar y saint,

mywn tri modd. Yn gyntaf chwi a glowsoch yr Ysgythyr Lan, yno y

klowsoch farn yr henn saint, ag yn ola chwi chwi aglowsoch Dduw

aAwst. De Civ. Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, t. 230
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7775 wedy lywio’r ffudd yma drwy wrthe.

15 Pennod

[280v] Ond1 y may2 vn peth etto ne ddoy ar y may’r Gwyr Newydd

yn kyfarth yn y erbyn yma, o blegid yn llyn y dywedan, er bod Duw

yn myny y chwi weddio ar y saint, etto rydych yn kam arfer y pethe.

7780 May rhai yn rhedeg y Gaerselem, rhai y Rhyfain, rhai Sain Iago Ys-

paen, rhai at y sant yma, rhai at y sant arall, o blegid os gall sant

Iago ych clowed ym hob man, plei bynnag ag y boch, pam y rydych

yn rhedeg i Spayn at Iago fel pet fai heb ally ych klywed ond yn wlad

y hynan.

7785 � A hefyd rydych yn kadw amsere fel Blwyddyn o’r Gras yn

myned y Rhyfain, a myned y Enlli. Os gwrandy’r saint chwi pam

na wrandawan vn amser kystal a’y gilydd o ddierth y’r saint fod yn

kysgy ar ryw amser ag yn neffro ar amser arall.

A hyn y gid y mayn yn dywedyd yn erbyn perindotta at y sant

7790 yma a’r sant arall y’r lle yma ag y’r lle arall ar yr amser yma ag ar

yr amser arall. Am hyny mi a ddangosa y chwi reswm byrr pam

y rydym yn rhydeg [281] y amal leoedd ar amriw amsere at amriw

saint. Yn gyntaf cymerwch y rheswm yma, fod yn natiriol y’r saint

yny nef gary3 yn fwy y neb ar y roydden yny gary yn y byd yma na

7795 rhai erill, er y bod yn cary ag yn gweddio dros bawb, etto mayn yn

gweddio dros y ffrynds y hynen yn bennaf.

Am hyny may pawb4 o’r saint yn kary y ffrynds y hynen yn fwy

na rhai erill. Ag am hyny f’all y ffrynds weddio arnyn yn hyfach nag

ar rai erill, fel ymay S. Awstyn yny lyfyr o’r kyr am y rhai meirw yn

7800 dywedyd am y fam, natto Duw yr nef wnythyr vn yn ddieithrach ag

yn greylonach nag y roedd o’r blaen.a

aAwst. De Cura pro Mort., PL XL, 604

1prif lyth. add. 2a add. supra. 3r add. supra. 4add. supra.
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Am hyny may ef yn tybio fod y fam yn gwddio drosto ag o’r dday

yn fwy y gofal am dano nag y doedd yny byd yma. Kymerwch yma

vn sampal am y cwbwl. May S. Awstyn yn dangos yny lyfyr o gur y

7805 meirw ynyr .16. pennod fod y dref elwyd Nola mewn hasard o ennill

o’y gelynion y dref.

Ag fel yroydden wedy dwad at fagwyr y dref y’w hennill, a’r bobol

o’r tu mywn yn keisio y rhwystro, yno yr ymddangosodd yngwydd

yr holl bobol sant elwid Ffelix ar a fyse yn sant o’r dref hyny Nola.

7810 Hwy a’y gwelen ef yn sefyll yn syth yny golwg yn hwy ar y fagwyr yn

erbyn y gelynion dros y dref.a Gwelwch wrth y sampal yma fod y

saint yn enwedig yn gweddio dros y trefi a’r gwledydd ar y byon yn

tario yndyn ag lle may ffrynds yn hwy yn tario etto. [281v]

Amhyny na ddowtiwch na dydiw ych saint chwi, Garmon, Beyno,

7815 Pedrock, Kynyd, Dettu, fel y kaych weled y ffrwyth pei baechi fel y

dylech fod yn kalyn y ffudd adawson y chwi.

Etto er bod yr opiniadwyr yn adde o’r diwedd fod yn natiriol y

vn sant weddio droson ni rhagor vn arall, a bod yn natiriol y ninne

weddio ar vn rhagor y llall, fo ofyn heb law hyn pam y rydym mi yn

7820 rhedeg at vn sant rhag gwayw, at vn arall rhag y kramp, at vn arall

dros y gwartheg, at vn arall dros y keffyle, fel pet faen yn feddygon,

rhai’r dolyr yma, rhai’r arall, a rhai yn helpy pob klwyf.

� Y atteb y hynn, rhaid y chwi ddywedyd fod Duw wedy ordinio

felly, fo roes Duw1 vn rhoddiad y vn sant yn bennach nag y vn arall,

7825 ag y hwnw rhyw rhoddiad arall. Ag am hyny y gallwn alw ar y saint

am y peth ar y fo arnom mi y eisie ar y ddarfy y Dduw y roi yddo

y rhoddiad hono. A hynny y may S. Pawl yny ddangos yn ole yny

lythyr kyntaf a .10. pennod at y Corinthied yn dangos fod yr vn

Ysbryd Glan yn rhoi2 amriw rhoddiade, rhai y vn a rhai vn arall y

aAwst. De Cura pro Mort., PL XL, 606

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan am.
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7830 llyn .#.

.#. Rydys yn rhanny’r gras, ond yr vn Ysbryd. Rydys yn rhanny’r

gwsanaeth, ond yr vn Argwlydd. Rydys yn rhanny’r gwaith, ond yr

vn Duw sydd yn gweithio y kwbwl ym hob vn, y bob vn y rydys wedy

rhoi dangosiad yr Yspryd y’n proffid ni. Y vn rydys yn rhoi drwy’r

7835 Ysbryd ddysgediaeth nefol, y vn arall rydys wedi roi [282] gwybod-

aeth pethe bydol drwy’r vn Ysbryd, y vn ffudd yn yr vn Ysbryd, y vn

arall wneythyr rhyfeddode, y vn arall proffwydo, y vn arall y iachay

dolirie .#.a

Gwelwch yn ole fel y may Duw yn kadw ordyr yn y Eglwys, ny

7840 dydiw yr vn yn gwnythyr y kwbwl na ffob vn yn gwnythyr y kwbwl

ond pawb y ran, vn ag vn rhinwedd arno, vn arall a rhinwedd arall

ag etto yr vn Ysbryd, fel y may S. Pawl yn dywedyd yn llyn .#. yr

un Ysbryd sydd yn gweitho hyn y gid, yn rhanny y bawb fel y myno

.#.b

7845 A bod hyn yn wir, fod Duw yn rhoi amriw roddion y amryw

seintie, chwi a gewch weled yn ole wrth sampal o S. Awstyn. Roedd

yn amser S. Awstyn vn yn sclandrio yffeiriad elwid Boniffacius ag yn

doydyd arno wneythyr prank diffeth. Boniffacius oedd yn gwady a’r

llall yn tayry arno. Dyfod a wneython a’y doy chwedel at S. Awstyn.

7850 Dyma’r cyngor a roes ef yddyn, fo ddangosodd yddyn fod mywn

tref elwid Nola gorff Saint Felix, ag oedd Duw wedu rhoi’r fath rhin-

wedd y’r sant yma, para leidir na dyn drwg yny byd a wnaythe ddryg-

ioni yny byd na ffalsder pen ddele at fedd y sant yma, fo vydde1 raid

yddo o’y anfodd gyffessy y fod ar y bai: er na doedd yny fryd ef fyth

7855 gyffessu. Am hyny y rhoes Saint Awstyn y’r dday yma gyngor y fyned

y berindotta at y sant yma a ffen ddelen yno gar bron, pwy bynag a

fydde ar y bai ny alle nas cyffese pen ddele yr lle, ag yno y [282v]

keid y gwirionedd. Ag yno y may S. Awstyn yn dywedyd fod gydag yn

a1 Cor 12:4-9 b1 Cor 12:11

1vy add. supra.
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hwy lawer o fedde saint, ag etto ny doedd Duw wedy cenady y neb y

7860 rhoddiad yma onyd y Felix. Ag yno y may S. Awstyn yn pryfio hyn

wrth eirie S. Pawl a glowsoch. Ond gwrendewch eirie S. Awstyn1 y2

hynan yny .137. llythyr y llyn y may yny kynghori.

Dyma’r kyngor a roes i yddyn, ymrwymo o bob vn o honyn drwy

addewid fyned y berindotta y’r lle santaidd lle may mawr waith Duw

7865 yn dangos yn oleyach gydwybod drwg pawb ar a ddel yno, a fferi

yddyn gyffesy drwy boyne ne ofn. Yn wir may Duw ym hob lle, ag ny

ellir dal dim o hono mywn lle yny byd. Ond etto� wrth hyn3 y may

dynion yny weled, pwy all chwilio y gyngor ef, pam y rydys yn gwn-

ythyr y gwrthe yma mywn rhyw le, ag mywn lleoedd erill ny dydis yn

7870 gwnythyr dim o honyn, o blegid fo edwyn llawer y lle santiddiol lle

may korff S. Ffelix yn Nola, yno y mynyswn y ddyn fyned o blegid o

ddiyno y gallysid ysgrifeny yn hawsach ag yn gywirach atton ni, beth

bynnag ar y ddangose Dduw yn vn o honyn. O blegid nyni wddon

y Mylen wrth vedde y saint lle may’r kythreylied yno yn kyffesy yn

7875 aryth ag yn rhyfedd, ddarfod y leidir ddwad yno ar feder tyngy llyfe

y siomi, ond f’orfy y ddo adde’r lledrad a’y roi y fynydd peth y ddy-

gyse. Ond dydiw’r wlad yma Affrik yn llawn [283] kyrff merthyried

santyddiol, ag etto ni wddon ni fod yn vn fan yma mo’r fath bethay

a hyn. O blegid fel ag y may’r Apostol yn dywedyd ny dydiw’r holl

7880 saint yn kael rhoddiad y iachay dolirie,a felly ny fynne ef wnythyr

hyn wrth fedd pob sant, yr hwn sydd yn rhanny y rhoddion y bawb

fel y mynno ef.b

Gwelwch er Dduw nad chwedle gwragedd yw’r hain, gweddiwch

ar y sant yma rhag gwayw, ar y sant ackw rhag y tan a’r vn a’r

7885 arall rhag dwr, nyd chwedle gwragedd ofer yw’r rhain, chwedle pobol

ddiwiol ydynt, nyd chwedle gwanwyn ddim o honyn, ond dysged-

a1 Cor 12:28-29 bRecte: Awst. Ep. CLVII Ad Hil., PL XXXIII, 689

1n supra. 2add. supra. 3add. supra.

276



ieth S. Awstyn, nyd ffolineb merched ond synwyr S. Pawl, nyd kam

weddey’r bobol wirion, ond wyllys a chyngor Duw.

Ond y gael o hanoch weled hyn yn glir, fod Duw yn dangos y

7890 bwer ef a’y saint yn fwy mywn vn lle nag mywn lle arall, ag y gael

o hanoch weled fod Duw yn dangos y ras yn fwy mywn vn lle na lle

arall, chwi ellwch weled yn y llyfyr kyntaf o’r Bibil ynyr .28. penod,

pen ydoedd y patriarch santyddiol Iacob yn siwrnio y Fesopotania,

pen syrthiodd arno ddyffygio fo orweddoedd ar y maes y orffwyso ag

7895 yno y kysgoedd.

Yno y dywisodd Duw y lle hwnw ym ddangos y Iacob, yno y doyth

yr angylion y roi kynfford yddo, yn gimint a ffenn dyffroes ef, fo

ddwad y llyn .#. Dyma le aryth, ag ny does yma dim ond tu Dduw

a fforth y nef .#.a Gwelwch fod Iacob wrth a welse yno yn kydnabod

7900 fod y lle hwnw yn santyddiol ag yn du y Dduw. [283v]

Hefydmay yn ysgrifenedig yny .3. penod o Exodus fel yr ymddan-

gosodd Duw y Voysen mywn llwyn o dan yn llosgi. Yno y rhyfeddodd

Moysen ar hyn ag a gerddoedd tia gat y lle y gael gweled yn well.

� Yno pen weloedd Duw y fod ef yn myned y weled y lle fo alw-

7905 odd arno ogenol y llwyn dan ddoydyd yn llyn .#. Moysen, Moysen,

ynte attebodd, dyma fi, yno y dwad Duw wrtho, na thyrd yma, tyn

d’ysgidie o ddiam dy draed o blegid y lle llei y rwy ti’n sefyll sydd

dir santyddiol .#.b Gwelwch fod Duw wedi dewis vn lle rhagor na

lleoedd erill a’y fod ef yn galw’r lle yma yn santyddiol yn gymint na

7910 fynne y Voysen y sathry ef a’y skidie am1 y draed, am hyny ny ell-

wchi byth fod yn rhy ofalys yny matter yma2 am y tir santyddiol.

Ond o’r Ysgythyr Lan y may vn sampal hynod sydd raid y chwi

y chlowed, yny .4. llyfyr o’r Brenhinoedd a’r .5. pennod may’r fath

ystori a hon .#. Rydoedd y mysc y bobol anffuddlon gyda brenin

7915 Siria vn gwr3 mawr cyfoythog elwid� Naaman. Hwnn oedd y penn

aGen 28:17 bEx 3:4-5

1Wedi’i ddilyn gan ym. 2a supra. 3add. supra.
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capten dan y brenin yma, ond y roedd y kapten yma yn ddolyrys

o’r Lepri Ny wn i para ddolyr ydiw ef Ynghymraeg, oddierth y alw

yn freche duon, o blegid yn spottie y may rhyd groen dyn, peth o’r

kroen yn iach a ffeth yn ddolyrys, ond para ddolyr bynnag ydoedd

7920 ny alle feddig ddim help yddo.

Ond fo hapiodd ar rhuw amser y serten o ladron o’r wlad Siria

fyned ysbilio y dir Kaerselen lle rydoedd [284] pobol Dduw yn tario,

ag wrth ysbilio a myned ymeth yn hwy ddygyson gyda hwynt y ffordd

langkes o forwyn o’r bobyl ffyddlon y Siria ag a’i rhoyson hi yn llaw

7925 vorwyn y wraig y capten yma Naaman ddolyrys fal y klowsoch o’r

blaen.

Pen ganfy’r llangkes ymeistyr yn ddolyrys hi ddwad wrth ymeistres,

mi a fynnwn pei dele fy meistir i at broffwyd ar sydd yn Samaria yn

ymmyl Caerselem, ef a gwnai yn iach yny man.

7930 Pen glyby Naaman hynn fo aeth at y feistir y brenin ag a ddwad

hyn wrtho fal y ddywetse y llangkes wrth y wraig ef. Yno am fod yn

dda gan y brenin y gapten fo gyrroedd ef at frenin yr Israel, ag ysgrif-

enoedd at y brenin fel gwr anffyddlon y adolwg y’r brenin iachau y

wsnaythwr ef. Fo ddoyth at y brenin, a ffen ddyrllenodd y brenin

7935 y llythyre, fo ddragioedd y ddillad ag an fydoedd am fod y y brenin

anffyddlon wedi danfon atto ef y wnythyr y fath wrthe a hyny fel pett

fai ef yny gymeryd ef yn lle Duw.

Pen glyby’r proffwyd Eliseus wnythyr o’r brenin yn llyn, fo yr-

roedd at y brenin y’w sirio ef, ag y archoedd yddo yrry’r gwr dolyrys

7940 atto ef, ag yno y caen wybod fod proffwyd yn yr Israel. Yno y doeth

Naaman y gwr klaf yma ag aeth o ddiwrth y brenin tia thu Eliseus,

yno y doyth efo a’y wsnaythwyr a’i feirch a’y siarettes yn debig y Ar-

glwydd fel y rydoedd ef yn benaf [284v] dan y vrenin yn Siria. Ag

er maint ydoedd y riolti ef, fu dda gantho waytio a’y holl draen wrth

7945 drws bwth Eliseus yma y’w aros allan y’w wnythyr yn iach, ond er
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hyn y dreio y falchder ef ny ddoeth Eliseus atto ef ond fo yrroedd

gennad atto1 ef y erchi yddo fyned y’r afon Jordan, ar oedd yn emyl

yno ag y molchi yno .7. waith ag fo ae yn iach.

� Yno y digiodd Naaman yn gandryll ag a ddwad yn debig y ddyn

7950 an ffuddlon, mi a dybyswn (hebre ef) y daythe’r proffwyd allan o’r tu

atta i ag y galwase ar Dduw2 ar y Dduw ef, ag y twitsiase fy nolyr i

a’i law y hynan y’m gwnythyr i yn iach. (Ag a ddwad hefyd yn yr vn

modd ag y dwaid y Gwyr Newydd) beth hebe Naaman ay tybied fod

y dwr yny wlad yma yn well nag yn gwlad ni, mi allyswn y molchi

7955 mywn dwr afonydd gartref, yno ar ol yddo dywedyd hyn fo droes pen

y farch y fyned adre a’y wyr gydag ef wedy digio yn gwitt.

� Yno y dwad vn o’y wsnaythwyr wrtho, pei base’r proffwyd

yn erchi chwi wneythyr peth mawr, fo fase raid y chwi wneythyr

y gyngor ef, ag y rwan pen ny dydiw ef yn keisio genych wnythyr

7960 ond y molchi .7. waith, pam na wnewch yn ol y chwedel a’y gyngor

ef.

Yno troes ef ag aeth y’r afon Jordan ag y molchoedd 7. waith3

fel yr archyse gwr Duw yddo [285] ag yn y man fo gafodd y iechyd

ag aeth yn wych ddigon. Yno y troes ag aeth y dy’r proffwyd a’y

7965 holl gwmpni, ag a ddwad wrth y proffwyd y fod y rwan yn kredy na

doedd vn Duw yny byd ond Duw pobol yr Israel, o blegid roedd ef

o’r blaen yn anfyddlon yn kredy y lawer o dduwie, ond wrth hyn o

wrthe fo aeth mor ffyddlon ag yr dylygodd y’r proffwyd adel y ddo

ddwyn day garreg o dir Kaer Selan gydag ef y wlad Siria .#.a

7970 Dyma sampal dybyga i alle wnythyr kwilydd y’r Gwyr Newydd

yn chwerthin am ben pobyl ddiwiol yn myned y berindotta y le-

oedd santyddiol, onyd y may vn sampal rhyfedd yny fengil Ifan yny

.5. pennod ar sydd abal y stopio safne holl opiniadwyr ar sydd yn

a2 Bren 5:1-15

1add. supra. 2Wedi’i ddilyn gan ef add. supra. 3Wedi’i ddilyn gan y fel.
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gwatwar perindotta. Dyma fel y may’r Ysgythyr Lan yn traythy ag

7975 yn dangos yr ystori.

May Ynghaer Selem bysgodlyn ar elwir yn Ebriw Bethsaida, may

yddo bymp porth, yny pyrth yma yroedd yn gorwedd lawer o bobyl

glifon, rhai ddillon rhai kloffion, rhai ddiffrwyth, yn tario yno ony

welen y dwr yn kychwan, o blegid angel Duw oedd yn dwad y lawr

7980 ar serten o amser y’r llynn ag yn y gwnai’r dwr gychwun. A’r kyntaf

ar ele y’r dwr ar ol kychwyn y dwr y gae’r iechyd. Para ddo [285v]

ddolyr bynag a fydde arno, ond y roedd yno wr yn ddolyrys eres .38.

Pan gannfy’r Iessy hwnn yn gorwedd yno, ag yn gwybod y fod ef yno

es lawer o amser, fo ddwad y Iessy wrtho ef a fyn di dy wnythyr

7985 yn iach. Fo teboedd y dolyrys � v’Arglwydd ny does genni neb y’m

bwrw y’r llyn pen fo’r dwr yn kychwan, o blegid try fo i yn dwad weiff

vn a’r arall y’r llynn o’m blaen i ag y gayff y rhinwedd .#.a

1. Gwelwch yn yr vn sampal wyllys a chyngor Duw mywn llawer

o fodde, yn gyntaf roedd ef wedy rhwymo y ras a’y rinwedd yma

7990 y’r vn lle, hwnn oedd y llyn wrth y demel Ynghaerselem heb fod y

rhoddiad yma yn vn lle ond yma.

2. Yr ail rhwymyn yw am yr amser. Ny doedd y dwr yma bob

amser yn iachay, ond ar serten o amser pen ddele angel Duw o’r

nef, a hyny a gaen wybod wrth weled y dwr yn kychwan. A’r amser

7995 yma ydoedd °fel y may S. Crisostom yn dywedyd ynghylch y Svl Amgylch y
Sylgwyn y
cwnne y dwrGwyn vnwaith yny flwyddyn.

3. Yn drydy merkiwch yr ordor, peth rhyfedd er dwad dyn y’r lle

a myned y’r dwr ar yr amser ag y bydde’r dwr yn kychwan, etto ny

chae ef mo’y iechyd ony dae ef yn gyntaf ymywn, o blegid vn oedd

8000 bob blwyddyn yn cael y iechyd a hwn oedd y kyntaf [286] ar ele y’r

dwr. Yn gymint a bod y dyn yma a glowsochi yn gorfedd yno ers 38.

mlynedd1, ag etto heb fod yn well, ag yn ola peth sydd fwy, ny doedd

aIn 5:1-7

1supra.
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na ffudd na defosiwn yny helpy hwy yma. O blegid roedd y dyn yma

yn credy pei cae ef y dafly y mywn y rae’n iach, ond ny doedd ffudd

8005 yma yn helpy ony chae ddyn ymolchi yny dwr mywn amser.

Ag wrth hyn y gellwch stoppio safyn pob opiniadwr ar a’ch possio

chwi yn llyn, pam y rydych yn myned y Ffynon Gwenfrewy, ony all

Duw wrando arnoch gartref cyfled ag yno os bydd dolyr arnoch.

Attebwch yn llynn, a gofynnwch yddo pam y roedd Duw wedy rhoi’r

8010 rhinwedd y’r dwr Ynghaerselem yn inig heb y roi y ddwr arall yny

byd.

Hefyd pen ofyno y chwi pam y rydych yn myned vn waith yny

flwyddyn, ne bob .7. mlynedd vnwaith y Enlli ne y le arall, gofyn-

nwch chithe yddo ynte, pam y rydoedd Duw wedy pwyntio yma vn

8015 amser yny flwyddyn, ag vn amser, heb law hyn ny bydde ddim rhin-

wedd.

Bellach chwi a glowsoch wrwndwal perindotta y leoedd santydd-

iol allan o’r Ysgythyr Lan. Bellach mi ddangosa y chwi yn1 fyrr

sampal ne ddwy o’r saint am y ffudd hwy yma. Ag o rhyfeddode

8020 ar a ddangosa y brifio y bod yn gwnythyr vn lle y gwsnaythy yn hwy

rhagor lle arall, ag y ddangos y chwi vn sampal o dir [285v] Kaer-

salen a glowsochi fod yn santyddiol kynn geni Crist, onyd pen droyd-

iodd Mab Duw y ddayaren hono y rydoedd o lawer mywn mwy o bris

gyda’r Crisnogon, gan bawb ar alle fyned yno y gysany’r pridd llei

8025 base yn Harglwydd ni yny rhodio, a’r neb ny alle fyned yno y doedd

yn keisio y chydig o’r pridd yma y’w gadw yn ddiwiol, y’w cadw rhag

drygioni.

� Ond vn sampal a ddangosa i chwi o S. Awstyn yny ail llyfyr

ar higen a’r wythfed pennod o Gaer Dduw. Ag am fod y sampal yma

8030 yn dangos rhinwedd yr yfferen yn gystal a rhinwedd perindotta y

leoedd santyddiol mi ysgrifena’r holl ystori. Y llyn y may S. Awstyn

1add. supra.
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yn dywedyd .#. May gwr yn tario yn yn mysc ni elwid Hesperius gwr

bonheddig, may yddo ef yny tir Fussalensis fferm elwid Zubedi llei

rydoedd ysbrydion drwg yny du yn tryblio y nefeilied ef a’y weision

8035 ag yn gwnythyr llawer o ddrwg yny du ef. Fo ddylygodd i’n yffeiried

ni pen oyddwn ni heb fod gartref, ddwad o vn o honyn hwy yno� fel

y galle’r ysbrydion fyned y ffwrdd, fo aeth vn yno, ag offrymoedd yno

Sacrafen Corff Crist dan weddio ar fyned o’r drwbleth yma ffwrdd.

Yny man f’aeth y kwbwl ymmeth trwy drigaredd Dduw. Fo gawse’r

8040 gwr yma gan ffrynd ychydig o’r ddayar santyddiol o Gaerselem llei

kleddissid Crist a godoedd y trydu dudd, y ddayar yma a grogodd

ef yny siambar, rhag dwad dim drwg yny gyfel ynte, ond pen ddarfy

[287] glanhay y du ef o’r trwble yma, fo fyddyliodd beth a wnae y’r

ddayar yma, yr hwn ny fynne y gadwmwyach yny siambar o amarch

8045 yddo. Fel yr happiodd royddwn ni a’m kydymeth i Maximinus esgob

Synicea yn agos yno, fo ddisyfodd arnon ni ddwad y’w du ef, ag a

ddoythom, a ffen ddarfy yddo fynegy y ni’r kwbwl, fo ddisyfodd hyn,

gael o hono ef gloddio mywn rhyw fan y roi’r ddayar yma, ag yno

gwnythyr cappel llei galle Gristnogion dyfod ynghyd y weddio Duw.

8050 Ni ganiadyson yddo, ag felly y gwnaeth. Roedd yno wr ifank o’r glad

a’r palsi arno, hwn pen glyby ef hyn fo ddylygodd y’w fam a’y dad y

ddwyn y’r lle santiddiol hwnw, a ffen dyged ef yno fo weddiodd, ag

yny man fo aeth ymyneth yn iach ag yn llawen ar y draed y hvn .#.a

Fo ddywede Wr Newydd wrth ddarllen hyn, wely fysnes mwy nag

8055 y fydde raid yng hylch tippin o bridd, ond chwi welwch fod gweith-

redoedd a gwrthe Duw yn fawr yn prifio ag yn arlywio’r ffydd yma.

Gwelwch fod yn fawr taledigaeth yr heini ar sydd yn myned y ber-

indotta ag yn gweled yr holl dir yno, gan fod kimint rhinwedd ar

dippin bach o’r pridd yno.

8060 Na ryfeddwch wrth hyn fod Duw yn dangos kimint o wrthe drwy

aAwst. De Civ. Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, t. 224, 226
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eskyrn y saint ef, gan y fod yn dangos gwrthe kimint ar ronyn bach1

o bridd, o blegid ny diw’r pridd o’r ddayar kynn nesed yddo ef ag

ydiw y saint ef. Ond am y saint y bod yn hwy yn dewis vn lle

rhagor [287v] na’r llall y weddio arnyn, mi a ddangosa y chwi ddwy

8065 sampal rhyfedd, vn sydd yn sgrifenedic o stori fel yr ymddangosodd

Mihangel arch angel. Dyma fel y may’r stori yn ysgrifenedig.

� Yn amser Gelasius Pab Rhyfain a’r kyntaf o’r enw hwnw,

fo happiodd y darw gwr o’r mynydd a elwid Garganus fyned ym hell

o blith y gyr gwarththeg, a ffen ddarfu yddyn chwilio am y tarw yma

8070 yn hir yn hwy a’i kawson ef ynghlym wrth drws gogo. Fo ddayth

vn o honyn ag y saythodd saeth y daro y tarw ymmeth, ond fo neid-

iodd y saeth yn ol drychefen ag y drawodd y saythwr. Yr hwn beth a

wnaeth y’r rheini ar oedd yn gweled hyn a’r rhai eraill mor ofnys nalle

neb ddwad yn agos at yr ogo hono. Y bobol elwid Sipontini a ofy-

8075 nason gyngor y’w y hesgob, ef atteboedd yddyn y bydde raid yddyn

ymprydio a gweddio dridie ag yno gofyn beth oedd wyllys Duw. Ar

ol pen y tridie fo rhybiddiodd Mihangel yr esgob fod y lle hwnw yny

geidwad ef, a hyny a oedd ef yny ddangos y fod ef� y myny arddoli

Duw a’y angylion yny lle hwnw. Yno y raeth yr esgob a’r holl dref

8080 y’r ogo yma, pen ddoython y mywn hwy a’y gwelen yn barod wedy

linio ar lvn eglwys, hwy ddechreyson ddywedyd gwsanaeth Duw yno

ag ar ol hyny fo fy yno lawer o wrthe .#.a Gwelwch dayred y roedd

Mihangel [288] yma o nerth tarw yn kadw y lle hwnw y Dduw ag y’w

angylion, ag yny fan hono y may Eglwys Vihangel y rowran.

8085 Vn sampal etto a gewch glowed, fel y dewisodd Mair Mam Dduw

le y’w harddoli ag y weddio erni. Yr ystori sydd yn llyn yn ysgrif-

enedig .#. Yn amser Liberius esgob Rhyfain, y roedd yn tario yn

Rhyfain vn Sion Patric a’y wraig yll day yn fonyddigion. Pryd na

doedd ganthyn mo’r plant y’w gwnythyr yn airiaid o’y da, yn hwy

aBreviarum Romanorum, 8fed o Fai

1add. supra.
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8090 addawson y holl dda y’r santyddiol Vorwyn Mam Dduw, ag a wedd-

iason bob dudd erni hi, ar ddangos o honi mywn rhyw fodd ar bara

weithred diwiol y myne dreilio’r arian yma ar y roydden wedi addo

yddi. Ag am y bod yn hwy yn gweddio o wyllys y klonne ag yn addo

yn wyllysgar, y santyddiol Vair Vorwyn a wrandawodd arnyn fel y

8095 prifiodd drwy wrthe.

O blegid y .5. dudd o fis Awst a’r amser ag y may arferol o fod yn

fryttar y dymer yn Rhyfain, fo syrthioedd cawad o eira, ag a giddiodd

beth o’r mynydd Esquilinus. A’r noswaith hono y rhybiddioddMam

Dduw Sion a’y wraig pob vn o’r neilldy yny kwsk ar wnythyr o honyn

8100 eglwys yny fan ar y welen drannoeth wedy giddio ag eira.

A’r eglwys yma a fydde raid yddynt y gorchymyn ar y henw hi

Mair am y bod hi yn myny y gwnythyr yn ayr yddyn yny modd yma.

Hyn a ddvg Sion at y Pab Liberius ag a’y mynegodd yddo, ag yny

man fo ddwad y Pab weled o hono ynte yr vn weledigaeth yny gwsk

8105 .#.a [288v]

May’r eglwys yma y’w gweled etto yn Rhyfain ar y brynn yno yn

wrthfawr, ag am fod llawer o eglwysi yny dref y Vair maen wedy

henwi’r eglwys yma am y mawr wrthe yma, yn eglwys S. Mari Mwya.

� Etto mi a ddangosa vn achos mawr ar alle beri bawb fod yn

8110 chwanog y fyned y leoedd santyddiol o ran defosiwn a diwioldeb, a

hynn yw am gyrff, esgyrn ne weddillion erill yny byd yn perthyn y’r

saint. Yma y kewchi weled fod rhinwedd mawr yny gronyn llei o

gorff sant ne ddim arall ar y fo yn perthyn yddynt, a bod Duw heb

ddangos llawer o wrthe hyd ony ele rhai i’r man llei bay gyrff ne ryw

8115 ol o ryw sant, ag rhag ych bod chwi yn gwbwl am hyn o fatter heb

sampal o’r Ysgythyr Lan, chwi a gewch weled yny pedwrydd llyfyr

a’r .13. pennod y geire yma .#.

.#. Y rydoedd rai yn kladdu dyn, a ffen welson y lladron yn hwy a

aMissale Romanum, 1570, t. 32
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daflyson y korff y fedd Elizeus yr hwn pen gy- °fyrddodd ef ag esgyrn Gwrthe teg

8120 Elizeus, fo fy’r dyn fyw ag y safodd ar y draed .#.a

Gwelwch faint rhinwedd yr esgyrn marw yma yn codi ymarw arall

yn fyw, etto y gay hynn o fatter, chwi gewch weled sampal ne ddwy

allan o Saint Awstyn yny ail llyfyr ar higen a’r .8. pennod o Gaer

Dduw, lley may ef yn dangos chwaneg nag igen o wrthe wrth esgyrn

8125 S. Styffan. [289]

Vn ystori may S. Awstyn yny dangos yn llyn .#. May lle elwid

Andurus llei may eglwys ag yno rhai o wedillion Ystyffan Verthyr.

Roedd bechgin yn chware ar y maes ag y happiodd y ychen ar oedd

yn tyny kertwen fyned peth ar draws a llethu bachgen a throell y

8130 gertwen, ag yny man dan sbrinkian berre fo fy varw. Fo ddoyth

y fam ag a’y kymerth ag a’i rhoes ef wrth wedillion Styffan ag ny

chodoedd ef yn fyw yn inig ond hefyd ny doedd ol briw yny byd arno

ef .#.b

Hefyd .#. Roedd merch o grefydd yn agos yno yn tario mywn

8135 man a elwid Caspalina. Pen oedd hi yn ddolyrys ag na doedd gobeth

bowyd, fo redoedd vn a’y ffais hi at y gwedillion yma, ond kynn dyfod

a’r bais drychefen roedd hi wedy marw, etto y thad hi a’y mam a

royson y bais yma am y korff marw, ag yn y man hi a fy fyw a gwych

.#.c a’y thad a’y mam a roes diolch y Dduw.

8140 Yn drydy .#. Y rydoedd gwraig fonheddig iawn elwid Petronia a

wnayd yn iach yn wrthfawr o ddolyr mawr a hir llei darfase y’r holl

help pyssigwyr ffaylio. Dyma’r kyngor a royse Iddew yddi y’w gwn-

ythyr yn iach, fo baroedd iddi gymeryd gwregis o rawn a roi’r gwregis

drwy’r fydrwy, a gwisgo y gwregis yma a’r fydrwy ar y chroen noeth.

8145 Yny fydrwy yma roedd maen gwrthfawr llei roedd karreg wedy chael

mywn garen eidion, ag yn y rhwymyn a’r gwregis yma hi ddoyth ti

a2 Bren 13:21 bAwst. De Civ. Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, t. 234 cAwst. De Civ.

Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, t. 236
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agat y fan llei’r [289v]1 <oedd>2 gwedillion y sant yma, ond pen aeth

hi allan (°o Garthage) pen dariodd hi enyd wrth afon Bagrada mewn <Yr> wlad
elwir Carthage

tu iddi hynan, o ddiyno hi godoedd y fyned rhogddi ar y siwrne, hi

8150 wele’r fydrwy dan y thraed ar y llawr. Yno3 yr ydrychoedd dan

ryfeddy am y gwregis rhawn yr hwnn a gafodd hi yn rhwym a’y

glynne yn dynna ag y galle fod yno, y tybiodd hi dorri ne holldi’r

fydrwy, ond pen ganfy hi hefyd y fydrwy mor gyfan ag y galle fod,

yno y bu hi hyf y adel y gwrthe yma yn lle gwystyl y kae hi iechyd, ag

8155 yny man hi ddattododd y kwlwm ag y daflodd y gwregis a’r fydrwy

y’r afon.

� Ny chredan mo hyn, y neb ny chreda ddwad y’n Harglwydd

ni Iessu o groth y Vam Mair Forwyn heb agoryd mo’y chroth4, a’y

ddwad ef y mywn at y ddysgyblon a’r5 drws yn gayed, ond am hyn

8160 gofynnen ag os kan yn wir kreden: may’r wraig yn hynod yn fon-

heddig, wedy ffriodi a gwr bonheddig, may hi tario yng Harthage

tref vawr, yn llawn pobol, o gofynnir am y peth ny ellir kiddio dim o

hono.

Yn wir y merthyr drwy weddi rhwn y kafodd hi iechyd a gredoedd

8165 y Fab hono y dariodd yn Forwyn, fo gredoedd yndo ef ar6 y ddayth

y mywn at y ddysgyblon a’r drws yn gayed yn ffest [.#.]a

� Yma y gwelwch dri gwrthe drwy wedillion y sant yma a ffob

vn7 o’r tri mewn gradd yn rhagori ar y llall. [290] Y kyntaf a ddyged

at y gwedillion kyn y godi yn fyw, yr ail ny by raid dwyn dim o honi

8170 yno ond gyrri y ffais hi y gyfwrdd a’r gweddillion. Y drydydd y gafodd

y iechyd ar y ffordd wrth fyned at y sant.

May llawer yny fan hono yn Saint Awstyn o wrthe erill ond digon

yw hyn o braw. Mi a ddiwedda’r matter yma yny geirie yma ar y

aAwst. De Civ. Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, tt. 240, 242

1Ceir difrod i gorneli’r Llsgr. o hyn ymlaen, fel petai arwyneb y papur wedi’i grafu i

ffwrdd. 2Wedi’i ddilyn gan roedd. 3add. supra. 4o add. supra. 5Wedi’i ddilyn

gan yn. 6r supra. 7Wedi’i ddilyn gan yn.
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may S. Awstyn yn dywedyd yn yr vn lle yn llyn .#. Pei bawn ni y

8175 rowran yn chwenychu yn inig ysgrifenny y gwrthe ynghylch iachay,

heb son am rai erill ar y wnaeth Duw drwy’r merthyr yma, hwnn yw

Styffan vrddasol yngwlad Calamensis ag yn gwlad ni fo fydde raid

gwneythyr llawer o lyfre .#.a

A’r gwrthe a’r rhinwedde yma a wnaeth y S. Chrisostom ddywedyd

8180 yn llyn yny .8. bregeth ar y Llythyr at yr Effesied .#. Mi a fynnwn y

rowran fy mod i yny lle ar y may y rhwyme llei by Bawl yn rhwyn,

mi arddolwn y gwyr hyny fel dylwn ar afyon mor gariadys a hyn ti

agat Grist, mi chwenychwn weled y kydwyni ar y may’r kythreylied

yny hofni ag yn kryny rhagddyn, ag y may’r engylion yny harddoli

8185 .#.b

Gwelwch fod y kythreilied yn kryny rhag y kydwyni llei by Bawl

yn rhwym, a’r engylion yny harddoli hwy, ag yny bregeth y .26. at

y bobol o Antioch yn llyn .#. May bedde’r gwsnaythwyr y gwr a las

ar y Groes yn fwy kyrchfa attyn [290v] na hal vn brenin, o blegid

8190 y brenin ar sydd yny ysgarled sydd yn dwad y gysany’r bedde yma,

ag yn rhoi y falchder heibio, may ef yn gweddio1 ar y saint ar yddyn

weddio drosto at Dduw, a’r neb y sydd yn gwisgo’r goron sydd yn

gwddio ar wnythyrwr tentes ag ar bysgodwr wedy marw .#.c

Gwneythyrwr tentes y doedd krefft S. Pawl, pysgodwr oedd Saint

8195 Piter.

Da oedd y byd hwnw pen oedd y brenhinoedd yn kysany y bedde

yn hwy, ag ynyr vn fan y dwad ef yn llyn .#. May � esgyrn y saint

yn stoppio ag yn poini’r cythreylied, ag y mayn yn dattod yr hain ar

y may’r kythreylied wedy rhwymo drwy rhwyme kreylon .#.d

8200 Ag yn yr vn man yn llyn .#. Pridd ag esgyrn ag ylw’r saint sydd yn

dryllio’r diawled, am hyny ny daeth neb er ioed y berindotta y weled

aAwst. De Civ. Dei, LCL, Ll. XXII, Pen. VIII, t. 238 bChrys. Hom. VIII in Ep. ad

Eph., PG LXII, 57 cChrys. Hom. XXVI in Ep. II ad Corin., PG LXI, 582 dChrys.

Hom. XXVI in Ep. II ad Corin., PG LXI, 583

1yn gweddio add. supra.
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llys brenin, ond llawer o frenhinoedd yn fynych aeth y berindotta y

weled gwedillion y saint .#.a

Ag yn llyn y may S. Chrisostom yny bregeth o Iuventius a Maxim-

8205 inus merthyrion yny diwedd yn dywedyd yn llyn .#. Am hyny moys-

wch fyned y’w gweled hwy yn fynych, moyswch dackly y bedde yn

hwy, a moyswch dwitsio y gwdillion hwy drwy ffudd fawr fel y gallon

wrth hyn gael peth bendithiad .#.b

Gwelwch yma fod S. Chrisostom yn dywedydmay ffudd fawr sydd

8210 raid y gael y gredy y gall Duw yn helpy ni [291] drwy wedillion y saint

ef. Am hyny y gellwch weled mor ddigwilydd yw’r Gwyr Newydd yn

dywedyd may o ddiffig ffudd Grist y may pobol yn rhedeg at weddill-

ion y saint y geisio help a nerth gantyn, onyd y drychwchi yma fel y

rydoedd Crist yny .9. pennod o fengil S. Mathew yn kanmol y wraig

8215 ddolyrys yn dywedyd .#. Os ka i gyfwrdd a hem y gadach ef mi a

fydda wych .#.c

Ag fel y darfu y vn S. Grigori symydo mynydd allan o’y le yn

gimint a bod yny alw ef yn hynod y’w ddynabod rhag llawer ereill o’r

vn henw Grigori Rhyfeddwr Wrth hynn y gellwch weled yn wir na

8220 dydiw’r Gwyr Newydd yny gweithredoedd (er na ddoydan hyny yn

ole) fod Crist yn Dduw am nall ef roi’r rhinwedd yma y’w ddysgyblon.

Ag ny chredan hefyd fod Crist yn abal y roi’r pwer yma y esgyrn

gwyr meirw, ie y gydechyn a gyfyrdde ag vn o’r esgyrn yma, os mwy

orchest yn hynn nag yny llall, mwya o glod y Grist ynyr vn nag yny

8225 llall.

Onyd pei bai’r gwyr Kytholig yn dywedyd fod y saint o’i nerth y

hynen, ag nyd trwy Grist yn gwnythyr gwrthe, yno yn wir y bydden

yn dwyn moliant Crist o ddiarno, ond yn gimint a bod y saint yn

gweithio’r cwbwl yn enw ag yn nerth Crist, pwy mwya a wnelo’r saint

8230 o wrthe, fwy fwy yw klod a gogoniant Crist, am y fod yn gallu nyd yn

aChrys. Hom. XXVI in Ep. II ad Corin., PG LXI, 583 bChrys. Hom. in SS. Mart.

Juv. et Max., PG L, 577-8 cMth 9:21
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inig wnythyr gwrthe, ond rhoi pwer y rai erill yny enw ef y wnythyr

y kyffelyb ne fwy. A hynn y may’r bobyl Gytholig fyth yny wnythyr,

mayn yn molianny Duw yny saint [291v] ag yn kydnabod y bwer ef

yny saint, ag yn dywewedyd gyda’r proffwyd Dafydd yn .67. laswyr

8235 .#. Gwrthfawr yw Duw yny saint, Duw Israel a rydd rhinwedd a

nerth y’w bobl ef, bendigedig a fo Duw .#.a

Dyma garol gwyr Cytholig, kydnabod pob dayoni yny saint y

ddyfod o ddiwrth Dduw. O blegid pei baechi yn gweled fel y gweles

i pen ddangosid ar rhyw Dywyl ychel es- � gyrn rhuw sant, chwi

8240 ag aech weled y bobl yn rhedeg vn ar ycha’r llall, y gael dwad llei

bai’r esgyrn, y gael kyfwrdd vnwaith a’i pedere a’r arch llei bai gorff

y sant. Ag wrth hyn y gwelwch fod y Cristnogion yny pen ola yn

gwnythyr pob gweithred da ag arddoliant y’r saint er mwyn Duw, a

hyn sydd yn dangos nerth a ffwer Duw yn fwy na dim megis ag y

8245 kawsoch glowed ymlaen llaw.

Wrth hynn y kewch weled mor ddi gwilydd yw’r Opiniadwr yn

dywedyd yn bod ni yn cymeryd y saint yn lle diwe. Onyd ny dydyn

hwy yn gwnythyr dim ond a wnaeth y tad hwy Vigilantus er es mil

o flynyddoedd yn erbyn y Crisnogion y byd, fel y may S. Sierom yny

8250 lyfyr yny erbyn1 ef yn dywedyd yn llyn .#.

.#. May Vigilantius (hyn yw gwiliadwr), gwell yr haydde y alw o

henw kysgadyr, yn agoryd y safyn bydyr drychefen ag yn dywedyd

brynti o’r brynta yn erbyn gwedillion myrthyrion santhyddiol ag yn

yn galw ni ar sydd yny mawrhay yn wyr llydylyd ag yn arddoli eidol-

8255 ied am [292] yn bod yn addoli esgyrn gwyr meirw [.#.]b Ond gwrand-

ewch beth y atteba S. Sierom y’r safyn bydyr yma yn yr vn lle yn llyn

.#. Rydymi yn arddoli gwedillion merthyried fel y galon y arddoli ef

er mwyn yr hwn ymayn yn ferthyried, rydymi yn arddoli’r gwsnayth-

wyr fel y gallo’r arddoliad y gwsnaythwyr syrthio ar y meistir hwy yr

aSalmau 67:36 bSierom, Cont. Vig., PL XXIV, 391

1r add. supra.
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8260 hwn sydd yn dywedyd .#. Pwy bynnag a’ch gwranwo chwi, mae yn

fy gwrando i .#.a,b

Ag y gael o honoch, weled y kelwydd hwy yma yn ole, y chwi a

gewch weled fod gwedillion y saint y mysc Cristnogion kyn belled

o ddiwrth bod yn ddiwie ag yn idolied a bod y gwedillion yma yn

8265 distriwio ym hob lle ag y delen yr holl eidolied.

Chwi a gawsoch glowed o’r blaen may cynn geni Crist na doedd

ffudd vn Duw onyd ymysc yr Iddewon, a ninne’r Gentilied y gid yn

arddoli llawer o ddiwie pawb a’y dduw ar neilldu gantho, rhai mywn

eidol o ddelw bren, rhai o bres, rhai o fettel arall, ag ym hob vn o’r

8270 hain y bydde vn kythrel yn dywedyd yddyn y chwedle a fynen yddynt

bob amser.

A ffen ddelen y fyned y ryfela nag y wnythyr dim mawr yny byd

hwy a reden at yr eidol yma y ofyn kyngor, ag fo roe’r diawl allan

o’r eidol yddynt rhyw atteb traws. Ag am fod yr eidolied yma ym

8275 hob gwlad, roedd yn mysc ni y Gentilied, yn vn wlad rhoedd duw

elwid Jupiter, mywn gwlad arall vn elwid Venus, [292v] yn lle arall

vn elwid Mars, ag felly ym hob gwlad roedd amal ddiwie ag amal

henwe arnyn. Ond ym hell cynn dwad Crist fo ddangosodd Duw

drwy eirie’r proffwydi y bydde yn amser Crist y mysc y Gentilied, na

8280 bydde son mwy am yr1 eidolied yma ond y distriwie ffudd Grist y

cwbwl.

A � hynn y may’r proffwyd Zacharias yny ddangos yn ole y ny

.11. pennod yn llyn .#. Yny dudd hwnw medd yr Arglwydd mi

ddystywia henwe’r eidolied o ddiar y ddayar, ag ny bydd mwy son

8285 am danyn .#.c

Fel y dwad y profwyd Ezechiel yny .30. pennod yn llyn .#. Hyn

y may yn Harglwydd yny ddywedyd, mi a ddistriwia yr eidolied, ag

aLc 10:16 bSierom, Cont. Vig., PL XXIV, 391 cRecte: Sech 13:2

1add. supra.
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a wna na bo vn eidiol ym Memffis .#.a A hyn a ddwad S. Pawl wrth

y Thesalonied, Gentilied ar a droyse ef y’r ffudd yny llyfyr cyntaf a’y

8290 bennod gyntaf yn llyn .#. Rhydychi wedy ych troi at Dduw o ddiwrth

eidolied, y wsnaythy Duw Byw a Gwir Dduw .#.b

Ond pei bay wir fod Dewi yn dduw yn yn mysc ni, a Beyno yn

dduw, ag Eigan Frenin yn dduw arall, a Ffedrog yn dduw arall, ag

fellu yr holl saint erill, pei bai wir hynn yn bod ni yn arddoli’r hain

8295 y gid yn lle diwie � fel y may’r Gwyr Newydd yn tayry arnom, nyd

gwir y ddwad y proffwydi a glowsoch o’r blaen yn doydyd na fydde

yn yn kof mo’r eidolied mwyach.

O blegid ny by er ioed er maint a oydden gymint o amal dduwie

ynyn mysc cynn Crist, ag y sydd o saint yn [293] yn mysc ag yn

8300 plith ni wedy’n gwnythyr ni yn Grisnogion. Os gwir yw bod y saint

yn ddiwie ynyn mysc ni gwaeth ydym y rwan na chyn yn bod yn

Gristnogion wrth y chwedel hwy, am na fwriason ddim ymmeth o’n

heidolied fel y dwad y proffwydi y gwnaen, ond yn newidio rhai o

eidolied am rhai eraill a chymeryd mwy nag ydoedd o’r blaen i’n

8305 mysc, o blegid os gwir y may’r Gwyr Newydd yny doydyd pen droyson

y ffydd Grist ny wnaython ond kymeryd dywie newydd, ag ydeiliad

a wnython eglwysi y’r gwyr a’n troes ni y ffudd Grist a’y1 gwnythyr

yn ddiwiey, o blegid pob eglwys a wneythbwyd yn yn plith may hi yn

dwyn enw rhyw sant, vn Dewi, vn Beyno, vn Garmon, vn Pedrock,

8310 vn Kynyd vn Kattwc, vn Dettu.

Ag fellu drwy holl eglwysi Ynys Brydain, ym hob amryw eglwys

roedd amryw dduw, os gwir y ddoydan hwy. Rhaid y chwi ddywedyd

y naill ai hyn gyda’r Gwyr Newydd a dywedyd hefyd ddarfod y’r proff-

wydi a glowsoch ddywedyd kelwydd a ffroffwydo yn ffalst y distriwie

8315 ffydd Grist yr holl eidolied, y peth ny ddwed Criston yny byd, ne

rhaid y chwi ddywedyd gyda’r saint a S. Sierom ag eraill, na ddarfy

aEsec 30:13 b1 Thes 1:9
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y’ch henafiaeth pen y gwnaed yn Gristnogion wnythyr yr eglwysi

yna y’r saint [293v] yn lle duwie, ond y bod yny gwneythyr yddyn

er anrrydedd y vn Duw, er anrrydedd y’w meistir Crist a ddarfy’r

8320 saint yma y brygethu yny mysc dan wneythyr amal wrthe drwy ras

a nerth Duw. Ag o ran hynn y weddio arnyn am y bod mor gar-

iadys gar bron Duw, ag y foliany Duw yny saint y gwneython yr holl

eglwysi ar henwe’r saint.

A � hyn sydd wir, onyd ef rhaid y chwi ddywedyd na daeth

8325 neb er ioed y’r nef ar a wnaeth eglwys, o blegid nyd adwen i eglwys

ynyn gwlad ni na bo wedy gwneythyr er anrrydedd y ryw sant, fel

y may y henwe yn hwy yn dangos hyd y dudd heddiw Llan Ddewi,

mewn llawer man Ynghymry ag oedd yny alw penn saint Kymry,

Llan Eigan, Llan Vihangel, Llan Veyno, Llan Gowrda, Llan Bedrock,

8330 Llan Vair ynghant o fanne.

� Dyma’r hen ffudd, dyma’r ffudd a roed y chwi pen ych gwnaed

yn Grisnogion, yny ffydd yma y darfu adilad pob eglwys a gwnythyr

pob dayoni ar sydd o’y weled er y dechread hyd yr awr hon.

Onyd y gael o honochi weled yn ole may gwedillion y saint, esgyrn

8335 rhai meirw, a’r ffudd yma a ddistriwiodd yr holl eidolied, dyelltwch

megis ag y klowsoch o’r blaen fod ymysc y Gentilied gythrel ym hob

eidol yn dywedyd yddyn lawer o bethe [294] a bod hefyd y dynion

ar ydoedd yny gwsneythu lawer o honyn yn kymeryd arnyn fod yn

broffwydi y ddoydyd y peth a ddele ar y hol yn hwy.

8340 O blegid fel y by gan Dduw broffwydi yn dywedyd y gwir, fellu

y by gan y Diawl y broffwydi ynte yn dywedyd y celwydd, ag fel y

roedd amser Crist yn dwad nesach nesach, roedd y kythreilied yn

gweled y bydde raid yddyn adel y Gentilied am y distriwid y noythod

hwy o’r1 eidolied.

8345 A hynn y may S. Awstyn yny ddangos yny .8. lyfyr a’r .26. pen-

1add. supra. yr.
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nod o Gaer Dduw, llei may ef yn dangos fod kyn dwad Crist vn o

broffwydi y Diawl yngwlad yr Egiptians yn dywedyd yn drist ag yn

drwm y dawe yn amser Crist wasgar ar yr eidolied ag y bydde raid

y’r kythreylied ddieink ymeth.

8350 A ffara fodd medde ef y distriwid y diafled yma yn wir drwy esgyrn

rhai meirw drwy fedde saint Crist y gyrrid yr holl ddiawled y ffo.

Dyma fel y may Saint Awstyn yn dangos geirie y proffwyd yma yn

dywedyd yn drist ag yn drwm yn llyn: .#. Ynyr amser1 hwnnw (yn

amser Crist y mae yn meddwl) y bydd y tir santaidd yma Egipt, ar y

8355 sydd y rowan yn isteddle y’r diwied ag o’y templs hwy, yno y bydd ef

yn llawn bedde gwyr meirw .#.a Gwelwch faint oedd kwyn proffwyd

y Diawl y bydde’r wlad llei roedd kimint o ddiwie [294v] hyn yw o

ddiawled, yn llawn bedde gwyr meirw saint Crist, fel na bydde ddim

mwy o’r lle i’r diawled o blegid ny allan gordio dim a’r saint fel y

8360 kewch glowed mwy yn ol hyn.

May S. Awstyn yn dangos ynyr vn fan y geirie yma .#. Dolyr y

cythreylied oedd yn dywedyd yny proffwyd yma, am y bod hwy yn

cwyno fod y poyne yn hwy yn agos ar a fydde raid yddyn y ddiodde

wrth wedillion merthyrwyr .#.b

8365 � Ond y gael o honoch weled hyn yn wiriach ag yn sickrach

fod kyrff y gwyr meirw yn peri’r holl ddiawled dewi a’i siarad ag yn

distriwio y nythod, fel y klowsoch gwynfan y proffwyd hwy, mi a

ddangosa y chwi vn sampal o gorff vn gwr marw elwid Babilas esgob

o Antioch a merthyr, may S. Crisostom yny lyfyr yn ysgrifenny ystori

8370 yma, ag ys- °doriawr arall Socrates yny .3. lyfyr, a’r .16. pennod Ystori
ddayonys

sydd yn dangos yr ystori yn llyn. .#.

.#. Iulian yr2 emerodr a fyse vnwaith yn Griston, ag yno fo wrth-

ododd y ffudd ag aeth kyn belled ag y byse bella er ioed y gredy

aAwst. De Civi. Dei, LCL, Ll. VIII, Pen. XXVI, t. 130 bAwst. De Civi. Dei, LCL, Ll.

VIII, Pen. XXVI, t. 138
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y lawer o ddiwie, ag y arddoli eidolied a diawlied yndyn. Yno y

8375 gorchmynoedd yr emerodr yma wedy yddo fyned cyn belled a hyn

agoryd templs y’r eidolied yn Antioch, a ddyrfase y’r Crisnogion erill

y skowrio yn lan o ddiwrth eidolied drwy ddwyn yno [295] wedillion

y sant yma Babilus fel y may Sozomens yn ysgrifenny. Ond pen

orchmynoedd yr emerodr drwg yma y hagoryd drychefen y arddoli’r

8380 diafled eilwaith fel y basen o’r blaen, ef aeth ar frys y ofyn kyngor

yddy dduw /Apollo/ ar a fyse ef yny arddoli yny lle elwid (Daphne)

o’r tu allan y gayre’r dref Antioch, ond ny roes y kythrel ar oedd yn

tario yny deml hono atteb yny byd y’r amerodr rhag ofen y gymodog

Babilas, korff yr hwnn ydoedd ynomywn arch. Yr emerodr pen wyby

8385 ef na fidde y dduw ef y diawl Apollo atteb rhag ofen S. Babilus ar yr

oedd yn rhy agos atto ag na bidde wedyd, ve a orchmynoedd fyned

a chorff y sant yn gwitt allan o ddiyno fel y galle y dduw ef gael y

barabl o newydd y siarad.

Pen glyby’r Cristnogion o Antioch hynn o orchymyn, hwy a ddoython

8390 yno gwyr, a gwragedd a fflant dan nitio o wir lywenydd, dan gany

llaswyre hwy ddygyson gorff y sant o Damphe y’r dref, ag fel y may

Sozomens yn dangos, hyn y roydden hwy yny gany wrth fyned a’r

korff allan, o’r .96. yn llyn .#. Diwedd drwg y bawb ar afo yn ardd-

oli diwie wedy gwneythyr a dwylo, ag y sydd yn bostio yny heidolied

8395 .#.a,b

Gwelwch na alle’r eidolied a’r amal ddiwie yma gordio dim a chyrff

y saint mirw, gwelwch gowydd y Cristnogion wrth gario korff y sant,

belled oydden o ddiwrth [295v] arddoli llawer o ddiwie, yn wir y

Gwyr Newydd ar y sydd yn ysgwrio’r eglwysi yn Lloyger o gyrff a

8400 gwedillion y saint, ag yny llosgi, ny dydyn yn gwnythyr dim lai nag

a wnaeth yr emerodr yma. Hynn yw � mayn yn agoryd y dryse ag

aSalmau 96:7 bSocrates Scholasticus, Hist. Eccl., PG LXVII, 426
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yn rhoi1 rhydddid y’r diawled y dwad ailwaith yny mysc, wedy bwrw

heibio wedillion y saint a’i delwe.

Yn hynn y mayn yn gwnythyr pleser mawr y’w meistyr y Kythrel

8405 ag yn gwnythyer wrth y fodd ef, hynn a ddwad S. Sierom yny amser

ef yn erbyn Vigilantius a’i gwmpayni, ynyr .28. lyfyr o’r proffwyd Esa

yny .5. penod a .60. yn llyn .#. Fo dufoedd eres dyddie yn Ffraink

opiniadwyr dan feistir penffol, yr hain y sydd yn gochel eglwysi’r

merthyrion, ag ynyn gochel nine ar sydd yn gweddio yno fel petten

8410 ni yn fydron, ond ny dydyn hwy yn gwnythyr mo hynn yn gimint

a’r diafled ar y sydd yn tario yndyn hwy, yr hwn ddiawled ny allan

ddiodde nerth ag ysgyrsiad y llydw bendigedig .#.a

� A hynn y may S. Awstyn yny ddangos yny .42. llythyr at y

/Mandarenses/ ar oydden yn bobol anffyddlon ag yn addoli eidolied,

8415 yno y may S. Awstyn yn dangos yddyn may’r gwyr meirw sydd yn

gorchfygy y duwie yn hwy ag yn peri bwrw y lawr y heglwysi yn hwy

llei roedd yr eidolied, a bod brenhinodd [296] a gwyr mawr o bwer

ar a fasen pen oydden anffuddlon yn lladd Cristnogion ynghwryl

eidolied, pen wnelid yn hwy yn Gristnogion drwy orchfygy o wyr

8420 meirw yn hwy y bydden yn tafly y corone y lawrwrth fedd pysgodwr,

hwnn oedd S. Piter y gydnabod fod Duw yn nerthol yny saint, yny

troi yn hwy o ddiwrth eidolied ag amal ddiwie y wsnaythy vn Duw

o’r nefoedd.

Ond gwrendewch eirie S. Awstyn yny fan hono yn llyn .#. Yn wir

8425 chwi a welwch eglwysi ych eidolied rai o honyn yn syrthio heb neb

yny mendio, rhai wedy bwrw y’r llawr, rhai wedy kay, rhai wedy troi

y ryw bwrpas arall, a’r eidolied y hynain y naill ai wedy torri, ne y

llosgi, ne wedy kay y mywn yn glos ne wedy distriwio yn gwit, a’r

gwyr nerthol o’r byd yma (brenhinoedd ag erill) yr hwnn wyr oydden

8430 vnwaith yn hel Crisnogion ynghweryl yr eidolied, chwi a’y gwelwch

aSierom, Commen. in Esaia., CC LXXIIIA, t. 747

1add. supra.
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hwy y rowan wedy gorchfygy a’i dofi drwy Grisnogion nyd yn ymladd

yny herbyn, ond trwy Grisnogion meirw. A’r gwyr nerthol yma wedy

y wyr meirw y gorchfygy yn troi y nerth a’i kyfreithie yn erbyn yr

eidolied, ar y roydden o’r blaen yn lladd Cristnogion yny cweryl, a’r

8435 emerodre pennaf yn rhoi y goron ar lawr ag yn gweddio wrth fedd

pysgodwr Peder. Hyn y gid a ddarfy’r Sgythyr Lan [296v] dangos

ymhell o’r blaen kyn dwad hyn y ben .#.a

Gwelwch may’r gwyr meirw a ddistrywiodd yr holl eidolied ag y

orchfygodd yr emerodre nerthol, ar ydoedd yny lladd yn hwy yng-

8440 hweryl yr eidolied, ag yn peri yddyn droi nerth a’i kyfreth yn erbyn

yr eidolied a submittio y goron gar bron bedd pysgodwr, a merkiwch

fod S. Awstyn yn dywedyd fod yr Ysgythyr Lan wedy dangos y doe

hyn y ben yn hir ag ym hell o’r blaen kynn y ddwad.

� Onyd y gael o hanoch weled yn well mor nerthol ydiw gwedill-

8445 ion y saint yn erbyn kythreilied, mi ddangosa y chwi y peth a welis

i a’m llygaid ynghylch y matter yma. Rydoedd y flwyddyn yma o

Oydran yr Arglwydd °.1574. wraig mywn tref elwid Valentine .14. Ystori fawr y
dylid y markio

milltir ne ynghylch hyny o’r fan llei royddwn yn tario, a’r wraig

yma y rhydoedd kythreilied lawer wedy entrio yndi y’w thrwblio hi.

8450 Fel y may Duw yn fynych yn diodde y gythreilied gosbi Crisnog-

ion yny modd hwnw, fel y may yn amal mywn gwledydd Crisnogawl

gythreilied yn tryblio pobyl yny kyrff yn fwy o lawer nag mywn gwled-

ydd anffyddlon ag ymysc opiniadwyr, o blegid yn Rhyfain llei may

mwya defosiwn ag yn y gwledudd erill Cristnogawl odid amser na

8455 bydd dan law yr yffeiriaid rai ar y fo gythreilied yny tryblio, y wraig

yma ar y rydoedd y kythreylied yny thrwblio ag yn [297] ockiwpio y

chorff. Rydoedd llangkes o forwyn ddiwiol o ferch y’r wraig yma, ar

ydoedd yn tendio ag yn ymglyddy y mam, pen fay’r kythreylied yny

thryblio, a’r forwyn ymawedy dysgy gan yr yffeiried roi gwenwyn y’r

aAwst. Ep. CCXXXII Maud., PL XXXIII, 1028

296



8460 kythrel, pen fydde yn afreolys fo gymere’r forwynig ddwr bendigaid

ag y tafle ar y mam.

Yno y gwnaeth hi y kythrel yn elyn pyr iddi hithe, ag y ddwad y

kythrel wrthi ony ffeidie hi a roi kimint o ddwr bendiged yddo y doe

ef ag a entrie yndi hi, ag felly y gwnaeth ef, fo entrodd o honyn lawer

8465 o filoedd y’w chorfff hi, a llawer erill yny mam hi. Yno y rayd a’r fam

ag a’r forwyn y Gambrae, tref yng hylch dwsing o filltyroedd o’r dref

elwid (Valentyne) lle y royddwn ni yn tario.

Fo eythbwyd a’r fam a’r ferch y Gambray am fod yr esgob yn tario

yno, yr hwn a bwyntiodd y fam y du llei roedd brodyr llwydion, ag

8470 yno y by hi dros hir o amser, ag vn o’r brodyr beynydd y consirio’r

kythreylied y fyned allan. A’r llankes a barodd yr arch esgob y dwyn

y’w blas ef, ag y bwyntiodd vn o’r brodyr dyon ar oedd yffeiriad ag

y Scot o enedigeth gemeryd poen y gonsirio’r kythreylied ar ydoedd

yndi, ag felly y gwnaeth bob dudd yn dyfod y gappel yr esgob ag yn

8475 dywedyd y fferen yn gyntaf, ag yno fo ae [297v] yng hylch consirio’r

kythrel, ag yn y dechreyad fo ofynnodd y’r kythrel pennaf ar oedd

yndi hi pam y rydoedd ef yn tryblio llangkes onest Gytholig, a ffam

na dae ef o’r dday at yr opiniadwyr anffyddlon y’w tryblio yn hwy.

� Yno yr yteboedd y kythrel fod yr opiniadwyr yn ffryndes yddo,

8480 ag na bydde raid yddo mo’r rhyfela a hwynt ddim, ag yno a ffob

amser ar ol hyny pen ofynnwyd yddo pam y rydoedd yn tryblio’r

llankes a ffeth y roedd yny herbyn hi yny roi, ny doedd gantho ddim

y ddywedyd na doedd hi kynn ddifeied morwyn aglle vn fod, ag na

doedd achos yny byd yddo y thryblio ond am y bod hi yn rhoi yddo

8485 wenwyn (yn meddwl y dwr bendigaid).

Fo gyffesodd fod yny forwyn lawer o filoedd o gythreilied, yn

gymint a bod yno bedwar ar higen o gaptenenied, ag a wnayd yddo

o’y anfodd drwy nerth Duw a gweddie y saint gyffesy henwe pob vn

o’r captenied a’r capten pennaf ar y cwbwl elwid Cornelius, roedd
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8490 llawer o filoedd dan law pob capten.

� Ag na rhyfeddwch y gall fod kimint a hyn o honyn yn vn corff,

o blegid ny dydiw kythreylied mwy nag engylion o nattyr corfforol

yny byd, fel y bo rhaid yddyn le o’i holl gorff. O belegid pei bain hwy

gorfforol er bychaned a fydde y kyrff yn hwy a lanwen vn korff yny

8495 diwedd, ond natiriaeth ysbrydol y sydd yndyn yn gymint ag y gall

mil o filoedd o honyn fod ar le mor gynwys a min kyllell. [298]

A’y natyriaeth hwy hefyd yw pen ddel vn y ockypeio vn korff fo

eilw lawer nyd y chydig o’i gydmithion y’w helpy y wnythyr y lle yn

gydarnach.

8500 Megis ag y gellwch weled ynyr yfengil fod legion o honynmywn vn

dyn fel y gwnaeth Crist yddyn gyffesy, a legion sydd lawer o filoedd,

ond roedd o honyn gimint na doedd bossibl y cael hwy allan ar vn-

waith. Ond bob dydd roedd y brawd du yma yr Scot yn dwad y’r

cappel, yno y dyge ddwy o chwiorydd o grefydd y llangkes o blegid

8505 yr hain ydoedd yny chadw hi y nos a’r dudd y bydde yny cappel yn

wastad ond pryd kinio a swpper.

Ag ar Dduw Gwyl Fihangel ddiwetha yn yr vn flwyddyn ag y glyw-

soch fo happioedd ymi fod yny dre1 hono, ag eythym y’r cappel yma

y edrych ar y llangkes yma, a’r cappel ydoedd gappel Mihangel. A

8510 hynn y gid ar y glowsoch ag agewch y glowed o hyn allan a welais i

a’m llygeid, o blegid pen welais i yny dref y tro kyntaf ar Dduwgwyl

Fihangel y peth mor rhyfedd mi a deriais yno dros wythnos, ag a

ddeythym y’r cappel bob dydd, ag ysgrifennis yno a’m llaw fy hynan

yn barod bob peth ar y welais ag ar glywais yn rhyfedd o fewn yr

8515 wythnos honno yn gywir bob gair. Ond ny allafi ddangos y chwi

yma y cwbwl, ond peth chwi gewch y glowed.

Ar Dduw Gwyl Fihangel fo ddayth y llankes y bore y’r cappel ag

aeth yn gyntaf gar bron y thad enaid y [298v] <wnythyr> y chyffes,

1add. supra.
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yno y dechreyoedd y kythreilied grio fel llyffaint yny bol hi fel y galle

8520 bawb y klowed, a hyn oedd y geisio rhwystro y ffwrpos da hi wrth

gyffesy.

� Ond fo orchmynodd y brawd yddyn yny man fod yn llonydd yn

enw Duw a Mihangel, a ffeidio a rhwystro y gorchwyl da hi, ag fellu

y gorfu yddyn. Yno wedy fferen hi a ddoyth at yr allor y gymeryd1

8525 korff y Harglwydd, ag yno hefyd y dechreyson grio fel llyffaint ond fo

gwharddoedd hwy yny man. Ag yno hi gymeroedd y Harglwydd.

Ag na ryfeddwch y bod hi yn gallel hyn y gid mor lonydd, o blegid

ar vn gair a ddywette yr yffeiriad fo wnay yddyn fod yn llonydd, a

ffob amser fo gorchmyne hwy y gid y fyned y’r bys bach o’r droed

8530 asw a thario yno heb dryblio mo’r llangkes hyd ony alwe ef arnyn

y’r pen ag y’r wyneb. A thryfayn yny bys bach allan o’r wyneb fo

fydde’r llankes� yngolwg pawb yny gwedd y hynan, yn sobor ag yn

ddiwiol, ag yn gweddio yn wastad am help gan Dduw a Mair.

O blegid er bod y kythreilied yny chorff hi roedd y henaid hi kynn

8535 laned a’r enaid glana heb fod yddyn bwer yny byd arno. A’r modd

ag y royddyd yny consirio hwy ydoedd yn llyn: .#. [299]

Roedd gan yr yffeiriad lyfyr yn llawn gweddie da ar Dduw ag ar y

saint, yno y roedd yr arch esgob gar bron wedy peri dwyn yno flwch

a’i loned o ddarnie bychan o esgyrn ne o ddannedd rhyw saint.

8540 Ymysc llawer o wedillion saint roedd yno hyn yn hynod ag y

glowsoni y henwi ag ar a welson ddarn o asgwrn o S. Sebastian, darn

arall o vn o’r vnmil ar ddeg forynion a ddoyth allan o’n gwlad ni ag

a’y ferthyrwyd hwy ynghylch Cwlen llei may’r rhan fwya o’y penne

hwy etto, roedd yno ddarn o asgwrn o S. Genovefa, o S. Marthin,

8545 peth o ddayar Mynydd Olived, peth o ddayar o’r fan lle kladdysid

Crist, tia chimint a lled f’ewin i o grys S. Tomas Moore a dorred y

ben yn Lloyger am bw beth chwi wddoch yr achos, nyd rhaid mo’y

1gy add. supra.
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ddywedyd.

Yn gyntaf fo ddyweder yr yffeiriad lawer o wersi diwiol, yno y

8550 kymere ddwr bendigaid ag a’i tafle dair gwaith ar y forwyn ag ar yr

holl bobol ar oedd yno, a’r forwyn ar y glinie yn gweddio yn ddiwiol

ar Dduw a’r saint, ag ny welechi ddim rhagor rhyngthi ag vn arall

yn yr holl amser yma.

Onyd arol llawer o weddio a galw ar y kythreylied y’r pen ag y’r

8555 tafod y atteb ag y fyned allan, fo ddoe’r ffeiriad ag y gymere vn o

esgyrn bach y saint ar oedd yny blwch ag y alwe arnyn y’r pen drwy

nerth Duw a’r holl saint, ag yn enwedig drwy nerth y sant ar oedd

yn eiddo’r asgwrn [299v] hwnnw, ag y ddalie’r asgwrn goferbyn a’y

llyged hi. Yno yny man y doe’r kythreylied y’r pen ag y kaech weled

8560 yr � yr wyneb yn chwyddo, a’r llyged yn edrych yn anferth a ffob

peth gwrthynach na’i gilydd fel y bydde ar ddyn ofyn edrych ynyr

wyneb.

Yno ny bydde na chof na synwyr gan y llangkes, ond y kythrel yn

okypio y ffymp synwyr hi dry fayn yny pen. A ffen roid y darn asgwrn

8565 yny safyn hi, ne yn safyn y kythrel, o blegid ef oedd yn ockypio’r holl

wyneb ag yny droi ef allan o’y lvn a’y wedd, yno yny man y syrthie’r

forwyn ne’r kythrel yny forwyn y’r llawr yn ol y chefen, drwy’r fath

nerth ag y bydde raid roi llawer o glystoge o’r tu kefn yddi y dderbyn

y ffen hi rhag y briwio, fel y roedd y kythrel yn keisio gwnythyr gore

8570 ag alle y dorri asgwrn y ffen hi wrth syrthio, fel y dwad ef yn fynych

gar yn bron ni y torre asgwrn y ffen hi kynn ymado, ond trechach

oedd Dduw a’y saint ar a’y llestyriodd yddo gael mo’i wyllys.

� Ny doedd y kwymp ar y rydoedd hi yny gael onyd o ddiar y

glinie yn ol y chefen ar lawr yr Eglwys, ag etto roedd yn gorfod roi

8575 klystoge y dderbyn y ffenn hi, ag heb law hyny rhwymo o amgylch y

ffenn hi rol o frethyn wedy stwffio a gwlan, ond er hyn y gid y weled

malais y kythrel wrth gwympo hon yn fynych, ny wnai ef y’r penn
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syrthio yn ynion ar y klystoge, ond ef a roi iddi ergid wrth [300]

syrthio, fel ag y pare y’r pen syrthio yn fynych lathen yn weid o’r

8580 naill du y’r klystoge ar y llawr kaled. Yno y pwyntied day y fod ar y

glinie o bobtu y’r klystoge yn erbyn y pen rhag ofn y’r kythrel y daflu

dros y klystoge. Fo fyddid yn rhoi ynghylch .24. o’r fath gwympe a’r

rhain1 y’r kythrel bob hanner diwarnod ag ar bob gwaith fo fydde

rai o’r man gythreilied yn myned allan o’y hanfodd.

8585 O blegid dyma fel y gwna’r captenied pen fo rhaid yddyn o wir

boen yrry rhai allan, yn hwy yrran yr hai llesga yn gynta a’r capten

y fydd yn ola.

Y rydoedd serten o filoedd dan bob vn o’r pedwar capten ar higen,

ag o bob llu o honyn pen ddele’r kwbwl allan ond y capten o’r lly

8590 hwnw, fo fydde raid y’r capten hwnw fyned allan yny pen ola. Dry

fym i yno f’aythe’r holl gaptenied allan ond y pennaf elwid Corneliws

fel y klowais ef yn adde, o blegid pen ddel ef y’r wyneb ag y’r tafod

ef a siariada, ag y atteb o’y anfodd y gwestynie ar a fynnir yddo.

Ond fo fydde ar y neb a fynnechi ofyn y tro kyntaf a’i klowe ef

8595 yn siarad rhag mor anferth ydoedd y lais ef, ny doedd ddim tebig

y lais y llankes fel y bydde hi yn siarad pen ele’r cythrel allan o’r

pen, am y bod hi yn llangkes rowiog, lonydd, ddistaw a llednais,

ond pen ddywette ef fo fydde y lais mor anrrygar, mor ywchel mor

swirl [300v] ag mor donnaidd ag y galle bawb y nabod wrth y barabl

8600 ag ar bob cwymp ar a roid yddo y rai serten o honyn allan o’r korff,

ond ny doydden ni yn gweled dim o honyn yn myned allan.

� Ond y rydoedd hi yny gweled yn fynycha yn wrychion o dan yn

saythy allan o’i safyn hi yn goch, weithe y bydden yn wnion, weithie

yn wyrddion, ag yn fynych ar bob cwymp y caen nine glowed y fath

8605 greglais ag y bydde ofn ynghalon y neb y glowe y fath lais wedy

dyrfydde gwympo’r kythrel drwy roi asgwrn sant y ny safyn ef.

1Wedi’i ddilyn gan yr.

301



Er myned rhai o honyn allan etto fo fydde rai eraill yn ockypeio’r

wyneb ag yny ddal mywn llvn anferth, hyd ony fwrie’r yffeiriad allan

o bint pot agos y bintied o ddwr bendiged yny safyn hi ar bob cwymp,

8610 yn gimint a’i bod hi yn kynhwyso galwyn o ddwr bendiged ar fyr o

spas, yn gimint a bod krykied o ddwr bendiged yn wastad wrth law’r

yffeiriad.

� Ag yno ar ol y ddiod yma y rhede’r kythrel o’r pen y’r korff

y wayred ag yno y doe’r llangkes yny gwedd y hynan ag y kodid hi

8615 ar y thraed, ag yno y siarade yn sobor ag a fynege bob mynedyn

ar a welse wrth gwympo. Weithie hi a’i gwele hwy wrth fyned allan

megis yn hydeg hyd y parwydydd o’r pen ywchaf y’r pen isaf y’r

cappel, a ffen dwad hi hyn fo ddoyth yr arch esgob ag a daflodd

ddwr [301] bendigaid yny manne hyny, a hyn oedd foregwaith yn

8620 fore, ond drwy’r dudd hwnw ny doedd vn o honyn yn beiddio myned

mwy ffordd honno, onyd myned allan yny pen isaf y’r eglwys.

Ag y gael o honoch weled rhinwedde pethe wedy bendigo, hyn

oedd rhyfedd gen i weled fo gymere’r esgob gannwyll gwyr pen fai’r

kythrel yny penn ag y nyne, ag a arche yddo y chwythy hi allan a’y

8625 diffod, ynte a’i diffode mor nerthol ag na chaech weled ond yn bring

ol tan ar y ganwyl gan mor grif oedd y chwythad.

Onyd pen dyrfydde y’r esgob fendigo’r gannwyll yma, a’i dal wrth

safan y kythrel ag erchi yddo os galle y diffodi, ny alle er dim ddiffodir

mo’r ganwyll wedy bendigo, hyd ony roe’r esgob gennad yddo, yno y

8630 galle y diffodi, yn gwit y klen y maes.

A’r cwymp kyntaf ar y welis i y roi yddo ar Dduwgwyl Fihangel

kynn rroi’r vn o’r esgyrn yny safyn ydoedd drwy fara bendigaid. Yn

llynn y roydden yn trwisio’r bara yma y’r kythrel, hwy a oleyen gan-

nwyll gwyr fendigaid, ag yn fflam y gannwyll1 yma, hwy ddalen daf-

8635 ell o fara ony bydde cynn ddyed2 a’ch esgid chwi, yno y gorchmynen

1y add. supra. 2add supra.
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y’r kythrel agoryd y safyn yn llydan, fel ag y gwnae yn fawr yn erbyn

y wyllys, yno y sange y dafell yma yn grwn gyfa yny safyn ef, ag y

baren yddo y ffytta, ag a rhoen yddo ddiod1 o ddwr bendigaid ar

[301v] <ar> y ol, a hyn a wnaeth y lawer o honyn fyned allan ar y

8640 kwymp kyntaf, o blegid ny allen ddiodde mo’r sir yma. Yn fynych

wrth stwffio y safyn ef a’r bara yma, ag wrth fwrw dwr bendiged ar

y ol kyn� fynyched y gofyne’r ffeiriad y’r kythrel ai da ydoedd y sir

honno, yno yr atebe ynte may gwan ydoedd y sir hono yddo ef, ond

roedd hi yn dda y’r llankes.

8645 Ag yma chwi ellwch ryfeddy er maint o fara ag o ddwr bendiged

ag oyddid yny fwrw yny safyn hi y’r kythrel, etto pen ddele’r llankes

y’w gwedd y hynan ny wydde hi ddim o ddiwrtho na’r bara na’r dwr,

o blegid fo fydde amhossibl yddi hi pe bai yny gwedd y hynan gyn-

hwyso gimint o fara a dwr, ag yn enwedig o’r fath fara a hwnw heb

8650 y glywed yn y stymog a’y flas yn chwerw ag yn wrthnebys yny gene.

Ond yn ol y kwymp cyntaf wrth y bara yma, fo gymeroedd yr

yffeiriad y blwch llei roedd wedillion y saint ag yno bob yn vn bob

eilwaith yn ordor vn yr ol y llall y roi ef yr esgyrn yn safyn y kythrel,

ag yno yny man y syrthie yn ol y gefyn, ag y rae serten o honyn

8655 allan, ag wrth rhoi yr esgyrn yny safyn ef dyma’r fath eirie a fydde’r

� ffeiriad yny ddywedyd:

Dydi ysbryd drwg a’th holl gwmpayni ar sydd yn tryblio corff y

llankes yma, rwi yn gorchymyn y chwi yn bennaf drwy awdyrdod a

nerth Duw, ag yn ol hyny [302] drwy awdyrdod a nerth holl saint a

8660 santese nefol, ag yn enwedig y sant ne’r santes yma y’r hwn y may’r

gronyn asgwrn yma yn perthyn, y chwi fyned yn gwit allan o gorff y

llankes yma heb wnythyr dim aniwed yddi hi nag y neb arall ar sydd

yma yn bresennol. Ag ony dewchi allan drwy’r awdyrdod y glywsoch

o’r blaen rwi yn dybly ych poyne chwi yn gan mwy nag y rydoedd o’r

1o add. supra.
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8665 blaen yn vffern .#. Ag yn ol y geirie yma fo roe’r asgwrn yny safyn

ag yno fo gwympe yn gwit ag ae serten o honyn ymeth.

Ag y gael o honoch weled nerth gwedillion y saint, merkiwch fod

rai o’r esgyrn kimint ag na daen y’w safyn hi, o blegid roedd yno

vn asgwrn braych y vn o’r vn mil ar ddeg o forynion o Gwlen wedy

8670 weithio mywn arian ag o’r naill du wedu roi gwydyr drosto fel y gellid

y weled trwy’r gwydyr.

Onyd pen cymered y fraych yma gyntaf a’i dal wrth lyged y cythrel

pan oedd ef yny penn, yny man ny alle gydfod edrych ar yr asgwrn,

onyd syrthio y lawr y nol y gefyn megis y bydde yn arfer pen fydden

8675 yn myned allan, a ffen elid y roi’r esgyrn yny safyn ef, chwi a gaeth y

glywed mewn lais angrhsgar yn bloddio dan ddoydyd wrth yr yffeir-

iad,rwy ti yn fy chwarthorio i ddwyd ti yn fy mriwo i. O wir angerdd

y poyne ar oedd yny chwanegy arno oran gwdillion y saint ny [302v]

<alle dewi nas> cyffesse’r gwirionedd. Hefyd y gael o hanoch weled

8680 rhinwedd y gronyn lleia ar a fo yn perthyn y wsanaeth Duw.

� Mawr oedd geni weled hyn, pen ganfy’r esgob fod y kythrel

bob amser yn cwympo wrth roi esgyrn y saint yny safyn ef y gael

y dryblio ef yn fwy, fo baroedd o hyny allan y bedwar o wyr cryfion

ddal y corff wrth roi’r esgyrn yny pen rhag y gwmpo y lawr y gael

8685 yny modd hwnw boyni’r cythrel yn fwy, pryd na chae ef ochel nerth

a rhinwedd yr esgyrn wrth gwympor y’r llawr.

Ag yn wir roedd yn ddigon o boen y’r pedwar gwr yma er y cryfed

ddal y corff yny breichie rhag kwympio gan nerth y kythrel yn keisio

y fwrw y lawr o wir angerdd y poyne.

8690 Ond y ddangos fod rhinwedd ar bob peth ar sydd yng hylch yr

yffeiriad wrth wedyd y fferen, pen welodd yr yffeiriad fod mor dryblys

a hyn y’r gwyr yma ddal y corff rhag cwympio, ef archoedd yddyn

adel yddo ef y hynan rywlio’r cythrel, ag fo wnay yddo er y ddannedd

sefyll heb syrthio, o blegid fo gymerodd y gwr y stola o ddiam y
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8695 wddw ag a’i rhwymodd am wddw’r llangkes o’r pen arall am y wddw

y hynan. Ond fo lestyriodd yn ore a galle ar y pen cyntaf roi’r stola

o bob tu y’w wddw, etto o’i anfodd [303] fo orfy yddo y godde, ag yn

wir llei roedd y pedwar gwr o’r blaen yn kael lloned y breichie y ddal

y korff rhag syrthio, roedd yr vn ffrir lleyg yma a’i stola yny ddal ef

8700 fel nalle stentio.

A hefyd ny doedd ar bob cwymp yn rhoi gwedillion y saint yny

safyn onyd ar gwrs ny cheisie ond pydere y ddyrfyse y Bab Rhyfain y

fendigo, a’r pedere yma weithie yn inig a frathe yny safyn ag a wnay

yddo gwympo ag gyrry rhai ymeth yn wastad.

8705 Ag yn wir roedd yno vn kythrel o’r captened elwid Goni, hwn ny

alle ddiodde mo’r pydere yma yn anad dim ag weithie pen arche’r

ffeiriad yddo goryd y safyn y dderbyn esgyrn y saint nyd agore mo’y

safyn er ellid yddo yn fynych, ag yno y rhoe’r ffeiriad y law ti agat

y wregis y geisio y bydere dan wedyd wrtho y dangose yddo degan

8710 a wnai yddo agoryd y safn. Yny man rhag o fan dwad a’r pydere fo

gore y safyn bydyr cyn lletted ag y mynnyd yddo.

Dyma rhinwedd mawr ar bethe bendiged, ar bydere, y peth casa

ar all fod gan y Gwyr Newydd, ond gwelwch wrth hynn dybycked

ydyn y’w meistir Goni y kythrel. Onyd y ddwad at y peth a wnaeth

8715 ymi ysgrifeny hynn y gid gronyn bach o grys .S. Thomas Moore1 ar

y fyse am dano ef pen dioddefodd ef ny doedd ond yn brin kyfled a

lled f’ewin i, ag y roedd hwn kyn fychaned ag [303v] na roe’r yffeiriad

ddim o hono yny safyn fel y bydde yn arfer roi gwedillion y saint erill

onyd ar bappyr fo a’i� daliodd ef bymwaith wrth y safyn, ag a roes

8720 bymp kwymp, ag ar bob kwymp fel y roedd y llankes yn doydyd pen

ddoyth yny gwedd y hynan, roedd hi yn y gweled yn myned allan yn

wrychion o dan.

Ag wrth roi’r darn krys yma wrth safyn y kythrel dyma’r geirie ar

1o supra.
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y roedd yr yffeiriad yny ddywedyd yngwydd yr holl bobyl .#. Rwi yn

8725 gorchymyn y ti drwy nerth Duw a’r holl saint ag yn enwedig ag yn

ysbyssol drwy rhinwedd y sant yma ar sydd gennymi yma ronyn o’y

grys ef, ag er bychaned ydiw hyn may’n nerthol ag yn rhinweddol

yn d’erbyn di ysbryd drwg [.#.] Ag yno fo drodd at y bobl, ag arch-

odd yddyn farkio maint rhinwedd gronyn o gris S. Tomas More ar y

8730 ddarfyse y Harri Wythfed yn greylon ag yn anrrigarog y roi y farol-

aeth am y ffudd Gytholig.

Hynn y gid a welais i a’m llygaid a mwy o lawer nag y ddo i

o ben o’i ddangos y chwi ar y tro yma, fo fywd yn llyn yn hir yn

gweithio drwy wedillion y saint ag o’r diwedd drwy rrinwedde’r saint

8735 ag yn bennaf drwy rhinwedde yr1 Aberth Bendigedig ar y royddyd

yny ddwyn ag yny ddal o flaen llyged y kythrel y’w gosbi ef ag y

orchymyn yddo drwy nerth y wnythyrwr ar ydoedd yno yn bresenol

fyned ymeth. [304]

A’r Aberth Bendigedig oedd yma yny dryblio ef mor dost ag na

8740 doedd yn gally edrych arno o wir boen, onyd ymddeyllio ag ymgyro

a chay’r llyged rhag y weled ef. Ag y gael y ddal ef yn dynn y weled

yr aberth, fo wnaed cader ag a’i roed hi yn gadarn yny ddayar fel

na ellid bwrw dim o honi lawr, ag yny gader yma fo roid y llankes

y eiste, ag y rhwymwyd2 hi yny gader, ag yno y dygid yr Aberth gar

8745 bron y lyged ef y’w boyni ef, heb fod yddo le y mochel, ag o’r diwedd

drwy nerth Duw a’r saint dan ddoydyd llawer o fferene, drwy weddie

pobyl dda a’y hymprydie dros y llankes a’r fam may yn hwy y rwan

bob vn o’r ddwy wedy’r kythreylied yn gwbwl ymadel3 a hwynt yn

glir mywn ystod gystal ag y byon ore er ioed.

8750 Onyd fo alle na chrede rhai o’r Gwyr Newydd ddim y gid, ag y

doydan na all sant yny byd boyni na thryblio’r kythreylied. Ony

chredan ny alla i ddim wrthyn, ag ny dydyn yn gwnythyr dim ond

1r supra. 2m add. supra. 3Wedi’i ddilyn gan a.
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fel y roedd y henafied hwy yr hen opiniadwyr yn amser S. Ambros

er es mil o flynyddoedd a mwy o amser.

8755 S. Ambros yma oedd esgob yMylen, a nosweth fo welodd yny wely

weledigeth fod day sant, merthyried ers llawer o1 amser o’r blaen yn

dwad atto ef wrth erchwyn y wely, ag yn dywedyd wrtho am fyned y’r

lle a’r ll a ffobol gydag efo ag yno y kae ef y kyrff hwy a ddyrfase y’r

bobyl [304v] <anffyddlon y kiddio> rhag y cael o’r Crisnogion ddim

8760 o honyn. Wrth y weledigeth yma f’aeth S. Ambros y’r lle megis ag y

dywedysten yddo, ag y gafas y cyrff. Henwe’r saint ydoedd Gervasius

a Protasius.

� Ond wedy cael y kyrff yma fo ddangosodd Duw gimint o wrthe

drwy’r cyrff yma, wrth dafly allan gythreylied o gyrff pobol, ag wrth

8765 wnythyr kigydd dall elwid Severus y weled, a llawer nyd ychydig o

wrthe erill fel y may S. Ambros yny lyfre yn dangos yn amlwg ag yn

ole.

Ond er hyn y gid ny chrede’r opiniadwyr elwid yr Arians yn amser

S. Awstyn y galle’r saint wneythyr gwrthe yny byd na gwnythyr dim

8770 niwed y’r kythreylied wrth y taflu allan o’r bobol, er bod y kythreylied

y hynen yn gweiddi ar y saint yma fod y kyrff hwy yny poyni.

� Onyd gwrendewch eirie S. Ambros yny bregeth llei mae’n dan-

gos migis ag y kred kyrff y saint yma, a’r vn geire ag y may ef

yny ddoydyd am yr Arrians y ellwch chithe ddoydyd am ych Gwyr

8775 Newydd chwi. Y geire sydd yn llyn .#. May’r Arrians yma mor ffol

ag y gwadan rrinwedd y merthyried a’y gweithredoedd, yr hwnn y

may’r kythreylied yny cydnabod, ond nyd rhyfedd mo hyn, o blegid

may kymint anffuddlondeb pobol an ffuddlon a bod kyffes y kythrel

yn well. [305]

8780 O blegid fo ddwad y Diawl ynyr .8. pennod o Vathew, Iessu mab

Duw pam y doythost kyn yr amser i’n poyni nia

aMth 8:29

1add. supra.
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Ag er klywed o’r Iddewon hynn, etto hwy a waden Fab Duw. Felly

y rwan chwi a glowsoch y kythreylied yn germain ag yn kyffesu y’r

merthyried nallen ddioddemo’r poyne, dan ddoydyd wrth ymerthyr-

8785 ied pam y doythoch kyn yr amser i’n poyni ni.

Ond may’r Arrians (yr opiniadwyr) yn dywedyd ny dydiw yr hain

fyrthyrwyr ag ny allan boyni mo’r Kythrel, ag ny allan ddilyfro neb

o ddiwrth y Kythrel, er y bod yn gweled poyne’r cythreylied drwy

kyffes hwy y hynen. Ag er bod gweithredoedd da’r saint wedy pryfio

8790 drwy roi golwg y rai deillion, a thrwy ddilyfro rhai o ddiwrth gythreil-

ied, may’r opiniadwyr yn gwady ddarfod y’r saint wnythyr y’r dall

weled, ond ny dydiw’r dyn yn gwady y wnythyr yn iach, may’r dyn

yn dywedyd rwi’n gweled y rwan, yr hwnn ny doyddwn o’r blaen yn

gweled, may’r dyn yn doydyd ny dwi ddall mwy, ag y may ef yn prifio

8795 wrth y weithred. May’r hain yn gwady gweithred1 da ymerthyrion,

ag ny allan wady mo’r pethe yma ar y maen yny weled. Mia fynnwn

wybod yma ay mi ne y’r saint y may ganthyn gynfigen. Os y mi ny

welan ddim o hono i yn gwnythyr gwrthe fel y bo rhaid yddyn ddal

cynfigen wrthi, ond or dydyn yn dal kynfigen y’r myrthyrwyr, mayn

8800 yn dangos y bod [305v] <o> ffudd arall rhagor y ffudd ar y roedd

y merthyried yny gredy. O blegid ony bai y bod hwy o ffydd arall

rhagor na’r merthyried, ny waden byth mo weithredon y saint � Y

ffudd yma a gawson ni gan henafied, ny all y kythreylied wady dim

o honi, ond y may’r Arians yny gwady. Fo ddwad y Diawl fel y rydyn

8805 yn darllen ynyr yfengil (yny cyntaf o Fark) mi wn pwy wyti, du di yw

Mab Duw Byw.a Ond fo ddwad yr Iddewon (yny .9. pennod o Ifan)

ny wddon ni pwy yw ef.b Felly y may’r kythreyylied yn doydyd wrth

y merthyrwyr, chwi a ddoythoch y’n lladd ni. May’r Arians yn du-

wedyd ni dydiw’r poyne yma yny kythreylied yn wir ond yn gylwddog

8810 ag yn fatter o ffolineb, ond ny cheisia i mo eirie nag o dysc y kythreyl-

aMc 1:24 bIn 9:29

1Wedi’i ddilyn gan a.
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ied y bryfio fod y saint ynyn helpy ni, may y merthyrdod bendigedig

hwy wedi bryfio drwy y gwrthe hwy a’y gweithredoedd da. Gwell yw

dystolieth ar ymay iechyd y rhai yny dangos ar yr rydys yny dwyn

yma yn glifon .#.a

8815 �Gwelwch yma fod y Gwyr Newydd ar sydd yn gwady rhinwedde

gwedillion y saint yn debig y’r Iddewon y wadoedd Crist ag a’i lladd-

oedd ef. Gwelwch fod y kythrylied o wir boen yn kydnabod nerth

a rrinwedde’r saint, yr hwn beth nyd addefa’r Gwyr Newydd, ag yn

wir mayn hwy yn ysgymynach ag yn waeth na’r kythreylied yn hyn

8820 o fatter, ag y feiddian wnythyr [306] y peth ny wnay’r kythrel byth.

Ag ny feiddie ymkany o blegid ny faidd y kythrel ag ny ddaw o’y fodd

y’r fan llei bo dim o wedillion y saint.

Ond yr opiniadwr (fel y mayn hynod yn Lloyger) a fiddian losgi

esgyrn y saint a thafly’r llydw gyda’r gwynt, a hyn a nododd S. Piter

8825 yny ail lythyr a’r ail pennod yn llyn .#. Yr angylion (drwg) er y bod

drwy gryfdwr a nerth yn aplach ny dydyn dan farn mor gyndrwg,

ond yr hain (am yr opiniadwyr) fel y nefeilied heb reswn sydd yn

doydyd yn erbyn y pethe ny dydyn yny deallt .#.b

Gwelwch er bod y kythreylied yn llawn nerth ag yn gally gwnythyr

8830 drwy gryfdwr fwy o ddrwg vn o honyn na chant o ddynion, etto ny

dydyn yn farnedig am lawer peth ar y may’r opiniadwyr yny wnythyr

yn erbyn Duw a’y saint.

Onyd er bod yma lawer y’w ddoydyd, etto am ddangos o hono i

fwy nag y roedd y’m bryd y ddangos wrth ddechre, mi wna ben ar

8835 yr holl fatter yma yny geirie yma asgrifennodd S. Awstyn yny lyfyr

o bynkiay eglwysig y ny pennod trydu ar ddeg a thrigen1 yn llyn

.#. Rydym mi yn credy y dylem arddoli kyrff y saint ag yn anwedig

gwedillion merthyrwyr am y bod yn aelode y Grist, ag y rydymi yn

credy fod yn dda ag yn ddiwiol fyned y’w heglwysi hwy ar y rydys yny

aAmbros, Ep. XXII, PL XIV, 878- 880 b2 Pedr 2:11-12

173 supra.
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8840 [306v] <henwi ar ol y henwe> hwy. O dwed neb yn erbyn <o’r> farn

yma, rydymi yn credy na dydiw ef yn� Gristion ond yn Eunomian,

ag yn Vigilansian ysgymynedig .#.a

Gwelwch wrth hynn na dydiw fatter bychan y chwi ysgaylysso

help a gwrthe’r saint yn gymint a °bod S. Awstyn yn doydyd na Barn S.
Awstyn ny
dydiw y dyn yn
Griston y
ddywetto yn
erbyn
perindotta

8845 dydiw’r dyn yn Gristion a ddywetto yn erbyn perindotta y eglwysi

y saint a’r merthyried. Am hyny pwy bynnag sydd yn llestair y’r

bobol fyned y Du Ddewi, y Lan Eigan Frenin, y Lan Feyno, ny dydyn

yn Gristnogion wrth farn S. Awstyn.

Ag yma y gwna i ben ar fy holl siarad, ny thybasswn yny dechryad

8850 y biase raid ymi doydyd hanner hyn, ag etto ny ddoydais i y drydu

ran y hyny ar allysid y ddoydyd.

Chwi a glowsoch yny cwbwl o hynn o madrodd yn

1. Gyntaf y chydig siarad am lawer o bethey, kynn dwad at yn

pwrpas y ddeall yn well hyny a ddywedid yn ol hyny.

8855 2. Ynyr ail lle chwi a glowsoch bedwar nod y ddynabod Eglwys

Grist rhagor opinione erell a chwedy dangos y chwi’r modd y ddy-

nabod Eglwys Grist1 a’y wsanaeth ef.

3. Yn drydydd chwi a glowsoch y fod yn rhaid ychwi [307] ydilad

ych ffudd ar yr Eglwys ag ym hob <dim> bod yn barod y wnythyr yn

8860 ol ordiniad Eglwys Grist yr Eglwys Gytholig.

4. Yny pedwry mann chwi gawsoch weled tast o’r ffudd hen, o

ffudd yn hen dade ni, o’r ffudd Gytholig, ag o ffudd Grist ynghylch

yr Aberth Bendigedig Sacrafen yr Allor.

5. Yn bymed chwi gawsoch rybydd am ddelwe ag am weddio ar

8865 y saint, ag am y gwedillion hwy, ag y wnythyr2 arddoliant yddynt,

amyned y berindotta, lle may y kyrff ne y gwedillion hwy.

Ag y wnythyr diwedd yma ar y cwbwl ny does gen i ddim y ddoydyd

aRecte: Gennadius, De Eccl. Dogma., PL LVIII, 997

1Wedi’i ddilyn gan ay. 2Wedi’i ddilyn gan diwedd.
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y chwi yny diwedd o’r hwn, sywra ym hob peth ond glyny wrth ffudd

Eglwys Grist yr Eglwys Gytholig, a gwybyddwch fel y may S. Awstyn

8870 yn doydyd yny lyfyr o’r gredo at y rhai ifeink yny .4. llyfyr a’r .10.

pennod yn llyn.

.#. Pwy bynnag ar y gair allan o Eglwys Duw, ny dydiw � ef

yn vn o blant Duw, ag ny chaiff ef mo Dduw yn dad yddo y neb

ny fynno mo’r Eglwys yn fam yddo .#.a Ag yny bregeth o amser

8875 yny bregeth .181. y llyn .#. Pwy bynnag a fo affara fath bynnag afo

arno ny dydiw ef yn Gristion ony dydiw yn Eglwys Grist ynyr Eglwys

Gytholig .#.b

A’r llinin ar sydd yn ych dal chwi yng hylyn wrth yr Eglwys yw’r

ffudd, a’r ffudd y sydd megis ffagoden o ddarnie [307v] [.....] wedu

8880 rhwymo dan vn rhwymyn yn dynn ond os1 tynnwchi vn o’r prickie

allan a llaysy’r rhwymyn, fo a yr holl bricke eraill allan kimint vn.

� Yn yr vn modd am y ffudd Gytholig, may pynkie’r ffudd gwedy

rhwymo yn vn ffudd, megis y prickie yn vn ffagoden, yn gymint ag

os gwedwch chwi vn pwnk, rydych chi yn dattod yr holl ffudd fel na

8885 wna dim les.

Am hyny ny wsnaytha bod yn Gristion yn vn pwnk a gwady rhai

erill, ond rhaid y chwi fod yn Gristionawl yn gwbwl heb dyny vn

pwnk, heb wadu dim ar y may’r Eglwys yny orchymyn ag yny ddan-

gos, ony de chwi a ddytodwch y cwbwl ag fo a y rhwymyn yn rhydd.

8890 Nyd rhaid y chwi fawr edrych o bob tu y chwi y gael dynabod y

Gwyr Newydd y bod yn hwy yn ffeilston.2 � Os bydd ynych mysc

chwi fab y wrengwr yn cymeryd arno fod yn wr bonheddig wedy

cael y chydig gyfoethogrwydd, yny man chwi a’i spiwch ef allan ag

y ddywedwch na dydiw ef ddim wr bonheddic am y medrwch chwi

8895 ddwyn y achay ef a dangos pwy oedd y daid ef a’y hendaid ag na

aAwst. De Symb. ad Cat., PL XL, 667 bRecte: Awst. Sermo CLXX, PL XXXIX,

930-1

1Wedi’i ddilyn gan llaysar. 2i add. supra.
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doedd vn o honyn yn fonheddig.

Ynyr vn modd am y Gwyr Newydd heddiw y may er es mil o flyn-

yddoedd yn ysgrifenedic [308] °pwy oedd y tade hwy yny opiniwn ag Ro[...] he[...]

y [....] cymeryd y gwyr hyny yn opiniadwyr am yr vn fath opinione

8900 ag y may’r gwyr yma yny dal ag yny ddysgy yrill.

1. Aerius y ddarfu y S. Awstyn y roi yny rhol yr opiniadwyr ers

mil o flynyddoedd a mwy am wady gweddio dros y meirw.

2. Vigilantius a roed ynyr vn rhol am wady golini ynyr eglwys ar

amser gwsanaeth ag am wady gweddio ar y saint fel y klowsoch.

8905 3. Y Donatysied a rhoed ynyr rhol am y bod yn erbyn manachied

a gwyr o grefydd.

4. Enomius a roed yn yr vn rhol, am wady ffrwyth gweithred-

oedd1 da ond doydyd may digon oedd y ddyn gredy y Dduw a byw

fel y mynne.

8910 5. Iovivian a roed ynyr vn rhol am ddywedyd yn erbyn yr heini

ar oedd yn rhoi diofryd priodas. A’r vn pethe heb ado vn a mwy o

lawer, a ffethe sydd waeth na hyn y may’r Gwyr Newydd yny ddal,

wrth hyny am fod y henafied hwy ers mil o flynyddoedd wedy markio

a’y rholio mywn ysgrifen fel y may y’w gweled yn ole yn S. Awstyn ag

8915 yn S. Epiffanus, pwy a fydd mor ffol a chredy yddynt, a’y cymeryd

yn wyr onest Kytholig ar y wele y hache hwy, a ffwy bynnag y lywia

y henafied hwy rhaid yddo [308v] [....] <ag S. Awstyn> a’r holl saint

erill yn barny <ar gam>, a doydyd fod yr heini yn wyr onest Kytholig,

a S. Awstyn yn opiniadwr, ag o dydiw S. Awstyn yny nef, may yr heini

8920 yn vffern, ag o dydiw yr heini yny nef, may S. Awstyn yn vffern.

� O blegid dyma farn S. Awstyn yny lyfyr o’r ffudd at Beder

am danyn hwy yn llyn .#. Creda yn sywr ag na ddywtia nyd yn2

inig yr holl3 baganied anffyddlon, ond hefyd Iddewon, opiniadwyr a

darnwyr ar sydd yn marw o’r tu allan y’r Eglwys Gytholig y ran y

1i add. supra. 2n supra. 3Wedi’i ddilyn gan h.
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8925 dan tragwddol ar y sydd wedy brepario y’r Diawl ag y’w angylion ef

.#.a

Am hyny gochelwch y Gwyr Newydd os mynnwchi gadw1 ych

enidie, kymerwch gyngor yr Arglwydd ynyr .16. o’r Rhifedi yn doydyd

yn llyn .#. Dowch allan o gwmpayni yr rhai drwg ag na theimlwch

8930 ddim ar y fo yn perthyn yddyn rhag y chwi lyny yny drygoni hwy

[.#.]b

� Mogelwch y bleiddied, nag ewch yng hyfyl y gwsanaeth drew-

llyd yn hwy, na fid y chwi ddim a wneloch ag hwynt, rhag ofyn yddyn

ych difwyno kynn gwybod o honoch, o blegid fel y may Saint Pawl

8935 yn doydyd yny ail lythyr a’r ail pennod at Dimothe.#. May y siarad

yn hwy yn ym lysgo fel canker .#.c [309]2

[....] yn ddistaw kyn gwybod o neb ie pob kan [...] <gwsa>naeth

hwy a bod yn yr vn modd a’r hen wsanaeth, etto ny ddylech wrando

dim o honyn, ne er bod peth o’y brygalwin hwy yn dda a ffeth yn

8940 ddrwg, etto ny ddylech ag ny ellwch heb pechy yn fawr fyned y’w

gwryndo hwy er dim yny byd.

O blegid y arwyddio hynn y harchoedd Moysen yny .18. pennod

o Deutronomi y’r bobyl na chisien y mofyn gwirionedd gan y rhai

drwg ar y fydde yn gweithio drwy’r Kythrel.d A’n Prynwr ni y hynan

8945 a ddangosodd yni sampal na ddylen wrando gwirionedd gan Ddiawl

a’y aylode ef, o blegid chwi ellwch weled pen ddwad Piter wrth Grist

ynyr .16. pennod o Vathew .#. Ty di yw Crist Mab Duw Byw .#.e

Fo gymeroedd Crist y gyffes yma ar3 law Peder yn ddiolchgar, ag

y ddwad wrtho ynte o daledigaeth .#. Happys wyti Simon fab Sion

8950 etc .#.f ond chwi ellwch weled y Cythrel yny pennod cyntaf o Vark

yn addef yr vn gyffes a Ffeder, ag yn dywedyd wrth Grist .#. Mi wn

pwy wy ti, Santyddiol vn Mab Duw wy ti .#.g

aAwst. Ep. CLXXXIV ad Pet., PL XXXIII, 791-2 bNum 16:26 c2 Tim 2:17 dDeut

18:10-13 eMth 16:16 fMth 16:17 gMc 1:24

1w add. supra. 2Credaf fod un ffolio ar goll yma. 3r supra.
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Dyma gyffes kyn wirioned a chyffes Peder, ond beth y ddwad

Crist wrth y Kythrel am ygyffes yma, para dalydigeth a gafodd, dyma

8955 fel y dwad Crist wrtho .#. Taw son a thyrd allan o’r dyn .#.a Gwel-

wch fod Peder a’r Kythrel yn cyffessu ag yn kydnabod Crist, ag er

hyny fo ganmoloedd Crist gyffes Peder ag a’y kymeroedd, ond fo

archoedd y’r Kythrel gay safyn. [309v] [.....] <y Gwyr Newydd> yn

powdrio y ffregod yma <ackwo a> geirie da diwiol, ny fyn Duw glowed

8960 moliant yny byd o’y genye hwy am y bod yn opiniadwyr yn ylynion

yddo ef ag y’w Eglwys, yn aylode y’r Kythrel.

Hefyd may yn ysgrifenedig ynyr .16. pennod o Weithredoedd yr

Apostolion, fel y rydoedd ysbryd drwg mywn llankes yn krio ar ol S.

Pawl a’y gwmpayni dan ddywedyd .#. Gwsnaythwyr y Dduw gor-

8965 ychaf yw’r hain, yr hain sydd yn dangos y chwi y ffordd y’ch safio

.#.b

Dyma gyffes o’r wira ar alle fod a chanmoliaeth y S. Pawl a’y

gwmpayni, ond pa fodd y kymerth S. Pawl y ganmoliaeth yma o ben

y Kythrel. � Yn wir roedd yn ddrwg gantho glowed y Kythrel yn rhoi

8970 yddo glod yny byd, o blegid yn llyn y may’r Ysgythyr Lan yn dangos

atteb o S. Pawl .#. Ond Pawl a bryddhadd wrth hyn, ag a droes ag

a ddwad wrth yr ysbryd, rwi yn gorchymyn y ti yn enw’r Iessu Grist

fyned allan o honi hi, ag yn yr vn awr f’aeth yr ysbryd allan .#.c a’r

llankes1 y rhyddhaed.

8975 Hyn y dwad S. Sierom yn broppor am yr opiniadwyr ar y pymmed

pennod o’r proffwyd Amos .#. Para amser bynnag y bo’r opiniadwyr

wedy ym gasgly ynghyd yn enw’r Arglwydd, may’r Arglwydd yn kasay

y� drewi yn hwy, ag yn kay y ffroyne .#.d [310]

Gwelwch er y bod yn hwy yn dyfod y’r v[....] yr Arglwydd ag yn

8980 doydyd ysgatfyd lawer o bethe gwir etto fo stoppia Duw y ffroyne, ny

aMc 1:25 bAct 16:17 cAct 16:18 dSierom, Comm. in Amos CC LXXVI, t. 294

1es add. supra.
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fyn klywed klod gann y elynion, mayn yn drewi, ffei o honyn.

Gochelwch hwy er dim os mynnwch safio ych hoydel. Nag er da

nag er dyn nag er dim, nag ewch y’w plith. Ag yn ol1 hyny may

S. Sierom yn doydyd ynyr vn man yn llyn .#. Gweddi’r Iddewon

8985 a’r llaswyre ar y mayn2 yny gany yny heglwysi a moliant ffein yr

opiniadwyr trwbwl, ne anheddwch yw hyn y gid y’r Arglwydd, ag

fel y gallwn3 i ddywedyd gringiad hwch a nad assen,4 y nifel a llais

anferth .#.a

Gwelwch yma er y bod yn hwy yn kany ne yn dywedyd yny heglwysi

8990 lasswyre Dafydd Broffwyd ag yn darllen yr efengil a llawer o bethay

erill o’r Ysgythyr Lan, etto ny dydiw hyny y gid ond tryblio’r Arglwydd

a’y wnythyr ef yn ddickach wrthyn, ny dydiw’r moliant o’y safne hwy

na dim ar y ddywetton fel y klowsoch ond megis hwch yn gringian,

ag assen yn gwnythyr nad.

8995 Wrth hynn ffowch a mogelwch y bleiddied, er bod rhai o honyn

gynt yn hen yffeiried ag yn gwsnaythu Duw, etto ny dydyn ond

bleiddied fel y rhai newydd, am y bod yn dywedyd y (brygawthen)

hwy, o blegid darllenwch yny degfed pennod o yfengil Ifan, chwi a

gewch weled ynob yn Prynwr ni yn gwneythyr tri [310v] [....]wyr ag

9000 a’r wyr sydd yn cymeryd [arn]yn borthi’r bobol dan Grist yn Prynwr.

[Y] fath gyntaf yw’r bigail.#. yr ail yw’r kyflogddyn, y trydudd

yw’r blaidd, y lleidir, a’r spiliwr, ag o’r tri yma edrychwch dan bara

fath y may’r hen ffeirieid ar sydd yn dywedyd y gwsanaeth newydd

yma gyda’r Gwyr Newydd.

9005 °Ny dydyn figilied, o blegid y bigel a rhydd borthiant iachys y’w Yr hen ffeired

ddefed ag a saif yn erbyn y blaidd y’w rhwystro at y defed ag ny

ymado a’y ddefed hyd ony ddarffo y’r blaidd y fwrw ef allan o’y an-

fodd, ne y’r defed y hynen y wrthod ef. Am hynn ny all y gwyr hyny

aSierom, Comm. in Amos CC LXXVI, t. 295 bIn 10:1-13

1l addd. supra. 2a supra. 3a, n add. supra. 4Pwynt yn y Llsgr.
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fod yn figeilied am na dydyn yn dywedyd y gwsanaeth ar a bwynt-

9010 ied yddyn y ddoydyd pen wnaid hwy yn yffeiried, ag wrth hyny ny

dydyn yn rhoi ond kam borthiant y’r defed, ag ny safyson yn erbyn

y blaidd pen ddayth y fysk y defed y’w herlid ar grwydyr.

Hefyd nydydyn yn kael rhann gyda’r kyflogddyn, o blegid y kyf-

logddyn yw hwnw a fo yn rhoi porthiant da y’r defed dryfo, ag yn

9015 dywedyd y gwsanaeth fel y dlye, etto ny dydiw ef yn gwnythyr hyn

er lles nag er kariad y’r defed ond er mwyn1 y gwlan degwm a’r

offrwm.

Am hyny pen ddel trwst na thorw yny byd, pen [311] glowo drwst

y blaidd yn dwad, ny tharing [...] ond rhedeg ymeth a gadel y’r blaidd

9020 ladd y fyno, am na doedd ef yn edrych am ddim dayoni y’r defed ond

am y kyflog.

Wrth hyn ny all y gwyr hyny fod yn debig y’r cyflogddyn am na

dydyn hwy yn doydyd y gwsanaeth a ddylen, er y bod yn gwnythyr

kimint ag y mayn er mwyn y gwlan a’r gyflog, etto am y bod yn

9025 doydyd y gwsaneth ar gam, ag yn rhoi porthiant drwg y’r defed, ny

dydyn debig y’r kyflogddyn, ddim yn vn ffordd yny byd.

A hefyd y kyflogddyn pen glowo lais y blaidd ny tharing, fo red

ymeth yn gwit yn gynt nag y helpar y blaidd o ladd y defeid, ond y

may’r gwyr2 yma heb ysgogi er gweled y blaidd yn lladd y defed, heb

9030 ysgogi er gweledd yn dyfod y blaidd y’w kam borthi ar ol math yr

opiniadwyr y roi yddyn wenwyn, yn lle porthiant.

Wrth hyn gan na dydyn yn cael rhan gyda’r bigel, na chyda’r

kyflogddyn, rhaid yddyn o’r hynn eitha fod yn fleiddied, yn lladron,

yn yspeilwyr kystal a’r Gwyr Newydd, o blegid ny wnaeth yn Prynwr

9035 ond y tri math yma, ag ny dydyn hwy ynyr vn o’r dday gyntaf, am

hyny rhaid yddyn fod yn fleiddied.

Ag am y bod y gid yn3 fleiddied, ag nyd yn vigeilied, rhaid y chwi

1Wedi’i ddilyn gan y namyn. 2add. supra. 3n supra.
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os mynwch fod yn ddefed y Grist y gochel kimint [311v] [....] y

penadyr ar yr holl figeilied, a gwney<thyr> [....] am geisio gafel ar

9040 vn o’r bigeilied ar sydd yn porthi dan Grist yny ffudd ef megis ag y

pwyntiodd yny Eglwys, a gochel llais yr aliwns fel y may yn Prynwr

yn erchi yny degfed o Ifan yn llyn yn rhoi siars o’y ddefed ef .#. May’r

defed yn kalyn y bigel am y bod yn dynabod y lais ef, ny dydyn yn

kalyn vn dierth, ond mayn yn ffo o ddiwrtho, am na dydyn yn nabod

9045 llais dieithred .#.a

Wrth hyn y rydych yn deallt, os mynnwch ygoryd ych llyged y

weled, na ellwch mywn modd yny byd fyned y wrando y brygawthen

hwy, am na does fodd y neb folianny Duw fel y dlye ond ynghytyndeb

yr Eglwys Gatholig fel y may’r llaswyr .146. yn dywedyd .#. Y voliant

9050 ef y sydd yn Eglwys y saint .#.b

Ag yn yr .21. laswyr .#. Gydath di may fy moliant i ynyr Eglwys

fawr .#.c A’r Eglwys fawr medd S. Awstyn ar y llaswyr ymad yw’r

Eglwys Gytholig ar sydd fawr drwy holl gred ym hob lle wrth y chwm-

pario a’r opiniadwyr ar sydd mywn cornele yma ag akw heb fod trwy

9055 holl gred.

Llawer gyda hyn a ellid y doydyd yny kweryl yma, ond am fod

yn fadwys bellach gadw noswyl, ag mi1 y gana y chwi yn iach, dan

wddio ar darrio gras a ffrwyth y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glan ynych

plith chwi byth.

9060 Amen

[312]

Taflen o’r <llyfyr cyntaf>

Y may yn y llyfyr yma gwedu y gy [....] a sydd o ddoyddeg japtyr,

y .6. penod cynta y sydd yn [...] fod yn ddamnedig fyned y’r Eglwys

9065 ar amser gwsana<eth> er ofan, er esgys, er ffrynd y sydd yn cerdded

aIn 10:4-5 bRecte: Salmau 149:1 cSalmau 21:26 dAwst. Enar. in Ps., CC

XXXVIII, t. 129

1add. supra.
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dayad.

Y .6. penod arall o’r llyfyr cynta y sydd yn dangos fod yn beriglys

ag yn enbaid hir drigo mewn pechode am y dylan fod yn barod bob

amser.

9070 Taflen o’r ail llyfyr

Ynyr ail llyfyr, yn gynta llythyr o rybydd at y dyn diofal o’r ddalen

gynta hyd yr vnfed ddalen ar bymtheg.

Yny .6. pennod cynta mae yn dangos llawer o amryw bethay y

ddeall yn well yr holl siarad yn ol.

9075 Yny .7.8.9. a’r .10. pennod mae yn dangos .4. nod y ddynabod

y ffydd Gatholig.

Ynyr .11. pennod mae yn rhoi modd y ddyn gadw y ffydd yn ddi

ffawt.

Yny .12. pennod mae’n dangos fod gwir gorff Crist ynyr Aberth.

9080 Yny .13. pennod mae’n prifio fod yn dda bod delwe yn arferol.

Yny .14. pennod mae dangos fod yn dda ag yn ddiwiol weddio ar

y saint.

Yny .15. pennod mae dangos fod yn dda ag yn ddiwiol fyned y

berindotta. [312v]

9085 [....] lufyr yr hwn a wnaeth W. <Dafydd Llywelyn> Llangynydr

Eglwys Iail yn Sir <Frychei>nog pan oedd oydran Crist yn .m. a .6.c.

a <phedwar> blynedd a’r .7. dudd o Vis Awst, dan ddisif arnyn hwy

a’y darlleno y gadw a’y ymddiffyn Rag heretix ag opiniadwyr, ag rhag

darnwyr ag rhag gwyr dayddyblig veddwl a gwyr dau wyneboc, na

9090 dydyn nag yn dwymyn nag yn wer onyd yn glayar dwym. Am hyny

fo chwda Duw hwy allan o’y enay. Ag enw y llyfyr hwn ydiw Lanter

Gristnogawl. Chwi <a gwelsoch> y Drych Cristnogawl, cymerwch

<hwn yn> lle Lanter Gristnogawl.

A hefyd gwybyddwch chwi hyn, nad er fu mwyn fu hynan ysgrif-

9095 enes i hyn o lyfyr, ond er mwyn y rhai a fydde ar f’ol i. Achos y
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royddwn i yn bedwar igain mlwydd onyd dwy. Ag mi welswn y ffudd

Gatholig, ag Eglwys Duw yn y lle a’y wsanaeth heb y symyd o’y le er

ioed er pen dioddefoedd Crist.

Ag weithan ny does genni ddim y’w ddywedyd wrthych onyd aned-

9100 wch bob darllenwr bray cywir, ag yfo yn caru Cymraeg, iaith y dad

a’y fam. Onyd y’ch <gorchymyn> ynghadwraeth Duw a Mair. Amen.
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NODIADAU

4 geni : Ar sail tystiolaeth D. Simon Evans (Evans 1994, 60), ac arfer William

Morgan yn ei Feibl (Rhuf 7:18), disgwylid gweld amrywiad ar gennyf ar gyfer person

cyntaf unigol yr arddodiad hwn. Er hyn, ceir geni yn y testun ar ei hyd, heb yr un

enghraifft o gennyf.

4–5 vn cydymaith y siarad : Yr oedd o leiaf ddau Gymro arall yng Ngholeg

Douai ar yr un pryd â Gwyn, sef Thomas Crowther o esgobaeth Henffordd a ymun-

odd â’r Coleg yr un amser â Gwyn, a Jonas Meredith o Fryste (Knox 1878: 5). Y

mae’n debyg felly naill ai bod Gwyn yn esgusodi ei Gymraeg gwallus trwy esgus

nad oedd Cymry eraill yn ei gwmni fel dyfais rethregol, neu fod y ddau yma’n ddi-

Gymraeg. Wedi dweud hynny, archddiacon Cambrai oedd Owen Lewis, nid nepell

o Douai, yn y flwyddyn y cyfansoddwyd y testun hwn, ac y mae’n bosibl mai arall-

enw i Rhosier Smyth o Lanelwy oedd Roger Alanus, enw a ymddengys yn rholiau’r

Coleg, sydd yn golygu fod gan Gwyn gyfaill arall o Gymro wrth law tra’n ysgrifennu

(Bowen 1970b: 82). Mae’n debyg mai ei arhosiad ar y Cyfandir oedd yn gyfrifol am

ei hunanymwybyddiaeth ynghylch y diffygion yn ei Gymraeg y sylweba arnynt, neu

gallent ddeillio fel yr awgryma Geraint Bowen, o’r ‘ymwybyddiaeth o israddoldeb

mewn llenydda’ y dywed Bowen y teimlai awduron Douai o’u cymharu â llenorion

Milan (Bowen 1970b: 83). Cyfeiriodd Morys Kyffin at natur ‘sathredicaf’ ei Gym-

raeg yntau yn ei ragymadrodd i’w gyfieithiad o Apologia Jewel, gan nodi y byddai’n

medru ysgrifennu’n well yn Saesneg, ond bod angen testunau felly ar y Gymraeg

er mwyn ei dyrchafu ymysg ieithoedd y byd (Hughes 1976: 89-91).

14 fal hon : Ceir + yn hytrach na .#. yn y ddau achos hyn, ond o hynny

ymlaen defnyddir .#. yn rheolaidd.

24 arnad : Y mae’r terfyniad gyda d yn hytrach na t yn dynodi mai ffurf Cym-

raeg Canol yw hon (GPC: 173.) Gw. hefyd y drafodaeth ar ffurfiau 2un. yr arddod-

iad yn y bennod ar iaith.

36 fyn rhafferth : Dyma’r ffordd arferol o gyfleu ffurf t wedi’i threiglo’n drwynol

pan y’i dilynir gan r. Fe’i gwelir eto yn yr enghreifftiau a ganlyn: fyn rhaed i (261,

281), fyn hernes i (1379). Y mae dull Llywelyn o gyfleu’r treiglad hwn yn ddiddorol

oherwydd iddo amrywio cymaint. Ceir ynghymraeg (60), yn hir (210) ac Ynghaer-

salem (3637) er enghraifft.

36 kyn fynyched : Cyfeiria Gwyn yma at lythyrau y mae ef eisoes wedi eu

hysgrifennu a’u hanfon i Gymru. Gwyddom i Gwyn ysgrifennu o leiaf dau lythyr

nad ydynt wedi goroesi, Gwrthe’r Gwyr Newydd, a Bod Eglwys Grist yn un corff

(Bowen 1999: 29).
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37–38 henawgwyr synhwyrol dysgedic rhygorol : Y gwŷr y cyfeirir atynt yma y

mae’n debyg ydyw Morys Clynnog, Gruffydd Robert ac Owen Lewis, a oedd i gyd yn

alltud yn yr Eidal ar y pryd. Fel aelodau o Ysgol Milan eu bwriad wrth ysgrifennu

oedd creu llenyddiaeth ragorol ddysgedig i’r iaith Gymraeg, yn ogystal ag adennill

Cymru i’r Hen Ffydd. Diau mai’r bwriad hwn sydd y tu ôl i ddisgrifiadau Gwyn o

safon uchel eu Cymraeg o gymharu â’i Gymraeg yntau (Bowen 1970b: 83).

50 ddiarbod : Ddiddarbod fyddai ffurf safonol y gair hwn, ac fe’i ceir gyda /ð/

pob tro gan Evans (Evans 1994: 122, 150). Noder absenoldeb yr /ð/ rhynglafar-

iadol, sydd yn ymddangos mewn sawl testun o 1574 ymlaen. (GPC: 966.)

51 y ny drws nesa : Diau fod hyn yn ddynwarediad ar y priod-ddull Saesneg

next door to being something. Fe’i ceir gan More yn ei Dyaloge yn 1529, “those

vyagys bene but... the nexte doore to Idoletry” (More 1529: 22). Am ragor o eng-

hreifftiau o’r priod-ddull gwelwch (OED 1989: 382).

56 pryfio : Amrywir sillafiad y gair hwn rhwng pryfio a prifio ar hyd y testun,

sydd o bosibl yn awgrymu bod y sain /ü/ wedi ei golli yng Nghymraeg y De-

Ddwyrain mor gynnar â’r unfed ganrif ar bymtheg.

59–60 mewn llyfyr a wnaeth ef ynghymraeg : Y llyfr yma yw Athravaeth Grist-

nogawl, cyfieithiad gan Morys Clynnog naill ai o waith coll gan Ioannes Polanco,

neu fel y dadleua Paul Bryant-Quinn, o De Doctrina Christiana Diego de Ledesma,

(Bryant-Quinn 1998: 1) a gyhoeddwyd ym Milan yn 1568. Y mae tystiolaeth iddo

gael ei anfon i Gymru a’i gylchredeg yno yn ddirgel (Bowen 1970a: 83). Argraffwyd

y llyfr yn orgraff Gruffydd Robert, a chredai Geraint Bowen mai ei waith ef oedd y

rhaglith. Dilyna Clynnog drefn gatecismaidd arferol y cyfnod, gan gynnwys trafod-

aeth ar yr enw Cristion, arwydd y groes, tynged dyn, y gredo apostolaidd, gobaith

Gweddi’r Arglwydd, yr Ave Maria, gweddïo ar y saint, cardod, gweithredoedd da, y

Decalogue, y sagrafennau, yr wyth gwynfyd, a dirgelion bywyd Crist (Bowen 1999,

13). Fel catecism y mae’r Athravaeth yn canolbwyntio ar ddysgu’r ffydd i’r rhai y

sydd eisoes yn Gatholig, yn hytrach na pherswadio pobl i droi at yr Eglwys Gath-

olig. Y mae’n debyg felly bod sail i honiad Gwyn nad oedd y llyfr hwn yn llwyr

addas i genhadaeth Cymru yn y cyfnod hwn, o ystyried cymaint o amser oedd gan

y Protestaniaid i argyhoeddi’r Cymry o’u dadleuon erbyn 1568, sef y flwyddyn yr

argraffwyd yr Athravaeth. Ceir cyfeiriad arall at y llyfr hwn yn (481), yn ei briodoli

yn bendant i Morys Clynnog.

65 am na does fawr er pen doythym o blith y Kymry : Sef tair blynedd, o 1571

pan ymaelododd â Choleg Douai (Knox 1878: 5) i Ragfyr 1574 pan gyfansoddwyd

y testun. (499-500)
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68 drwyddyn : Diau mai amrywiad ar drwyddi draw yw’r ffurf hon.

72 drwy holl gred : Dechreuai dyneiddwyrmegis Gruffydd Robert yn ei Ramadeg

a Richard Davies yn ei Epistol at y Cembru gyfeirio at wledydd Ewrop fel ‘Ewrop’

yn ystod y cyfnod hwn (Davies 1992: 45-7). Diddorol felly yw gweld Gwyn yn

esgeuluso’r gair hwnnw a chyfeirio at ‘wledydd Cred’ yn y testun ar ei hyd. Dengys

y nodwedd honno cyn ysgafned ydoedd dylanwad y dyneiddwyr arno o ran ieith-

wedd, a gellid hefyd efallai briodoli ei eirio hen ffasiwn i arfer ei gyd-seminariaid o

gredu y gallent adfer yr Eglwys Ganoloesol a gwneud yn siŵr y cyfrifid ‘gwledydd

Cred’ a ‘gwledydd Ewrop’ yn un unwaith eto (Marshall 2012: 182).

82 wsanaeth : Y mae tueddiad cryf yn y testun hwn i gwtogi /gwa/ a /gəwi/

yn /gw/, e.e. wsanaeth (82), wsnaythy (89), gwilydd (24). Mae'r newid hwn yn

nodweddiadol o Gymraeg Sir Frycheiniog, a gorllewin y sir yn arbennig (Jones a

Jones 1996, 39).

82–83 y trydydd dydd o fis Mai : Dethlir Dydd Gŵyl Darganfyddiad y Wir

Groes gan Santes Elen, mam yr Ymerodr Custennin, ar y trydydd o Fai. Yr oedd

yn hen draddodiad a thestun balchder yng Nghymru ei bod yn Gymraes (Sieffre o

Fynwy 2007: 97).

103–105 Ynysoedd ... fyny : Defnyddiwyd y dyfyniad hwn o waith Thomas

Stapleton (Stapleton 1973: 132v), er mwyn i Gwyn ddadlau o blaid hynafiaeth y

grefydd Gatholig ym Mhrydain yn yr un modd ag y gwnaeth ei athro.

118 yr rowran : Defnyddir sawl ffurf am ‘yr awr hon’, gan gynnwys y rowran

(124), y rwran (257), y rwron (427).

120 allorie : Y mae Gwyn yn cyfeirio at y ffaith fod y Protestaniaid wedi cael

gwared ar yr hen allorau a rhoi trestlau pren yn eu lle yn Gwssanaeth y Gwŷr

Newydd hefyd (Gwyn 1970, 8, 30), ac y mae’n rhaid bod y newid yn peri cryn

dristwch iddo. (Ceir trafodaeth fanwl ar y cysylltiadau rhwng y ddau destun hyn

yn y rhagymadrodd i’r testun, tt. ix-xi, xiii-xiv). Canai nifer o’r Cywyddwyr fawl

yr hen alloriau hefyd, megis Tomas ab Ieuan ap Rhys (Evans a James 1910: 44).

Fe’u tynnwyd o’r eglwysi yn ystod teyrnasiad Edward VI, ac yn Llyfr Gweddi 1552

dilewyd y gair ‘allor’ a rhoi ‘God’s board’ yn ei le i roi sêl bendith ar y drefn newydd.

Er hynny, cadwodd rhai eglwysi yng Nghymru eu hallorau tan y 1570au, sydd yn

dyst i geidwadaeth grefyddol Cymry’r cyfnod (Marshall 2012: 120).

153 yw’r achos o hyn : O ystyried ei chystrawen, y mae’n debyg fod y frawddeg

hon o dan ddylanwad y ffurf Saesneg the cause of this. Ceir o’r achaws hyn yn Y

Drych Kristnogawl er enghraifft (Gwyn 1996: 33).

155–156 gwyr bonyddigion yn Swydd (Longcaster) yn cadw rhyngthyn lawer
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o ffeiried yn ddirgel : Erbyn 1574 adwaenid Swydd Gaerhirfryn fel canolfan rec-

iwsantiaeth gref, gyda’r teuluoedd bonedd cyntaf yn troi yn reciwsantiaid yn 1568

(McCulloch 2001: 39). Y mae’n debyg felly bod Gwyn yn defnyddio boneddigion

Swydd Gaerhirfryn fel enghraifft bositif o ymlyniad ac ymddygiad y dylai’r Cymry

ei efelychu, oherwydd bod teyrngarwch yr ardal i’r Hen Ffydd eisoes yn hysbys

iddynt.

179–180 Onyd na siomwch ddim o honoch ych hynen wrth y gobaith ofer yma :

Bu’r angen i beidio ag oedi tan awr angau yn thema gyffredin iawn yn y llyfrau

bugeiliol a moesol a ysgrifennwyd at anghenion y lleygwyr cyn, ac yn ystod y Diwyg-

iad. Fe’i cynhwyswyd yn y llawlyfrau ar gyfer offeiriaid plwyf hefyd, er mwyn eu

hannog i berswadio eu plwyfolion i gyffesu yn fwy rheolaidd (Marshall 1994: 17).

207 Sion Climacus : Ermid ydoedd S. Sion Climacus, a anwyd yn Syria c. 525,

a bu farw ar Fynydd Sinai c.603-605. Ysgrifennodd ddau lyfr, Scala Paridisi, yr

hwn y cyfeiria Gwyn ato yma, a Liber ad Pastorum. Y mae’r Scala yn ymdrin â’r

bywyd ermidol, a sut y mae cyrraedd y radd uchaf o berffeithrwydd crefyddol.

Cafodd ei lyfrau gymaint o ddylanwad yn ei oes fel yr ysgrifennodd y Pab Grigori

Fawr ato yn gofyn am ei weddïau (Clugnet 1910: 457-8). Cyfieithiwyd y Scala i’r

Lladin a’r Roeg erbyn y drydedd ganrif ar ddeg, ac yr oedd copïau o’r testun yn

cylchredeg yn Ewrop (Demaray 1987: 28).

215 asse : Dyma’r ffurf arferol a geir am asswy/asseu. Gellir gweld y newid

o eu > e yn y sillaf olaf ddi-acen, fel y nodir yn (Evans 1994: 4).

217–222 Diwarnod ... Duw : Ceir yr un stori yn Y Drych Kristnogawl (Gwyn

1996: 238).

229 kledi : Y mae’r ffurf hon yn enghraifft o’r tueddiad yn nhafodieithoedd y

De-ddwyrain a’r Gogledd-orllewin i gwtogi sill gyntaf geiriau (Jones a Jones 1996:

39). Gw. hefyd klonne (312).

237–263 Y rydoedd ... ddarllen : Ceir yr un stori yn Y Drych Kristnogawl

(Gwyn 1996: 246).

288 diwetha : Darllener ‘hyd y dydd olaf.’ Y mae’n debyg fod Gwyn wedi drysu

o dan ddylanwad y Saesneg the last day.

306 S. Effrem : Ysgrifennodd S. Effrem y Syriac nifer o weithiau diwinyddol,

gan gynnwys pregethau ac esboniadau ar yr Ysgrythyrau, ond y mae’n fwyaf ad-

nabyddus am yr emynau a gyfansoddai. Ysgrifennodd ei holl waith yn Syräeg, a

chenir ei emynau yn eglwysi Syria o hyd. Bu farw yn 373 (Schaff a Wace 2004d:

120). Cyfieithwyd rhannau o’i waith i’r Lladin gan P.F. Linus o Verona yn ei Divina

S. Ephraem Opera, Dillingen, 1562, ac y mae’n debyg mai dyna fyddai’r fersiwn yr
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oedd Gwyn yn ei ddefnyddio (Schaff a Wace 2004d: 146).

317 siacked : Nid oes tystiolaeth o fodolaeth y gair jacket yn y Saesneg i olygu

unrhyw beth ac eithrio côt fach cyn yr ail ganrif ar bymtheg. Ceir y defnydd cyntaf

ohono i olygu croen, blew neu haen anifail yn 1613 (OED VIII: 170).

318 wedyd : Noder ffurf ddeheuol y ferf ‘dywed’ gyda’r /g/ blaenorol (Thomas

a Thomas 1989: 131, 137).

340 yr stwnd : Y mae’n bosibl mai camgymeriad oedd ysgrifennu at yr yma,

a’r bwriad oedd ysgrifennu yr ar gyfer i’r, ond cafodd at ei ychwanegu hefyd trwy

ddamwain.

366 gwr santyddiol yny ddywedyd : Y mae hyn yn gyfieithiad llac iawn o stori

Bede, ond erys y cyferbyniad rhwng oerfel yr eira a gwres y tân, yr enaid yn cael ei

boenydio yn barhaus, a’r ffaith bod uffern mor llydan na ellir ei mesur.

390 Syddas : Sef Jiwdas Iscariot. Mth 14:21.

466 tammed praw : Aeth Gwyn ymlaen yn ddiweddarach yn ei fywyd i draethu

ymhellach ac yn helaethach am y Pedwar Peth Diwethaf yn Y Drych Kristnogawl,

sydd yn destun hirfaith amdanynt.

468 o’r yr : Y mae’n debyg mai camgymeriad ysgrifenyddol sydd yn gyfrifol am

ddyblu’r fannod yn fan hyn. Gw. hefyd yw’r yr (773), a wyby’r yr (1423), cadw’r

yr (2041), kredy’r yr (2790).

635 hwyddo : Y gair hwn (a ymddengys ddwywaith, (641, 4647)) yw’r unig

enghraifft o newid /xw/ blaenorol yn /hw/ a geir yn y testun. Y mae’n debyg

mai’r copïwr sydd yn gyfrifol am ei gynnwys, oherwydd mai chwyddo fyddai’r ffurf

a ddefnyddiai Gwyn yn ei dafodiaith ei hun (Thomas a Thomas 1989: 34). Ceir

hefyd bum enghraifft ar hugain o chwedy, chwedu, chwedi, oll yn dilyn a, sydd o

bosibl yn cynrychioli gorgywiriad. /xw/ yw’r ffurf a geir yn Y Drych Kristnogawl

(Gwyn 1996: 51).

646 ony de : Dyma’r ffurf a geir trwy gydol y testun ar gyfer oni bai am (Evans

1994: 241). Fe’i ceir yn y Llyfr Gweddi Cyffredin a’r Drych hefyd (GPC: 2649).

657–658 ony bai’r trydudd ny chollyssen ni ddim : Tueddai awduron cyfnod y

Diwygiad a’r Gwrthddiwygiad i bwysleisio mai pechod Adda oedd bwyta’r afal, ac

nid pechod Efa, er iddi ei annog i’w wneud (Cameron 2012: 139). Y mae’n debyg,

felly, bod Gwyn yn dilyn yr hyn a ddysgid yn Douai yn hyn o beth.

679 a chwrw Aber Konwy : Ceisia Gwyn ddefnyddio enghreifftiau o fywyd beu-

nyddiol ei ddarllenwyr, felly y mae’n gwau cyfeiriadau at bethau lleol a chartrefol

iddynt i mewn i’w destun er mwyn apelio atynt, a’u gwneud yn fwy parod i dderbyn

ei neges (Bowen 1963: 22). Yr oedd Aberconwy’n enwog am ei chwrw yn y cyfnod
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Modern Cynnar, fel y gwelir o’r cywydd i gwrw’r dref a gyfansoddwyd gan Ieuan ap

Gruffudd Leiaf. Y mae’r gerdd wedi goroesi mewn nifer o lawysgrifau, megis NLW

5269.

689–690 a myned y yffern yny diwedd : Yn ystod y cyfnod rhwng diwedd

teyrnasiad Mari a dyfodiad yr offeiriaid colegol yn 1574, bu’n anos i’r gymuned

Gatholig yng Nghymru a Lloegr gadw ei hunaniaeth fel cymuned grefyddol ar wa-

hân nag y byddai yn ystod blynyddoedd y genhadaeth. Oherwydd y ffaith nad

oedd pobl wedi dechrau cadw draw o’r eglwysi plwyf tan 1568 (McCulloch 2001:

37), a phrinder offeiriaid ceidwadol nad oeddent wedi cydymffurfio i ryw raddau,

bu’n rhaid dod o hyd i ryw fodd arall o fynegi hunaniaeth Gatholig. Un o’r ffyrdd a

ddefnyddid oedd glynu at yr hen gyfundrefn ymprydio ganoloesol. Yr oedd sefydlu

Protestaniaeth yn Lloegr wedi arwain at gwtogi nifer y diwrnodau ymprydio, felly

bu cadw at yr hen drefn yn ffordd glir a chyfarwydd o barhau i ddilyn defodau

Catholig yn absenoldeb eglwysi penodol ac offeiriaid. Yn wir, bu’r arfer hwn mor

boblogaidd ymhlith Catholigion Lloegr nes y daethpwyd i’w ystyried yn rhywbeth

ystrydebol o Seisnig (Bossy 1975: 111).

693 bydd : Ysgrifennir y gair hwn gyda dd yn hytrach na ð, felly anodd yw

gwybod pa un ai byd neu bydd a fwriedir yma. Ymddengys o’r cyd-destun y dylid

ei ddarllen fel byd.

706 merkiwch : Ceir y gair hwn yn gysonmewn gweithiau Reciwsantaidd Cym-

raeg a Saesneg, gan fod siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa er mwyn ei thynnu

i mewn i’r ddadl a’r pwnc a drafodid, a gwneud yn sicr nad oedd ei sylw yn mynd

oddi ar y pregethwr, yn nodweddu arddull pregethu’r oes. Ysgrifennai Gwyn yn yr

arddull a ddefnyddiai wrth bregethu ar lafar, felly ceir y gair hwn, ac ymadroddion

tebyg eu naws, yn fynych yn ei destunau (Bowen 1970a: xlvi-xlvii).

758 y gasglu lleinie o dir y’w plant yny hol : Y mae’n bosibl bod Gwyn yn cyf-

eirio at y bobl, a Chatholigion yn eu mysg, a brynai dir y mynachlogydd. Gwnaeth

Mari ymdrech i berswadio’r perchnogion newydd i roi’r tir yn ôl i’r urddau mynach-

aidd, ond yn ofer. Bu’r ffaith fod rhai Catholigion yn meddu ar hen eiddo’r mynaich

yn peri cryn ddicter i’r cenhadon, er bod rhai yn teimlo y gellid dal y tiroedd hynny

mewn ymddiriedolaeth ar gyfer dychweliad y mynaich pan fyddid yn ailsefydlu

Catholigiaeth yn Lloegr (Duffy 2009: 10).

779–780 yr hen elyniaeth rhwng y Diawl a’r Arglwyddes Vair : Er na rodd-

wyd yr un statws uchel i Fair gan y Diwygwyr ag a roddwyd iddi yn yr Eglwys

Gatholig, yn enwedig mewn defosiynau cymdeithasol poblogaidd, fe’i hystyrid gan

y Diwygwyr o hyd fel morwyn fendigaid, ac yn fam Dduw. Parhâi Lwther i breg-
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ethu’r Ymddŵyn Difrycheulyd trwy gydol ei fywyd, a mynnu dathlu dyddiau gŵyl

Fair (Miraville 2006: 64). Cytunai Calfin a Zwingli gyda Lwther o ran ei morwyn-

dod bythol, er nad oeddent yn rhannu’r un defosiwn iddi ag yntau (Leeming 1962:

456). Wedi dweud hynny, bu’r Diwygwyr i gyd yn gytûn na ddylid gweddïo i Fair

nac ychwaith ofyn iddi eiriol drosom, ac y mae’n debyg mai at hynny y mae Gwyn

yn cyfeirio yma.

809 waas : Dyma’r sillafiad a geir yn y Llsg. Y mae’n debyg mai llithriad gan

y copïwr sy’n gyfrifol amdano.

815 ae y roi : Y mae’n debyg y dylid darllen hwn fel a’e roi, neu a’y roi, ac mai

camgymeriad gan Llywelyn yw’r hyn a geir yn y testun.

848 Ramswn : Gwelir effaith trawsosod ar y gair benthyg hwn.

972 mediator Dei et hominum : Dyma’r unig enghraifft o ddyfyniad Lladin a

geir yn y testun, felly anodd yw barnu paham y’i rhoddir yma.

1087–1088 A hynn ... yn ddiwiol : Oherwydd y ddiffyg atalnodi yn y Llsgr.,

anodd yw ceisio dyfalu darlleniad gorau’r darn hwn, pa un ai’r un a roddwyd yn

y testun, neu a hynn sydd fawr er dechreyad y byd, ny by vn yn byw yn ddiwiol.

Dewiswyd y darlleniad a roddir yn y testun oherwydd teimlir mai hynny a rydd y

synnwyr gorau o ystyried ystyr a rhythm y frawddeg.

1090 ny dydyn ni yn abal o honom yn hunen y veddylio vn meddwl da : Y mae

hyn yn addasiad o 2 Cor 3:5 yn hytrach na chyfieithiad ffyddlon ohono. Y Lladin

gwreiddiol yw non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis

sed sufficientia nostra ex Deo est, sef ‘nad ydym yn ddigonol i feddwl unrhyw beth

amdanom ein hunain o’n hunain, ond daw ein digonolrwydd oddi wrth Dduw’.

1126 drwy weithredoedd da : Cred yr Eglwys Gatholig oedd y gellid ennill

iachawdwriaeth ar sail y gweithredoedd da a gyflawnwyd yn ystod bywyd, yn ogys-

tal â thrwy ffydd (Chapman 1995: 495). Dyma oedd un o’r credoau a wrthodwyd

gan y Diwygwyr ac a arhosodd yn bwynt anghytundeb rhwng y Catholigion a’r

Protestaniaid. Gellir gweld pwysigrwydd gweithredoedd i’r ddysgeidiaeth Gatholig

yn y paragraff hwn gan i Gwyn bwysleisio mai dyna’r ffordd i ennill iachawdwriaeth

ar ôl dyfodiad Crist.

1175–1176 fal y may’r Credo yn dangos : Sef Credo’r Apostolion yn hytrach na

Chredo Nicaea, na chrybwylla’r ffaith i’r Iesu fynd i Uffern. Ni chynhwysir Credo’r

Apostolion yn y Missale Romanorum, felly y mae’n debyg fod Gwyn yn dyfynnu’r

Llyfr Gweddi Gyffredin, y byddai ei ddarllenwyr yn gyfarwydd ag ef o fynychu’r

eglwysi Anglicanaidd (BCP 1906: 9).

1230 chwaneg o boyne vffern : Dadl Calfin, fel y’i gosodwyd allan yn ei Inst-
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itutio Christianae religionis, oedd bod yn rhaid i Grist gael ei garcharu a’i arteithio

yn uffern yn yr un modd ag y cawsai pechadur. Yn wir, dywedodd fod yn rhaid

i Grist ddioddef dial Duw am holl bechodau dynolryw. Yn ôl Calfin, heb iddo

wynebu’r gosbedigaeth hon, ni fyddai Crist yn gymwys i fod yn brynwr i ddyn,

oherwydd byddai Ef yn fwy o Dduw nag o ddyn, nid yn gyfuniad cyfartal o’r ddau

(Calvin 2008: 331).

1315 Seidg : O Saes. ‘assize.’ Ceir yr un sillafiad yn terfyn gyda dg yn A For-

tresse of the Faith, e.e. knoweleadg f. 70v, partridg f. 85v, pledg f. 86r.

1424 a wyby’r yr rhai : Tybir mai camgymeriad gan y copïwr sydd yn gyfrifol

am ddyblu’r fannod yma.

1460 drychafe : Darllener dyrchafe. Y mae’n debyg mai llithriad gan y copïwr

sy’n gyfrifol am y ffurf hon.

1526 para henw waeth all fod : Gw. er enghraifft y cyfeiriadau at Iddewon fel

lladron a llofruddion yng ngwaith Siôn Tudur (Roberts 1980: 724) a beirdd eraill.

1590–1591 Dyma’r dayoni y gafas hwnnwrth ddarllen y Bibl : Defnyddia Gwyn

yr enghraifft hon i ddadlau yn erbyn y gred Brotestannaidd a elwir Sola Scriptura,

hynny yw, na ddylid dibynnu ar unrhyw ffynhonnell awdurdod ac eithrio’r Beibl

ym materion crefydd, ac i brofi na ddylid cyfieithu’r Beibl i’r ieithoedd brodorol

a gadael i bawb benderfynu drostynt eu hunain pa beth y mae’r Ysgrythurau yn

ei ddweud am bynciau penodol. Credai llawer o Gatholigion ei oes nad oedd yn

deilwng i bobl annysgedig ddarllen y Beibl, rhag ofn iddynt ei gamddeall oherwydd

eu diffyg addysg, a syrthio i heresi. Yn wir, credai rhai yr amherchid yr Ysgryth-

urau drwy eu cyfieithu, oherwydd nad oedd yr ieithoedd brodorol yn gyfryngau

addas ar gyfer rhywbeth mor bwysig â gair Duw (Shell 2007: 7). Dadleua Gwyn

yma yn erbyn darlleniad llythrennol o’r Beibl nad yw’n ystyried natur drosiadol na

symboliaeth y testun, ac yn dangos i’r darllenwr y fath gamgymeriadau y gallai

dyn annysgedig eu gwneud wrth ddarllen llyfr nad oedd ganddo ddigon o addysg

i’w ddeall yn iawn.

1639 vn o’r gwyhyddion : Noder mai gwehyddion yw’r Protestaniaid yn yr eng-

hraifft hon, yn hytrach na boneddigion. Un o gwynion parhaus y Catholigion oedd

bod pobl y dosbarthiadau is yn cael penderfynu materion crefyddol drostynt eu

hunain ers twf Protestaniaeth, yn hytrach na gadael i’r uchelwyr a’r clerigwyr

farnu ar eu rhan. Gellir gweld atebion gwahanol y dosbarthiadau cymdeithasol

i’r Diwygiad o gofio bod y rhan fwyaf o’r sgweieriaid wedi aros yn Gatholig tan yn

gymharol ddiweddar, tra cafwyd y gefnogaeth gryfaf i’r grefydd newydd ymysg y

dosbarth canol a’r crefftwyr. Gwelodd Stapleton yr un peth yn A Fortresse of the
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Faith pan ddywedodd, wrth sôn am ddiffyg dealltwriaeth o ystyr yr Ysgrythurau

ymysg y Diwygwyr, ‘how much more may this be saied not only to a number of vn-

learned craftes men neuer acquainted with lerning, rashly presuming to the high

Office of preachers and pastours, but also to many young scholers, which sodenly

become preachers and planters of a faith which they vnderstande not’ (Stapleton

1973: 12).

1645 wr dysgedic Catholic : Noder y cyferbyniad rhwng gŵr dysgedig Catholig

a gwehydd Protestannaidd. Yn ogystal â’r gwahaniaeth mewn dosbarth cymdeith-

asol y soniwyd amdano uchod, dylid nodi bod tua chant o ysgolheigion Rhydychen

wedi ffoi i’r cyfandir rhwng 1559 a 1566 (Bossy 1975: 12). Parodd hyn i rai megis

John Whitgift gredu bod dysg y prifysgolion wedi dioddef yn sgil hyn, ac yn sgil y

ffaith eu bod bellach yn cael eu hystyried yn golegau diwinyddol Protestannaidd

yn hytrach na phrifysgolion dysgedig (Southern 1950: 24).

1762–1763 dybyked yw’r opiniadwyr y’r Iddewon anffyddlon : Bu cysylltu’r

Protestaniaid â’r Iddewon er mwyn ymosod ar eu honiadau eu bod yn Gristnogion

yn gyffredin yng ngwaith awduron y Gwrthddiwygiad (Highley 2008: 55).

1808–1812 Onyd …melys : Nodwyd uchod fod Gwyn yn ysgrifennu yn null

cartrefol Douai, yn defnyddio iaith bob dydd i gyrraedd ei ddarllenwyr a’u per-

swadio o’i ddadleuon, yn hytrach na cheisio creu llenyddiaeth o’r safon uchaf.

Y mae delwedd y cnewyllyn yma yn enghraifft dda iawn o hyn, gan y defnyddia

Gwyn drosiad y byddai y mwyaf anysgiedig o’i gynulleidfa’n medru ei ddeall. Yr

oedd hefyd yn drosiad a ddefnyddid yn aml gan glerigwyr wrth bregethu (Duffy

2005: 438).

1824 Sioosef : Ysgrifennir yr enw hwn gyda dau ’o’ yn y Llsgr. Anodd yw

dyfarnu ai llithriad gan y copïwr sy’n gyfrifol amdano, oherwydd y’i ceir eto isod.

1858–1859 wedy myned yn Iddewon yn gwbwl : Blodeuai diddordeb yn yr

iaith Hebraeg a’r Ysgrythurau Hebreig ymysg ysgolheigion dyneiddiol yn yr Almaen

yn y blynyddoedd cyn ac yn ystod y Diwygiad. Daeth rhai ohonynt, megis Sebastian

Munster, i gredu y dylid dibynnu ar ddehongliadau ysgolheigion Iddewig ar y Beibl,

yn hytrach nag ar waith awduron Cristnogol, oherwydd eu gallu gwell yn yr Heb-

raeg, a’u cynefindra â’r testunau. Parai hyn un broblem fawr i’r ysgolheigion o

Gristnogion, sef fod rhai o’r dehongliadau hyn yn hynod wrth-Gristnogol, ac yn

gwrthod theorïau Cristolegol yr Eglwys (Karp 2007: 178) Bodolai’r un tueddiad i

ffafrio dehongliadau Iddewig uwchlaw rhai Cristnogol ymysg y Diwygwyr, yn enw-

edig Bucer. Y mae’n debyg mai dyna yw gwreiddyn cyhuddiad Gwyn yma, er bod

Protestaniaid a Chatholigion ill dau yn cyhuddo ei gilydd o ‘iddeweiddio’ yn ystod
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y cyfnod hwn (Karp 2007: 181). Gwelir yr un ddiddordeb yn yr Hebraeg, a’r un

tueddiad i ganolbwyntio arni hi ar draul dadansoddiadau Groegaidd a Lladin, yng

ngramadeg John Davies Mallwyd (Poppe 2004: 145).

1861–1862 pe bai’r …Lloyger : Gyrrwyd yr Iddewon ymaith o Loegr a Chymru

gan y brenin Edward I yn 1290 trwy’r Gorchymyn Gyrru Ymaith. Ceisiai’r brenin

gasglu trethi trwm oddi wrth ei uchelwyr, ac nid oeddent hwythau’n fodlon talu,

felly er mwyn eu perswadio, cynigiodd y byddai’n gyrru’r holl Iddewon ymaith o’r

deyrnas pe telid y trethi. Yr oedd Lloegr yn wlad dra wrth-Semitaidd, hyd yn oed

o’i chymharu â gweddill Ewrop ar y pryd (Rubinstein 1996: 36), a chytunodd yr

uchelwyr yn syth. Ni chaniatawyd i’r Iddewon ddychwelyd tan 1655 yn ystod teyrn-

asiad Cromwell.

1945–1946 a chyn hawsed ... golyad y dydd : Y mae’r frawddeg hon yn ddarn

arall o dystiolaeth mai er mwyn pawb yr oedd Gwyn yn ysgrifennu’r llythyr hwn,

ac nid at anghenion y dosbarthiadau addysgiedig yn unig.

1962–1963 Donatysied : Gadawodd y Donatysiaid yr Eglwys Gatholig yn sgil

erledigaeth Diocletian. Nid erlidid Cristnogion gyda’r un ffyrnigrwydd yn Affrica â

mewn llefydd eraill, oherwydd cydymdeimlad Anulinus, llywiawdwr y cyfnod, ac yn

hytrach na rhoi pobl i farwolaeth, gofynid i Gristnogion a oedd yn berchen ar gopi

o’r Ysgrythurau ei roi i’r awdurdodau i’w losgi fel symbol o’u cydymffurfiaeth â’r

grefydd baganaidd Rufeinig (Chapman 1909: 121-9). Cytunodd llawer o offeiriaid

ac esgobion i wneud hynny, a phan ddaethpwyd â’r erledigaeth i ben, rhoddodd yr

Eglwys ganiatâd iddynt fynd yn ôl i’w swyddogaethau offeiriadol. Ni fodlonodd rhai

o’u pobl ar hynny, a gwrthodent gydnabod awdurdod y traditores, sef y clerigwyr

a roes eu Beiblau i’r awdurdodau, na derbyn y Sagrafennau ganddynt. Etholwyd

Majorinus yn esgob ar y rhai na dderbyniai awdurdod yr Eglwys Gatholig bellach,

ac fe’i dilynwyd gan Donatus Magnus, a roddodd ei enw i’r sect newydd (Cantor

1995: 51).

2002 ag yn bennaf S. Awstyn : Fel y gellir gweld o’i lyfrau niferus ar y pwnc,

Sant Awstin oedd un o’r diwinyddion mwyaf toreithiog ei lyfrau’n dadlau’n erbyn

y Donatysiaid. Yr oedd ei esgobaeth ef, Hippo, yng Ngogledd Affrica, canolfan y

Donatysiaid, ac felly un o’i brif ddyletswyddau fel esgob fyddai ceisio eu denu’n ôl

i’r Eglwys Gatholig.

2008–2009 ag y daflodd y gwkwll ymmeth : Ceir llawer o gyfeiriadau at y ffaith

fod Lwther wedi rhoi’r gorau i fod yn fynach yng ngwaith Stapleton a Bristow. Yn

wir, y maent yn ei grybwyll yn llawer amlach na Gwyn.

2010 hol : Y mae’n debyg y dylid darllen holl yma, ac mai camgymeriad ysgrif-
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enyddol yw’r hyn a geir yn y Llsgr.

2021 esgobyn ffalst o Salsbri : Fe sbardunodd pregeth Jewell lawer o Gathol-

igion alltud, yn enwedig yn Douai, i dderbyn ei her ac ysgrifennu llyfrau yn dadlau

yn ei erbyn (Bowen 1999: 27). Dadleuwn mai testun Cymraeg o’r math yma ydyw

Na all fod un Ffydd onyd yr Hen Ffydd.

2027 dros y ffordd : Dywedai Bristow yn fynych fod y Protestaniaid, out of the

way, ac y mae’n bosibl mai cyfieithiad Cymraeg yw dywediad mynych Gwyn dros

y ffordd. Gw. e.e. (Bristow 1574: 67).

2031–2032 cyn ... Loyger : Y testun cyntaf i gael ei anfon yn ôl i Loegr gan yr

awduron alltud oedd The Copie of a letter sente from D. Cole to the Bishop of Sarum,

llythyr gan Henry Cole yn ateb pregeth Jewel, yn 1560 (Southern 1950: 60).

2033 y goppi o’r bregeth yma yn bryntedic : Cyhoeddwyd Apologia Ecclesiae

Anglicanae am y tro cyntaf yn 1562 (McCulloch 2001: 36).

2033–2034 hwy a bryfyson ... bregeth : Gwelodd William Allen, pennaeth

Coleg Douai, y gallai’r darparoffeiriaid o dan ei ofal gyfrannu tuag at genhadaeth

Lloegr tra’n astudio, trwy ysgrifennu llythyrau adref at eu rhieni i’w sadio a’u cad-

arnhau yn y ffydd (Fathers 1882: 66). Er iddynt ymddangos ar yr olwg gyntaf

fel llythyrau at eu rhieni, gwir bwrpas y llythyrau hynny oedd profi gwirionedd y

ffydd Gatholig yn erbyn dadleuon y Diwygwyr, trwy apelio at awdurdod yr Ysgryth-

urau a’r Tadau Eglwysig, yn union fel y gwna Gwyn yn y testun hwn. Rhwng

1564 a 1568 cyhoeddodd yr awduron alltud Seisnig ddeugain o gyfrolau, a han-

ner cant arall rhwng 1570 a 1580 (Bowen 1970a: 121). Gweithredai’r llyfrau fel

rhan annatod o’r genhadaeth, gan alluogi’r cenhadon i gyrraedd cynulleidfa ehang-

ach (Corthell 1999: 38). Fe’u hystyrid yn ffordd ddefnyddiol i gynnal y Ffydd pan

nad oedd offeiriad ar gael, digwyddiad mynych yn amser Reciwsantiaeth (Williams

1991: 149).

2047–2048 yn dangos ... Crist : Gwneir yr un pwynt gan Stapleton, gan ddyfynnu’r

un llyfr (Stapleton 1973: 8v).

2066–2067 ag na ffrygethysse ... hwnw : Y mae hyn yn gyfeiriad at Certen

godly learned and comfortable conferences between the two Reuerende fathers and

holye Martyrs of Christe D. Nicolas Rydley late Bysshoppe of London and M. Hughe

Latymer Sometyme Bysshoppe of Worcester during the tyme theyr emprysonmentes,

1556, (Llsg. B.M. 3932 C 27), gan Nicholas Ridley, er ei bod hi’n debyg mai oddi

wrth Stapleton y cafodd Gwyn y dyfyniad (Stapleton 1973: 9), gan ei fod yn defn-

yddio llyfr Stapleton mor gyson wrth gyfansoddi.

2069–2070 myfi ... y’r byd : Unwaith eto y mae’n debyg mai oddi wrth Stap-
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leton y cafodd Gwyn y dyfyniad hwn. Gwe. (Stapleton 1973: 9).

2121–2122 fod Duw ... amser : Gwneir yr un pwynt yn A Fortresse of the Faith

(Stapleton 1973: 27v), a dywed Stapleton yn yr un modd â Gwyn mai dyma un o’r

moddau gorau i adnabod y wir Eglwys.

2225–2227 Bellach moyswch ddechre ... y ole y tan eilwaith : Cymerwyd y

darn (2084-2226) yn gyfan gwbl allan o A Fortresse of the Faith, er i Gwyn ychwan-

egu esboniad helaethach ar ystyr y testunau y dyfynnir ohonynt nag a wnaeth

Stapleton, a pheidio â chynnwys y darn am Isaac ac Esau (Stapleton 1973: 15v-

17).

2238–2240 May rhai ... gollodd : Tynnir y darn hwn o ymrafel Awstyn â’r

Donatyddion o A Fortresse of the Faith, (tt. 17v-18), er i Gwyn gwtogi’r ddadl a

dyfynnu llai o’r Enarrationes.

2287 Hyd yma y pyrhaodd geirie S. Awstyn : Dyma’r unig dro yn y testun

hwn y dilyna Gwyn arfer Stapleton o nodi terfyn dyfyniad o weithiau Awstin trwy

ysgrifennu thus far St. Augustine.

2338 vrenhiniath : Fe dybiwn fod yr /a/ yn sillaf olaf y gair hwn yn cynrychioli

ffurf wreiddiol Gwyn, oherwydd na cheir yr /a/ hon mewn safle derfynol ond yn

nhafodieithoedd y Gogledd-Orllewin a De Morgannwg (Thomas a Thomas 1989:

41).

2338–2341 Bellach moyswch weled ... byth tragwddol : Cymerwyd (2315-

2340) o A Fortresse of the Faith, tt. 20r-21r.

2349 cadwedigeth : Darllener gadwedigeth. Fel y dywedwyd yn y bennod ar

iaith y testun, ceir ynddo ambell enghraifft o gamdreiglo, ond anodd yw eu priodoli

i Gwyn neu Lywelyn.

2359–2360 fel y may’r pryf yn wastio’r cadach : Trosiad cartrefol yn null Coleg

Douai.

2400–2401 Dyma fel ymay S. Sierom ... pedwar yfangyliwr : Cymerwyd (2341-

2400) o A Fortresse of the Faith, tt. 21v-24v, a gellir gweld unwaith eto bod Gwyn

yn cwtogi esboniadau ei athro o ystyr y dyfyniadau beiblaidd a phatristaidd, ac yn

gadael iddynt siarad drostynt eu hunain.

2446–2447 o broffid krediniaeth : Cyfieithiad yw’r o o’r Saesneg of, sy’n gyf-

ieithiad o’r Lladin de. Ceir yr un ffurf yn achos rhai eraill o lyfrau Awstin, megis o

Gaer Dduw (De Civitate Dei).

2452 Ag yno hefyd y may S. Awstyn yn dywedyd : Daw’r dyfyniad hwn am yr

opiniadwyr yn brathu’r Eglwys oddi wrth Stapleton yn hytrach nag yn uniongyrchol

o Awstin (Stapleton 1973: 88v).
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2455 Aerius : Dysgai Aerius o Bontus, esgob Sebaste, nad oedd offeiriaid yn

rhagori ar wŷr lleyg, mai ofergoel oedd dathlu’r Pasg a gweddïo dros y meirw, ac

na ddylid gorfodi ymprydio (Bowen 1978 IV: 35).

2459 Y Donatyssied y gyfarthodd yn erbyn ordor manachied : Gweler (Stap-

leton 1973: 88v-89). Y mae Gwyn yn cyfieithu air am air o waith ei athro.

2497 ond gweithio ... ond ceisio : Y mae’n bosibl mai camgymeriad gan y cop-

ïydd sydd yn gyfrifol am yr ail orffwyso ond yma sydd yn tywyllu ystyr y frawddeg.

Y tebyg yw bod ei lygad wedi neidio o un llinell i’r llall wrth gopïo heb iddo sylwi, a

pheri iddo ailysgrifennu orffwyso ond ac ailafael yn y frawddeg oddi yno.

2519 tan ellyll : Dyma ddefnydd ysgrifenedig o dân ellyll sydd yn gynharach o

lawer na’r un cyntaf a gofnodir yn Geiriadur y Brifysgol, sef yn 1630 yn Yr Ymarfer

o Dduwiol-deb gan Rowland Vaughan (GPC 2007: 3437).

2522 Menandr : Disgybl Simon Magus, yr heretig cyntaf, a bregethai fod ei

feistr yn Dduw a ddaeth i lawr o’r nefoedd yn ceisio Doethineb, ac na ddioddefodd

yn nwylo’r Iddewon, ond yn hytrach ei fod wedi ymddangos fel petai wedi dioddef.

Dywedai Menander mai’r un fath â Simon ydoedd yntau hefyd, ac na ellid cael

iachawdwriaeth heb fedydd yn ei enw (Roberts, Donaldson a Coxe 2004: 7).

2522 Cerinthus : Pregethai Cerinthus nad oedd Iesu yn Dduw, ond yn ddyn

yn unig, ac nad ‘Duw’ mo Duw’r Israeliaid, eithr angel (Roberts, Donaldson a Coxe

2004: 7).

2525 Cerdon : Credai Cerdo (mae ffurf Gwyn ar ei enw yn anghywir) fod dau

Dduw, un da ac un drwg, a bod yr un da yn fwy pwerus na’r llall, ac mai’r un drwg

a grëodd y byd. Ni dderbyniai lawer o’r Ysgrythurau, a dysgai mai mab yr uwch

Dduw, sef yr un da, ydoedd Crist. Ni chredai fod Crist wedi’i eni yn y cnawd, ond

megis ysbryd (Roberts, Donaldson a Coxe 2004: 7).

2525 Marsion : Gwadai Marcion yr Hen Destament, a phopeth yn y Testament

Newydd sydd yn cytuno ag ef. Fel Cerdo, credai fod dau Dduw ar wahân, a bod

un uwchlaw’r llall, sef y Duw Cristnogol a’r Duw Iddewig, ond ni chredai fod un

Duw’n ddrwg. Crëodd eglwys esgobol a oedd yn debyg iawn ei strwythur i’r Eglwys

Gatholig (Roberts, Donaldson a Coxe 2004: 7).

2528 Novastians : Heresi Novatian oedd pregethu na ellir maddau i’r sawl a

oedd wedi addoli delwau mewn amser o erledigaeth (Chapman 1911d: 138-41).

2528 Sambellians : Ni wyddys llawer am grediniaeth Sabellius, oherwydd bod

y sawl a ysgrifennai yn ei erbyn yn rhoi disgrifiadau gwahanol o’r hyn yr oedd yn

ei gredu (Chapman 1911a: 448-51).

2529 Arrians : Ariaeth oedd un o’r heresïau mwyaf yng Nghristnogaeth cyn
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amser y Diwygiad. Gwadai’r Ariaid fod y Mab yn rhannu’r un sylwedd â’r Tad, gan

ddweud ei fod yn dduw llai. O dipyn i beth, daeth Ariaeth yn grefydd swyddogol

yn yr Ymerodraeth Rufeinig o dan ymerodwyr Ariaidd, nes bod yn rhaid cynnal

Cyngor Eglwysig i’w gwrthbrofi, sef Cyngor Cyntaf Nicaea (Barry 1907: 707-10).

2530 Nestoriens : Ni chredai Nestorian y dylid galw’r Forwynig yn Theotokos,

sef un a garia Dduw, ac felly gwadai fod Mair yn fam i ail Berson y Drindod (Chap-

man 1911c: 755-9).

2532 Entichius y Jacobits : Y mae’r Jacobitiaid (yn ystyr grefyddol y gair) yn

Fonophysitiaid, sef Cristnogion sydd yn credu mai un natur ac ewyllys yn unig

sydd gan Grist, natur ac ewyllys Duwiol, neu natur ac ewyllys cymysg rhwng y

Duwiol a’r Dynol. Gadawsant yr Eglwys Gatholig yn sgil Cyngor Chalcedon yn

451, y Cyngor a sefydlodd mai cred yr Eglwys oedd fod dwy natur ac ewyllys gan

Grist (Chapman 1909b: 633-8).

2533 Monothelits : Dysg y Monothelitiaid oedd fod gan Grist ddwy natur, Duw-

iol a Dynol, ond un ewyllys Duwiol. Ymgais oedd Monothelitiaeth i uno Cristnog-

aeth yn Ymerodraeth y Dwyrain, a oedd wedi’i rhannu rhwng Gristnogion union-

gred a gredai fod gan Grist ddwy natur a dau ewyllys, a’r Monophysitiaid (Chapman

1911b: 502-8).

2534 Mahomet : Dilyna Gwyn esiampl awduron Catholig eraill ei oes, yn enw-

edig Thomas Stapleton, gan ddisgrifio Islam fel heresi Gristnogol, yn hytrach na

chrefydd newydd (cyf. cyfieithiad Stapleton o The Apologie of Fridericus Staphylus,

Antwerp, 1565, gol. D.M. Rogers, (English Recusant Literature 268: Scolar Press)).

Honnid i Islam gael ei chreu gan Sergius, mynach a oedd wedi troi at Ariaeth, a

John, un o ddilynwyr Nestorius, trwy uno’r ddwy heresi hyn gyda rhai credoau

Iddewig. Defnyddiwyd yr honiad hwn fel modd i ddangos bod Protestaniaeth yn

heresi, ond hefyd i ddangos ei bod yn estron, ac yn grefydd annaturiol i Saeson

(Highley 2008: 62-4). Ceir yr un disgrifiad yn Bristow (1574: x).

2535–2536 gwyr ar oedd yn torri’r delwe : Cyfeiria Gwyn at y Delwddryllwyr,

sef mudiad yn yr Eglwys Ddwyreiniol yn yr wythfed a’r nawfed ganrif a gredai na

ddylid defnyddio lluniau na delwau sanctaidd mewn addoliad Cristnogol, yn groes

i ddysgeidiaeth yr Eglwys. Yr oedd rhai o ymerodwyr Caergystennin yn bleidiol

i’r mudiad, ac o dro i dro erlidwyd Cristnogion a gadwai at yr hen ffyrdd, er i

ymerodwyr eraill erlid y Delwddryllwyr. Rhan bwysig o waith Ail Gyngor Nicaea yn

787 oedd amddiffyn y defnydd o ddelwau (Fortescue 1910: 6205).

2537 Claudius Taurinensis : Esgob Turin 818-27 a oedd yn enwog am ei wrth-

wynebiad i ddelwau (Benigni 1912: 92-5).
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2540 Berengarius : Pregethai Berengarius, pennaeth ysgol St. Martin yn Tours,

fod corff yr Iesu’n bresennol yn Aberth yr allor, ond nid yn gorfforol (Sauvage 1907:

487-9).

2542 Waldenses : Gwadodd y Waldensiaid ddilysrwydd y Purdan, gweddïo

dros y meirw a maddeuebau (Weber 1912: 527-30).

2542 Albigenses : Credai’r Albigensiaid, fel Cerdo a Marcion, fod yna ddau

Dduw, un drwg a grëodd y byd a’r Hen Destament, ac un da a grëodd y Testament

Newydd. Ni chredent fod Iesu’n Dduw, er eu bod yn credu ei fod yn berffaith,

a dysgent mai ymddangosiad oedd dioddefaint Iesu a’i ymgnawdoliad trwy Fair

(Warner 2007: 88).

2545 Ffroticelsi : Grŵp o feudwyaid yng nghanolbarth yr Eidal a wadai awdur-

dod y Pab (Bowen 1978 IV: 36).

2547 y Begnini : Rhoddwyd yr enw hwn gan y Pab John XXII ar fath arall o

feudwyaid a ystyrid yn hereticaidd a ganlynai ddysgeidiaeth Lanbert le Begne (m.

1177) (Bowen 1978 IV: 36).

2548 Hussittes : Yn ystod y bymthegfed ganrif, arfer yr Eglwys Gatholig oedd

bod y bobl yn derbyn y Cymun Sanctaidd mewn un ffurf yn unig, sef y bara, er

parch at y Gwaed Bendigedig. Dadl Jan Hws, diwinydd o Fohemia, oedd bod y

ddwy ffurf yn angenrheidiol ar gyfer iachawdwriaeth (Hughes 1912: 244-5).

2548 Bohemians : Hanodd y Bohemiaid o’r Hwsiaid, a mynnent yn yr un

ffordd y dylid derbyn Cymun mewn dwy ffurf. Gwadent wir bresenoldeb Iesu yn y

Sagrafen hefyd (Wilhelm 1907: 616-20).

2548–2550 ag yn ola ... Calfyn : Ceir fersiwn helaethach o’r rhestr hon o her-

eticiaid yn llyfr Bristow. Rhestrir yr hereticiaid a enwir gan Gwyn yn yr un drefn

â Bristow, ond lle y mae Gwyn yn ysgrifennu etc, rhoddir enwau holl hereticiaid

y ganrif gan Bristow. Er enghraifft, rheda fersiwn A brief treatise o’r ddeuddegfed

ganrif fel y ganlyn, ‘in the twelfth hundred, the Bogomili, the Petrobrusians, the

Apostolikes, Petrus Abarlardus, the Waldenses, the Albigenses’ (Bristow 1574: xi).

Diddorol yw nodi bod enw’r brif sect hereticaidd Seisnig ymysg y rhai nas enwir

mohonynt gan Gwyn, sef y Lolardiaid neu’r Wycliffiaid. Ar yr olwg gyntaf, ym-

ddengys hyn yn rhyfedd, o ystyried y gwelid hwy fel proto-Brotestaniaid, yn sgil

eu cred y dylid sefydlu crefydd ar sail Ysgrythurol yn unig, a’u tueddiad tuag at

ddelwddrylliad. Ond, wrth gwrs, pwrpas Gwyn wrth atodi’r rhestr hon at ei waith

oedd dangos i’w ddarllenwyr mai enghraifft arall o sect fach ddi-nod oedd y ‘Gwŷr

Newydd’, ac felly byddai cynnwys mudiad yr oedd y Protestaniaid yn ei ddefnyddio

fel prawf o hynafiaeth eu syniadaeth hwy yn tanseilio ei ddadl ef.
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2557–2558 na does ... Calfyn : Yn wir, er i Lwther ddechrau’r Diwygiad a throi

rhannau helaeth o’r Almaen at ei gredo newydd, y mae’n bosibl y byddai Protestan-

iaeth wedi aros yn grefydd Almaenig oni bai am Calfin a Zwingli a drosglwyddodd

y neges i wledydd eraill. Erbyn teyrnasiad Edward VI yr oedd Eglwys Loegr, a bar-

haodd yn pseudo-Gatholig yn ystod teyrnasiad ei dad, yn rhannol oherwydd bod

Harri yn casáu Lwther, wedi troi’n fwyfwy Calfinaidd. Nid oedd lle yn Eglwys Loegr

bellach i ddefosiwn cryf Lwther i’r Forwynig, na’i ddysgeidiaeth ynglŷn â Sagrafen

yr Allor, na hyd yn oed i’r saint prin yr oedd wedi parhau i’w harddel yn yr Almaen

(Marshall 2012: 71).

2559 am fod enw Lywther yn darfod ag yn colli : Cyf. A Briefe Treatise (Bristow

1574: xv), lle gwelir yr un ddadl ag y mae Gwyn yn ei defnyddio yma ar ei ôl ef

ynglŷn â pharhad Protestaniaeth yn y dyfodol.

2566 fal cawad yn myned ffwrdd : Gwnaethpwyd yr un pwynt fod dysgeid-

iaeth Zwingli a Chalfin yn cymryd lle dysg Lwther yn Lloegr ac mewn llawer man

ar y cyfandir gan Stapleton. Dywed fod dysg Lwther ‘ar goll yn llwyr’ (Stapleton

1973: 102v).

2620–2621 fel bigeilied ... llwynog : Trosiad syml yn null Douai i apelio at

ddarllenwyr gwledig.

2635 Aerius yn gwady gweddio dros y meirw : Defnyddir yr un enghraifft, sef

bod credoau Aerius yn cael eu hystyried yn heresi gan Sant Awstin, gan Bristow,

yntau hefyd yn ceisio profi yr ystyrid credoau Protestannaidd yn heresi gan y Tadau

Eglwysig (Bristow 1574: 13v). Cynhwysa Stapleton yr un enghreifftiau i brofi’r un

pwynt hefyd (Stapleton 1973: 42-42v).

2637 rhol yr opiniadwyr : Fe dybiwn fod Gwyn yn dychanu Rholiau’r Reciws-

antiaid yma, lle rhestrid enwau pawb yng Nghymru a Lloegr na chydymffurfiai ag

Eglwys Loegr. Y maent ar gael o hyd yn yr Archifau Cenedlaethol.

2640–2641 rhai o’r opinione y Gwyr Newydd : Dengys yr ymadrodd hwn ddy-

lanwad y gystrawen enidol Saesneg some of the opinions of the Nouationes.

2647 o ffudd hwy : Gallai hyn fod yn enghraifft gynnar iawn o’r tueddiad

ymysg rhai siaradwyr heddiw i adael y rhageiryn meddiannol allan wrth ddynodi

meddiant ar rywbeth. Y mae hefyd yn bosibl mai camgymeriad y copïwr yn ang-

hofio ysgrifennu y sydd yn gyfrifol am y ffurf hon, wrth gwrs.

2655–2657 beintio ... honno : Matthew Parker, esgob Caer-gaint 1559-75 yw’r

gŵr y cyfeirir ato yma. Yn anffodus, nid yw’r ffenestr hon wedi goroesi ym mhalas

Lambeth nac unrhyw un arall o balasau archesgobion Caer-gaint, ac ni lwyddwyd

i ddod o hyd i unrhyw dystiolaeth arall o’i bodolaeth ar wahân i’r hyn a geir gan
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Gwyn yma.

2732–2733 .4. Catholig yn Lloyger am vn opiniadwr : Y bobl a wrthodai fynychu’r

gwasanaeth Anglicanaidd yn unig a restrir yn Rholiau’r Reciwsantiaid, felly y mae’n

bur debyg bod llawer mwy o bobl a oedd yn bleidiol i’r hen grefydd, ond nad oeddynt

yn fodlon anghydffurfio’n gyhoeddus. Nid oes modd inni wybod union niferoedd y

bobl hyn, ond o ystyried teyrngarwch gogledd Lloegr i’r Eglwys Gatholig, a Chymru

cyn cyfieithiu’r Beibl, a pha mor barod oedd pobl i dderbyn cydymffurfiaeth y Fren-

hines Fari â’r Eglwys, y mae’n bosibl nad yw Gwyn yn gorddweud yn ormodol yma

(Mullet 1998: 30).

2744 ny fynnan ... Eglwys : Gwneir yr un pwynt am ymraniadau’r enwadau

Protestannaidd yn A Fortresse of the Faith (Stapleton 1973: 100).

2746–2747 ny allan enwi ... yn yr vn lle : Llofnodwyd Heddwch Augsburg yn

1555, a sefydlodd yn yr Almaen y syniad o cuius regio, eius religio, sef mai crefydd

teyrn ardal fyddai crefydd swyddogol yr ardal honno. Gan fod yr Ymerodraeth

Sanctaidd Rufeinig yn wladwriaeth ddatganoledig, golygai hyn y byddai’r Almaen

o hynny ymlaen yn glytwaith o ranbarthau Catholig a Lwtheraidd, a ddibynnai ar

grefydd yr uchelwyr lleol. Ni chynhwyswyd y Protestaniaid eraill yn y cytundeb

er eu bod yn niferus erbyn hynny, a bu’n rhaid iddynt aros tan ‘ail Ddiwygiad’ yr

Almaen i ennill cydnabyddiaeth swyddogol gan y wladwriaeth (McCulloch 2003:

270-5).

2752–2753 er bod ... y ffudd hwy : Er ei bod yn wir na chafodd Protestaniaeth

fawr o lwyddiant yn yr Eidal nac yn Sbaen, yr oedd ambell un yma ac acw yn y

gwledydd hynny a oedd yn ffafriol i’r grefydd newydd. Bu hefyd grwpiau o ddynion

dysgedig a geisiai fywyd ysbrydol llawnach fel mudiad y Spirituales yn yr Eidal

y credid eu bod yn ffafriol i Brotestaniaeth. Parai hyn i awdurdodau’r Eglwys eu

herlid a’u cyhuddo o fod yn hereticiaid, gan beri i rai ohonynt droi at Brotestaniaeth

yn y diwedd (McCulloch 2003: 231).

2767–2768 holl opiniadwyr yn keisio kael y galw yn Gatholig : Dechreuodd y

Catholigion ymdrechu o’r 1550au ymlaen i bwysleisio mai atynt hwy yr oedd y gair

Catholig yn cyfeirio, yn erbyn honiadau’r Diwygwyr mai fel yr Eglwys Babyddol

neu’r Eglwys Rufeinig y dylid eu hadnabod (Marshall 2012: 111).

2800–2801 dyspywtasiwn yn Wesmestyr : Cynhadledd San Steffan, sef ym-

ryson crefyddol a gynhaliwyd yn 1559 rhwng naw Anglicanwr a naw o Gatholigion,

gan gynnwys pum esgob, i benderfynu beth fyddai trywydd Cristnogaeth Loegr yn

ystod teyrnasiad Elisabeth I. Yr oedd Jewel ymysg y Protestaniaid. Trafodwyd iaith

y litwrgi, awdurdod yr Eglwys dros ffurfiau addoli, a thystiolaeth yr Ysgrythurau
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am offerennau dyhuddol (Dixon 1902: 75-7).

2806–2808 Gwelwch na all ... ddeallt y lyfyr : Cyffelyb llinellau (2786-807) yn

y llyfr hwn ac yn A briefe treatise (Bristow 1574: 7v-8v).

2820 y gid y gid : Y mae’n debyg mai enghraifft o dditograffi nas sylwyd arno

a’i ddileu yw’r dyblu geiriau hyn.

2831 yn yn : Y mae’n debyg mai’r ffaith mai ar doriad llinell y daw’r ddau air

yma sydd yn gyfrifol am y ditograffi hwn.

2883 fel y dwediff pobl Benrhos : Lleolir Penrhos ym mhlwyf Llannor yn Llŷn,

nid nepell o blwyf genedigol Gwyn ei hun.

2907–2908 nage ... Sgythyr Lan : Traethir yr angen i genhedloedd droi at

yr Eglwys cyn y gallant ddysgu Cristnogaeth o’r Beibl yn A Fortresse of the Faith

(Stapleton 1973: 60-61).

2948–2950 Eglwys ... mynydd yma : Dywedir bod yr Eglwys wedi cael ei had-

eiladu ar fryn er mwyn bod yn amlwg yng ngolwg y byd yn A Fortresse of the Faith

(Stapleton 1973: 53v-55r).

3022 y Macedonied : Gwadai sect y Macedoniaid dduwdod yr Ysbryd Glân.

Bodolai eu heresi yn y tiroedd o gwmpas yr Hellespont yn ail hanner y bedwaredd

ganrif a dechrau’r bumed ganrif (Arendzen 1911: 174).

3048 yn opiniadwyr ni : Disgwylid gweld h ar ddechrau’r gair hwn yn dilyn

y rhagenw meddiannol trydydd lluosog, fel y gwelir yn achos yn Heglwys (2701,

2854, 2857, 2967-8) ac yn Harglwydd (3244), ond ni cheir yr un enghraifft gyda’r

gair opiniadwyr, er y ceir tair enghraifft o yn hol ni (2475, 3139, 7119), sydd yn

profi bod y fath newidiad yn digwydd mewn geiriau a ddechreua ag o yn orgraff

Llywelyn.

3052–3053 ny bydde eglwys yny byd ond gyda’r Calvenistied : Fel y nodwyd

uchod, ystyria Gwyn Eglwys Loegr yn Galfinaidd yn hytrach nag yn arglwyddol fel y

byddai’r oruchafiaeth frenhinol yn awgrymu. Dywed Peter Marshall fod yna ‘gons-

ensws Galfinaidd’ ynghylch rhagarfaethiad yn Eglwys Loegr ar ôl 1559 (Marshall

2012: 113).

3056–3057 yr Osiandried : Ysgol o Brotestaniaid a ganlynai Andrew Hoseman

o Brifysgol Konigsberg ac a sefydlodd ganolfan Brotestannaidd arall yng ngogledd

yr Almaen na chytunai’n rhy aml â dysgeidiaeth Lwther na Chalfin.

3058–3059 Pei base’r Sgythyr Lan ... pob gwlad o’r neilldu : Cymerir y dyfyn-

iad o Awstin, a’r dechneg o drosi’r dyfyniad i gynnwys yr enwadau Protestannaidd

o A Fortresse of the Faith (Stapleton 1973: 27-32).

3076 du had ti : Gwelir bod y /d/ a ddisgwylid wedi cael ei ddi-leisio, fel y
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gwelwyd yn achos arnad ti (2404).

3093 nasiono : Y mae’n debyg mai camgymeriad yn deillio o dditograffi o’r o

yw’r sillafiad hwn, ac y dylid darllen nasione.

3180 ddydoedd : Y mae’n debyg bod y ffurf hon yn dynodi ynganiad Gogledd-

orllewinol y ferf ‘dywedyd’, sef /dɛid/, a’i bod felly yn cynrychioli un o ffurfiau

gwreiddiol Gwyn (Thomas a Thomas 1989: 92).

3186 ddoy : Noder yr ynganiad Deheuol /doi/ am /dai/ yma.

3189 para fodd y gochelwch y kwlwm yma : Y mae’n debyg bod hyn yn gyf-

eiriad at ddisgrifiad Pawl o’r Eglwys fel columna et firmamentum veritatis 1 Tim

3:15.

3233 o’r hain : Byddai yw’r rhain yn gwneud mwy o synnwyr yma, ac felly y

mae’n bosibl mai camgymeriad gan yr ysgrifydd yw darlleniad y llsgr.

3277–3279 y fod yn dangos ... yfyngyliwr hefyd : Ymae Beibl Douai yn gwneud

yr un pwynt hefyd yn rhagymadrodd Llyfr Isaias (Catholic Truth Society 1963:

897).

3294 cockyn : Dyma enghraifft lawer cynharach o’r gair hwn na’r un a geir

yng Ngeiriadur y Brifysgol (GPC 2003: 525).

3370 maint rhifedir y Crisnogion : Darllener maint rhifedi’r Crisnogion.

3528 ony thaflodd Luther y gwckwll y lawr : Dyma un o’r cyfeiriadau prin a

geir yng ngwaith Gwyn at y ffaith bod Lwther wedi bod yn fynach cyn iddo ddechrau

ar ei yrfa fel Diwygiwr. Mewn cyferbyniad, cyfeiria Stapleton ato bron bob tro fel

friar Luther.

3532–3534 y nesa a’r kynta ... y meistr hwy : Ysgrifennodd Harri’r Wythfed

lythyr yn erbyn dysgeidiaeth Lwther ar y sagrafennau, Assertio septem sacrament-

orum adversus Martinum Lutherum, a barodd i’r Pab roi’r teitl Fidei Defensor iddo

(Mackie 1987: 311).

3537 ddarfod yddo roi tanwrth lawer o’r Gwyr Newydd : Megis Anne Askew a’r

tri pherson arall a losgwyd gyda hi 16 Gorffennaf 1546 am wadu traws-sylweddiad

(Mackie 1978: 429).

3574 hilioggeth : Mae’n debyg mai torriad y llinell sy’n gyfrifol am y dyblu ’g’

yma.

3732 y y : Mae’n debyg mai torriad y llinell sy’n gyfrifol am ddyblu’r fannod.

3734 onyd nyd rhaid ... y kredo yn hwy : Gofynnir yr un cwestiwn gan Stap-

leton, a dilyn yr un ddadl hefyd (Stapleton 1973: 26).

3854–3856 ag y darfy yddyn droi ... y’w gortrechy : Y mae’n bosibl mai at

wrthryfel yr Iseldiroedd yn erbyn yr Habsbwrgiaid y mae Gwyn yn cyfeirio yma.
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Aildaniwyd y gwrthryfel yn 1572, ac arweiniodd at ymraniad yr Iseldiroedd, gan

fod y Catholigion yn gryfach yn y De (Gwlad Belg heddiw), a’r Calfinistiaid yn y

Gogledd (McCulloch 2004: 367).

3901–3902 Jeswites : Sefydlwyd Cymdeithas yr Iesu, sef yr Iesuwyr, yn Rhufain

yn 1534.

3905–3906 am hyny pet fai’r ... yn ole yn disgleirio : Gwneir yr un pwynt gan

Stapleton, sef y byddai cenhadaeth Cymdeithas yr Iesu a’r urddau eraill yn Am-

erica yn trawsblannu’r Eglwys Gatholig yno hyd yn oed pe bai Protestaniaeth yn

gorchfygu Ewrop i gyd (Stapleton 1973: 52v).

3968 rhogoriaeth : Gwelir yr un newid o /a/ i /o/ yn dilyn /ŗ/ drwy gymathiad

yn y gair rhogod (2362).

4027 Dionisius Areopagita, dysgybl S. Pawl : Cymysgwyd Dionysius Areopag-

ita â Sant Denis o Baris rywbryd yn ystod y nawfed ganrif gan fynaich mynachlog

Sant Denis ym Mharis fel ffordd o glodfori eu nawddsant. Pregethai Sant Denis yn

Ffrainc nes iddo gael ei ferthyru yn Erlid Decian yn fuan ar ôl 250 O.C. (Thompson

1943: 358). Trodd Dionysius Areopagita at Gristnogaeth o dan ddylanwad Sant

Pawl a dod yn esgob cyntaf ar Athens (Eusebius 1965:110).

4028–4029 hystoria : Sef casgliad Surius o Fucheddau’r Saint, a argraffwyd

fel De Vitis Sanctorum ab Aloysio Lipomano, Episcopo Veronae... Nunc primum a F.

Lavrentio Svrio Carthvsiano emendates, et auctis, Fenis, (1581).

4040 Yno y gyrroedd y Pab Frugatius a Damianus : O Liber Pontificalis y daw’r

traddodiad hwn. ‘Hic accepit epistula a Lucio Brittanio rege, ut Christianus efficer-

entur per ejus mandatum’ (Davies 1989: 6).

4047 Pelyn : Gwadodd Pelagius y Pechod Gwreiddiol a’r angen am ras i ennill

iachawdwriaeth (Pohle 1911: 604-8).

4081 Willibrordus : Tueddai’r alltudion Seisnig i bwysleisio nad gwir alltudion

oeddent, eithr cenhadon yn yr un modd â Boniface a Willibordus, o’u cymharu

â’r alltudion Protestannaidd yn ystod teyrnasiad Mari a’u gwelai eu hunain yn

nhermau Exodus (Highley 2008: 32).

4116–4117 mewn llyfyr awnaeth yn hwyr y rwanmarchog o’r Rhodes : Rhoddir

hanes Villegaignon gan Stapleton hefyd, ac y mae’n debyg mai ganddo ef y cafodd

Gwyn y stori (Stapleton 1973: 77-8).

4132–4134 Hynn ... o’y siwrne : Gobeithiai Nicolas Durand de Villegaigon

sefydlu trefedigaeth Ffrengig ym Mrasil. Cyrhaeddodd ym 1555 gyda chwe chant o

drefedigaethwyr; Protestaniaid o Ffrainc a’r Swisdir oedd y rhan fwyaf ohonynt, yn

ceisio dianc rhag erlid y Catholigion yn Ewrop. Aeth Villegaignon yn ôl i Ffrainc yn
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1559 wedi digio oherwydd ymgecru crefyddol parhaus y trefedigaethwyr (Shannon

1997: 10). Dilyna Gwyn ôl gwaith Stapleton (Stapleton 1973: 77-8) wrth iddo sôn

am brofiad Villegaignon, er bod Stapleton yn dyfynnu o ragymadrodd Villegaignon,

a Gwyn yn cyfleu ystyr y testun, heb ei gyfieithu air am air.

4195–4196 May y lyfyr ef wedy droi yn Saesneg o’r Llading : Gan Stapleton

yn 1565.

4203 manach a wrthodysse y ffydd fel Luther : Gwadai’r Henriciaid, neu’r

Petrobriwsiaid (ar ôl Peter o Bruys, y dyn cyntaf i bregethu eu ffydd), yr Hen Des-

tament, ac yr oeddent yn amheus o rannau helaeth o’r Testament Newydd, yn

enwedig y llythyrau, gan na welent fod sail gadarn i’w hystyried yn wir waith yr

Apostolion. Ni chredent ychwaith mewn unrhyw ffurf ar addoliad allanol, megis

canu na seremonïau, nac yn yr Offeren na’r Ewcharist. Credent mewn bedydd,

ond i oedolion yn unig yn hytrach na phlant (Weber 1911: 781).

4211 Clarevrillis : Sef Clairvaux yn esgobaeth Troyes yn Champagne.

4218 May lle ... ofnodd fyned yno : Y mae Gwyn yn dyfynnu air am air yma

nid yn unig o Vita Sancti Bernardi, ond o A Briefe Treatise Bristow hefyd (Bristow

1574: 30-30v), lle ceir yr un stori. Y mae hyn yn enghraifft arall nid yn unig o

ddylanwad gwaith Bristow ar lyfr Gwyn, ond hefyd o’r pwyslais a roddid ar wyrth-

iau, yn enwedig gwyrthiau a ddeilliai o’r Ewcharist, gan awduron y Gwrthddiwyg-

iad. Oherwydd i’r diwygwyr wadu gwir bresenoldeb Crist yn yr Ewcharist, un o’r

credoau pwysicaf yn y grefydd Gatholig, daeth y ddadl hon yn ffon fesur rhwng y

ddwy blaid. Er mwyn ennill pobl yn ôl i’r hen ffydd, bu’n rhaid profi heb y gronyn

lleiaf o amheuaeth bod Crist yn bresennol yn y bara a’r gwin. Y ffordd orau a

rhwyddaf o wneud hyn oedd dangos gallu’r bara a’r gwin cysegredig i gyflawni

gwyrthiau, a fyddai’n dyst i’w sancteiddrwydd (Walsham 2014: 31).

4281–4282 May gwr yn fyw etto ... ond y wranty’n wir : Ceir yr un stori yn

llyfr Bristow A Briefe Treatise, f. 38v, ac y mae’n debyg fod hon yn stori a oedd

yn hysbys yn Douai ar y pryd, ac oherwydd hynny ysgogwyd Bristow a Gwyn i’w

chynnwys yn eu llyfrau fel enghraifft gyfoes o weledigaeth a fyddai o bosibl yn

gyfarwydd i’w darllenwyr.

4298–4299 Hefyd ... ymochel a’y brynti hwy : Dilynir stori’r dwylo gan stori’r

ci du yn A Briefe Treatise hefyd (f. 39). Unwaith eto y mae’n debyg fod y stori hon

yn hysbys ymysg yr alltudion Catholig ar y pryd.

4315–4316 fel yr ateboedd S. Ciprian : Defnyddia Bristow yr un dyfyniad gan

Sant Cyprian i ddod â’r rhan hon o’r bennod i ben, sy’n dangos fod Gwyn yn dilyn

trywydd gwaith ei athro yn eithaf ffyddlon.
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4345–4347 fel y dangosis y chwi mywn ysgrifen kynn hynn ony dydiw fyng

hof i yn ffaylio ymi : Sef, mae’n debyg, yn nhestun Gwrthie’r Gwyr Newydd, un

o destunau coll Gwyn na wyddys odid ddim amdano ac eithrio’r cyfeiriadau at

destun yn ymwneud â’r pwnc hwnnw yn y llinellau dan sylw yma ac yn llinell (36).

4355 Os gofynnwch ... yn llonydd : Cafodd Gwyn hanes y ffug-wyrthiau hyn

yng ngwaith Stapleton (gw. t. 98) sy’n dyfynnu Fredericus Staphylus, Absolvta

Responio D Frederici Staphyli, in Defensionem Apologiae svae, Cologne, (1563).

4366–4367 yn y pennod ola o Fark y llynn : Gwna Bristow yr un ddadl, gan

ddyfynnu’r un geiriau gan Sant Pawl (Bristow 1574: 31).

4373 Ag y rowran ... drwy wrthe yn kalyn : Ceir y ddau ddyfyniad Beiblaidd

hyn yn yr un drefn gan Bristow (Bristow 1574: 32-32v).

4462–4464 Am na ... Eglwys : Traethir y pwynt hwn yn A Fortresse of the

Faith hefyd (Stapleton 1973: 60-61).

4517 pob prenin : Y mae hyn yn enghraifft dda o galedu cytsain flaen fel yn

ôl arfer tafodieithoedd y De-Ddwyrain (Thomas a Thomas 1989: 146), ac felly y

mae’n debyg mai eiddo Llywelyn ydyw. Dyma’r unig enghraifft o galedi’r gytsain

flaen a geir yn y testun.

4552 odydddod : Gall y gair hwn naill ai olygu gallu’r Eglwys i wneud cytun-

debau (cyf. GPC 2001: 2628), neu fod yn wall copïo.

4599 llei bydd iarll ne wr llug yn rhioli : Pasiwyd Deddf Unffurfiaeth gan y

Senedd o dan oruwchwyliaeth y frenhines tra oedd nifer o’r esgobion ceidwadol yn

absennol, ac yn 1559 cyhoeddodd Elisabeth orchmynion i ‘drechu ofergoeledd’ a

‘phlannu gwir grefydd’ yn groes i ddymuniadau’r esgobion ceidwadol (Duffy 2005:

567-8).

4599–4600 Duw edrycho fod hynn yn Lloyger yn gyffredin : Dadleua Stapleton

yn yr unmodd: ‘it was neuer heard of before our daies that the laie should determin

doctrine ecclesiastical’ (Stapleton 1973: 140v).

4618–4620 na does ... yn ben ar yr Eglwys : Gwneir yr un pwynt yn A For-

tresse of the Faith (Stapleton 1973: 146-146v). Credai Calfin fod yn rhaid i ben-

naeth gwladwriaeth fod yn rhan o’r Eglwys yn hytrach nag yn ben arni, ac y dylid

cadw awdurdod sifil ac eglwysig ar wahân (Beveridge 2008: 804-5). Dywed Lwther

yn ei lyfr Rhyddid Cristion fod ‘Cristion yn arglwydd perffaith rydd, ac nad oedd yn

ddeiliad i neb’ (LW XXXI 1957: 344). Aeth ymlaen i ddadlau nad oedd angen am

offeiriadaeth sagrafennol fel y ceid yn yr Eglwys Gatholig, yn ddosbarth ar wahân

â statws uchel. Eithr fe ddywedodd fod pob Cristion yn rhan o’r offeiriadaeth, yn

unol â Christ (LW XXXI 1957: 355). Tanseiliai hyn lywodraeth glerigol yr Eglwys,
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a disodli awdurdod y Pab a Choleg y Cardinaliaid.

4648 arfer : Cywiriwyd y gair hwn o arfar, sy’n cynrychioli ynganiad y Gogledd-

Orllewin a’r De-Ddwyrain (Thomas a Thomas 1989: 44), ac anodd gan hynny yw

penderfynu ai i Lywelyn ynteu i Gwyn y dylid priodoli’r ffurf.

4706–4707 fel y darfu y Nicodemus ysgrifeny yfengil : Testun cyfansawdd yw

Efengyl Nicodemus, sy’n perthyn i ganol y bedwaredd ganrif. Y mae iddo dair rhan,

y gyntaf (penodau 1-11) yn trafod prawf Iesu, yr ail (penodau 12-16) yn trafod yr

Atgyfodiad, a’r drydedd ran yn atodiad sydd yn sôn am Ysbeiliad Uffern (Reid 1907:

111). Groeg yw iaith y testun gwreiddiol, ac fe’i cyfieithwyd yn gynnar i Ladin,

Copteg ac Armeneg, heb sôn am gyfieithiadau mwy diweddar megis Saesneg, a’r

cyfieithiad Cymraeg Canol a geir yn Llyfr Gwyn Rhydderch (J.E.C. Williams 1974:

364-7). Un o’r pethau mwyaf ddiddorol am y testun yw’r ffordd y cynhwysir rhai o

fân-gymeriadau’r Efengylau a’u henwi. Rhoddir enw Longinus, y milwr a drawodd

ystlys Crist gyda’i waywffon, er enghraifft, ac yn y rhan gyntaf, wrth i Beilat a’r

Sanhedrin ddadlau am roi Crist i farwolaeth, deuir â rhai o’r mân-gymeriadau

hynny i mewn i dystio o blaid yr Iesu, gan gynnwys y dyn a anwyd yn ddall, y

dyn a gludwyd ar ei wely at yr Iesu, a’r ddynes â gwaedlif. Manylir ar y prawf a’r

pechodau y cyhuddwyd Crist ohonynt er mwyn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib

i’r ffyddloniaid. Y mae’r ail ran yn dangos ymateb y Sanhedrin a’r arweinyddion

Iddewig i’r Atgyfodiad, ac ychydig o hanes Nicodemus ei hun a Sioseff o Arimathaea

wedi’r digwyddiad. Dysgwn fel y carcharwyd Sioseff am iddo gladdu Crist, ac fel y

cyhuddwyd Nicodemus o fod yn ddisgybl i Grist am iddo siarad yn ffafriol amdano

yn y prawf. Y mae’r darn o’r testun sydd yn trafod Ysbeiliad Uffern yn ddiddorol

iawn oherwydd fod Gwyn yn dilyn ei ddysgeidiaeth ar y pwnc hwn i’r dim. Disgrifir

sut yr aeth Crist i lawr i Limbo a rhyddhau’r proffwydi, y patriarchiaid a oedd yn

garcharorion yno, ac Adda hefyd. Dywed nifer o’r proffwydi, yn bennaf Isaiah, bod

hyn yn cyd-fynd â’r hyn a broffwydasant tra roeddent yn fyw, gan ddyfynnu o’r

Ysgrythurau perthnasol (ANF VIII: 416-58).

4710–4711 fel yr ysgrifenodd at y bobol elwid Laodiseod : Y mae’r Llythyr at

y Laodiceaid yn llythyr coll posibl o waith Sant Pawl. Yn Colosiaid 14:6 y mae’r

sant yn annog y Colosiaid i yrru copi o’r llythyr at y Laodiceaid a darllen y llythyr

o Laodicea, ac y mae hyn wedi peri i rai gredu bod yno lythyr at y Laodiceaid

sydd bellach wedi’i golli. Yn sgil hynny, fe ysgrifennwyd nifer o destunau sydd

yn honni bod yn Llythyr at y Laodiceaid, ond fel arfer credir mai ffugiadau ydynt

(Ehrman 2005: 31). Yr unig eithriad yw’r testun Lladin Llythyr at y Laodiceaid,

cyfuniad byr o ddywediadau o destunau Pawlaidd eraill, yn bennaf y Phillipiaid. Y
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mae ysgolheigion yn anghytuno pa un ai dynwarediad Marcionaidd ai amnewidiad

uniongred i’r dynwarediaid hwnnw yw’r testun hwn, ond fe’i cynhwyswyd yn y

Fwlgat, er nad oedd Sant Sierom ei hun yn credu ei fod yn wir Ysgrythur, fel y

gwelir ym mhennod 5 o’i De Viris Illustribus.

4743–4744 mynnwn y chwithe ddywedydwrth y Gwyr Newydd : Defnyddir yr

un dyfyniad o waith Awstin, a’i droi yn erbyn Luther yn yr un ffordd gan Stapleton.

Y mae Gwyn yn ei ddyfynnu air am air (Stapleton 1973: 64).

4777 Petilianus : Esgob Cirta yn Algeria yn y bumed ganrif. Yr oedd yn Ddo-

natydd, a chyhuddodd y Pab Marcellinus o roi llyfrau sanctaidd i’r paganiaid yn

ystod erledigaeth Diocletian. Gwadodd Sant Awstin y cyhuddiad yma yn ei Contra

Litteras Petiliani Donatistae Cirtensis Episcopi.

4781 Parmeniannus opiniadwr : Esgob Carthag (355-91), ac olynydd i Do-

natus Magnus.

4817–4818 kystal gwr llyg yno a gwr ysbrydol : Y mae’n debyg mai at Sefydl-

iad Crefyddol y Frenhines Elisabeth y mae Gwyn yn cyfeirio yma, a ordeiniwyd gan

ddeddfau Seneddol. Rhoes Deddf Goruchafiaeth 1558 deitl Pennaeth yr Eglwys i’r

Frenhines yn 1558, a gwahanu Eglwys Loegr oddi wrth yr Eglwys Gatholig. Gor-

chmynnodd Deddf Unffurfiaeth 1559 i’r bobl fynychu’r gwasanaethau Anglican-

aidd a sefydlodd yn ogystal fersiwn newydd o’r Llyfr Gweddi Gyffredin. Yr oedd

y mwyafrif o’r bobl a bleidleisiodd o blaid y Ddeddf Unffurfiaeth yn lleygwyr (Guy

1988: 262).

4822 o blegid maen : Gallai hyn fod yn enghraifft arall o wendid Cymraeg

Gwyn y cyfeiriodd ato yn ei ragymadrodd, neu o gamgymeriad ar ran y copïydd.

Disgwylid o blegid y bod.

4824–4825 Y Babyddes : Y mae’n ddiddorol bod Gwyn yn defnyddio’r fath air

wrth gyfeirio at y frenhines o ystyried tueddiad ei gyd-alltudion i’w chyfarch mewn

termau a ymddengys braidd yn sycoffantaidd heddiw, er enghraifft yn y cyflwyniad

a wnaeth Robert Persons i Elisabeth yn nechrau ei lyfr A brief Discovrs, sydd yn

llawn cyfeiriadau at ei gras a’i rhinweddau da eraill (Persons 1580: i-x).

4870 kyngor bendigedig o Trent : Dechreuwyd Cyngor Trent, y nawfed Cyngor

Eglwysig ar ddeg, ar 13 Rhagfyr 1545 a pharhaodd hyd 4 Rhagfyr 1563. Prif am-

can y Cyngor oedd diffinio athrawiaethau’r Eglwys Gatholig yn benodol yn erbyn

Protestaniaeth, yn ogystal â diwygio bywyd mewnol yr Eglwys trwy gael gwared

ar rai o’r camymarferiadau a oedd wedi ymddangos ynddi. Penderfynwyd mai’r

Beibl a thraddodiadau’r Eglwys oedd awdurdod moeseg a ffydd, yn groes i gredin-

iaeth y Protestaniaid mai’r Beibl yn unig oedd ffynhonnell awdurdod. Trafodwyd
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cyfiawnhad, un o bynciau llosg y Diwygiad, y Pechod Gwreiddiol a’r Sagrafennau,

yn enwedig Sagrafen y Cymun. Yn fynych, pan gyhoeddwyd ordinhadau’r Cyngor,

fe atodwyd canonau yn erbyn credoau’r Protestaniaid ar y pwnc, i ddiffinio dysg-

eidiaeth yr Eglwys yn erbyn Protestaniaeth. Yn ogystal â hyn, trafodwyd addysg

darparoffeiriaid, sancteiddrwydd priodas, moesau’r offeiriaid a dwysbarch i’r saint

a’u gweddillion. Er na lwyddwyd i adennill y Protestaniaid i’r Ffydd, gosodwyd

sylfaen grefyddol a diwinyddol a barodd i’r Eglwys adennill llawer o dir, a chyfun-

drefnwyd athrawiaeth yr Eglwys Gatholig ar y pynciau a wadai’r Diwygwyr (Kirsch

1912a: 30-35).

4872 a rhai hefyd o Loyger : Cardinal Reginald Pole oedd un o Legatiaid Pab-

yddol gwreiddiol y Cyngor, ond yr unig esgob Seisnig arall i fynychu’r Cyngor oedd

Thomas Goldwell, esgob Llanelwy, un a fu yn weithgar iawn yn troi ei esgobaeth

yn ôl at Gatholigiaeth cyn iddo ffoi i’r Cyfandir yn 1559 (O’Malley 2013: 89).

4873 er bod ... y ddwad : Gwahoddwyd Lwther a rhai o’i ddilynwyr i’r Cyngor,

a bu cryn drafodaeth rhyngddynt a’r negeswyr Catholig ynghylch pa amodau y

gallent ymbresenoli oddi tanynt. Mynnai’r Protestaniaid y caent bleidleisiau fel yr

esgobion, ac y byddai’r Pab yn ei roi ei hun o dan awdurdod y Cyngor, tra bod y

Catholigion yn fodlon iddynt fynychu’r Cyngor ar yr amod na fyddent yn ymosod ar

ddysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig, eithr dod ‘i ddysgu’r gwirionedd’ (O’Malley 2013:

154-6). Gan nad oedd y ddwy blaid yn barod i gyfaddawdu, ni lwyddwyd i ddod i

gytundeb, ac ni fynychodd unrhyw Ddiwygiwr mo’r Cyngor.

4979 Grigori y .13. : Yr oedd hwn yn Bab o 13 Mai 1572 hyd ei farwolaeth ar

10 Ebrill 1585.

4990 parchaf glystie’r Rhifeinwyr : Gwelir yma enghraifft o’r duedd y soniwyd

amdani yn y bennod ar iaith y testun i ychwanegu f ar ddiwedd berf o dan ddylan-

wad y person cyntaf unigol. Fe’i gwelir y tro hwn ar yr ail berson unigol gorchmyn-

nol.

5033 hyd y rydoedd y gwyr da yma yny ddeall : Gosodwyd allan athrawiaeth

Anffaeledigrwydd y Pab yn swyddogol yng Nghyngor Cyntaf y Fatican 1869-70, er

fod y Pab Piws eisoes wedi defnyddio’r athrawiaeth i wneud athrawiaeth yr Ym-

ddŵyn Difrycheulyd yn gred swyddogol yn 1854. Er na chafodd yr athrawiaeth

hon ei diffinio tan yn ddiweddar iawn yn hanes yr Eglwys, profa’r dyfyniad hwn gan

Gwyn ei bod yn hen gred ymysg Catholigion cyn y Cyngor. Yn wir, y mae nifer o’r

Tadau Eglwysig yn cyfeirio at Esgob Rhufain fel petai’n anffaeledig mewn materion

ysbrydol, er nad ydynt yn dweud y peth yn blwmp ac yn blaen. Rhestra’r Catholic

Encyclopedia y Tadau olynol sy’n cyfeirio at y Pab fel petai ei ddysgeidiaeth yn an-
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ffaeledig fel y ganlyn: Clement, Ignatius o Antioch, y Pab Victor, Irenaeus, y Pab

Dionysius a Dionysius Esgob Alexandra (Toner 1910: 790-800). Credai’r merthyr

John Fisher, esgob Rochester, fod y Pab yn anffaeledig hefyd, sydd o bosibl yn

un o’r rhesymau ei fod mor gyndyn i dderbyn ysgariad Harri VIII (Mackie 1978:

326-8).

5077–5078 o blegid ... gader Grist : Gwneir yr un pwynt am anffaeledigrwydd

Cadair Foysen yn rhagddarlunio Cadair Bedr yn A Fortresse of the Faith (Stapleton

1973: 44).

5086 y kwn yny gyfarth : Disgrifiwyd y Protestaniaid yn yr un termau yn A

Fortresse of the Faith (Stapleton 1973: 88v-89).

5213–5214 ddechreyad ... Harri Wythfed : Wedi cyhoeddi The Great Bible yn

Saesneg yn 1537 (y daethpwyd i’w alw’n Cranmer’s Bible), bu gan y werin bobl

Saesneg fynediad uniongyrchol personol at yr Ysgrythurau am y tro cyntaf. Fel y

disgwylid, aeth rhai ati i ymchwilio’r Beibl drostynt eu hunain, a dod i ymhyfrydu

mewn trafod a dadlau am yr Ysgrythurau, rhywbeth a fu tan hynny’n swyddogaeth

glerigol yn unig. Er ei fod yn dysgu am offeiriadaeth gyfanfydol, nid oedd Thomas

Cranmer, Archesgob Caergaint, yn orhapus bod pobl gyffredin yn ymgymryd â

dehongli’r Beibl i eraill na cheisio ei ddadansoddi eu hunain. Fe’u galwodd yn

babblers, neu’n idle babblers, fel y mae Gwyn yn cyfeirio atynt yma.

5218 ny doedd yny fryd ef newidio dim ar yr hen ffordd : Yn wir, tueddai llawer

o bobl yn Lloegr i ddyddio diwedd aelodaeth Loegr o’r Eglwys Gatholig nid o’r toriad

swyddogol â Rhufain yn y 1530au, ond o ail flwyddyn teyrnasiad Edward VI, pan

ddechreuwyd cael gwared ar yr holl ddelwau, canhwyllau a lluniau yn yr eglwysi

(Duffy 2005: 462).

5229–5230 am chwech pwnk o’r ffydd Gatholig : Y mae’n ddigon gwir fod Harri

VIII wedi dal yr un credoau a barodd iddo ysgrifennu yn erbyn dysgeidiaeth Lwther,

er ei fod wedi ei osod ei hun yn ben ar Eglwys Lloegr, dadsefydlu’r mynachlogydd,

a defnyddio eu cyfoeth hwy a’u tir i’w ddibenion ei hun. Ond rhoddodd y toriad â

Rhufain gyfle i rai o gynghorwyr y brenin, yn bennaf Cranmer a Thomas Cromwell,

prif weinidog y brenin, symud y deyrnas yn nes at Brotestaniaeth. Yr oedd y ddau

yma’n Brotestaniaid pybyr, ac yr oedd ganddynt ill dau gryn ddylanwad ar Harri

a adawodd iddynt ddod ag ambell i ddysgeidiaeth Brotestannaidd i mewn i addol-

iad cyhoeddus Lloegr, er gwaethaf cydymdeimladau Catholig y brenin. Yn 1544,

er enghraifft, cyhoeddodd Cranmer yr Exhortation and Litany, sef y gwasanaeth

swyddogol cyntaf yn Saesneg (Procter a Frere 1902: 485). Er gwaethaf eu hym-

drechion, cyhoeddwyd Chwech Erthygl 10 Mehefin 1539, sef statud crefyddol yn
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gorfodi dysgeidiaeth Gatholig ar bynciau traws-sylweddiad, peidio â rhoi’r cwpan

i leygwyr yn y Cymun, offeiriaid dibriod, diweirdeb, caniatâd ar gyfer offerennau

preifat, a phwysigrwydd cyffes glywedol (Ridley 1962: 180). At yr Erthyglau hyn y

mae Gwyn yn cyfeirio yma.

5238–5239 ag yn Gymraeg ddarne o honi nyd y kwbwl : Cyhoeddwyd Kyn-

niver Llith a Ban yn 1551 gan William Salesbury. Y mae’r llyfr yn gasgliad o’r

llithoedd a ddarllenid ar y Suliau a’r Gwyliau yn ystod y gwasanaeth eglwysig. Fel

y dywed Gwyn, nid cyfieithiad cyflawn o’r gwasanaeth mohono, fel yr hyn a gafwyd

yn Saesneg, ond dyma’r ymdrech gyntaf i gyfieithu cyfran sylweddol o’r Beibl i’r

Gymraeg (Mathias 1970: 42-3).

5254–5256 yn gymint ... a’y waed : Cynhaliwyd Cynulliad Marburg yn 1529

yn ymgais i greu undeb rhwng y gwahanol sectau Protestannaidd. Llwyddwyd

i ddod i gytundeb ar y rhan fwyaf o’r pynciau crefyddol a drafodwyd, ac eithrio

presenoldeb Crist yn yr Ewcharist. Yn erbyn Zwingli ac eraill a ddywedai nad oedd

yr Ewcharist ond symbol, gyda’r bara a’r gwin yn ddim ond bara a gwin, mynnodd

Lwther fod Gwir Bresenoldeb Crist ynddynt, yr hyn a alwai’n undeb sagrafennol

(Mullet 2004: 194-5).

5261–5262 Lyfyr ... Lutheranied : Cyhoeddwyd y Llyfr Gweddi Gyffredin yn

Saesneg am y tro cyntaf gan Archesgob Cranmer yn 1549, yn ystod teyrnasiad

Edward VI, i ddisodli llyfrau offeren a defosiynol y Catholigion, ac i greu gwasan-

aeth mwy Protestannaidd na’r un a fodolai o dan Harri VIII. Benthycodd Cranmer

lawer o ffynonellau Almaenig, gan gynnwys gwaith a gomisiynwyd gan Hermann

von Vied, Archesgob Cwlen, a gwaith Osiander, ond cadwyd naws led-Gatholig fel

cyfaddawd gyda’r nifer fawr o Saeson a arhosai’n Gatholig o ran eu credoau per-

sonol yn y cyfnod yma (McCulloch 1996: 414). Y mae’n debyg mai’r cyfraniad

Almaenig a’r gweddillion Catholig sydd wrth wraidd honiad Gwyn ei fod yn llyfr

Lwtheraidd.

5262 ag y rwan y may ar ol y Calfenistied : Addaswyd y Llyfr Gweddi yn 1552,

pan dynnwyd mwy o gredoau ac ymarferion Catholig ohono. Dilëwyd unrhyw sôn

am offeren ac allor yn rhan yr Ewcharist, er enghraifft, a gwaharddwyd gwisgo

urddwisgoedd offeiriadol megis y stola a chasuble. Bellach, ni châi offeiriaid wisgo

ond y wenwisg. Dywed DiarmaidMcCulloch bod Cranmer yn ceisio cysoni ei ddysg-

eidiaeth ynglŷn â’r Ewcharist gyda dysgeidiaeth Calfin, Bucer a’r Diwygwyr Efeng-

ylaidd eraill (McCulloch 1996: 615). Mae hyn yn cefnogi honiad Gwyn yma, ac yn

cyd-fynd â’i gŵyn mai newid parhaus fu hanes diwinyddiaeth Eglwys Loegr yn y

cyfnod hwn.
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5264 may bath ... Puritanied : Yr oedd Piwritaniaeth yn fudiad y tu mewn i

Eglwys Loegr a geisiai symud yr Eglwys yn bellach i ffwrdd oddi wrth Gatholigiaeth,

ac yn nes at Brotestaniaeth Ddiwygiedig. Gwrthodai’r Piwritaniaid wisgo urddwisg

o gwbl, a ffafrient gael gwared ar esgobion a’u disodli â model presbyteraidd o

lywodraeth eglwysig. Credent fod gormod o olion Catholig o hyd yn y Llyfr Gweddi

Gyffredin (Burton 1911: 581-2).

5305–5306 hwy a newidian ... yny herbyn hwy : Ceisiai Lwther gael gwared ar

rai o lyfrau’r Testament Newydd, sef y Llythyr at yr Hebreaid, Llythyr Iago, Jwdas,

a Llyfr y Datguddiad, oherwydd eu bod yn cynnwys pethau a oedd yn groes i’w

ddysgeidiaeth ynglŷn â sola gratia a sola fidei, ond ni chaniatawyd hynny iddo

gan ei ddilynwyr. Er hynny, y mae’r llyfrau hyn yn cael eu rhoi yn olaf ym Meibl

Lwther hyd heddiw. Llwyddodd i gael gwared ar y llyfrau y cyfeirir atynt heddiw fel

Apocryffa, yn rhannol oherwydd nad oeddent yn rhan o’r Hen Destament Hebraeg,

ond hefyd yn rhannol oherwydd eu bod mewn rhai mannau’n cefnogi athrawiaeth

Gatholig ar weddïo dros y meirw a’r Purdan. Diffiniwyd y llyfrau hyn fel rhan

hanfodol o’r Beibl gan Gyngor Trent yn 1542 yn erbyn honiadau Lwther (Shroeder

1978: 17-18).

5322–5323 may llawer ... ar ol marw : Er bod y cyfeiriadau cyntaf at anffydd-

iaeth mewn llyfrau Saesneg yn dyddio o 1566 (Martiall 1566: 51), y mae’n debyg

mai fel enllib yn erbyn ei elynion crefyddol y mae Gwyn yn dweud hyn, oblegid

bod anffyddiaeth yn anghyfreithlon yn ei gyfnod ef, ac yn cael ei hystyried yr her-

esi fwyaf oll. Er hynny, cyfeiria Bristow at y rhai nad oeddent yn credu ‘bod yna

Dduw, na Christ, nag enaid na nef’ (Bristow 1574: xiii), sydd o bosib yn dangos bod

ymgecru crefyddol y cyfnod wedi peri i o leiaf nifer bychan o bobl ddechrau cwest-

iynu bodolaeth Duw. Hyd yn oed os nad oedd y rhan fwyaf o’r boblogaeth wedi

dechrau amau bodolaeth Duw, yr oedd yr holl ddadlau crefyddol, a’r newidiadau

athrawiaethol parhaus, wedi erydu rywfaint ar dduwioldeb pobl, a’u gwneud yn

llugoer mewn materion crefyddol. Achwynai’r cenhadon Catholig a’r Piwritaniaid

yn erbyn y tueddiad hwn yn fynych yn eu pregethau (Walsham 1999: xv).

5334–5335 A Luther ... ynte : Yn 1526 cyhoeddodd Lwther ei bregeth Sakram-

ent des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister, sef Sagrafen corff a

gwaed Crist yn erbyn yr eithafwyr, er mwyn dadlau yn erbyn rhai o’i gyd-Ddiwygwyr

a ddaliai farn wahanol ynglŷn â phresenoldeb Crist yn yr Ewcharist. Ysgrifennodd

Zwingli ateb yn dadlau ei safbwynt yntau, ond yn hytrach na dod â’r ddwy blaid

yn nes at ei gilydd, dyfnhawyd y gwahaniad rhyngddynt, gyda Lwther yn cyfeirio

at Zwingli fel heretig (Brecht 1994: 310).
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5346–5347 ny fyn Luther son am dano : Fe’i disgrifia fel ‘gwelltyn o lythyr’ yn

y rhagymadrodd i’r Testament Newydd yn ei Feibl.

5390–5391 Carolstadius : Diwygiwr Almaenig o Karlstadt yn Ffranconia. Gwadai’r

syniad bod Crist yn bresennol yn gorfforol yn yr Ewcharist, ond credai ei fod yn

bresennol yn ysbrydol.

5391 Oecolompadus : Diwygiwr Almaenig a oedd yn agos yn ei ddiwinyddiaeth

at athrawiaeth Zwingli, ac yn rhannu ei barch at y Forwynig (Lauchert 1911: 213-

4).

5392 Stencfeldus : Dadleuai Schwenkfeld gyda Lwther amwir natur yr Ewcharist,

gan ddadlau mai natur ysbrydol Crist a dderbynnir wrth gymuno. Dysgai fod gan

Grist ddwy natur, un dduwiol ac un ddynol, ond iddo ddod yn fwy duwiol tra

bu fyw. Bu gan ei ddysgeidiaeth ddylanwad cryf ar Ailfedyddiaeth a Phietistiaeth

(Weber 1912: 597-8).

5393 Sion Campanus : Diwygiwr o Wlad Belg a gytunai â dysgeidiaeth Zwingli

ynglŷn â natur yr Ewcharist.

5427–5428 ag yn llyn ... a’r doctor : Pwysleisiai’r awduron Catholig y ceid

uniongrededd, synnwyr cyffredin a sgiliau dadlau ymysg y bobl gyffredin a’r an-

llythrennog, fel gwrthddadl yn erbyn y pwyslais a roddai’r Protestaniaid ar y gair

ysgrifenedig (Shell 2007: 15).

5514–5515 rhai erill ... ag ef : Ymddengys fod hyn yn ddarlun teg o’r sefyllfa

grefyddol yng nghyfnod Gwyn, rhai yn Brotestaniaid pybyr, rhai yn Gatholigion

selog, a’r rhan fwyaf yn cydymffurfio â pha grefydd bynnag yr oedd yr awdurdodau

yn ei gorfodi ar y pryd er mwyn aros yn ddiogel (Duffy 2003: 555-6).

5583 fel pe tai fe : Noder ffurf ddeheuol y rhagenw personol 3ydd un., sy’n

enghraifft o ddylanwad Llywelyn ar iaith y testun.

5688 Crrist : Ceir y ddau ’r’ hwn yn y Llsgr.

5923 yn yn : Mae’n debyg mai torriad y llinell sy’n gyfrifol am ddyblu’r gair

hwn.

5950 sifft y’w wnythyr : Cyfieithiad uniongyrchol o’r priod-ddull Saesneg to

make shift (GPC: 3275).

5981 yn kymeryd pyttenied, dan henwe gwragedd priodolion : Cymharer hyn

â geiriau Stapleton, sydd yn dweud bod clerigwyr Anglicanaidd yn cymryd ‘concubines

in pretense of wedlocke’ (Stapleton 1973: 115).

6017 os daen : Fel y gwelwn yn nes ymlaen yn y llinell, disgwylid y ffurf od

aen. Tybiaf mai cyfuniad o’r ffurf honno a’r ffurf ddiweddarach os aen a geir.

6022–6023 ny dydiw ... iddi : Priodas glerigol yw un o’r gwahaniaethau rhwng
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yr Eglwys Gatholig a Phrotestaniaeth hyd heddiw, a bu’n bwnc llosg ac yn destun

ymgecru yn ystod y Diwygiad a’r Gwrthddiwygiad. Dewisodd llawer o’r Diwygwyr

briodi nid yn unig am eu bod yn dymuno gwneud hynny, ond er mwyn dangos eu

bod yn ymwrthod â dysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig ar y pwnc. Yn eu mysg yr oedd

Lwther ei hun, a briododd Katharina von Bora, cyn-leian. Rhoddodd y briodas

honno sail ddiwinyddol i briodas glerigol, ac enghraifft i’r Protestaniaid eraill o

fanteision priodas, a arweiniodd at dderbyn gweinidogion priod yn yr eglwysi Prot-

estannaidd (Bainton 1995: 223). Yr enghraifft fwyaf blaengar o briodas glerigol fel

symbol o wrthwynebiad i’r Eglwys Gatholig yn Lloegr oedd ymddygiad Archesgob

Cranmer. Tra roedd yn Nuremburg yn 1532 priododd nith Andreas Osiander, prif

ddiwinydd Lwtheraidd y ddinas. Yno, darganfu bod Harri VIII wedi ei enwi yn Arch-

esgob Caer-gaint, a chan fod Lloegr yn dal yn wlad Gatholig ar y pryd, er mwyn

dod yn Archesgob fe guddiodd ei wraig er mwyn i’r Pab ganiatáu ei urddiad. Ar ôl

marwolaeth Harri, datguddiodd Cranmer ei briodas fel prawf ei fod wedi ymwrthod

â Chatholigiaeth cyn teyrnasiad Protestannaidd Edward VI (McCulloch 2004: 199,

650).

6024 incest : Defnyddiwyd y gair hwn i ddisgrifio priodasau clerigol gan awduron

cyfoes hefyd, fel More (More 1529b: 156-7).

6033 yn dyddie ni : Y mae’n bosibl fod hyn yn enghraifft gynnar o arfer llawer

o siaradwyr Cymraeg heddiw i ddefnyddio rhagenw ategol gan ollwng y rhagenw

meddiannol. Fel arall gallai olygu naill ai bod Gwyn neu Llywelyn wedi anghofio i

ysgrifennu’r ail yn, neu mai y’n a fwriadwyd.

6039–6040 Ag ny dydwyf ... i ddim : Nid ordeinwyd Gwyn tan 1575, a gwyddom

iddo ymaelodi â Phrifysgol Douai rywbryd cyn 1573, felly y mae’n debyg nad as-

tudio ar gyfer yr offeiriadaeth yr oedd ar y pryd, er iddo ddechrau ei hyfforddiant

yng Ngholeg Douai yn 1571 (Gwyn 1970: xxix-xxx).

6046–6047 yn myned ... hwn lleia : Yn ystod y cyfnod yr erlidwyd yr Eglwys

Gatholig yng Nghymru a Lloegr, gadawodd miloedd o Gatholigion eu gwlad a ffoi

i’r Cyfandir. Aeth y rhan fwyaf ohonynt i’r mynachlogydd a’r colegau offeiriadol

gan ymuno â’r bywyd crefyddol, a daeth nifer fawr yn eu hôl fel cenhadon. Ail

swyddogaeth y colegau, gan gynnwys Douai, oedd darparu addysg Gatholig i blant

yr uchelwyr Catholig a oedd bellach yn waharddedig gartref. Yr oedd costau’r

daith a’r addysg yn uchel, felly dim ond y rhai cyfoethog, y ‘kwrtwyr ffein’, a allai

eu fforddio ac elwa ar yr addysg. Yn ogystal â’r bobl hynny, gwyddom i nifer o

deithwyr o Saeson ymweld â’r colegau a’r mynachlogydd tra’n teithio ar y Cyfandir,

a throi’n Gatholigion a chymryd urddau oherwydd eu hymweliadau. Cyhoeddwyd
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astudiaeth fanwl iawn o’r menywod a ddaeth i’r Cyfandir i ddod yn lleianod yn

ddiweddar gan James Kelly a Caroline Bowden, sydd yn traethu hanes a chefndir

y menywod hynny (Bowden a Kelly 2013).

6073 yn lle Duw ynyr awr hon : Y mae’n debyg fod y dywediad hwn yn dod o

un o’r llawlyfrau cyffes a oedd ar gael i offeiriaid yn Lloegr cyn y Diwygiad, er mwyn

eu helpu i hyfforddi eu plwyfolion i gyffesu’n gywir (Duffy 2003: 54).

6115–6116 yny lyfyr o awdyrdod y ffirat : Credir bellach mai gwaith y Pab

Silfestr II, yn dwyn y teitl Sermo de Informatione Episcoporum yw’r testun hwn, yn

hytrach na gwaith Sant Ambros, ac felly fe’i dosberthir gyda gweddill gwaith Pab

Silfestr yn y Patriologia Latinae (cyf. PL XVI, 597).

6188–6189 ag os byddwch ... onest : Un o brif swyddogaethau’r offeiriad cyn y

Diwygiad fyddai gwrando ar gyffes ei blwyfolion. Ond yn anffodus i’r reciwsantiaid,

yn fynych nid oedd offeiriad Catholig wrth law pan oeddent ar eu gwely angau, ac

felly nid oedd modd iddynt dderbyn yr Eneiniad Olaf. Y mae’n debyg mai dyma’r

rheswm i Gwyn ddweud y caent gyffesu in extremis wrth un a fu’n offeiriad Catholig

cyn troi at Brotestaniaeth, os nad oedd offeiriad ar gael. Y mae’n ddiddorol ei

fod yn gwahaniaethu rhwng cyn-offeiriaid Catholig a chlerigwyr a dderbyniodd eu

hurddau o dan y drefn Brotestannaidd, ac yn mynnu nad offeiriad mo’r rheiny,

oherwydd ni chydnabyddai’r Eglwys urddau Protestannaidd, a ddylai olygu nad

ystyrid mo’r rhain yn offeiriaid bellach.

6190–6191 Ond ... olew : Gan nad yw’r Eglwys Gatholig a’r eglwysi Prot-

estannaidd yn cytuno ar ystyr na nifer y sagrafennau, nac yn cydnabod bod yr

eglwys arall yn medru cyflawni’r sagrafennau’n gywir, ni fyddai’n bosibl i’r rec-

iwsant dderbyn Cymun na’r Eneidiad Olaf o law ficer Anglicanaidd oherwydd na

fyddai’r ddau ohonynt yn cytuno ynghylch beth yn union y byddai’r claf yn ei

dderbyn yn y Cymun, nac am effeithlondeb yr olew.

6369 vn lle byrr o S. Epiffanus : Dim ond dau o lythyrau Sant Epiphaniws sydd

wedi goroesi, ill dau ar ffurf cyfieithiad Lladin gan Sant Sierom, a’r gwreiddiol yn

yr iaith Roeg wedi mynd ar goll yn y ddau achos. Y mae’n debyg i’r copi y bu Gwyn

yn ei ddefnyddio gael ei ddinistrio gyda gweddill cynnwys llyfrgell y Coleg Seisnig

yn ystod y Chwyldro Ffrengig.

6384 fychedd S. Grigori Pab Rhyfain : Y mae testun y Vita Gregorii Magni gan

Diaconus yn dyddio’n wreiddiol o’r nawfed ganrif (fe’i cynhwysir yn Patrologia Lat-

ina Migne), ond cafodd ei gyhoeddi gan gwmni Guillard yn 1551. Y mae’n debyg

mai dyna’r fersiwn y byddai Gwyn yn gyfarwydd ag ef.

6406–6407 fychedd S. Basyl : Ffugiad yn dyddio o’r nawfed ganrif yw’r Vita
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Basili, sy’n honni ei fod yn waith Amphilochius, esgob Iconium (McSorley 1907:

330-34).

6497 pen fym yny wlad ddiwetha : Sef rhyw dro ar ôl iddo raddio o Rydychen

yn 1568, a chyn iddo ymaelodi â Choleg Douai yn 1571.

6497–6498 lyfyr yn dangos ... vn : Y mae’n debyg fod hwn yn un o’r llyfrau

yn sôn am wyrthiau’r saint, yn dyddio naill ai o’r cyfnod cyn y Diwygiad, neu o

gyfnod y Gwrthddiwygiad, a oedd yn cylchredeg yn Lloegr ar y pryd. Gwyddys bod

rhai o’r hen offeiriaid Marïaidd wedi cadw rhai llyfrau Catholig yn ddirgel er mwyn

cynnal ffydd eu plwyfolion, a bod Catholigion lleyg hefyd wedi cadw eu llyfrau

hwythau (Duffy 2003: 569-70). Y mae hi hefyd yn bosibl fod hwn yn un o’r llyfrau

a ysgrifennwyd ar y cyfandir, fel A proufe of Certeyne Articles in Religion, denied by

M. Iuell, 1564, a oedd o bosibl wedi cyrraedd Rhydychen tra oedd Gwyn yn astudio

yno.

6511–6512 dyna’r enw ... aberth : Ceir yr enw hwn, Jacques le Blanc, ar Gorff

Crist yn E. Littre, Dictionnaire de la Langue Française, Supplément fel enw dychanol

a ddefnyddid gan Brotestaniaid, yn union fel y mae Gwyn yn ei ddisgrifio.

6523–6524 mewn eglwys fawr gapelan bach : Eglwys Saint-Amé yn Douai

(Mathias 1954: 66).

6535–6536 fel y may ... Lloyger : Y mae’n debyg, o’r hyn a ddywed Gwyn yma,

naill ai fod llyfr Bristow eisoes wedi cael ei gyhoeddi a’i anfon i Loegr erbyn iddo

yntau ysgrifennu’r stori hon, neu ei fod yn adleisio arfer mynych yr awduron alltud

o ragddyddio eu llyfrau er mwyn twyllo’r awdurdodau (Bowen 1996: xlv), ac nad

oedd llyfr Bristow wedi cyrraedd Lloegr eto.

6600 Eglwys S. Gudula : Cadeirlan SantMihangel a Sant Gudula, cyd-gadeirlan

esgobaeth Mechelen-Brwsel heddiw, a chadeirlan esgobaeth Frwsel gynt. Darlunir

Santes Gudula yn dal llusern yn ei llaw mewn delw yn yr eglwys hon, oherwydd y

chwedl ei bod hi wedi mynd i’r eglwys yn y tywyllwch yn cario llusern, a bod y Diawl

wedi ceisio ei diffodd er mwyn ei rhwystro rhag mynychu’r offeren. Mae’n debyg

mai’r stori honno a awgrymodd yr enw Lanter Cristnogawl ar gyfer y llawysgrif

gyfansawdd.

6682–6685 y darfy ... llawr : Noder y pwyslais a roddai Marged Jessop ar

ymprydio llym yr ymgymerid ag ef heb awdurdod eglwysig. Gwelir yma y pwyslais

a roddid ar ymprydio felly gan Saeson Catholig y cyfnod.

6710 ddarfod iddi dorri kariad : Bu’n gred gyffredin yn Lloegr cyn y Diwygiad

na ddylid cymuno heb fod ‘in love and charyte’ gyda’ch cymdogion (Duffy 2005:

94).
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6713 Arglwydd Suffragan y ArchesgobMeclyn : Swffragan ArchesgobMechelen

oedd esgob Ghent. Daliodd Cornelius Jansen y swydd yn 1573.

6714 Meclyn : Dinas Mechelen yn yr Iseldiroedd.

6760 Mihangel : Mihangel a Gudula yw nawddseintiau Brwsel.

6761–6762 glowed peth seibiant gwell yny meddwl a’i chorff : Noder y ffordd

y defnyddir clywed i olygu teimlo, cyf. (GPC: 516). Fe’i ceir gan William Morgan ym

Meibl 1588, felly ymddengys bod hon yn enghraifft o dafodiaith y Gogledd-Orllewin.

6799–6800 Marget Jesop ... y by ef farw : Ceir yr un stori (6538-799), gyda’r

un cymeriadau’n dwyn yr un enwau bron air am air, yn llyfr Bristow (Bristow

1574: 19-27). Awgryma hyn ei bod yn stori gyfarwydd ymysg staff a myfyrwyr y

Coleg Seisnig. Yn wir, yr unig wahaniaeth mawr yn y ddau fersiwn o’r stori yw

bod Bristow yn disgrifio’r Arglwydd Swffragan fel ‘orderer both of me (sef Bristow

ei hun) most unworthie, and of other Englishmen for the most part that in these

Countries are made Priestes’ (Bristow 1574: 23). Er bod Gwyn yn un o’r Saeson

mewn termau cyfreithiol, y mae’n amlwg nad oedd ef yn fodlon cyfeirio ato ef ei

hun fel Sais, hyd yn oed er iddo gyfeirio at Marged Jessop fel ‘merch yn gwlad ni’.

Yr oedd Gwyn yn bendant mai Cymro ydoedd, er ei fod ymysg Saeson yng Ngholeg

Douai, felly mae’n debyg ei fod yn gwahaniaethu rhwng Cymry a Saeson ar sail

ieithyddol yn hytrach na thiriogaethol. Dyna yn wir oedd arfer awduron Cymraeg

y cyfnod, fel y gwelir yn y ffordd y cyfarchent eu darllenwyr fel ‘Cymry’ yn barhaus

(Brooks a Roberts 2013: 28-9). Newid arall i fersiwn Bristow sy’n ychwanegu at

neges testun Gwyn yw’r ffaith fod Marged yn cymeradwyo ei henaid i Dduw yn y

fersiwn Saesneg, ond i Fair a Sant Mihangel yn nhestun Gwyn. Dichon fod hyn

oherwydd awydd Gwyn i ennill y Cymry’n ôl at eu hen ffydd ym Mair a’r saint;

y mae’r newid hwn yn pwysleisio cred eu cydwladwraig o Saesnes yn eu nerth

hwythau, ac felly yn dwyn esiampl iddynt i’w ddilyn o’r ffordd y dylent ymddwyn

eu hunain.

6828–6829 ag na ellir ... yn gymwys attoch : Gan ei fod yn anghyfreithlon i

fod yn berchen ar lyfrau Catholig, byddai’n rhaid i Gwyn smyglo’r llyfr i mewn i’r

wlad pan ddychwelai.

6924–6926 fel y may ... o’y llyfre : Darn o bolemeg i berswadio darllenwyr

Gwyn fod Lwther yn heretig, ar sail gwrthwynebiad Lwther i ymgeisiadau’r Sgolastig-

iaid i ddadansoddi’r Drindod ac i esbonio athrawiaeth yr Eglwys ar y pwnc. Yn ôl

ei arfer, ni fynnai Lwther ddefnyddio dadleuon Sgolastig fel ffordd i ddeall y Ffydd

Gristnogol, eithr yr Ysgrythurau’n unig. Fe wyddai Lwther na cheid mo’r gair ‘Trin-

dod’ yn yr Ysgrythurau, ac felly nid oedd yn orfodlon i’w ddefnyddio, ond ni olygai
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hynny ei fod yn gwadu natur Drindodaidd Duw. Yn wir, pregethodd ar Ŵyl y Drin-

dod mai tri pherson oedd yn Nuw, gan ddweud bod hynny’n ddirgelwch, a bod

rhaid adeiladu ein dealltwriaeth o’r dirgelwch hwn ar y Beibl yn hytrach nag ar

reswm a chymhariaeth. Yn yr un bregeth y mae’n dweud ei fod yn gwybod bod yn

Nuw dri pherson, y Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glan, ond nid yw’n deall sut y maent

yn un (Lenker 2000: 406-7). Ymddengys nad oedd Calfin yn orsicr am y Drin-

dod ychwaith. Yn ei ymryson â Peter Caroli, gwrthododd gadarnhau gwirionedd

Credoau Nicaea ac Ath. er na wadodd mohonynt, ac yn ei ddysgeidiaeth ar y Drin-

dod pwysleisiodd gyfartaledd y tri pherson heb anghofio eu hundod (Calvin 2008:

66-7).

6972 ddywedyd wrth Voysen : Dyma un o’r ychydig enghreifftiau o wrth yn

cael ei ddefnyddio ar ôl dweud. Y ffurf a arferir gan amlaf yn y testun yw dweud i

(156).

6988 ny all o : Dyma’r unig enghraifft a geir yn y testun o’r ffurf ogleddol fodern

o’r rhagenw personol 3ydd un.gwr., er y ceir pedair enghraifft ar ddeg o efo.

7025 ag yn hwn : Byddai a’r hwn yn ddarlleniad gwell.

7079–7080 ymerodr ... holl ffudd : Sef Julian y Gwrthgiliwr, a deyrnasai rhwng

361 a 363 ac a geisiodd ddisodli Cristnogaeth fel crefydd swyddogol yr Ymerodraeth

Rufeinig, ac ailsefydlu Paganiaeth yn ei lle.

7108–7109 sydd yn gadwedig yny heglwys hi yng Hambray : Y mae’r ddelw

hon yn dal i’w gweld yng Nghadeirlan ein Harglwyddes Cambrai, ond y mae’n

dyddio o c.1340 yn hytrach nag amser Sant Luc. Yn ôl y chwedl, cafodd y ddelw ei

hanrhydeddu’n ddirgel yng Nghaersalem yn ystod yr erledigaethau, cyn ei symud

i Gaergystennin lle’i hanrhydeddwyd yn agored am ganrifoedd. Daethpwyd â hi

i Gambrai yn 1450 gan Fursy de Bruille, canon o siapter Gadeirlan Cambrai, a

gredai mai gwaith Sant Luc ydoedd (Ainsworth 1988: 259).

7114 yr ystori sydd y llyn : Ysgrifennwyd Constitutum Silvestri yn ystod scism

yr wrthbab Laurentius oddi wrth awdurdod y pab Symmachus o 498 hyd 514 i

gefnogi achos y pab yn erbyn ei wrthwynebwyr. Y mae’r testun yn rhan o’r gweith-

iau a adnabyddir fel ‘ffugweithiau Symmachus’ heddiw. Fe’u hysgrifennwyd yn

bennaf er mwyn profi na allai unrhyw lys o esgobion farnu’r pab, oherwydd i

ddilynwyr Laurentius geisio dwyn achos llys o dan y brenin Theodoric yn erbyn

Symmachus, a phrofi mai Laurentius oedd y gwir bab. Y mae’r testunau hyn yn

llawn ffugdystiolaeth o ddyddiau cynnar yr Eglwys yr honnir ei bod yn cefnogi

safbwynt Symmachus a’i bleidwyr (Kirsch 1912: 377-8).

7148 rhaid yddo y kiddio hwy yn dda : Gwyddys mai cael eu cuddio a fu
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tynged llawer iawn o’r delwau a lluniau a gymerwyd oddi ar furiau’r eglwysi plwyf

yn ôl gorchmynion brenhinol. Byddai ymlynwyr yr Hen Ffydd yn eu cadw dan

loriau eu tai, neu loriau’r eglwysi, neu yn eu claddu yn eu gerddi yn y gobaith y

caent ryw ddydd eu dychwelyd i’w priod gartrefi (Duffy 2005: 490-1).

7202 Leo Isaurus : Ymherodr yr Ymherodraeth Ddwyreiniol o 717-741. Gwa-

harddodd anrhydeddu eiconau, er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig gan lawer o

esgobion ac eglwyswyr yn y Dwyrain, a’r pabau Gregori II a Gregori III.

7262–7263 y peth ... arall : Yn anffodus nid yw’r llythyr yma, Fod Eglwys Grist

yn un corff wedi goroesi, ond y mae’n rhaid ei fod wedi cael ei ysgrifennu rhwng

1571, pan ymaelododd Gwyn â Choleg Douai, a 1574 pan ddechreuodd ysgrifennu

Na all fod un Ffydd onyd yr Hen Ffydd.

7308–7311 Ag ny does ... efo : Roedd y ddadl hon, bod aelodau’r Eglwys Gath-

olig yn rhannu ffrwyth pob gweddi a phob offeren a ddywedid, tra bod y bobl a

oedd wedi eu datgysylltu eu hunain oddi wrth gymundeb yr Eglwys yn colli’r budd

hwn, yn thema gyson yn llyfrau’r Gwrthddiwygwyr. Traethai Robert Persons yr

un thema wrth drafod mynychu’r eglwysi plwyf, gan ddweud bod pobl a fynychai

wasanaeth Anglicanaidd yn colli budd yr offeren (Persons 1972: 20v). Dychwelodd

Gwyn at y thema hon yn Gwssanaeth y Gwŷr Newydd, a’i thrafod yn fwy trylwyr

mewn pennod gyflawn er mwyn perswadio ei ddarllenwyr i gadw draw o eglwys y

plwyf (Gwyn 1970: 16-22).

7316–7318 rydym ... santeiddiol : Y mae’r darn hwn yn ateb honiad Luther

a’r Diwygwyr eraill nad oedd dim gwerth i’r bywyd mynachol i’r Cristion lleyg, ac

mai gwastraff amser oedd defodau’r cymunedau crefyddol amgaedig, sef y rhai nad

oedd eu trigolion i fod i’w gadael byth.

7462–7464 Ond digon ... yfengil : Trwy hanes, bu grwpiau gwahanol o Iddewon

yn cyfrannu at eu hysgrythurau’n gynyddol mewn ffyrdd gwahanol, nes cyrraedd

cyfnod Crist gyda dwy fersiwn o’r Hen Destament, yr Hebraeg a’r Groeg, a gasgl-

wyd ymysg cymunedau Helenaidd megis yn Alexandria. Yr oedd mwy o lyfrau yn

y fersiwn Groeg, sef Tobias, Judith, Llyfr y Diarhebion, Ecclesiasticus, Baruch a

Macabeaid I a II, ac yr oedd yr Iddewon Helenaidd wedi ychwanegu at lyfrau Daniel

ac Esther. Derbyniodd yr Eglwys Fore y fersiwn Groeg fel Ysgrythur Lân, ac fe gyn-

hwyswyd y llyfrau a’r ychwanegiadau uchod yn Fwlgat Sierom. Fe’u cadarnhawyd

gan Gyngor Trent (Sesiwn IV, 1546) yn erbyn honiadau Lwther y dylid derbyn y

fersiwn Hebraeg ac ymwrthod â’r fersiwn Groeg (Reid 1908a: 267-9). Gwadodd

Lwther rai o lyfrau’r Testament Newydd yn yr un modd, am iddo amau eu hynaf-

iaeth, sef y Epistol at yr Hebreaid, Epistolau Pedr, Iago a Jwdas, ac ail a thrydydd
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Epistol Ioan. Y mae’n wir hefyd bod rhai o’r llyfrau hynny’n mynd yn groes i rai

o’i gredoau personol. Er gwaethaf amheuon Lwther, derbyniwyd y llyfrau hyn gan

Calfin a chan Eglwys Loegr (Reid 1908a: 267-9).

7541 anggel : Mae’n debyg mai’r ffaith bod y gair hwn yn cael ei dorri gan

ddechrau llinell sy’n gyfrifol am ddyblu’r ’g’.

7605–7606 y nyr awdwl ar gan a wnaeth S. Awstyn o baradwys : Nid oes

unrhyw destun gan Sant Awstin sy’n dwyn yr enw hwn wedi goroesi, ac y mae’n

bosibl fod Gwyn yn drysu’r enw â De Paradiso Ambros. Fodd bynnag, nid yw’r

dyfyniad hwn yn ymddangos yn nhestun Ambros, felly y mae’n bosibl, naill ai mai

drysu enw’r testun y mae Gwyn, neu fod llawysgrif o De Paradiso Awstin ar gael

yn llyfrgell Douai na oroesodd yn ddigon hir i gael ei gynnwys yn Patrologia Latinae

Migne.

7781–7782 May rhai ... Yspaen : Dyma dri o gyrchfannau pennaf pererinion

Cristnogol yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg. Teithiai’r pererinion i Gaersalem

a’r Wlad Sanctaidd oherwydd mai yno y pregethodd Iesu, ac i Rufain oherwydd mai

yno y bu’r Pabau o Sant Pedr ymlaen. Santiago de Compostella yw’r lle y cyfeirir

ato yn Sbaen, sef cysegrfan Sant Iago Fawr yr Apostol, sydd wedi bod yn ganolfan

bererindota ers y nawfed ganrif. Cedwir gweddillion y sant yn y gadeirlan, a chyn

ymddangosiad Mair i Santes Bernadette yn Lourdes yn 1858, y mae’n debyg mai

Compostella oedd cyrchfan bererindota fwyaf Ewrop ac eithrio Rhufain.

7816 Pedrock : Cymro a ddaeth yn nawddsant Cernyw. Prif ganolfan ei gwlt

oedd Lannwedhenek yng Nghernyw, lle sefydlodd eglwys. Mae eglwys wedi’i chys-

egru iddo yn Llanbedrog, Llŷn.

7816 Kynyd : Nawddsant Llangenydd ymMro Gŵyr. Fe’i ganed yn gloff a bu’n

byw yn feudwy, a phan ddaeth Dewi Sant i Langenydd a’i wella o’i ddolur, arhosodd

yn feudwy a gweddïo am gael bod yn gloff unwaith eto.

7816 Dettu : Lleolir plwyf Llandeti’n agos iawn i Langynidr, bro Wiliam Dafydd

Llywelyn, felly y mae’n debyg y cynhwyswyd enw Sant Deti a Sant Cadwg er mwyn

cynyddu apêl y testun i drigolion Brycheiniog.

7859–7860 fod gydag yn hwy lawer o fedde saint : Y mae’n bosibl bod y geiriau

hyn yn cynrychioli defnydd cynnar iawn o gyda i fynegi meddiant yn lle gan.

8003–8004 ny doedd na ffudd na defosiwn yny helpy hwy yma : Pwysleisia

Gwyn ei neges nad oes a wnelo ffydd ag iachâd gwyrthiol yma fel gwrthwynebiad i

gred Brotestannaidd sola fidei. Yr oedd Cymru wedi bod yn wlad swyddogol Brot-

estannaidd ers deugain o flynyddoedd erbyn i Gwyn ysgrifennu hyn, ac fe ddichon

ei fod yn poeni bod credoau’r Diwygwyr wedi dechrau cydio ymmeddyliau’r Cymry.
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8008 Ffynon Gwenfrewy : Bu Ffynnon Gwenffrewi yn gyrchfan bererindota

bwysig yn ystod yr Oesoedd Canol, ac yr oedd mor boblogaidd ymysg y Cymry fel

na fu cyfnod pan nad oedd pererinion yn cyrchu yno (Walsham 2014: 187). Canai

beirdd megis Ieuan Brydydd Hir a Siôn Tudur gerddi mawl i Gwenffrewi a’i ffynnon

(Bowen 1969: 103).

8029 vn sampal a ddangosa i chwi o S. Awstyn : Ceir y stori hon yn llyfrau

Stapleton (Stapleton 1973: 106r) a Bristow hefyd (Bristow 1574: xxx).

8085 ag yny fan hono y may Eglwys Vihangel y rowran : Gallai Gwyn fod wedi

cael y stori hon naill ai o’r Brefiari Rhufeinig, sef compendiwm o’r holl salmau

a gwasanaethau’r Sul a’r gwasanaethau beunyddiol ar gyfer y flwyddyn i gyd, a

fyddai yn eiddo i bob offeiriad ar ôl Cyngor Trent, neu’r Legenda Aurea, casgliad o

fucheddau’r saint a gasglwyd gan Jacobus de Voragine oddeutu 1260, ac a oedd

yn boblogaidd tu hwnt yn ystod yr Oesoedd Canol. Y mae mwy na mil o gopïau

ohono wedi goroesi hyd heddiw (Manion a Muir 1991: 1-23).

8109 S. Mari Mwya : Yr eglwys y cyfeirir ati yma yw Santa Maria Maggiore yn

Rhufain, yr eglwys fwyaf yn y ddinas a gysegrwyd i Fair. Daeth y chwedl hon am

sefydlu’r eglwys yn boblogaidd yn y 14g, ac ar 5 Awst dethlir offeren yn yr eglwys

i goffáu’r eira gwyrthiol. Ymddangosodd y chwedl yn y Missale Romanum o 1568

ymlaen, felly y mae’n debyg mai o’r fan honno y cafodd Gwyn y stori, oherwydd

y byddai disgwyl i ddarparoffeiriad ddefnyddio’r Missale wrth hyfforddi i weini’r

offeren. Ordeinwyd golygiad newydd o’r Missale yn 1570 gan y Pab Piws V a oedd

i gael ei ddefnyddio ar hyd a lled yr Eglwys Gatholig, ac eithrio mewn esgobaethau

lle’r oedd testunau eraill wedi’u defnyddio ers o leiaf ddau gan mlynedd, megis y

Ddefod Ambrosaidd ym Milan.

8184–8185 mi chwenychwn ... harddoli : Ceir yr un dyfyniad o Chrysostom

yn y Fortresse of the Faith (Stapleton 1973: 130v).

8193–8194 a’r neb ... wedy marw : Ceir yr un dyfyniad o Chrysostom yn y

Fortresse of the Faith (Stapleton 1973: 107v).

8220 Grigori Rhyfeddwr : Sant Gregori Thaumaturgus (gwneuthurwr rhyfedd-

odau), esgob Neocaesarea yn Asia Leiaf yn hanner olaf y 3g. Fe’i enwyd felly am ei

wyrthiau niferus a barodd iddo droi bron i holl boblogaeth Neocaesarea yn Grist-

ion yn ystod y cyfnod y bu’n esgob. Fe’i magwyd yn bagan, ac aeth i ysgol Feirut i

astudio’r gyfraith. Ar ei ffordd fe gyfarfu ag Origen a dod yn ddisgybl iddo. O dan

ddylanwad Origen daeth yn Gristion, a symudodd yn ôl i Asia Leiaf gan ystyried

ailgydio yn y gyfraith, cyn ei enwi yn esgob Neocaesarea. Ni oroesodd ond ychydig

o’i waith ysgrifenedig ef, sef yr Oratio Panegyrica, moliant i’w athro, Origen, a’i feth-
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odau addysgol, a’r Epistola Canonica, sy’n traethu’r problemau a wynebai esgob

yn Asia Leiaf yn y cyfnod, wrth iddo geisio cynyddu ei braidd a’u hamddiffyn rhag

erledigaeth yr Ymerodraeth ac ymosodiadau’r Gothiaid (Leclerq 1910: 15-16).

8249 y tad hwy Vigilantus : Un o’r ffyrdd a ddefnyddiai’r awduron Catholig

i geisio perswadio eu darllenwyr fod Protestanniaeth yn heresi oedd ceisio profi

bod credoau’r ffydd newydd yn gytûn â rhai o ddaliadau crefyddol hereticiaid y

gorffennol, megis Vigilantius. Gan y cytunai pawb fod Vigilantius, Arius, a’u tebyg

yn hereticiaid, gobeithid y byddai priodoli dysgeidiaeth Brotestannaidd iddynt hwy

yn niweidiol i’r Diwygwyr, gan beri i bobl gredu nad oeddent ond yn hereticiaid eu

hunain (Cameron 2012: 79). Crybwylla Gwyn enwau’r hereticiaid hanesyddol yn

aml yn bwrpasol i’r diben hwn.

8294 Eigan Frenin : Yr oedd Einion Frenin yn gefnder i Maelgwn Gwynedd. Yn

ôl y bardd Hywel Rheinallt, yr oedd dwy lan wedi’u cysegru iddo yng Ngwynedd,

un ohonynt yn Llŷn. Llanengan ger Abersoch yw honno, canolfan bererindota yn

ystod yr Oesoedd Canol sydd yn agos at gartref teuluol Gwyn ym Mhenyberth, ond

mae lleoliad yr eglwys arall y cyfeirir ati gan Hywel Rheinallt bellach yn anhysbys

(Baring-Gould a Fisher 1908: 422). Y mae’n debyg iddo gael ei enwi yn Frenin

oherwydd ei gysylltiadau brenhinol gyda Maelgwn Gwynedd (Jones 1966: 15-24).

Ymddengys, felly, fod Gwyn yn cyfeirio at sant a fyddai wedi chwarae rhan fawr

ym mywyd ei deulu a’u tenantiaid cyn y Diwygiad, fel dyfais i’w dwyn yn ôl at eu

hen arferion crefyddol trwy’u hatgoffa o’r hyn yr oeddent wedi’i golli.

8311 Kattwc : Abad Llancarfan ac athro Illtud Sant. Sonia ei fuchedd, Vita

Cadoci, iddo gyfarfod ag Arthur.

8369 Babilas : Yn ôl Eusebius (Historia Ecclesiae VI: 20, 39), yr oedd Babilus

yn esgob Antioch ar ôl Sabrinus. Cafodd ei ddienyddio yn ystod erledigaeth Decian.

8448 Valentine : Fe dybiwn mai Valenciennes yn y Département du Nord, nid

nepell o Douai a Cambrai yw’r dref a enwir yma. Yr enw Lladin oedd Valentianae.

8469–8470 Fo eythbwyd ... yno : Y mae Archesgob Cambrai yn byw yn y dref

hyd heddiw. Ei gadeirlan yw Ein Harglwyddes o’r Grasusau, sef y gadeirlan y mae’r

ddelw yr honnwyd iddi gael ei phaentio gan Sant Luc ynddi.

8484 aglle : Darllener ag alle.

8508–8509 Ag ar ... glywsoch : Sef 29 Medi 1574.

8514 ysgrifennis yno a’m llaw fy hynan : Y mae’n debyg iddo ei ysgrifennu yn

ei Dictates, fel y gallai gofio’r stori yn nes ymlaen, a’i defnyddio ar ei genhadaeth.

8542 S. Sebastian : Merthyrwyd Sant Sebastian yn ystod erledigaeth Dioclet-

ian, ond ni wyddys lawer mwy na hynny am ei fywyd. Fe’i darlunnir wedi’i rwymo
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wrth goeden ac yn llawn saethau. Symudwyd rhai o’i weddillion i Soissons yn 826,

felly y mae’n bosibl bod rhai yng ngofal Archesgob Cambrai yn 1574. Un o Filan

ydoedd yn ôl Sant Ambros (Loffler 1912: 668).

8543–8545 vnmil ar ddeg ... etto : Yn ôl y chwedl, yr oedd Ursula yn dywys-

oges o Frythones a roddwyd mewn priodas i uchelwr o Lydaw. Yr oedd Ursula yn

Gristion ac yntau’n bagan, felly yn hytrach na derbyn ei phriodas gofynnodd hi am

seibiant o dair blynedd, ac aeth i bererindota. Casglodd un fil ar ddeg o forwynion

i ymuno â hi ar ei phererindod, ac aeth yn ei blaen o gwmpas Ewrop cyn cyrraedd

Cwlen. Yno y merthyrwyd hi a’r holl forwynion eraill gan yr Hyniaid. Bu ei stori’n

boblogaidd tu hwnt yn Ewrop yr Oesoedd Canol, ac aethpwyd â’i gweddillion hon-

edig hi a’i chymdeithesau ledled y cyfandir, ac i India a Tseina hefyd (Poncelet

1912: 225-8). Er hynny i gyd, nid oes unrhyw dystiolaeth ei bod hi na’i chym-

deithesau erioed wedi bodoli, ac fe’u tynnwyd allan o’r Martyrologium Romanum

oherwydd hynny. Enwyd eglwys Llangwyryfon ar ôl stori Santes Ursula, oherwydd

y traddodiad mai un o’r ardal ydoedd.

8545 S. Genovefa : Nawddsantes Paris, y credir iddi achub y ddinas rhag yr

Hyniaid trwy weddïo (McNamara, Halberg a Whatley 1992: 19-37).

8545 S. Marthin : Sant Martin o Tours, un o seintiau mawr cynnar Ffrainc ac

Ewrop yn gyffredinol. Sefydlodd un o abatai cynharaf Ffrainc yn Ligugé yn 360,

ac astudiodd o dan Sant Ilar.

8547–8549 S. Tomas Moore : Y mae’n debyg fod Gwyn yn cyfeirio at ferthyrdod

Sant Thomas More yma am ddau reswm. Y rheswm cyntaf yw’r ffaith ei fod yn

sant cyfoes i ddarllenwyr y testun, y byddent o bosibl yn cofio ei farwolaeth, ac yn

ymuniaethu ag ef. Yr ail reswm yw’r ffaith iddo gael ei ferthyru gan Brotestaniaid

am beidio â chytuno i droi yn Brotestant.

8713 Dyma rhinwedd ... bydere : Defnyddiwyd straeon o wyrthiau a gyflawn-

wyd gan ferthyron, a sagrafenolion fel ysgogiadau tuag at dröedigaeth gan y cen-

hadon (Walsham 2014: 31).

8713–8714 y peth casa ar all fod gan y Gwyr Newydd : Fe’u gwaharddwyd o

1547 ymlaen (Duffy 2005: 450).

8727–8728 drwy rhinwedd ... grys ef : Defnyddid dillad merthyron yn rheol-

aidd mewn dadreibiadau, a chysylltid y diawliaid â’r Protestaniaid (Walsham 2014:

159).

8759 a’r ll : Darllener ’a’r lle’.

8933–8934 nag ewch ... ag hwynt : Dychwelodd Gwyn at y thema hon yn

Gwssanaeth y Gwŷr Newydd chwe blynedd yn ddiweddarach tra yr oedd yn aros
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yn Rhufain (gw. y rhagymadrodd, tt. ix-xi).

359


