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RHAGYMADRODD.

Y MAE weithian uwchlaw ugain mlynedd er pan feith

rinais gyntafawydd a bwriad i grynöi a chyhoeddi detholion

o Hymnau y “Per Ganiedydd ” o Bant-y-Celyn. Mynych

gyhoeddiad llyfrau Hymnau, o bryd i bryd, yn yr ys

tod hwnw o amser, a'm hattaliodd i osod y bwriad mewn

gweithrediad hyd yn bresenol. Annogaethau cyfeillion, ae

addewidion calonog o gefnogaeth, a weithiodd y bwriad

hwnw o'r diwedd i benderfyniad; ac wele ef yn awr, mewn

ffurf a sylwedd, yn cael ei gyflwyno i sylw y cyhoedd.

Llafur mwy nag a ddichon nemawr o'i dderbynwyr am

gyffred, a mwy nag a feddyliais i fy hun, cyn dechreu ar

y gwaith, ydoedd ei gasglu at ei gilydd yn y drefn y

gwelir ef wedi ei gyflëu. Gorfu i mi fyned drwy yr holl

waith ugeiniau o weithiau, a chymeryd pennill oddiyma ac

arall o draw, er crynöi Emyn ar y naill fater a'r llall. Pe

caniatasai amgylchiadau i mi roddi fy holl amser a’m sylw

at y gwaith, odid na allaswn ei gyflawni yn fwy trefnus;

* ond gan nad ydoedd ddichonadwy i mi ond rhedeg ato yn

awr a phryd arall, fel y dygwyddau hamdden, nid rhyfedd

os gwel darllenyddion o graffder a chwaeth, lawer o ddiflyg

ion ac anmherfeithrwydd yn ei drefniad. -

Cynwysa y Casgliad hwn amrywiol o Hymnau rhagorol,

o gyfansoddiad Williams, nad ydynt i’w cael mewn un

o’r detholion a gyhoeddwyd o’r blaen. A chan nad

yw y gwaith gwreiddiol yn meddiant ond ychydig mewn



, , \'1.

cy'l‘nhªriaeth¡ ac na, ddefiiyddir et’ 0nd yn anamliawn yn yr

addoljad cyhoeddus yn Nghypru, y mae y cyſryw Hymnau,

o angenrheidrwydd, yn dra- anadnªbyddus i’r cyffredin.

Gobeithiaf y bydd i’r ymdrech hwn i gloddio allan, a. dwyn

i‘r golwg y trysorªu gwerthſawr o feddyliau efengylaidd a.

gynnwysa yr Hymnau hyny, yn ſoddion í “gyffroi meddwl

puraidd ” Cristíonogion ein gwlad, a’u cynnorthwyo i brofi

a mwynhªu gradd helaeth o’r wledd nefolaidd a rªid ſod yr

Awdwr yn fwynhau wrth eu cyfansoddi, aº a brofodd y

detholydd, i raddau, wrth eu cªsglu.

Ni wnaed 0nd can lleied o gyfnewidiadau ag oedd bosíbl,

Seſ lle y gofynai y mesur, ac eglurdeb íªith ; a gofelid

yn yr ychydig gfjfnewidiadau hyny, beidío gwyro oddiwrth

ſeddwi yr awdwr.

Hyderïr fod y llyfi- ar y cyfªn, yn gyfryw ag y gall poh

plaid grefyddol yn Nghymru ei ddefnyddio, os mynant.

Ni chynnygir ef at wasanaeth neillduol unrhyw blaid mwy

nª’i gilydd ; ‘o herwydd y mae Hymnau Williams yn

gªymeradwy, ac yn cae] eu harfer, gªn y naill fel y llall.

Y mae yn yr Atddodiad amrywio] 0 Hymau na. fuªnt yn

argrafl'edig 0’1- blaen, ynghyd a detholion o gyfansoddiadau

gwahanol awdwyr. '

Yr wyf yn cyflwyno hyn o lafur i fendith y nef, ac isylw

fy nghydwlªdwyr: a. bydded i niſer y rhai a. allant mewn

gwirionedd ddatgan y syniadau a geir ynddo, oddiar gywír

gred'miaeth a phrofiad o honyht, amlhuu yn wastadol.

“ I’r thai uníawn gweddus yw mawl.”

W. REES. 



 

DÓSPARTHſi I.

 

1“
g,

HANFOD A PHRIODOLIAETHAU DUW. “PH

"Lªu"

1'. ' Y Brindar!. ‘ſi'ſiſi‘ªªv" (M. H.) ’ª

1 UN'wyt,fy NuW, ac etto Tri, '

Dirgelwch sy’n rhy faWT í mi : .

Goguwch trag’w'yddol, felI'y ’th gaír

Wedí ’th ddatguddío yn dy air. ' - ”'

‘2 Fel d’wed dy air, fy nyled yw 2;…—

Credu dy hanfod di, f'y N11W"; ' ’ '

. Anghofio ’In rheswm, m'ae’n rhylwàmüeª
, Ni fedd eſ nerth i’m tynu i’ſir 1121-11.~ , Ñ

3 Tad yn y Ma‘b, Mab yn y Tad,, ſ ¿jj

Ac Yr un Weddmae’rYjsbryd rhad‘;~ . ' ‘

- ' Y man b’o un', ’y lleill y Ely;—ª ' y' ~

O Tj’fedd'Fod'! can's Un YW Tril! ª
ct 4:. Y perffeíthdemu maith diball, x ª Ñ

' A geir yn un, geir yn y llall';

Fy Nhàd, fy Iesu, a’r Ysbryd-cun,

Sy Dduw; níjeddaz’i etto 011d un. :

 

5 A chan y Dr'mdod ym‘aTmae :-5 **"º'º~""‘x

Yrtunig-'allu i’m hiachau: z K _W

L \Tair swydd yn angénkheidio‘l‘ '

_ XII gallu "m dwffláàx nefqedq fry. ‘
6 Bhctaíd oedd fy nghaïffl’gïan KIERE ' . . '

A \cºn i farw troswy'ªñjhad‘è " ‘ -
A'í Yªbi’ctyd i gymhwyso ’i'gyd

Ei íechy‘jdwríaeth vwerthfawr ddrud.

A¡ Ñ
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Mawz z"r Drindºd. (M. 8, 8, D.) ‘,4’

MAE yno Dri Pherson yn bOd, ‘

Ac etto mewn sylwedd 0nd Un;

Gogyfuwch mewn gallu a chlod—

I wared plant Adda ’n gytun :

Yn hyn rhyw ddyfnderoedd y sy,

Rhy fawríon i’w chwflío hwy ’mlaen, 1

Yn dIech na hwynt-hwythau sy fry,

I’w gwybod hwy allan yn lan.

Caniadau newyddjon sy fry, 1

Tebygwn O glywed eu Def; ‘

Fy enaid blínedíg i sy,

Am ddysgu cerddoriaeth y neſ : i

’R anrhydedd, a’r gallu, a’r clod, ‘

A’r parch, af!“ gogoniant, afr bri,

Yr awrhon fel ag y bu erioed 1

I’n Harglwydd yn Un ac yn Dri Y

Aed ein Haleluía m' i’r lan,

Trwy’r awyrlanfeídrol ei maint,

Cymysged caniadau rhai gwan

A thyrfa luosog O Sªint:

Ni gawsom gan cy'maint à’r byd,

Can cymaint drachefèn à hyn,

Can cymaint à’r nefoedd i gyd,

Brydnhawngwaith ar Galfari fryn._

Caríad Duw :—Ez‘ rin-weddºl qffez’tlu'au. (M. H.)

Y mae dy gafiad mawr ei rin,

Yn llawer gwell na’r melus Win ;

Fe ddwg, fe gyfyd f' enaid gwgn, ' ‘ ' Í

O ddyfnder Ofnau maith i’r lan. '

SYM
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'3;' 2 Pan byddwyf mewn tywyllwch du,
ſi Y’nghanol torf elynol hy;

Fe dyn dy garíad pur fi ma’s,

I ganu ’r gwaredigol ràs.

, 3 Pan fyddo Ofnau 0 bob gradd,

~ - Yn gwasgu @maſ bron fy lladd,

Bhyw nerth sydd gan dy gariad cun

I ddod a’m henaíd atto ’i hun.

4 Nid ofnaf ddjm O’r diluw mawr,

Sy’n bygwth i orchuddio’r llawr,

Na’r afon greſ, na’r mór à’í dòn,

0nd bod dy garíad dan fy mron.

5 Mi allaf aros wrthyf f’ hun,

Heb gwmnj ’r byd, heb gwmnj dyn,

f" Heb unrhyw gysm‘ tan y neſ, ‘

ª 0nd huno yn ei gariad ef.

4. ‘ Mawredd carz'ad Duw. vſi ' (M. C.

’_ 1 UÍVCH pob rhyw gariad is y nºſ;

, . w cariad pur fy Nuw; ‘

'º’ Anfçidrol foroedd, dyfníon, maith,

'Heb fesur arno, yw.

2 Dechreuodd draw cyn creu y byd,

Fe bery byth ymla’u,

Heb un cyfnewid, ac heb drai,

Pan e10 ’r byd ynldàn.

3 O deuwch, gwelwch, chwíliwch ef,

Anfeidrol gariad mawr,

7 Ag Sydd yn maddeu miloedd my’rdd

¿ 7 , ,0_ feiau, yn yr awr!

4g Rhy-'w gariad, a ffyddlondeb ma-ith,

'A thrug'areddau ’n un,

g <’ ‘ A2
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Ydyw yr enwau a garodd ef

I roddí amo ’i hun.

' Rhgfeddodau caríad Duw. (M. 8, 7, D.)

O ddyfnderoedd! O ddO‘ethineb !

O Oludoedd maith o rás! x.

O ddírgelion anchwiliadwy!

Fythol uwch eu chwijío i ma’s:

Mae seraphíaid nef yn edrych,

Gyda syndod, bob yr un,

Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol,

Duw yn marw tros y dyn !

O anfeidrol berffaith gariad!

Cariad na’S gall gras na dawn

Dynjon, na’r angylion penaſ,

Fyth ei ach‘odd ef yn llawn : a'

Cariad fydd yn Sylfaen gadarn "

I bob anthem yn y nef ; ,- -

Seintiau ac angyh'on draphlith ’;~

Ganant am ei gariad ef. ' ª

Gallu cªrz'ad. v.iz-;Ñ (M. H.)

ANFEIDROL felus yw dy hedd, f-“jï'

A chryf yw’th gariad fel y bedd;

Lle carost- ti, ’does dWr na thàn, ‘

Nac unrhyw rwystr, saif O’th flaen.

Dy gariad neidíodd uwchder mawr,

O faith eithafoedd neſ i lave-T;

Fe lªmodd dros fynyddau maith,—

Ni all'sai dim ei attal chwaithl

Mae’n lleibío’r dv^vr, mae’n diffodd tán,

Mae’n difa’r cwb] oll Ó’i'flaeu;
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Y mae yn cario yn ei wedd,

Ryw beth ag sydd yn concro’r bedd.

Rh‘yw fflam angherddol‘gadam greſ

O fewn i’m hysbryd ydyw ef ;

Gwreichionen yw, mawr iawn ei Thin,

O’r fflamau 'sy’ ynot ti dy hun.

' Mae’th garíad gwrethfawrocaf drud

Yn fwyd, yn ddiod, i mi o hyd ;

Mae’n heddwch a llawenydd llawn,

Mae’n bobpeth ímí fore a nawn.

Anghyfnewidz’oldeb a nyddlondeb Duw. (M. C.)

DOED uffem, angau, a holl rym

Fy mechod, yn gytun;

Cryfach, a thrymach lawer Yw

Ffyddlondeb Duw ei hun.

Anghyfnewídjol ydy'w Ef,v

0nd cyfnewidiol fi ;

. Am hyn mi Sªfa’, doéd a ddel,

Mae’r afae] Siam" fry. ‘

Mae’n para’n ffyddlon byth heb

P’Qdd bynag try y byd í". '

A bphe cymysgai’r tir a’r móÍ‘, _ .\ _¡

›Yr un yw Duw 0 hyd. ’

Pan syrthjo’r Sér fel ffigys ír, ‘ Q '

_Fe bery gres fy Nuw; ‘ ²

A’i faith fl'yddlondeb tra fo’r nefïêï_

Anghy'ſnewidiol yw. ‘ '

ſi Ar yr zm ícshm. B. D.)

RWY’ terfynu‘j’nghred

’N01 pwygo 011 ynghyd,

r
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Mai cyfnewidiol ydyw dyn,

Ond Duw sy'r un o hyd :

Ar ei ffyddlondeb ef,

Sy'n noddfa gref i'r gwan,

Mi greda do'i 'mhen gronyn bach,

Or tónau'n iach i'r làn.

2 'Run nerth sydd gan fy Nuw,

A'r un yw geiriau'r nef;

'Run grås, a'r un ffyddlondeb sy’

’N cartrefu ynddo Ef:

Fy ngwendid o bob math,

A'm llygredigaeth cry’,

Ni allant ddiffodd, er mo'r gâs,

Hyd fyth, mo'r grås sy fry.

3 Cyflawnir gair fy Nuw,

A doed hi fel y del ;

Can's holl amcanion nefoedd fry,

Bob sillaf, sy' tan sél :

Ac ar ei air a'i nerth,

A dwyfol werth ei waed,

Mi af trwy bob gelynion hỳ

I mewn i dỷ fy Nhâd.

Ar yr un testun. (M. N.)

1 FFYDDLONDEB mawr y nef

A bery yn dilyth;

Nid oes a'i newid ef

O'r nef i uffern byth;

Mae'i arfaeth fawr â'i air yn un,

A gwaed y groes, oll yn gytun.

2 Cyfnewid y mae dyn,

Tröedig yw erioed;
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10.

Ond digyfnewid Duw, *

Fel haul neu sêr y rhod:

Ac ar ei faith ffyddlondeb ef,

Y try gogoniant nef y nef.

Oddiwrtho'n unig daw

’Nghorfoledd a fy hedd;

Oddiyno rhed yn llif

Tu hwn a thraw i'r bedd :

Er darfod haul a ser y nef,

Ni dderfydd ei ffyddlondeb ef.

(s

Holl ddigonedd hanfod a gras Duw. (M. 8, 8, 8.)

’DoEs bleser dâl tu yma i'r ne,

Nac un dyddanwch yn dy le,

A leinw'm dymuniadau'n un :

'Does eisiau dim lle b’o fy Nuw, .

Gwagder a thlodi o unrhyw,

Mae'n llanw'r nefoedd fawr ei hun.

Y sawl a'th gaffont, gwynfyd hwy,

Ni allant byth ddymuno mwy ;

Ti lenwi'u heisiau oll o'r bron :

Mae môr a thir, a da a dyn,

Oll yn dy heddwch di dy hun,

A mwy nag fedd y ddaear hon.

Anghenus wyf, bechadur gwan,

Am hyn rwy’n tynu tu a'r lan,

Yn gweled digon gan fy Nuw:

Trysorau, pe cawn eu mwynhau,

A laddai'm gofid, laddai'm gwae,

Ac a'm gwnai'n llawen tra fawn byw

Ä -
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ſ .

1 l. Ar 1/7' Im lcstzm. (M. 8, 7, D.)

1 LLAWEN ydwyf fod dy hanf'od

Fawr yn ddedwydd ynddi’i hun,

Ac na raid i tí ymddjried '

Mewn creadur, na raid un:

O teyrnasa. fel y myni,

Doed dy &mean mawr i ben ;

Seinied pawb mewn nef a, daear,

Haleluía fyth, Ameh.

Ynot llenwiI fy nymuniad,

Er' ei faint ac er ei gri ; '

Fy holl wagter wneir i fynu

O gyflawgder Un yn Drí :

Mi gaſ yfedèò fl'ynnonau

Blesei' àc' a’m dwfrhà;

A datguddíad pur 0 fywyd

Yn drag’wyddol a barhá.

Dyma ddyfnder O drysorau,

Dyma ryw anfeidrol rodd, ’

Dyma W'rthddrych ge’s O’r diwedd,

Ag sy’n hollol wrth fy modd:

Nid oes arnaf syched mwyach

Am drysorau gwag y byd;

Holl ddjgonedd Duw ei hunan ,

A ddigona’m henaíd drud. * '

'4 Mór sydd ynot o fendjthion,

Heb waelodion iddO’n bod;

Y mae’n llenwí ’mlaen bob mynyd,

Nid oes diwedd ar dy glod :

D’Onw beunydd sy’n helaethu,

Beunydd yn ymdaenu’n fawr ç

N"
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Bydd telynau’n canu iddo

Fe] rhifedí gwellt y llawr.

12. Ar yr 1m testun. (M. C.)

1 TI, Arglwydd, ydwyt 011 dy hun

Fy meddiant ar y llªwr ;

A thi dy hunan fydd fy 011

O fewn i’r nefoedd fawr.

2 Bhyw fl'ynnon tmgareddau maith,

Diderfyn yw dy ràs ;

,’ ‘- I ro’i trysorau pena’r nef

ſ ~ I’r tlotaf un i ma’s.

3 Ac ynot mi ymffrostia’n hy

\ 1 Mod i’n gyfoethog iawn *
Am ſod trysorau maith fyjérás

Fe] ti’n anfeídrol lawn.

."4 Ac mae pob peth yn eiddo im’,

Heb eisícu, ac heb drai;

Ac nid OCS diffyg ddaw i’r lle

Y ceffir dy fwynhau.

5 Mae pob dymuniad, a phob chwant,

Fyth yno’n eitha’ llawn;

A thystio’r wyf nad oes 0nd Duw

~ A’m gwna yn ddedwycid iawn.

6 D'Oed y tymhestloedd pena ddêl,

Digonol gallu'r ne’ ;

A rhüed moroedd dros y tir,

Anfeidrol yw Efe.

13. Ar yr 1m testmz. . (M. 8,7, 4, 7.)

1 NID oes eisíau un creadur

Yn bresenol lle bo’m Duw ;
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r.”—

Mae e’n fwyd, y mae e’n dd'l'od,

Mae e’n íechydwríaeth Wiw:

Pob happusrwydd, &0.

Sydd yn aros ynddo’i hun.

í Gyrwch' fi i eitha’ t’wllwch,

Hwnt i derfyn 011 sy’n bod,

I ryw wagle dudew anial,

Lle na Sªngodd dyn erioed :

Happus, happus, &0.

Fyddwn yno gyda thi.

3 Rho’f ffarwel i’r holl gre’digaeth,

Ffarwel feusydd gwych eu rhyw;

Ffarwel deiau, fl'a-rwel djroedd,

Ffarwel dynion goreu’n fyw:

Gwych gy'fnewid, &0.

Duw ei hunan yn ]le’r byd.

4 Nid oes unman imi’n gartref,

Nid oes drigfan 0 un rhyW,

Allaf alw yn hyfrydwch

Imi’n awr, 0nd mynwes Duw:

Yn ei fynwes, &0.

Mae fy naear i a'm neſ.

5 Beth wyf gwaeth, pe llyngcai’r ¡noroedd

Ddaear êang yn eu eroth P

Beth wyf gwaeth pe d’ai gwaelodíon

Dyfnder mawr yn berffaith noeth P

Beth yw colh', &0.

Mór a daear, 0nd cae] Duw?

14. Hullalluºgrvadd ac Awdurdod Duw. (M. 8, 7, D.)

1 NID yw’r hol] gre’dígaeth helaeth,

Daear, awyr, dWr, a mór,
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Gyda’u llwy‘thau maith díderfyn,

’Nghyda’u hamherfynol stór,

0nd dy weision gyda’u gilydd—

Fe] y Inynost, felly gwnàn’,

A hwy dro’nt er pob gwrth’nebrwydd,

I fyn’d a’th enw yn y blaen.

í Ti wnai’r hyn fo’n wenwyn perffaith,

Rai amserau i wella clwy’ ;

Ti wnaí’r feddyginíaeth oreu,

Rai amserau í glwyfo mwy :

Ti wnai haf, a pharch a gwynfyd,

Losgí’r 11ysiau gan y gwres ;

Ti wnai rew a chystudd díried,

Fyn’d a. mi i‘r neſ yn nês.

3 Tàn dry’n ddWr, a dv^vr dry’n wenfflam,

Os d’ewyllys iddo hair ; '

Gwnai i’r morfil mawr esgyrnog,

I lesmeírio wrth dy air :

Beth yw mhechod it’ 0nd gwyfyn,

E1' ei rüad, er ei rym P

Gwna fe gwymp 0nd ar dy amnaíd—

Ni raid iti ddywedyd dim.

15. Ar ;yr zm tcstmz. (M. 8, 7, D,)

l NI all rhaid, ac ni all natur,

I wrth’nebu dim 0*th air ;

Saif yr haul, a’r holl blanedau,

Os fy Arglwydd iddynt bair :

Esmwyth it’ yW gwneyd a fyni,

D’Wed y gair, a thyna fi

’Mhell uwchlaw fy holl ely'níon,

Ar y bryniau hyfryd fry.
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D’Wed “ Goleuni boed,” fe fydda;

D'wed “ Dysgleired Sêr y ne’,”

Fe ddysgleíría hau] a lleuad

Oll yn hyfryd yn eu lle:

Edrych amaſ, bydd tangnefedd,

Derfydd stv^vr y storom fawr,

Tawel hedd fel boreu hyfryd,

A dywyna arna’i lawr.

Gwena amaſ, Dywysog bywyd,

Yna gwged amai’r byd;

Ynot f’enaid sy’n ymddjried

Uwchlaw meibion Adda'i gyd;

Rho addewid byddi gydaf—

Unrhyw rwystr is y neſ,

Doed O’r ddae’r, neu uffern gadarn,

Ofna’i ddím 0 hono ef.

AT yr 1m testzm. (M. 8, 77 4, 7.)

MAE gelynjon imi ’n chwerw,

Cedyrn y‘nt, a mawr eu grym;

Ond y rhai wy’n Ofni fwyaf

I ti, f’ Arglwydd, m'd y’nt ddim:

Gair o'th enau, &0.

Gwympa fyrdd mewn Inynyd awr.

Moab ffy wrth I'ym dy gleddyf,

Midian gwyïnp, pan dd’wedost air;

SWn dy daran ddychrynadwy,

I Philístía grynu bair :

Ti dy hunan, &0.

Yn mhob brwydyr bia ’r dydd.

Mªe dy enw mor ardderchog,

Fe] y’ngrym y ’storom greſ,
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Llaesa ’r gwyntoedd, llaesa ’r tonau,

Dim 0nd imi ei enwi ef :

Noddfa gadarn, &0.

Yw yn eitha’ grym y dv^vr.

4 Nid oes elyn is y nefoedd

Ddichon roddi imi glwy ;

Yn dy gwmní nid oes gallu,

Gan un gelyn cadarn mwy :

Ar dy deyrnas, &0.

Nid oes diwedd, Did oes tranc.

-5 Daear, neſ, ac ufferu greulon,

Sydd yn hOHOl dan dy law;

Dy ddoethíneb sydd yn trefnu

’B dwyraín, de, a’r gogledd draw :

Ti bia’r cwbl, &0.

Cymer f’enaid it’ dy hun.

l 7 . Dºethíneb Duw. (M. C.)

l HYD yma ni ddych’mygodd dy'n

O dan yr awyr lás,

Y fath ddoethineb hyfryd sy

Mewn gwaredigol ràs.

í Ni fu doethineb maith, na gràs,

Na chariad íS y nef,

Ymhlith angylion ucha’u gradd

Gyffelyb sy ynddo ef.

3 O annherfynol fór didrai,

O ddyfaás ac 0 ràs, ~

Na ddichon tragwyddoldeb Ínaíth,

Eu chwilio byth i maes!
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18. Ar yr un testun. (M. 8, 7, D,)

1 NID oes angel, níd oes seraph,

Yn y nefoedd wen yr un,

º All’saí chwih'o allan foddion,

I waredu euog ddyn ;

Mae yma ddyfnder O ddírgelíon

Mªith, goruchel iawn eu rhyw,

A ddyfeisiwyd cyn bod amser

Gan ddoethineb bur fy Nuw.

í Yma mae perffeithiau’r Duwdod

Oll yn cael eu cyflawn le;

Ei gyfiawnder, ei Wirionedd,

A'i Sªncteiddrwydd perffaíth E ;

Y mae cariad a thrugaredd,

A doethineb wnaeth y plan,

Yn cael hyfryd ymgusanu

Yn achubiaeth f’enaid gwan.

3 Fyth i’r Tad y b’o’r gogoniant,

’Ro’i a derbyn y fath rodd ;

Fyth i’r Mªb y b’o’r un moliant,

' Am dd’od yma ’i lawr o’i fodd ;

Fyth i’r Ysbryd bo’r a'nrhydedd,

Am ddatguddio'r ddyfais ddrud,

Drefnwyd gun ddoethíneb ddwyfol

Cyn sylfsvenu bryniau‘r byd.

19. Ar _1/1- -zm les-tun. (M. 11, ll.)

1 ANGELION gadd wybod peth guddiwyd O hyd,

Dirgelion doethíneb cyn seilíad y byd;

Maent O'r drugareddfa yn edrych i lawr,

I’r arch, '1 gael gweled djrgelíon mor fawr.
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2 I ninnau, plant Adda, fe dynwyd y llen,

I weled dirgelion hen arfaeth y nen ;

Cae] nofio yn moroedd doethineb ein Duw,

I'w caru, a'u credu, a’u camu, tr'om byw,

3 O ryfedd ddirgelion, anfeídrol eu rhyw,

Ddyfeisiodd, ddatguddiodd doethineb fy Nuw !

Ni fydd tragwyddoldeb ddjm gormod ei hun,

I chwílio dyfnderoedd y dIefn gadw dyn.

20. Hall wybodaeth a h’ll bresenoldeb Duw. (M. C.)

1 Gwyddit fy Nuw, (0nd rhyfedd hyn,)

Fath fyddwn cyn fy ffurfio ;

A pha fath fydda i bob dydd

O’r amser sydd i’m dreulio.

í A chwilia nghalon trwyddi’n lan,

Agor hi 0 flaen dy wyneb ;

Pa’m cadwaf fai ’ddiwrth un barhà

Yn frawd i dragwyddoldebï?

3 Mae’n dda im', fod fy na a’m drwg

O fewn dy Olwg beunydd;

I'th wydd mi ddeuaf yn ddínag,

Ni ’mguddiaf rhag fy Arglwydd.

4 Rheola’m calon, Arglwydd cun,

I ti dy hun maen perthyn ;

A1' ei stafelloedd bob yr un,

Gosod dy hun yn frenin.

21 . ª Ar yr un, testzm. (M. 8, 7, 4, 7.)'

l DUW_ anfeídrol yw dy enw,

Llamv’r nefoedd, llanw'r llawr ;



16 * HYMNAU

Ac mae'th lwybrau anweledig

Yn nyfnderoedd moroedd mawr :

Mae'th feddyliau, &c.

: ’N îs nag uffern, uwch na'r nef.

2 Er dy fod yn uwchder nefoedd,

Uwch cyrhaeddiad meddwl dyn

Etto mae'th gre’duriaid lleiaf

Yn dy olwg bob yr un:

Nid oes meddwl, &c.

Nad yw’n oleu o dy flaen.

22. * Ar yr un testun. (M. H.)

1 CREAWDWR doeth y ddaear lawr,

Ffurfafen lås, a'r nefoedd fawr;

Edrych o rhwng y sêr i'r byd

'Rwyt ti ar feibion Adda i gyd.

2 Dal sylw craff wnai ar bob un,

Gan chwilio dyfnder calon dyn;

Nid oes un bod trwy’r nef a'r llawr,

Nas gwyddi ei feddwl ef þob awr.

3 Mae'r holl gre'digaeth yn dy law,

· Ti sy'n ei threfnu yma thraw;

A'th bresenoldeb leinw hon, *

Ac oll sy'n amlwg ger dy fron.

4 O nertha'm henaid gwan ei ffydd,

Ro'i ofal anifat ti bob dydd; *

Heb ffino 'nghylch amseroedd draw, -

Y rhai o bosibl byth ni ddaw. - - - -

23. Tosturi grasol, a Maddeugarwch Duw. (M. C.)

1 PAROD yw'n Duw i faddeu bai

Sy yn ei rai anwyla'; - , ,
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: **

Fel ffyddlon ffrind neu dirion Dad,

Yn wastad fe a'u cara.

Canfod y mae ef yn mhob man,

Ein bai a'n hannoethineb ;

Ei feibion y’m, ei ras barhâ,

I eitha tragwyddoldeb.

Mae ynddo ddwfwn fôr di drai

O gariad a thosturi ;

Mae wrth ei fodd yn trugarhau,

Er maint yw ein trueni.

Ar yr un testun. (M. B D.)

AR grasdir crindir cras, é .

Dysgynodd gras ein Duw, .

Yn loyw ffrwd, afonydd ddaeth,

Mewn anial gwaetha'i ryw:

Maddeuant rhyfedd rhad,

I'r gwaetha gaed îs nen,

Yr hwn a gredo yn yr Iawn . . . .

Fu un prydnawn ar bren.

O boed maddeuạnt rhad

Yn hyfryd waed yr Oen,

Yn destun moliant yn mhob man,

I mi sydd dan fy mhoen:

Yr anthem faith ei hyd

F'o i gyd am Galfari,

A'r iechydwriaeth fawr ei dawň, , s
Ddaeth un prydnawn i ni. · ·T

A doed breninoedd byd

Yn unfryd ato ef;

A rhoddant eu coronau lawr

O flaen ei orsedd gref:

B

*...
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Ei enw ledled sydd,

A'i glod ef fydd uwchlaw

Y cwbl ag sy' yma i gyd,

Ac yn y byd a ddaw.

25. Ar yr un testun.

1 FFYNNON wyt o bob tosturi,

Nid oes gwybod faint dy râs;

Dy haelioni sydd yn cynnal

Pobpeth dan yr awyr lâs :

Dal fy ysbryd gwan i fynu,

Edrych ar y bryniau mawr,

Sydd yn pwyso ar fy nghalon,

Ac yn ceisio'm dodi lawr.

2 Mae ei glustiau yn agored

I bob rhyw ddrylliedig lef;

Ac mae'r drom ochenaid glwyfus

Yn cyrhaeddyd ato ef: -

Pan b’o t'wyllwch ac anobaith

Yn amgylchu'm llwybrau cudd,

Fe ddaw 'mlaen, fe dry y cyfnos

Can goleuach hanner dydd.

3 Maith drugaredd a gwirionedd,

A'r tiriondeb mwya'i maes,

Sy fel heulwen haf yn ddysglaer,

Trwy holl ranau pur ei râs:

Boed fy nhafod fyth tra fyddwyf

Gerdded ar yr anthem hyn,

Cariad pur yn dyoddef marw

Tros bechadur ar y bryn.

26. Ar yr un testun.

1 DATGUDDIWYD dirgelion i maes,

Dirgelion cuddiedig i'r byd,

(8, 7. D.)

(8, 8. D.)

–4
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Meddyliau trugaredd a gràs,

I’r penaſ bechadur i gyd;

A glow’d mewn addewid sy greſ,

Na welir fyth fythoedd ei haíl,

O ddyfnder y ddaear i’r nef,

Mor gywir, mor sícr ei Sªil,

"2 Fe’m boddwyd mewn syndod yn lán

Wrth chwih'o eu natur hwy macª :

’Does angel na. seraph a gàn

Am ddyfnder anorphen ei ràs:

Pwy bwysa’i ddyoddefaint ar bren E’

Pwy bwysa lawn haeddíant eí loes P

Tra. tafod yn chwarae’n fy mhen,

Mi ganaſ am goncwest ei groes.

3 'R anrhydedd, a’r gallo, a’r 010d,

Y moliant, a’r patch yn gytun,

O’r nefoedd i’r ddaeau‘ gaifl' fod

Yn gyfan i’m Harglwydd ei hun :

Aed sWn dy drugaredd i maes,

O’r dwyrain luosog i'r dé ;

Helaethed terfynau dy ràs

Mor belled ag cyrhaedd y ne’.

Gºgºniant Duw yn ez' hall Briªdºlíaethau

27* yn nhreſn Iachawdwrz'aeth.

1 LLAWN yw, O Dad, y nefoedd wen,

A’r ddaeaIen o’th folíªnt;

Mil O arwyddion bob yr awr

Sy’n canu 'th fawr ogouiant.

'2 D’weyd mae y Sêr a’u troion serth,

Dy air a'th nerth yn rhyfedd;

,(8, 7-)

B 2
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Yn 'sgrifenedig ar bob awr

Y cair dy fawr amynedd.

3 Ond gwel'd dy ddyfais pan y cawn,

At rai sy'n llawn o bechod;

Cyfiawnder llym a grâs ynghyd,

Sy'n taro i gyd-gyfarfod.

28. Ar yr un testun. (8, 7.)

1 PAN tor'som gyfraith bur ein Tad,

Mab yn ei waed yn dadleu:

O'r fath ddirgelwch sy'n ei groes!

Fath rin sy o'i loes â'i glwyfau!

2 O'th Dduwdod mawr, yma y cawn

Ryw hyfryd lawn agoriad;

Pwy feiddia dd'weyd, dysgleiriach yw

Cyfiawnder Duw na'i gariad ?

3 Yn awr mae ei ogoniant ef

Yn llanw nef y nefoedd;

Llu'r nef a ddysgai 'i enw mawr

A'i ganu 'n awr yn gyhoedd.

29. Llywodraeth a Phenarglwyddiaeth Duw. (M. H.)

1 CLODFORwCH frenin nefoedd fry,

Fe’n Arglwydd yr Arglwyddi sy;

Creawdwr bywyd pawb a'u bod,

Fe sydd, fe fydd, fe oedd erioed.

2 Creawdwr y ffurfafen fawr,

Sy'n crogi uwch y ddaear lawr; .

Yr haul, y lloer, y sêr y sy

Yn gwibio yn entrych nefoedd fry.

3 Trwy 'i air y gwnaeth y ddaear gron,

Ynghyd a'r môr sy'n rhuo 'i don ;
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Dyffrynoedd, a'r mynyddoedd maith,

Plant Adda o bob llwyth a iaith.

4 Fe sy'n berchenog ar y stôr,

Mewn awyr, daear, dŵr a môr;

Yr holl gre'duriaid mân a'u hil,

Sy'n eiddo ef ar fryniau fil.

5 Myn barch, ac i'w ei enw glod,

Oddiwrth yr oll ag sydd yn bod ;

Ei bur ogoniant ddwg i ben

O uffern ddu a'r nefoedd wen.

6 Mae moroedd mawr, mynyddoedd maith,

Yn seinio 'i glod mewn eglur iaith;

A'r holl gre’duriaid o bob rhyw,

Sy’n d'weyd–mai rhyfedd iawn yw Duw.

DOSPARTH II.

IESU GRIST YN EI BERSON, EI SWYDDAU,

EI WAITH, &c.

30. Rhyfeddodau Person Crist. (8, 7.)

1 BACHGEN a aned, Mab ro'ed in';

Ei enw sy'n Rhyfeddol:

Llywodraeth ar ei ysgwydd gaed,

Duw cadarn, Tad tragwyddol.

2 Myfyrio 'i Berson hardd a'i waith,

Sy’n orchwyl maith anfeidrol;

Gelwir yma ac yn y ne’

Ei enw. E'n Rhyfeddol.

3 Deonglwch hyn, ddysgedig rai,

Rhyfeddu mae'r cenedloedd,
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Podd gallsai Mair ei gynnwys ef

Na chynnwys nef y nefoedd ?

4 Duw mawr, Creawdwr môr a thir,

I gael ei wir genedlu,

O forwyn wnaethpwyd ganddo'i hun,

Ac ar ei glin ei fagu.

5 Mae holl ddoethineb Duw ynghyd,

Yn cwrddyd yn ei Berson;

Nid rhyfedd bod myrddiynau'r nef,

I'w foli ef yn gyson.

31. Ar yr un testun. (8, 7.)

1 MAE doniau Duw i gyd, fel môr,

Dygyfor, uwch eu rhifo;

Gynt oll ynghudd, ond y pryd hyn

Yn Iesu yn dysgleirio.

2 Yr Hen-ddihenydd yn ddyn gwan,

Mewn preseb dan ei rwymau;

Y Gair tragwyddol ar lîn Mair,

Heb fedru gair o'i enau !

3 Dyw gwaith y ddae'r a'r nefoedd frỷ,

Er bod hwy'n ddirifedi,

I'r peth yn Mherson Iesu sy,

Un gronyn i gymharu.

32. Ar yr un testun. (8, 7. D.)

1 WELE Iesu, Duw tragwyddol,

Gwir a sanctaidd berffaith ddyn,

Dwy ryw natur mewn un person,

Syndod nefoedd fawr ei hun;

A phob natur a'i phriodoledd

Etto 'n hollol gadw 'u lle,
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Dyndod heb gymysgu a'r Duwdod ;—

Priod f’ enaid byth yw E’.

2 Holl angelion nef gwmpasog,

Sydd O nifer gwlith y wawr,

Pe ba’i ’u tegwch a’u rhinweddau

011 mewn un rhyw angel mawr;

Tywyllai ’i harddwch mewn mynydyn,,

Toddaj ’i ddoniau maith un,

Wrth ymddangos i gymharu

A fy Nuw yn natur dyn.

33. Ar yr 1m testun. (7, 6, D.)

l ANGELION do’ent yn gyson,

Rifedí gwlíth y wawr,

Rho’ent eu coronau auraidd,

O flaen y fainc i lawr;

Chwareuent eu telynau,

Ynghyd à’r Sªint- yn un,—

Fyth, fyth, ni chanant ddígon

Am Dduwdod yn y dyn.

í Cymhwyswyd pabell iddo,

Seſ corff 0 lwch y byd,

’Run natur oedd gan Adda.

A’í feibion 011 í gyd;

Gwír ddyn 0 sylwedd dyndod,

Heb bechod O un rhyw,

Ac ynddo yn cartreſu

Yr Hollalluog Dduw!

3 Emmanuel—creadur

A’IY Duwdod mawr yn un,

'- Dysgleirdeb ei ogoníant,

Edeelw ef ei hun;

— ‘1
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Ordeiniwyd iddo ddoniau,

Grasusau o bob rhyw,

Fel y pelydrai ynddo

Ogoniant Person Duw.

4 O foroedd o ddoethineb,

Oedd yn y Duwdod mawr,

Fel hyn gyfranu 'i gariad

I bryfed gwael y llawr!

I wneuthur i'w drugaredd

A'i dostur maith 'ynghyd,

I redeg megis afon

Lifeiriol tros y byd!

34 . Gosodiad Crist yn GyfryngwrmewnCyfammod. (7,6.)

1 CYN etto greu un angel,

Na seraph sydd uwch ben,

Na gosod yn y dyfnder,

Sylfeini'r nefoedd wen;

Jehofah oedd yn ddedwydd

Erioed cyn bod y byd,

Ac 'nol ei fyn'd yn danllwyth,

A bery felly o hyd. -

2 Yn nyfnder tragwyddoldeb,

Ymddygodd Duw ei hun

Ar arfaeth faith ddiderfyn,

A'i rhanau yn gytun ;

A fyddai mewn rhyw oesoedd,

Er clod i'w enw ef,

I gael ei chyflawn esgor

Mewn crëadigaeth gref.

3 Am hyn ei Fab etholodd,

Uniganedig sy’



WILLIAMS.

I wisgo natur ddynol,

Fath wed’yn wisgem ni;

Fe] byddaí yn ddechreuad,

A sylfaen gadarn greſ,

O bob cymundeb eilwaíth,

F’ai fyth rhwng dae’r a nef. _

Messíah yW ei enw,—

Efe eneinníodd Nêr

Yn Frenín mawr trng'r‘ryddol,

Ar luoedd uwch y Sêr;

Y lluoedd ar y Elda/¿ar,

A hwythau hefyd sy

Yn rhwym yn y cadwynau,

Yn nyfnder uffem ddu.

Ar yr un testzm.

YR hên gyfammod hwnw

Am bwrcas dynolryw,

Cy'fammod newydd bywiol

Yn awr ei enw yw ;

Lle mae’r holl addewídion

Yn ca-el eu cadw ynghyd,

Ac wedí’u tyngu’n Sicr

Cyn gps d sylfaen byd.

A thyma un O’r enwau

Dymunol, arno gawn,

Ei roi’n Gyfammod pobloedd,

A ieithoedd lawer iawn :

Goleuni i’r cenedloedd,

I feíbion Adda’i gyd,

A iechydwriaeth lawen

I gyTau pella‘r byd.

(S, 7-)
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3 Wel dyma'r pryd y rhoddwyd

Y cyfan yn ei law,

Y fu, y sy’, neu etto

Hyd ddiwedd byd a ddaw :

A thyna'r pryd addawodd

Ef gynta' roddi'i waed,

A thalu lawr bob iota

Am bechod du i'w Dad.

4 Ac yno tyngwyd Iesu

Yn Archoffeiriad mawr, -

I wneuthur aberth cymmod

Troseddwyr ar y llawr;

Y Tad ei hun a'i tyngodd,

“ Offeiriad wyt i mi,

Ac ni bydd 'difar genyf

Byth bythol d'osod di.”

5 I'w lân sancteiddrwydd tyngodd,

'Doedd priodoledd fwy

Ymhlith y rhai a feddai,

Er amled oeddynt hwy;

A llw yw fyth nas torir,

Pe bai i'r nefoedd wen

I losgi fil o weithiau

Yn wenfflam uwch ein pen.

36. Ar yr un testun. (7, 4.)

GWNAED cyfammod gwerthfawr rhâd, â'n Gwar

Iesu drefnwyd gan y Tad, yn Gyfryngwr; [edwr;

Ar ammodau cedyrn clud, n'all ond hyny,

Satan, uffern fawr a'r byd–eu diddymu.

'Roedd ei bleser cyn bod byd, gyda dynion ;

Ac yn caru 'roedd o hyd, ei gaseion;
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Ac fe dalodd trostynt Iawn, pan oe’nt etto

Mewn tywyllwch dudew llawn, heb ddíhuno.

Cyn rho'i bod i’r ddaear gron, na dim ami,

Gwnaed y drefen ddwyfol hon, i’n gwaredu :

Crist addªwodd golli’i waed, yn llawn foddlon,

Yn Ol ªrch ei anwyl Dad, tros elynion.

37. Genedz'gaeth Grist. llau.

1 MAE awyr y dwyrain yn ddysglaer uwch ben,

Mªe arwydd O’r mwyaf yn entrych y nen;

Mae’r goleu’n ddysgleiriach 0 lawer na’r wawr,

Mae’n nesu’n agosach, mae’n dyfod i lawr.

í Mae llajs rhyW ganiadau pereiddiaf o bell,

Melusach na’r symbal, na’r organ yn well:

Fel cymysg ganiadau angylíon y net',

A’r awyr sy’n chwareu wrth adsain y lleſ.

3 Edrychwch, a delíwch eich golwg ynglyn,

Mae acw greaduriaid serchocaf eu llun ;

Mae mil 0 dafodau perffeithiaf a glàn,

Mewn cydsain soniarus yn seinio’r un gàn.

4- Mi glywaf y ganiad, “ Gogoniant i Dduw,

Fyth fythol sydd yn yr uchelder yn byw ;

Boed hedd ar y ddaeaI, tangnefedd i ddyn,

Fe anwyd eraredwr, cydganed pob un.”

38. Ar yr 1m testun. llau.

1 MAE angel yr Arglwydd yn sefyll gerllaw,

Dysgleírdeb y nefoedd sydd yma, sy’ draw;

Ac Ofn y sydd ªmom, a dychryn ynghyd,

Rhag nesu yr awrhon mae diwedd y byd.

'2 Nac ofnwn, mae’r angel yn peri’n ddíau,—

Yn peri i ni ganu a gwír lawenhau;
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Mae’n d’weyd i ni newydd, y goreu fu eríoed

I bobloedd y ddaear yn gyfan, mae’n bod.

3 Fe anwyd in’ Geidwad, yn Beth’lem gefllaw,

Y Crist dysgwyliedig i’n gwared fe ddaw:

.Efe yw ein Harglwydd, efe yW ein Duw,

Fe ddwg ein heuogrwydd a’n beiau bob rhyw,

39. Ar 3/1- mz testun. (M. B. D.)

1 BLANT ffyddlon Sion dewch,

A 11awenhewch i gyd;

Yn mlaen a, chwi fel milwyr da,

Yn llon er gwaetha’r llid :

O hyfryd ddedwydd awr,

Messiah mawr a gaed!

Henffych i’r dydd a’rſboreu daeth

Yr iechydwriaeth raíi.

í Er ini golli hcdd

Yn Mharadwysaidd Wiw,

A bod yn fyr O gadw’r fraint,

Myn’d dan ddigofaint Duw ;

Ni gawsom Hád y wraig,

Yn gada-m graig i’n traed :

Henffych i’r dydd ar boreu daeth

Yr iechydwríaeth rad.

3 Addewid gafwyd, do,

’N01 ini S'yrthio ymhell;

Arfaethol ràs hawl in’ a roed,

Gawd ar gyfrmmod gwell;

Mae’r sylfaen yn ddigryn,

Ni chollir un O’r hàd:

Henffych i’r dydd ar boreu daeth

YI iechydwriaeth tad.
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40.

1

41.

Cªr-¡Sl _1/71 Brophu‘yd ac arweínydd e¡ bob!. (7, 6.)

FY Iesu yw’r prophwyd goleu

A ddaeth i lawr O’r ne’,

I ddysgu pochaduriaid

Oedd wedi colli ’u lle;

A’u harwain O’r a-níalwch

I wlad sy’n llawn ddigel,

O Olew, gwin a gwenith,

Yn llifo 0 laeth a me].

Mae’n foreu són am (la-nat,

Y d’oí rhyW brophwyd mawr,

Bhagorach gynt na Moses,

O uwchder nen i law:- :

Yn awr wyt wedi dyfod,

Gad imi deimlo Thin

D’athrawiaeth sy'n felusach

Na’r mêl a’r hyfryd Win.

O dysg fy enajd gwirion

I deithjo’r aníal dir,

Rhag mded o geimion lwybrau,

I gadw ar y gwiI;

Doethíneb i’m cyf’rwyddo,

Fe] cawod fwyn o wlith,

Er maint sy' am fy rhwydo,

Na chyfefljornwyf byth.

Ar _1/7- zm tªz-atun. (7, 6.)

MAE moroedd o ddoethineb,

Oes, ynot, t' Arglwydd mawr ;

Annoeth wyf fi, ymbilia-f

Am beth O hono í’lawr,
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2

3

4?;

..ª

ª2

I’m harwaín trwy’r fath anial,

Y nós à cholofn dan,

Ac onide ni’s gallaf

Fi gerdded cam ymlaen.

Wyt brophwyd mawr í arwain

Dy eglwys bur fel hyn,

Trwy groesffyrdd hyll a’i thywys

I gopa Sion fryn ;

I drefnu manna. nefol

Yn lluníaeth i bob un,

Yn ol ei amgylchiadau

A’i eisiau ef ei hun.

Tydj ydyw doethineb

Tad cyn creu y byd,

Ac ynot ymddysgleiria

Ei holl berffeithíau ynghyd ;

Eneinniwyd o’r dechreuad

I ddodí maes ei glod,

Datguddio yr hyn sydd etto

Heb ei ddatguddío erioed.

Ar yr zm testlm. (8, 7, 6.)

MI a grwydrwn draw i’r dwyra'm,

Mi a grwydrwn draw i’r de,

On’ bai'r golofn dàn S’yn arwain,

Llewyrch hyfryd pur y ne’ :

Fe bia’r clod, 011 erioed,

Iddo gyfarwyddo’m troed.

Dyma brofedígaeth heddyw,

Dacw brofedigaeth ddoe,

Fuasai yn fy llithro’n fuan,

Oni buªsai ofal E’ ;
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Mae ei ddawn; dystaw iawn,

Yn fy nghadw foreu a nawn.

3 Weithíau fe ddyd ei ragluniaeth,

Weithíau dyd ei hyfryd ras,

I fy ngwarchod a fy nghªdw,

Rhag fy chwantau ffiaidd cas :

B’oed fy nghàn iddo’n làn,

Pan el daear fawr ar dàn.

43. .Ar yr mz testun. (8, 7.)

l EFE yw’m Brenſiín mawr dinam,

Fy thophwyd a'm Hofl'eiriad;

Fy nghyfaill byth, a’m ffyddlon frawd;

Fy enaid tlawd ddaW atad.

2 Dysg fi i deithio’r llwybrau da,

Sy’n myn’d tua thragwyddoldeb,

Tros fryniau mawr ac aníal "dir,

Ond dyna wir ddoethíneb.

3 Fy niwl a thàn bob nos a. dydd,

Fy axwain bydd ei hunan;

Trwy’r mawr ddiffaethwch yn ei gól,

Mewn i’r ddymunol Ganaan.

4 Fe’m dysg, fe’m cyfarwydda trwy

Bob rhwystr mwy a gyfyd,

Rhag cyfeilíorm' ar un llaW,

’Chai fyn’d 0 law fy Mhrophwyd.

5 Fe'm gwna. mor ddoeth nes drysu’r fall

Sy mor gyfrwysgall beunydd;

Dªdrys ei rhwydau O bob rhyW,

Can’s Iesu yw f’ Arweinydd.
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44.

1

í

Qffeíriadaefh Críst. (M . H.)

Tl yw’r Offeirlad mawr ei ddawn,

Tywalltwyd ona-int amo ’n llawn;

Olew llawenydd mawr ei rin,

Uwch dy gyfeillion bob yr un.

Mae dy aroglau’n taenu i maes,

Yn mhlith gwyryfon, nefol ràs;

Yn enyn tán 0 ryfedd ddawn,

Sy’n llosgi foreu a phrydnawn,

Mae dy enwau O bena’ ryw,

Dy enw ’n ddyn, dy enw ’n Dduw ;

Offeiriad, Prophwyd, Brenin mawr,

011 yn arogli ’n ber yn awr.

Ar _1/1- un testóm. (7, 6.)

O dyma ’r Archoffeiriad,

A’r gwerthfawroca’n bod,

Na welwyd archoffeiriad,

Cyffelyb iddo eríoed ;

A’r fath anfeidrol rinwedd,

A haeddiant èang maith,

Yn ei Sªncteíddiaf Berson,

A’i bur haeddiannol waith.

Ac etto rhaid oedd rhoddi

Pob defnyn bach o waed,

Cyn gallai caetlúon pechod

Gael profi gwh’ ryddhàd;

Y fath yw’n beiau ’sgeler,

Nid gwisgo coron ddIain,

A chwysu’r gWaed yn unig,

- A all’sai faddeu rhai'n.
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3 Ond rhaid oedd myn’d í’r croesbren,

A dyoddef angeu du,

Drwy roddi eí hun yn aberth

Ar fynydd Calfari;

A dysgyn at y meírw,

A gorwedd yn y bedd,

Tros ran O dri díwrnod,

Cyn prynu imí hedd.

46. ' Ar yª' un testzm. (7, 6.)

l FE sa.fa.í’n Harchoffeiriad _›

Bhwng euog fyd a’r Tad, 'Y‘

A rhoddai ’í hun yn bridwerth,

O’i Wirfodd heb nacád ;

Fe ddaeth ymlaen a’i aberth,

Fe’i hoeliodd ar y pren,

Agorodd trwy ei haeddiant

Holl ddrysau’r nefoedd wen.

í A dyma’r peraroglau

Sy’n codi’n darth yn awr,

I arogli'n beraidd hyfryd

Yn fl'roenau’r Brenin mawr:

Y Tªd a fynaí ’i ddryllío

Er iachawdwriaeth dyn,

I arbed meibion dynion,

Ffordd arall níd oedd un.

3 Efe yw’m Harchoffeiriad

Sy uwch y nefoedd fry,

Mewn harddwch a, gogoniant,

Mwy na’r angelaidd lu;

Ac ynddo mae fy ngobaith _

Wrth deimlo meiau’n drwm,

C

4.# .
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A phan f’ont yn fy ngwasgu

Fel mynydd mawr o blwm.

Ar yr un testun. (7, 6. )

EI waith fel Archoffeiriad

O fewn y nefoedd wen,

Y man y rhow'd e' i eistedd

Ar bob peth oll yn ben,

Yw eiriol dros ei bobl,

Nes cael cyflawni i gyd,

Yr addewidion dyngwyd

Cyn iddo seilio'r byd.

A thyma'r Angel cadarn

Sy'n sefyll uwch y nen,

A'r gwregys am ei lwynau,

A'r meitr am ei ben;

Yn dal y thusser sanctaidd,

Sydd o aroglau'n llawn,

A'r tarth yn codi i fynu,

O foreu hyd brydnawn.

Gweddiau'r saint yn esgyn

I fynu gyda'r mwg,

Aroglau'r myr yn tynu

I ffwrdd y sawyr drwg;

A'r dyledswyddau ereill,

Sy'n llawn i gyd o fai,

Trwy scil yr Archoffeiriad

Yn cael eu llwyr lanhâu.

Mi ro' fy nwylaw bellach

Ar ben yr Aberth mawr,

Mi rifa yno'n gryno

Fy holl bechodau i lawr;
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A'm dagrau hallt mi olchaf

Draed fy Iachawdwr Crist,

Y traed mor fuan redodd

I achub f'enaid trist.

48. Crist yn Frenin. (8, 7.)

1 DE'wCH ferched Sion, de’wch yn llu,

De’wch allan i ryfeddu,

A gwel'd eich Brenin gwridog gwyn,

Yr awrhon yn teyrnasu.

2 Bu ef yn gwisgo un prydnawn,

Yn dawel iawn a diddig,

Er cymaint poen oedd pigau main,

Y goron ddrain blethedig.

3 Fe ddarfu 'i boen, O gwelwch E’,

O fewn y ne'n dysgleirio;

Gwisg o ogoniant fel y wawr,

Y sydd yn awr am dano.

4 Tragwyddol glod a mawl didrai,

Yw’r goron mae e'n wisgo;

Ei nerth, a'i râs, a'i farwol glwy,

Yw’r cariad mwy fydd iddo.

49. Ar yr un testun. * (8, 7.)

1 EFE yw'n Dafydd frenin da,

Gaiff goron, a chasineb;

Y gadair freiniol cadw wna

Hyd eitha tragwyddoldeb.

2 Efe yw Selyf, Brenin hedd,

Ac ar ei wedd mae beunydd,

Yn edrych filoedd, isel drem,

O ferched Salem newydd.

C 2
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3 Tywysog hardd, o flaen ei wedd,

Mae'r byd a'r bedd mewn dychryn;

Ac ofer yw i uffern draw

I godi'i llaw i'w erbyn.

50. Ar yr un testun. (M. H.)

1 TEYRNASU fry mae Ef yn awr,

Gan edrych rhwng y ser i lawr;

A gweled mae fy enaid gwan

Yn teithio o'r anial fyd i'r lan.

2 Eistedda ar ddeheulaw'r Tad,

Y nef sy'n fflamio dan ei draed;

A'r orsedd wen ofnadwy'n wir,

Yn nghanol y goleuni pur.

3 Mil myrdd angylion yn ei wydd,

Ag enaid rhydd yn moli'n rhwydd;

Seraphiaid a cherubiaid lu,

Yn seinio drwy'r holl nefoedd fry.

4 Mewn gwisg i'w draed a gwregys aur,

Fy mrenin cadarn yno cair,

Ger bron ei Dad yn cofio'i loes, ,

Y goron ddrain ac angeu'r groes.
!

51 * Ar yr un testun. / (7, 6.)

1 HOLL deyrnas fawr rhagluniaeth

A roe's y Tad ei hun,

A phob awdurdod ynddi, , . ! -

Yn nwylaw Mab y dyn; * ?

Ar bob rhyw greaduriaid, !

O'r ddaear lâs i'r nen, , ’

I'w cynnal a'u rheoli,

Gosodwyd ef yn ben.
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2 Tros luoedd mawrion nefoedd,

A lluoedd daear gron,

AWdurdOd y Messiah

Sy’n cyrhaedd 011 O’r bron;

Ac feler dxom gre’digaeth

Sydd ar ei ysgwydd greſ;

Cysondeb pob ysgogiad

Oddíwrth ei fysedd ef.

3 Paham na throf fy ngolwg,

Fyth tua/1‘ orsedd wen,

Yn nghanol pob cynddaredd

Wy’n weled is nen ;

Fy Iesu sy’n rheoh'

Yr afreolus lu,

O ddyfnder uffem isod

I uchder nefoedd fry.

52. Harddwch,hawddgarwch agogom'ant Crisi. (8,7.)

1 N1D yw’r hau] à’i faith fendíthion,

Bywyd harcÍd y ddaear làs,

Sy’n llawenu pob creadur,

Yn enwedig llysiau’r maes;

’DyW ei harddwch ají oleuní,

A’i effeithiau a1' y llawr,

Onid dim wrth eu cymharu

A rhínweddau Iesu mawr.

'2 Dyma’r gwrthddrych wyf yn cara

Gwel’d ei degwch, hyfryd wawr;

Peídied da, a pheidíed dynion,

Peidied cyfoeth daear fawr,

Peidien't-sefyll ei gysgod,

Cíliwch, cilíwch, rhoddwch le,—
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Ni chaiff dim o tan yr wybren

Rwystro'm henaid ato 'fe.

53. Ar yr un testun. (8, 7, 6.)

1 Y mae gwedd dy wyneb grasol

Yn rhagori llawer iawn,

Ar bob peth a welodd llygad

Ar hyd wyneb daear lawn:

Rhosyn Saron, &c.,

Ti yw tegwch nef y nef.

2 Gwyn a gwridog yw f'anwylyd,

Mae'n rhagori oll i gyd,

Ar y cwbl etto grëwyd

Yn y wybr faith a'r byd:

Boddlon fyddaf, &c.

Ond cael edrych ar ei wedd.

3 Mae angelion yn cael bywyd,

Yn ei ddwyfol nefol hedd; .

Ac yn sugno 'u holl bleserau

Oddiwrth olwg ar ei wedd:

Byd o heddwch, &c.

Yw cael aros yn ei wydd

54. Ar yr un testun (M. C.)

1 PAN byddo f'Arglwydd imi'n rhoi

Ond golwg arno 'i hun,

Mae'r oll a welir dan yr haul

Yn gwywo bob yr un.

2 Aed tegwch byd a'i gariad ffwrdd,

A'i swynion aed yn ddim ;

Ni wela'i heddyw îs y ne',

Ond tegwch Iesu o rym.
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3 Y mae arlogau pur ei râs,

Megis aroglau'r nef; -

Ac nid oes cymhar îs yr haul,

Yn unlle, iddo ef.

4 Os edrych wnaf i'r dwyrain draw,

Os edrych wnaf i'r de',

Ymhlith a fu neu ynte ddaw,

'Does tebyg iddo efe.

5 Mae'n denu'm serch trwy wyntoedd oer,

Yn gyfan ato'i hun;

Ac fe ddiffoddodd pob rhyw chwant

At ddaear, ac at ddyn. *

55. Ar yr un testun. (M. C.)

1 F'ANWYLYD sydd fel lili hardd,

Hyfryda 'rioed ei liw;

Ac sydd yn maeddu blodeu'r byd,

Pwysiau o bob rhyw.

2 Yn mysg gwyryfon Sion fry,

Fel lili ymysg y drain; .

Efe yw'r gwrthddrych goreu'i wedd,

A chariad pur y rhai'n.

3 Ac megis pren afalau pêr,

Ynghanol prenau'r coed;

Felly f'Anwylyd, yntau ymhlith

Y meibion sy'n cael clod.

4 Eisteddais dan ei gysgod ef,

A'i ffrwyth oedd felus iawn;

Ac yma treiliwn ddyddiau f'oes

Fyth, fyth, yn ddedwydd iawn.
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56. Ar yr un teslun. (8, 7.)

1 ANWELEDIG! ’rwy’n dy gam,

Rhy'fedd ydyw nerth dy ràs;

Tynaist f’enªid à’th hawddgarwch,

O’i bleserau penª’i maes:

Ti wnest fwy mewn un mynydyn

Nag a. wnaethai’r byd O’r bron,

Ennfll it’ eísteddfod dawel

Yn y galon gareg hon.

í Bydd dy degwch fyth yn newydd,

Fyth o newydd enyn dàn,

TrOS holl oesoedd tragwyddoldeb,

Fyth heb fiino yn y bla-en;

Fªflam angherddol heb nn terfyn,

Trwy holl raddau’r nef yn un;

Hi barhá. i losgi’n Oleu

Tra païhào Duw ei hun.

3 Cauwch lygaid, nac agorwch,

A1' un gwrthddrych is y ne’ ;

Crafl'a f’enaid olwg syml

Ar ei degwch dwyfol E’:

Mae ei hanfod, mae eí_enw,

Mae ei Berson Sªnctaídd pur,

Gymaint uwch teganau natur, _

Ag er’r nefoedd uwch y tir. ‘ *

57. Ar yr un tèstmz. _ (8, y, Ó.)

1 GWYN a gwridog yw fy Arglwydd,

GWyn a gwrídog yW ei wedd;
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Brenin y brenjnoedd ydyw,

Yma a thu draw i’r bedd:

Mae dy degwch, &0.

‘Vedi’m hennill ar dy 01.

2 Nid yw- harddwch maíth y ddaear,

Harddwch 0 wahanol ryw,

Tegwch dysglaer y ffilrfafen,

Ddim, wrth 00h1- Iesu’m Duw:

Fe ddíflam, &0.

Tegwch natuI ger ei fron.

3 Dirmygedig yw gogoniant

O]l a. welaís i etto’n un,

Pan edrychwyf ar ogoníant

Fy Nghreawdwr mawr yn ddyn:

Diddim, diddim, &0.

Oll a enwir 0nd efe.

4 Ac OS yw ei degwch yma

Yn rhoí mded i’w gam’n awr,

Beth a wna. ei degwch hyfryd

Fry yn nhragwyddoldeb mawr P

Nef y nefoedd, &0.

Ei ry‘feddu byth a wna.

58. Ar yr un testun. (7, 4.)

GWYN a gwridog,hawddgar iawn, yw f'anwylyd,

Doniau’r nefoedd ynddo’n Hawn, Pera-idd hyfryd,

Daear faith, ac uchder ne’, ni chanfydda,

Arall debyg idd efe; Haleluja.

Dygodd f’enaid ar ei 01, yn dra_ rhyfedd;

Mínnau lechªf yn ei gol, hyd y diwedd:

Ffowch gre’dm-iaid o bob rhyw, mwy ni chara’

Wrthddchh arall 0nd fy Nuw; Haleluia.
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Ynddo’i hunan mae yn llawn, bob trysorau,

Dwyfol, berffaith, werthfawr Iawn, am fymeiau ,~

Gwir hawddgaz'wch, hedd a gras, gwerthfawroca',

Nerth i hollol gario’r maes :—Haleluia.

59. Cariad Gris!. (8, 8, 8.)

l Nls gall angelíompef y nef

60.

Fynegi maint ei garíad ef;

Mae angeu’r groes yn drech na'u dawn:

Bydd canu uwch am Galfarí

Nag glywodd yr angeljon fry,

Pan ddelo Salem bur yn llawn.

O dyma’r ddyfajs fwya’ í maes,

Y fwya’i chariad, fwya’i gTáS,

Agorodd ffordd O’r ddae’r i’r nef:

Cariad heb gymhar iddo’r un,

A nofiodd yn ei waed ei hun

Trwy angeu, oedd ei gariad ef.

Doed bellach Indíaid pella’r byd,

Doed gogledd, dwyraín, dê ynghyd,

Canent ei iachawdwriªeth Ef :

Dadse'míed holl defodau’r byd,

Ag auraidd d’lynau’r nef ynghyd,

Na thawont tra f'O nef y nef.

Ar yr un testun. (11, 11.)

NI ganwn am gariad Oreawdwr yn_ ddyn,

Enynodd cyn oesoedd O fewn iddo ei hun;

Ni chwilia na. cherub, na, seraff, na. Sªint,

Ei ddyfnder, na’i uchder, éangder ei faint.

2 Bíle, Arglwydd, dechreuaf, pa ochr, pa du P

A1 yn nhragwyddoldeb, neu Galfarí fry P
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DiddechIeu, diddiwedd, anfeidlol a rhád

Yw cariad fy Iesu, pan roddodd ei waed.

Edrychwch al* gariad yn dyoddef pob gwae,

Tan ddírmyg a gw’radwydd, fy'th fyth yn parhau;

Yn profi o’r'bustl a’r finegr SUI,

Yn ]lonydd tan hoelíon, tan hoelion o ddur!

Fy enaíd gwel gariad yn fyw ar y pren,

Ac uffern yn methu darostwng ei ben;

Er marw fy Iesu, er hoelio fy Nuw,

Parhàodd ei gariad trwy angeu yn fyw.

O gy‘foeth díderfyn, 0 gariad a gràs,

A redodd fe] afon lifeiriol i maes!

Gràs daena. i’r dehau a’r dwyraín O’r bron,

Fe nofia myrddiynau i’r bywyd yn hon.

61 . Ar yr un testzm. (6, 6, 8, 8.)

l O nefol addfwyn Oen,

Sy’n llawer gwell na’r byd;

Mae lluoedd maith y nef

Yn rhedeg amo’u bryd:

Mae’th ddawn, a’th ràs, a’th garíad drud,

Yn llanw’r nef, yn llanw’r byd,

í Pan ddelo’r hyfryd ddydd,

I mi gael gwel’d ei wedd,

Ac yfed fl'rydíau pur

O’i annherfynol hedd, ,

’Mhlíth ]luoedd maith y drydedd nef,

Mi ganaſ am ei garíad Ef.

62. Ar yr 1m testzm. (², 8-)

1 NID oes,

Ni fu, ni ddaw mewn unrhyw oes,

O gym‘aïnt gwerth a gwaed y groes;
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Y ddwyfol loes ga’dd brenin nef–

O gariad mawr, diderfyn stôr,

Sydd fel y môr byth ynddo Ef!

2 Efe,

Yw'r unig wrthddrych îs y ne'

Dâl yn fy nghalon ro'i iddo le;

Un arall, b'le, sy'n deilwng fod ?

Ei gariad pur hyd derfyn byd

Mewn lled a hyd sy'n dwyn y clod.

3 Af trwy,

Fy nhemtasiynau aml mwy

Tan aden cariad dwyfol glwy:

Mi'u concraf hwy'n ei goncwest Ef;

A'i gariad yw fy noddfa glud

Nes myn'd o'r byd i deyrnas nef.

63. Ar yr un testun. (M. H.)

1 ’NAWR ar ei fwrdd mae'r brenin mawr,

Mewn gwisg o gariad hyd y llawr;

Yn rhoddi'n rhad o'i hyfryd wledd,

I mi faddeuant llawn a hedd.

2 Mae peraroglau'i gariad drud,

Yn myn'd ar aden dawel glud;

Ac yn cofleidio i'w fynwes gun,

Gyfeillion Iesu bob yr un.

3 Anfeidrol yw ei gariad Ef,

A threch na'r cwbl dan y nef;

Rhyw fflam angherddol gadarn lym,

Nad oes yn bod a'i diffydd ddim.

4. Mae'n drech na dyfroedd lawer iawn,

Ac nac afonydd dyfnion llawn;
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Nid allsai'r groes, a'r bicell gref,

Ei ladd, na chwaith ei oeri ef.

64. Cyfiawnder o ras a doniau yn Nghrist. (M. C.)

1 CYFLAWNDER nerth, cyflawnder gras,

Cyflawnder nef y nef,

Uwch deall seraphim na saint

Sy'n trigo ynddo Ef.

2 Mae ynddo'i hunan drysor mwy

Nag fedd y byd yn un,

A phrawf o'i gariad ydyw'r fraint

Oruchaf gafodd dyn.

3 Fy ymffrost gaiff fod am ei ras,

A'm nefoedd fydd ei hedd;

Ac mi orweddaf gydag Ef

Yn foddlon; yn y bedd.

4 Yn mhob rhyw ddoniau mae E'n fawr,

Anfeidrol yw ei rym ;

Ac nid oes pwysau ar ei ras,

A'i haeddiant Dwyfol ddim.

65. Ar yr un testun. - (M. C.)

1 MAE ynddo drugareddau fil,

A doniau yn ddidrai;

A rhyw ffyddlondeb fel y môr,

. At ei gystuddiol rai.

2 Mae'i ddoniau yn rhagori 'mhell,

Ar holl freninoedd byd;

Ac 'rwyf yn teimlo'i fod e'i hun,

Yn hollol lanw 'mryd.

3 Ac yn ei gariad dwfn a maith,

Mi nofia tua'r nef; * - *
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Ac nid oes tymhestl fyth, na thòn,

Yn rhuo ynddo Ef.

4 Ddiffygiaf ddim, er cyd fy nhaith,

66.

Tra pery grâs y nef;

Ac er mor lleied yw fy ngrym,

Mae digon ynddo Ef.

Ar yr un testun. (6, 6, 4.)

O TYRED Arglwydd mawr,

Dyhidla o'r nef i lawr,

Gawodydd pur:

Fel byddo i'r egin grawn,

Foreuddydd a phrydnawn,

I darddu'n beraidd iawn,

O'r anial dir.

Mae peraroglau'th râs,

Yn taenu o gylch i maes,

Awelon hedd;

Estroniaid sydd yn d'od,

O'r pellder eitha erioed,

I gwympo wrth dy droed,

A gwel'd dy wedd.

Mae gwedd dy wyneb pryd,

Yn maeddu oll i gyd,

Sy ar ddaear lâs;

Mae pob rhyw nefol ddawn,

Oll yno'n gryno, lawn,

Yn tarddu'n hyfryd iawn,

O'th glwyfau i maes.

Arhosaf ddydd a nos,

Byth bellach dan dy groes,

I'th wir fwynhâu ;

,
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Mi wn mai’r taljad hyn,

Wnaed ar Galfaria fryn,

A’m càna. 011 yn wyn

Oddíwrth fy mai.

.Ar yr 1m testun. ' (8, 7.¡D.

1 PA gyfnewidiadau bynag' .

Welo’rn byw'yd ar y llayrr,

Llwyddiant, ynte neu aflwyddiant,

T’wniad haul, neu Storom fawr;

Enw hyfryd fy Iachayvdwr

Gaiff ddyfyru’m dydd i maes,

Canu e'1 glod, a chant ryfeddu

Nerth eí nefol ddwyfol ras.

2 Y mae meddwl am ei ddoníau,

Meddwl am ei gariad pur,

Fel rhyw ffynnon 0 lawenydd,

Llawn 0 ddyfroedd gloewon clír :

Ef ei human yw’m gogoniant,

Efe yw’m hymffrost a fy ngrym,

Enw pawb 0 dan yr wybren

0nd ei hunan, elo’n ddím.

_ 3 Fy holl Obajth sy’n ei enw,

Enw godjdoca’r ne’; '

Ac ’rwy’n gwadu, ac yn gwrthodzſ ,

Unrhyw noddfa, 0nd efe: \

Ef yw’m hiechydwriaeth werthfaWr,

' Ñ_ F’amddiffynfa a fy NuW; ' -

* Ef a’i ras gaiff de yn sylwedd

Fy nghamadau tra f’wyf bywÑ
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68.

1

2

3

4

5

69.

1

Ar yr un testun. (M. H.)

'DoEs unrhyw harddwch yn y byd,

Nac un o fewn y nef i gyd,

Un gras, doethineb, nerth na dawn,

Nad yw ef yn yr Iesu'n llawn.

Rhagori mae ar oll i gyd

O'r gwychaf bethau yn y byd;

Nid yw breninoedd mawr eu grym,

I sefyll yn ei ymyl ddim.

'Dyw'r aur a'r arian sy' yma i'w cael,

Na'r perlau oll ond sorod gwael;

Na'r holl fwy gloddiau mawr eu bri,

Yn gymhar ddim i'n Harglwydd ni.

Pe byddai wedi'u casglu 'nghyd

Holl werthfawrocaf bethau'r byd,

Y mae ei hun yn gan mil mwy,

Na chymaint arall honynt hwy.

Deng mil o engyl nef o'r bron,

Deng mil o seintiau'r ddaear hon,

A deng mil ereill lawn, nid yw

Ond dim yn ochr Iesu’m Duw.

Dyoddefaint, angeu a buddugoliaeth Crist. (8, 7.)

F'enaid gwel i ben Calfaria,

Draw'r rhyfeddod fwya' erioed;

Crëwr nefoedd fawr yn marw,

’R ddraig yn trengu dan ei droed ;

Clywaf lais yn awr, tebygwn,

Agor, borth y ddinas fry–

F'enaid cân, fe ddarfu ofni,

Prynwyd nefoedd wen i mi.
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2 Priod y dragwyddol hanfod

Welªí’n hongian ar y pren,

’ Dyn a Duwdod ynddo’n trigo,

Yn barod grymu laWT ei ben:

Gwelaf etto fwy rhy'feddod,

Yn ei wyneb angeu loes! . ,

Hedd yn rhedeg tros Galfaria, ~ ª4

Fel yr afon tan y groes. l

70. ' Ar yr zm tcstun. (M. N.)

1 DACW’R fl'ynnon wedi ’i hagor,

A ddysgwylíwyd lawer oes,

’N awr yn Hifo fel y grisial

Pur, O’í ystlys ar y groes:

D'W’r a gwaed, ry’ iachàd,

I’r pechadur mwya’ gaed.

í Dacw’r hoelíon geirwon llymion,

Wedi ’u euro ’nawr i dre;

DacW’r bicell yn trywavnu

I mewn 0 dan ei ystlys E’ :

Dacw boen, addfwyn Oen,

Yn rhoi’r nefoedd dewi Sºn.

3 ’Nawr mi glywa’r gair ª Gorphenwyd ”—

Gorphen iachawdwriaeth Wir; '

Ac mi wela’r gwaed yn hídlo,

Tros ei mddíau Sªnctaidd pur:

Wele’r nef, gadarn greſ,

Yn tywyllu wrth ei lef.

4 Dyma’r creigydd serth yn rhwygo,

Dyma’r meirw’n codí’n fyw ;

D
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72.

Pa greadur allai Oddef, _ '

Gríddfan chwerw f’Arglwydd Dduw?

Ocha'm mae, fe ga’dd wae,

Fe] cawn innau lawenhàu.

Ar yr mz testun. (8, 7, 6.)

MI feddylíais cawswn f’Arglwydd

Yn nghymdeíthas mawríon byd;

Yn mhlíth lleiddiaid, yn mhlíth Hadron,

Gwelais gynta’i wyneb pryd:

Ar y croesbren, &el

Nid yn llys un brenin gwych.

Dacw lofrudd ar ei aswy,

Dacw leidr‘ar ei dde;

Draw fe’i hoeliwyd yn y canol,

Frenín daear, Frenin ne’:

Mi apeljaf, &0.

At yr orsedd ar y groes.

Ni raid esgyn fry i’r nefoedd,

Y mae’r nefoedd ar y pren;

Plygai’r nefoedd at y ddaear,

Pan ogwyddodd ef ei ben:

_ Minnau’r éuog, &0.

Af am bandwn at y groes.

Ar yr 7m testun. (8, 8, 6.)

O DEFFRO, tro fy enaíd trist,

Gwel ’ffernol griW O ddeutu’th Grist,

Am ladd dy Brynwr cu:

Yn ’mofyn 1111 O dystíon gau,

I Pilat i’w gondemm'o’n glau:

O f’enaid cofia’i gur.
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í Gran bwys y gwaith fe chwysai’r gwaed,

Yn lh'f didrai, O’i ben i’w draed, '

A hyn tros oríau hir: ª

Fe yfai’n rhwydd O’í gariad rhàd,

Y cwpan du O law ei Dai:

O f’enaid cofia’i gur.

3 Y Ceídwad cu condemnío Wnaen’,

Llofruddíon lu a ddaeth ymlaen,

A geirwon hoelion dm- ;

O dan y pwys, er maint y poen,

Dystewi wnaeth fel addfwyn Oen :

O f’enaid cofia’i gur.

4- Gelynion 11ym a godai ’u llef,

Croeshoelía, O croeshoeliª Ef,

Ni haeddai fyw yn hír:

Yn mhlíth y 1111, aed ag e’n 1.1yn

I farw ar Galfaria fryn':

O f’enaid cofia’i gur.

Ar yr zm testun. . (8, 8, 6.)

RHOW’D mantell goch am dan yr Oen,

Gan ddrain ei ben ddyoddefai boen,

’NawÍ" wele’r brènin pur ;

Fflangellwyd ef nes oedd ei waed,

A chwysàu hir o’i ben í’w draed :

O f’enaid cofia’i gur.,

Ca’dd‘gario’r groes i ben y bryn,

Nes llethu’n llwyr, fy Iesu’n llyn,

Gran wawdio’m Prynwr pur ;

A dyweyd, “ Ai ’dyma Israel Sªnt, _

Ei waed boed arnom ni a’n plant : ’ª‘

O f’enaid cofia’í gm'.

D2
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3 Y ddaear fud ro'i ’í meirw yn fyw,

A’r creigydd fi'y a. holltai'n fríW

Wrth edrych ar ei gur: '

Yr hau] ymguddíaí wrth y loes, ;. ,- ,

Y lloer a’r ser, ai’n dywyll nos : ~ j ſ

O f’enaid cofia’i gur. _Ñ- ;mA

74. "Ar yr un teshm. - - * lª!“ "(M. H.)

l FY enaid, gwel í Gralfarí, ~ ’ Ï~= ª"? '

Y poen angherddol yno fu; ‘

Torfeydd diri', à’u harfau ynghyd,

Am goncro brenín mawr y byd. R ‘

'2 Holl deymas Sªtan fawr ei grym,

Pob ellyll du a’i ari' yn llym ;

Llíd a chynddaredd, dòn a thòn,

Yn rhuthro amo ’r fynyd hon. —_- W

3 Pechodau dynolryw í gyd,

Wedí’u pentyru arno ynghyd,

A'u gwasgant Ef yn dorf ddiI'I’,

Nes iddo chwysu’r gwaed yn llí’.

4 Etbo, er cyngrªír dae’r a nen,

A lladd fy Arglwydd ar y pren,

Felly’r yspeiliwyd uffem fawr,

Ac felly tynwyd nef i lawr.

75. Ar yr 1m testóm. ;Ñ (M. H.)

1 GWEL draw fy Mrenjn ar y pren, ſi x

'Yn níwedd dydd yn crymu ’í be'n'; IL ‘

Poen angeu mwy na buasai ’ng'hyd, ª

Ddyoddefªint hell' ferthyron byd.

í We] angeu’r groes, dy waetctha’ mwy, Ñ.

Iban y bobloedd rhoddaist glwy ;
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Cododd i’r lan, fe gwyd i’r ne’ -._ ,l

Fyrddiynau trwy’i adg’odiad E'. ~ .','

3 Fy enajd gwel ef ar y pren, '

Yn gaeth gan angeu’n crymu ’i ben;

Angeu’r carcharor, laddodd Ef,

Ac esgyn_ wnaeth i gano] nef. ‘è ª

4- Fe ddarfil’i wae, diangodd Net, A ~

I’r b’radwys ddysglaer uwch y 5er, ª(

Ei goron ga’dd; ’nawr ddydd a nos,

Mae’n medi ffrwyth cystuddíau’r groes.

- 76. Ar _I/r un teshm. (8, 8, 6.)

1 Al Iesu mawr, fl'rynd dynOL'YW,

Wy’n weled fry a’i gnawd yn friw, ‘ '

A’i waed yn ]líwio’r lle, "‘ .L Í" ª

Fel gwr dibrís yn rhwym ar bren, .

A’i waed yn dorchau ar ei ben P

Ie, f’enaíd, dyma efe. Í "

2 Ai’m hanwyl briod wela’i draw,

A hoelíon llymion trwy bob ]law,

A’u pwyo ’n drwm i dre’,

A bàr 0 ddur trwy’i dirion draed,

Ac yntau ’n marw yn ei waed P

Ie, f’enaid, dyma efe.- Ñ Ñ

3 Ai fe fu’n maddeu idd ei gàs, -A‘- '

A’i wged yn ]lif O’í glwyfau i maes, ‘

Nes agox‘ drws y ne’ ; ‘

Rho'i ben tua'x llawr trwy boenau llym,

" Yn wirion deg heb yngan dím‘P

Ie, f’enaid, dyma efe. ‘
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77.

1

78.

2

Ar yr zm testún. (8, 8, 6.)

TRYWANWYD, do, fy Mhrynwr rhad,

Nes daeth o’i galon ddwr a gwaed,

Yn ffrwd fel afon bur;

Oedd ar y llawr í’w wel’d yn'llyn,

Yn frWd ar ben Calfaría. fryn ;

O f’enaid cofia’i gm'.

Mi glywa’i leſ, pan chwerwa’r loes,

A’í irad ef ar y groes,

Am faddeu imi 'n wir ;

Ei weddi a’í troswy‘f uwch y nen,

A mi’n ei hoelio ar y pren;

O todd fy nghªlon ddur. ‘

Dros f’enaid I bu’r addfwyn Oen,

Fel hyn yn dyoddef dírfawr boen,

I'm gwneyd yn rhydd yn wir; '

’Boedd yn ei fryd orphenu’r gwaith

O eitha tragwyddoldeb maíth ;

Càn, f'enaid, am ei gur.

Ar yr Dm testun. Y (7, 6.)

BECHADUR, gwel e’n sefy]l

,Yn llonydd al' y groes,

Clyw’r griddfan sy’n ei enaid

Dan chW'erw angeu loes:

O gwrando ei gwynfanau,—

Mae pp'b ochenaid ddrud,

Yu fioed‘d ynglustiau’r nefoedd

Am faddeu beiau’r byd.

Gwel a1_- y croesbren garW

Gyfiavmder mawr y ne’,
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Doethjneb a thrugaredd

' Yn gorwedd mewn un lle;

A chariad anfesurol,

A thosturiaethau ’n un, '

Fel afon fawr lifeiriol

Yn rhe'deg at y dyn.

Y bªich oedd annyoddefol

I’r cryfa 0 ddynolryw,

A wasgodd yn ofnadwy

A’r ysgwydd greſ fy Nuw :

Cyfiawnder oedd yn gofyn '

Am bechod di-nacád,

Y swin anfeidrol dalwyd '

'Trwy eithaf chwys a gwaed.

Y mynydd mawr anfeidrol ~

A gym’rodd ef i gyd, _

Oddíar ysg’wyddau gW‘g-ínion

Yr euog aflan fyd; ª

Pan welai’r greadígaeth

I de y baich mor fawr, , ›

Fe guddíodd nef ei hwyneb, ' "ª

Fe grynai yntau’r llawr. ~

Yr hoelíon geirwon celyd,; " ‘

Gynt a’i try'wanodd E’J‘TÑ

Sy’n awr yn dal y nefoedd

ermpasog yn ei lle; '.

Mae gobajth meibion dyrúonª'ª‘z _~

Yn llífo maes i gyd, 'ª

Oddíwrth yr awr try'wanwyd

Creawdwr mawr y byd.
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79. Rhyfieddodau’r Grªs-.v. ‘ſi (M. H.)

l DUW, er mor éang yw dy waith

Yu. llenwi’r holl gre’digaeth faith,

Rhyfeddach na’th weithredoedd 011,

Yw cadw dyn a aeth ar gol].

2 Dy'ma lle mae d’anfeidrol ras,

Hyd eitha’n cae] ei daenu ’maes;

A holl lyth’renau d’enw cawn,

Yn cae] eu dangos yma’n llawn.

-3 AI Galfaxí rhwng dªe’r a ne',

Llewyrchodd ei ogoníant E' ;

Un hau] ymgnddíodd y prydnawn,

A’r Hªll a wnaed yn eglur iawn.

4 Pa. ddawn sy’ yn y Duwdocl mawr,

Nad yw e'n ’sgrifen ymª lawr P

Beth all’sai ddangos pwy wyt ti,

Yn well nag angeu Calfarí P

5 O fyrddjwn rhyfeddodau 'r groes,

Dyoddefodd f’Arglwydd angeu loes!

Caru hyd at ddyoddef llid,

Caru ª marw yr 1m pryd !

6 O ryfedd waith ! Tí ªwyr fawr,

Tro d’aml lygaid yma i lawr ;

Rhyfedda gyda’r thronau fi'y,

Y caúad mawr ar Galſarí.

80. Anſez‘drol rinwedda haeddíantªberth Críst. (8,7,4.)

l NIS gall dysgedígion doetha’, ~,

Er cyThaeddyd &y i’r ne’,, ;ª - 2
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, Chwilío troion sêr y wybr, {,²5

Gwel’d eu maint a gwel'd eu lle,

Fyth i waSO, &0.- - "º *

Gwerthfáffiogkwydd‘gvmed y groes.

2 Pechod yI'ná; cariad acw ~ª “"²" “

Bwyswyd yn‘y' glorían fawkjªª‘ ª“ -

Ac er trymed oedd y pechod, J un "É l‘ .

Cariad bwysodd hyd y llawr: ¿NJ, '

Gair Gorphenwyd, &0. ?1:11

\Vnaeth i’r glorian bwysig droí. ?Y

3 Haeddiant Duwdod O’i gymhªru :A 5.

’N erbyn uffern fawr o’r bron; ' Í

Gwaed fy Nuw. sydd ganmíl trymach

Nag euogr-wydd. dudew hon : j A

Gwſradwyddíadau, &0. y

Dúw, rydd iawn 'am feiauffr byd. ’

49 Fe ddystawa myrdd o ellyllon, .fina

Fe ddyStawa’r ddeddf ger bron;
Fe ddystawa purlgyfiawnder

Sy’n amddifl‘yn cweryl hon, -’-‘ º'

Gynta'r enwir, &0.

Sillaſ prin amwmd y groes. '

81. AT yr 1m testun. ' l* ‘ct‘ (8, 7, 4.

1 DACW gafiad, dacw bechod, ‘

Heddyw’u ‘dan ar ben y bryn ;

Hwn sy’n hwnaew’n gada’rn—‘

Pwy enm'lla’r ymgyrch hyn &²7²²²²² f

_ Cariad, cariad, &_c. , ¿La

- We‘laj’n perfl'aith gario’r dydd. "ª" ' - ‘

*2 Dringaf fynu-\iªr Olewydd U,… ,-3 ?17" 'I

I gael gweled maínt. fy muii-II *DEI
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Nid oes a-rall is yr wybren

Fan í’w w'eled fel y mae:

Anwyl f’enaid, &0.

Yno’n chwysu dafnau gwaed.

4 Gwel’d yr hwn fu’n prynu’m pardwn,

Prynu pardwn maith y byd;

Gwel’d ei want a gwel’d ei Wisgoedd, '

Gwel’d ei ruddíau’n waed i gyd!

Fe, fy mhechod, &0.

Yrodd allan ddwyfol waed.

4 Pechod grêodd ynddo’r poenau,

Pechod roddodd amo'r pwn;

Pechod barodd iddo ochain,

F’um‘g haeddíant I oedd hwn :

O na welwn, &c. '

Foreu byth na phechwn mwy !

5 Cariad 011 i mi oedd ynO,

Chwer’der ydoedd i fy Nuw;

Lle dyoddefodd 1m díwmod

Boenau llymion íawn eu rhyW:

O‘r Winwydden, &0.

erasgwyd pechod imi’n win.

82. Ar _1/1- mz testun. (8, 7, 6-)

l MAE cyflawnder maith O haeddiant

Annherfynol, yn dy waed;

Saw] à’i beimlodd sy’n rhyfeddu, '

Ac yn caru’r ddyfais Tad: Ñ ,

Cariad drud, tros y byd, _I

Daeth yn genllif coch i gyd.

2 Dwyfol waed a dwyfolboenau, ,

Haeddiant ydoedd hwn mor ddrud,
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Ac oedd defnyn bach O hono

Yn ab] ddigon brynu byd:

A phe b’aí maint ei fai

Granmil trymach nag y mae.

3 Bod Creawdwr neſ yn dyoddef,

Ro’dd anfeidrol werth a Thin

Yn mhob gwyn, yn mhob ochenaid,

O ddyoddefaint Mab y Dyn:

Nid yw Did euogrwydd byd,

Ddim í bwyso’i haeddíant drud.

4.- Yma tardd cyfiawnder allan

Fe] rhyw ddilíw mawr didrai;

Ac er golchí miloedd ynddo

Nid yw’r dy'froedd ronyn llaí:

- Gwaed fy Nuw, haeddiant yw

Trech na’r beiau dua ei lliw.

5 Pe ba’í dengmil lavm O ddyníon,

A’u heuogrwydd 011 yn un;

Dengmil eílwaíth faith O fydoedd,

Ffiaidd euog yn gytun:

Yma cawn un prydnawn,

Aberth perffaith dal yr Iawn.

83. “²" Ar yr un tez-tun.

l WRTH edrych, Iesu, ar dy groes,

A meddwl'dyfnder d’angeu loes,

Pryd hyn ’rwyf yn dibrisio’r byd,

A’i holl 'ogoniant gwag i gyd.

2 ’Nad fi ymddiried tra, f’wyf byw

Ond yn dy angeu,'Iesu gwiw;

Dy boenau a dy farwol glwy,

Gaíff fod yn ymfl'rost i mi mwy.

'ª

(M. H.)
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3 Dyma’r lle’r ydoedd ar brydnawn,

Rasusau yn dysglein'o’n llawn ; _

Mil o rinweddau yn gytun, ,

Yu prynu'r gwrthgiliedig ddyn‘. ‘ * ª

4 Poen a llawenydd dan y loes,

Tristwch a chariad ar y g'roes :

B’le bu rhinweddau fel y rhain,

Erioed O’r blaen tan goron ddrain P

84. *** Ar yr un textun. (M.B. D.)

1 CYFlAWNDER marwol glwy Ñ . ~
A haeddíant dwyfol loes, ſi Ñ*-"~

Y pris, y gwerth, yr ªberth drud,

A dalwyd ar y groes,

A gliria meiau’n llwyr,

A’m golcha’n hyfryd lan;

Ac níd oes arall dan y nef

A’m nerthª’ i fyn’d ymlaen.

í Dyoddefaint pur y groes,

Angeuo] loes fy Nuw,

Sy' fwy 0 fewn y ne’ mewn co’

Na’m beiau 0 bob rhyw:

’Dyw pechod er ei rif,

Ei goncwest cryf a’i rym,

Yn ab] sefyll fynyd awr ‘

I’W haeddiant maWT ef ddím.

3 Aed bellªch bawb o’r bron

Yn éon tua’r nen ,

Mae’r iachawdwriaeth werthfawr ddrud,

Yn ªwr i gyd ar ben:

y'
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Mae Calfari a’i ddawn

' Yn rhyfedd lawn o faeth,

Ar fyT cawn brofi gwleddoedd hael

Nad oes i'w cael mo’u bàth.

85. Ar yr un testun. , (M. C.)

1 O dew’ch genedloedd, dew’ch ymlaen,

Trwy rwystrau maith eu rhi ;

A gWir ryſeddwch tra fo'ch byw

Ddyoddefaint Calfari.

2 Fe dalodd yr anfeidrol swm "ª"

Fel meichíau yn ein lle;

Ac felly fe gymmododd holl

Briodoliaethau’r ne’.

3 Mae cofio heddyw am ei waed,

O flaen yr orsedd fry,

Yn creu heddwch dwyfol pur

I’r h011 gredinjol ri’.

4 Fe ddwg ei Sªint i’r auraidd fan,

Y dríngodd iddo ei hun;

A hwy gànt wel’d y dwyfol wedd

A wisgodd nªtur dyn.

86. Ar yr un tea-tun. (7, 4.)

l NID oes aberth oun rhyw yn mhlíth miloedd,

Dàl am drosedd lleia’i ryw yn Des oesoedd;

Dim 0nd aberthhdwyfol ddyn, foddia Dduwdod,

Angeu Tywysog nef ei hun, bwysa ’mhechod.

2 Dyma’r aberth’n abl sy' i drosglwyddo,

Fy euogrwydd dwfwn du i dir ango’;

Fe wnaeth pechod y fath glwy’ ar fy enaid,

’Does 0nd gwaed anfeidrol mwy all fy ngwaIed.
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3 Dyma’r aberth mae erioed són am dano;

A1' y ddaear ’does yn bod debyg iddo; '

Mae seraphíaid pena’r nen yn rhyfeddu,

Gwel’d eu brenin ar y pren yn_ gwir drengu.

87. Ar yr un testun. (M. B.)

1 MAE rhinwedd yn ei waed

I faddeu beiau mwy,

Nag y gall angel fyth na, dyn

Wneyd rhif 0 honynt hwy.

í Mae ffynnon ar y bryn

A ylch yn wyn a glàn,

Bechodau o ryW ffieiddía ’rioed

Rhifedi’r tywod mán.

3 ’Does diwedd fyth na thrai

AI rínwedd angeu loes ;

Uwch prís, a'r gwerthfawroca’ gaed,

Yw haeddiant gwaed y groes.

4- Fe gàna’r negro du,

Fe gànafr Indiad draw ;

Fe faddeu í’r aflan oes y sy’,

Fe faddeu í’r oes a. ddaw.

88 . Adgyfodz'ad Cris!. (1 lau.)

1 MAWB. íawn fu’r gorfoledd pan gododd ein Ner,

Fechwarddoddyrhaulwen, fe ddawnsioddy ser ;

Fe neidiodd ‘mynyddau a. bryniau fel wyn,

Gorfoledd i’r Iesu gyfodi er ein mwyn.

í Y gwragedd godaSªnt i edrych y hedd,

I wel’d a. gyfododd eu Harglwydd mewn hedd ;

Wrth edrych, ofnasant, nid oeddynt 0nd gwàn,

Ni welsant eu Harglwydd, 0nd gwelsant y fàn.
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3 Fe grynodd y ceidwaid, cwympasant i lawr,

P’Odd gall'senthwyedrych dysgleirdeb morfawr

Y weithred oedd ynfyd, rho’í dynion mor wàn

I rwystro Creawdwr y ddaear i’r ]àn.

4 Wel, Sªint, gorfoleddwch, fe gafodd y dydd,

Fe rwymwyd ei ddyndod, rhº’i Dduwdod E’n rhydd :

Mae’i Sªint efyn dystion, gwirioneddInawr yw,,

I’n Harglwydd adgodi O farw yn fyw. "

5 Cawn nínnau adgodi ar doriad y dydd,

Lladd ceidwad y carchar a’n gollwng yn rhydd ;

A’n cym’ryd i fynu o’r ddªear i’r ne’,

Yn ngolwg angylíon, fel cafodd efe.

89. Ar yr 1m testóm. (M. H.)

1 DE’WCH, gwelwch D’wysog nefoedd fawr,

O radd í radd yn dód í lawr;

I groth y ddae’r i esmwythàu

Gwelyau’i etholedig mi.

2 ’N01 gorwedd dro, fe ddaeth i’r làn,

Agorodd ddrws i mi oedd Wªn,

I adgyfodi a d’od i maes,

Er cadw’r porth gan angeu glas.

3 Gwelwch fy Nuw ’n ei ddynol wedd,

Yn gorwedd obry yn y bedd;

’Rwy’n gwybod fod fy Iesu’n Dduw,

Pan codai ’i hun'o farw i '

4 Pa ddrwg wna’r bedd a’r pryfaíd màn P

Bu f’Arglwydd yno o fy mlaen ;

Pa’m Ofna’m henaid fyn’d '1’r lle

Gorweddodd ynddo Frenín ne’ P
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5 Allweddau angeu du ei wedd

Sy’n cauad ar bydewau’r bedd;

Allweddau uffern fawr ª’r neſ,

Sy’r awrhon wrth ei wregys ef.

90. Ar yr zm testun. (6, 4.)

1 ’NOL rhoddi’n Harglwydd hae]

Yn wwe] ei wedd,

Bhyfeddod mwya’ eríoed,

Yn ng7Waeh‘jd bedd;

0nd ar y trydydd dydd,

Yn rhydd yr aeth Efe,

Palmentodd lwybr gwych

I entrych ne’.

2 Concwerodd angeu glas,

A’i deyrnas drist;

Fe'u rhoddwyd tan ein traed,

Trwy waed ein Crist:

Fe dynodd golyn hwn

Yn gyfan gwn, O’r gwraidd;

Pwy ofnaí mewn un modd

Rhag bloedd y blaidd í’

3 ’N01 gorphen ar ei waith

I’r nef ’r aeth Ef,

Lle mae ef yr awrhon ‘l

Yn gwrando’n llef :

Yn eíriol drosom draw

Ar fyr daw i’n rhyddhau;

Mae’r amser ddydd a nos

Yn agoshau.
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91. Ar yr un testun. - : - *. (7, 6.)

1 O'R bedd fe adgyfododd - .

Yn ogoneddus iawn; * -

Daeth boreu teg a hyfryd |

'Nol stormus ddu brydnawn ; : * ·

Y gadwyn fawr a dorodd

Ar wawr y trydydd dydd;

Fe goncrodd angeu'i hunan,

O'r carchar daeth yn rhydd.

2 I fynu daeth o Edom,

A'i wisg yn goch ei lliw ;

Nis gall'sai un creadur

Mewn cadwyn gadw'n Duw;

Fe dorodd rym yr angeu,

Agorodd ddrysau'r bedd,

Palmantodd ffordd o'r ddaear

Yn awr i ganol hedd.

3 Y mae ef heddyw'n eistedd

Ar orsedd ddysglaer fawr,

Yn gweled gylch o gwmpas

Y cyfan ar y llawr;

Ei hun yn llywodraethu

Gehena fawr a'r nef,

A therfyn eitha'r ddaear

Sy tan ei ofal ef.

92. Esgyniad Crist. (M. C.)

1 EsGYN a wnaeth i entrych me',

I eiriol dros y gwan;

Fy enaid innau dyn efe

I'w fynwes yn y man
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2 Gadawodd y llíeiniau ’n01

Yn arwydd Dawn i ni,

Na raid thh Wisgoedd o unrhyw

Yn y baradwys fry.

3 Mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad Ñ¡

Ar orsedd fawr y nef,

Ac y mae’r cyfan sy’ mewn bod

Dan ei awdurdod Ef.

93. Ar yr 1m testun. (llau.)

Esgynodd ein Harglwydd mawr hylwydd mwyn

Uwch cyraedd gelynion mi creulon ryw cry’ ; [hy’

Bygythiant a fynant yn eón is nen,

Nis gallant wneydníwed i’n Harglwydduwch ben.

Wel, blant gorfoleddwch, m' ga'wsom y dydd,

Trow’d Satan O’r nefoedd, mae’r nefoedd yn rhydd ;

Fe bechodd, fe gwympodd O entrych y ne’-,

Ni bech’som, fe’n prynwyd, ni gawsom ei le,

Fe gurodd Gehena, fe gonc’rodd y byd,

Agorodd y nefoedd à’i haeddiant mawr drud ;

Tawelodd gyfraith yn berffaith à’i waed,

Esgynodd, eisteddodd ar ddehau y Tad.

Bu rhyfedd orfoledd pan ’sgynodd yr Oen

I gyntedd y nefoedd O’i lafur a’i boen;

W'nai Sªint na cherubiaid 11a thronau bob rhai

0nd synu a chauu, a gwir lawenhau.

94. Gogom'ant Crist yn y nefoedd. \(8,.8. D.)

1 MAE’R lle Sªncteiddiolaf yn rhydd, _2" «Ñ

Fe rwygodd f’Anwylyd y llen; -

Fe yw hau‘. y cyfiawnder sy’ fry,.,. ‘ 1

Yn g’leno’r 11011 nefoedd uwch ben:
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Mae'r dyrfa'n anfeidrol o faint,

Ac etto ni welaf yr un,

’Mhlith 'ngylion, seraphiaid a saint,

Neb fel fy Anwylyd ei hun.

2 Mae'n eistedd ynghanol y llu

S'a'u nifer fel glaswellt y maes;

Yn helaeth yn rhoddi i bob un

Ogoniant a harddwch a gras:

Fel haul yn yr wybren a fae’

Yn t'wynu ar fyrddiwn o ser,

A'i wres a'i ogoniant ddim llai–

Fel hyn mae gogoniant fy Ner.

95. Ar yr un testun. (M. 8, 8, D.)

1 Y GOLEU sy'n ninas ein Duw,

Mae hwnt i amgyffred un dyn;

'Does neb all ei weled a byw,

Ond y dorf ogoneddus ei hun:

'Dyw grisial yngolwg yr haul,

Neu wydyr fa'i lawer mwy pur,

I lewyrch y nefoedd ddim ail–

Fy Iesu yw'r ffynnon yn wir.

2 Tuag ato mae wyneb ei saint

Oddiamgylch, yn rhes ar ol rhes ;

Yn dyrfa aneirif o faint,

Rhai 'mhellach oddiwrtho, rhai'n mes :

Dysgleirdeb ei wyneb â 'mhell,

Mil pellach na'r haul yn ei rôd ;

Ei fwynhau mae'r pellaf yn well

Nag allwyd amgyffred erioed.

3 'Does angel, na seraph, na sant,

Byth yno'n dysgleirio 'hono'i hun;
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Pe ciliai f’Anwylyd i bant,

Fe d'wyllai, fe dduai pob un :

Fe yw afon y bywyd sy' fry,

Fe yw'r manna cuddiedig a drud,

Efe yw hyfrydwch y llu;

Ie,'m Iesu yw'r nefoedd i gyd.

96. Ar yr un testun. (M. H.)

1 O ddedwydd le, preswylfa'm Ner,

Yn yr ëangder uwch y ser ;

Y man dysgleiria Iesu i ma's

Yn nghyflawnderau maith ei ras.

2 Mawrhydi a chariad parchus iawn,

Sydd yn ei wyneb ef yn llawn;

A'r lluoedd yn ymgrymu'n un,

O flaen ein Duw yn natur dyn.

3 Wel dacw'r pen goronodd drain

Yn goron bleth, â'u pigau main;

A choron auraidd arno'n awr,

Yn llwyr ddysgleirio'r nefoedd fawr.

97. Ar yr un testun. (7, 6.)

1 MAE dymdod y Cyfryngwr

Mewn ardderchawgrwydd mawr,

Can mil yn uwch ei ddoniau

Nag ydoedd ar y llawr;

Anfeidrol uwch yr awrhon

O gymhwysiadau sy',

Na neb o ddynion daear,

Na'r holl angylion fry.

2 Rhow'd iddo gael gwybodaeth

O'r arfaeth faith ei hyd,
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A dydd y farn, nas gwyddai

Un amser yn y byd;

A medr maith diderfyn

I ddwyn yr oll i ben,

Sydd yn y rhôl anfeidrol, .

Ddiddiwedd uwch y nen.

3 I agor seliau'r llyfyr

Sydd yn neheulaw Duw,

Am iddo ddyodde unwaith,

A marw, 'nawr yn fyw ;

I lywodraethu'r nefoedd,

Ac uffern faith o'r bron,

Duwiolion, annuwiolion,

Sydd ar y ddaear hon.

4 Fel hyn y ca’dd ei godi

I dderbyn nefol glod,

Oddiwrth bob rhyw greadur,

Sydd uwch neu îs y rhod;

Dwy anian, un Cyfryngwr,

Un person, Duw a dyn,

Gan nef, a dae'r, a moroedd,

Yn cael 'i addoli'n un.

98. Ail ddyfodiad Crist i farnu’r byd. (M.H.)

1 YR hwn ddyoddefodd angeu loes,

Dan wawd a dirmyg ar y groes ;

Mae'r dydd yn dôd, ar ddôd yn awr,

Y gwelir ei ogoniant mawr.

2 Myrddiynau dirifedi fydd

Yn gwmni iddo'r boreu ddydd;

Ceir gwel'd yr haul, sy'n fyd o dân,

Yn troi yn bellen ddu o'i flaen.
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3 Goleuni dry yn dywyll nos,

Fe] gynt pan oedd ef ar y groes ;

Pan welir ef ymhlith y llu,

Ynghanol y Eurfafen &9.

99. Ar yr un tesnm. (8, 7, :4.)

1 WELE’N dyfod ar y cwmwl,

Mawr yw’r enw sy’ iddO ’nawr;

Ar ei fraich, ac ar ei forddwyd

Ysgrifenwyd ef i law-"r:

Haleluia, &0.

Groesaw, groesaw addfwyn Oen. _

'2 Mil 0 filoedd, myrdd Inyrddíynau, 'ª' ²

O gwmpeini hardd ei gwedd,

Welaf draw yn codí fynu

I’w gyfarfod ef, O’r bedd:

Darfu galar, &0.

Dyma. iachawdwriaeth lawn.

3 Dacw’r brenin mawr ei hunan,

Yn adnabod pob yr un;

DacW bawb yn tynu fynu,

Yn union ’ato ef ei hun:

Cariad perffaith, &0.

Benach cai deyrnasu byth.

4 “ De’Wch ymlaen, a de’wch yn êon,

Fendigedig blant fy Nhad,

De'wch meddíannwch yr axdaloeddſ;

Brynwydzi chwi à fy ngwaed :

De’wch yn Hawen, &0.

Rhodd yw hon cyn seilio’r byd.

5 De'wch, de‘rbyníwch yma goron,

Bur anniflanedíg Wiw; A V
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Dim yn uníg 0nd o gariad

Roddwyd i chwi gan eich Duw :

Tragwyddoldeb, &0.

057d a hyny pery’ch braint.

‘6 “ Buoch gydà mi'n fy nghofid,

Gydà mi’n fy mhoenªu gyd;

Buoch yn gyfeilh'on fl'yddlon

I’m gw’radwyddíad yn y byd:

wach bellach, &0.

Loyw Win yn nhy i‘y Nhad.”

100. Ar yr mz testmz. ’(2, 8.)

1 Fe fl'y, -

Elfenau’r ddae’r ajr awyr fry,

O flaen ein Iesu mawr y sy’

Yn eiriol drosom yn y nef ;

Y gwaith gymerodd amo’i hun,

‘Vrth brynu dyn a’i c’rona Ef.

Fath fri,

Pryd hyny caiff f’Anwylyd cu,

*Pan n’allo angel rifo’r 1111,

O’r'nef, o’r ddaear, ac o’r bedd ;

Fe d’wylla’r haul, fe ddua’r lloer,

Fé 'sych y mór, wrth wel’d ei wedd.

Fe ſydd

Myrddiynau ar y bora ddydd,

O seintiau a merthyron ffydd,

Yn canu’n rhydd o fewn í’r neſ,

Wedi adgodi ’nawr o’r bedd, '

Yn synu wrth wedd ei wyneb Ef; ²
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DOSPARTH III.

YR YSBRYD GLAN, EI SWYDDAU, A’I BADAU.

101. Ezfyníadau am yr Ysbryd. (7, 6.)

1 O YSBRY‘D Sªncteiddiolaf,

Anadla ama’i lawr,

O’r cariaId anchwiliadwy

Sy’ 'nghalon Iesu mawr;

Trwy haeddiant Oen Calfaria,

Ac yn ei glwyfau rhad,

’Rwy’n dysgwyl pob rhyw ronyn

O burdeb gan fy Nhad.

2 Wel dyma’r man dysgwyliaf

O fore hyd brydnawn,

Ar fy eilunod taeog

Fod yn goncwerwr llaWñ:

Dy Ysbryd, Iesu grasol,

A all fy ngwneyd yn làn;

Mil mwy sydd ganddo o allu

Nag sydd yn uffern dàn.

102. Ar yr un testun. (7, 6.)

l DIGONER fi à'th ddelw’

Ddigymhar uwch y nen,

A gollais yn mharadwys

Wrth fwyta, ffrwyth y pren :

Bho’ist imi fil fendithion,

Ond byth anfoddlon wy’,

O eisiau cael dy Ysbryd

A'i anian nefol fwy¿



WILLlAMS. 73

\

2 ’Mhen gronyn bydda’i’n gorwedd

O fewn y ddaear ddu ;

Y tafod sy’n gweddio

Yr awrhon amat ti, .

A bydra. yn y dyfnder,

Ni lefa arnªt mwy;

O edrych ar fy nghystudd,

Iachà fy ngwahan-glwy.

3 O Ysbryd pm* nefolaidd,

Cyn 'relwy’ lawr i’r head,

Trwy ryw athrawiaeth hyfryd

Gad imi brofi'th hedd !

Cae] profi blàs maddeuant,

Maddeuant llawn a rhad,

Yw’r cynta’ peth wy’n geisio,

Yn awr trwy rin y gwaed.

103. Ár yr 7m testzm. (M. C.)

l TYR’D Ysbryd sanctaidd ledía’r fl'ordd,

Bydd imi’n niwl a. thàn ; _

Ni cherddai’n gywir hanner cam

Om‘ byddí o fy mlaen.

2 Mi wyraf weithiau a.r y dde’

Ac ar yr aswy law;

Am hyny arwain gam a cham

Fi i’r baradwys drªw.

3 Dod yn fy ngenau fawl ar g’oedd,

Ac yn fy ysbryd dàn;

Ac yn mheryglon unía] dir

Erfyniau pm‘, º. chàn…

e
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1 . Yr Ysbrydyn m'gyhaeddydda sancteiddydd. (M.H.)

l DY Ystyd, fe] y fflamau pur,

Sy’n gwel’d fy nghalon trwyddí’n glír ;

Yn tremio’i mewn, yn gweled bai

’Does arall neb wyr fan y mae.

2 Mae ynddo hefyd allu mawr

I gael fy meiau mwya’i lawr z
Ei 110]] ddoethineb ef ají ras, ct

O rwydau’r ddraíg a’m tyn i ma's.

3 Ac er i bechod yn mhob man,

I wreiddio yn fy enaíd gwan,

A dyblu’i afael fwy na mwy,

Fe’i maedda à rhinwedd marwo] glwy.

4 Er plethu 0 bechod càs ynghyd

A phob rhyw ewyn imi i gyd,

Fei dadrys ef, rhydd tan ei droed,

Y nwyduu cryfa fu ’ynwy ’rioed. Lª.

.*

105. Ar yr zm testun. (87 7-)

1 GWELL yw d’Ysbryd pur ei hunan

Na dim croesau yn y byd,

I ddatguddio im’ fy mhechod,

A'i ddíwreiddio honwy’ i gyd:

Lawr fe gwymp pan ddywedo’th Ysbr'yd

Sancteiddiolaf, gyma] gair ;

Ti dy human, trwy ryw foddion,

Iddo’n .fuan ildio hair.

‘2 O rho imi nerth i adae]

Bai a choncwest it’ dy hun ;

Ti biª’r neſ, a thi bie uffern,

Ti sy’n newid cºlon dyn:
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-Ti wnai’r mynydd cribog cadarn,

A dy air yn wastad lawr ;

*ª* Wrth dy air, ſy hOIl eilunod

Mewn mynydyn gwymp i lawr.

106. Ar yr un testun. (8, 7'.)

l TYRED Ysbryd sancteiddíolaf,

A glanhà dy dy dy hun;

Lladd y beíuu yn fy natur,

O’r boreuddydd sydd ynglyn :

Dwg dy eiddo maes O’r pydew—

Minnau 0nd cael myn’d yn rhydd,

A’th foliannaf tra b’O anadl,

Am fy ngwaredigol ddydd.

2 Pan f’o cariad yn teyrnasu,

Caríad perffaith, dwyfol cun,

Cariad fyth na, ’nebydd mo’no

Natur gnawdol neb rhyW ddyn_:

Ysbryd bywyd nef ei hunan,

Sy’n cysuro, sy’n rhyddhau,

Syd _yn fwyd, ac sydd yn ddjod,

I’r sancteiddíol nefol rai.

107. Yr Ysbryd yn arwez’nydd. (8, 7, 4.)

l’ -MAE dy. Ysbryd dí yn fywyd,

Mae dy Ysbryd di yn dàn;

Fe sy’n dwyn yr h011 fl‘orddolion

CywiI Sªnctaídd, pur ymlaen:

Cyfarwyddwr, &0.

Pererim'on, arwain fi.

í ’Bhyd y llwybr dwg fi’n union,

Rhag im’ wyro ax un llaw ;
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Mae tueddiad yn fy natur

I gyrwydro yma a thraw :

Gair o'th enau, &0. º

Wna. i'm henaid gadw’i le.

108. Yr Ysbryd yn ddyddanydd. ‘(2, a.)

1

2

YN awr,

Sancteiddiol Ysbryd, tyr’d i 1aWr,

Dysgleira hy'fryd fore wawr;

Goleuni mawr O entrych nef,

Fe] delo’m _henaíd wel’d yn glír

Yr hyfryd dir, bwrcasodd Ef.

Rho'r gwin,

Y sydd o nefol ddwyfo] rin,

I nerthu’m henaid pan f’O flin,

Gan groesau sy’ yn euro O byd:

Wrth yfed hwn, Inyfi af trwy

Gystuddíau mwy nag wyr y byd.

109. A1- yr un testun. (8, 8, 8.)

l

2

TYDI addewaást, Arglwydd mawr,

Y deu’r Dyd'danydd ata’i lawr;

Na chawn i farw o diristwch mwy:

O Dduw, cyflawna’th air i ben,

Rh’o i’m ªrweinydd is y nen,

Ddangoso’r fl'ordd, íachào ’nglwy.

Danfon i mi’r'Dyddanydd pur,

Y golofn dàn mewn anial dir,

Sy’n dwyn y praidd o’r Aifl't i’r nef ;

Yr hwn a’i Oleu perffaith sydd -

Yu gwneuthur nos yn gano] dydd :

Fy holl ddyddanwch ydyw Ef.



WILLIAMS. 77

DOSPARTH IV.

*DYN; EI GREADIGAETH, EI GWYMP, EI

- ADFERIAD, &c.

1 10. Creadigaeth dyn ar ddelw Duw. (7, 6.)

1 RYHw lyfr yw'r greadigaeth,

Aneirif yw ei ddail,

Yn dangos mawr ogoniant,

Diderfyn Adda'r ail ;

Dysgleiria'i berffeithderau,

Yn amlwg yn ei waith,

A'i ddyfais anchwiliadwy

O dragwyddoldeb maith.

2 Ond dyn sy'n fyd ei hunan ;

Ceir gwel'd y brenin mawr

Yn hwn, yn fwy gweledig

Na dim o'r nen i lawr ;

Fel pe na b’ai dim arall

i fath yw Duw,

Gwneuthuriad dyn ddangosai

Ei hunan, pa fath yw.

3 Ychydig is angylion

Sancteiddiol, gwnaethpwyd ef,

Mewn purdeb a gwybodaeth,

. Ar ddelw Brenin nef:

Ei gorff'run ddelw hefyd,

A wisgai ef ryw bryd,

Pan ddeuai'i hun i waered,

I farw tros y byd.
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4 Yn hollol gyflawn ddedwydd,

Yn awr y ca-fodd fod,

Dedwyddach un creadur

Oedd etto is y rhod;

Perffeithrwydd y gre’digaeth,

Ei thrysor a’i pharhad,

A’r dyben mawr o wneuthur

Y cwbl ag a wnaed.

1 1 1 . C'wymp Dyn.

1 FE drodd y rhód yn Eden,

Er syndod mawr a braw,

Cyfnewíd ddaeth, bydd coffa

Am da-no ddydd a daw ,

Cyfnewid diddysgwylíad

I angel ac i-ddyn,

I seraph yn y nefoedd,

Na neb 0nd Duw ei hun.

2 A chwymp a fu’r pryd hyny

O’r fath Offeithiau chwith,

Na welwyd mo’i gyffelyb,

Na welir etto byth:

Fel nad yw’r dystryw hwnw

Y filfod ran mor fawr,

Pe byddai mi] milíynau

Yn cwympo yn yr awr.

3 Can’s drwy anwyliadwriaeth,

Fe hudwyd dyn yn ]àn,

Fry o derſynau’r nefoedd,

I ddibyn uffern dán ;

(7, 6.)
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Y dyn oedd berffaith happus,

Yn mreichiau brenin ne’, ,

A gwympodd yn ddisymwth

O tan ei ddigter E’.

4 D0, cwympodd tan y felldith,

Ysbrydol gaeth yn llawn,

I bydew 0 dywyllwch

Du ac annyddan iawn :

Lle nad oes hau] na. lleuad,

Na. ser, na llewyrch gwawr,

Na dim 0nd poen cydwybod,

Cur a chystuddiau mawr.

112. - Ar yr mz testuu.

l ENYNODD llid Jehofah,

Pan y troseddodd dyn,

Edifarha’dd, gofidiodd

Am waith ei ddwylo’i hun :

' Cyfiawnder alwa-i’n uchel,

Am dywallt allen lid, .

Yn gawod fa'wr ddinystrio]

Ar wrthgilíedig {yd
í A dalíòctdd uffern dywyll

Yn awr ei enaid. dmd,

Ei dda aeth yn ddíofryd,

A’i rinwedd 01] ;i‘gyl ;

Ac nid ei hun yn iínig, ,

0nd tynodd yr hol] fyd,

. 'Erwy ei wrthryfel. yn—fyd.

Ñ Tan felldith drom igyd.

3 Heb un yn ab] feichiau,

Heb neb wrth 'Mugen rhaíd,
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A'i dde. yn 0] dd’oi iddo,

Neu Sªfªi yn ei blaid ;

Dim cysur iddo’n unman,

Na’r gobaith lleia’ ca’i

Ei etifeddiaeth gynta’,

chh bellach í fwynhau.

l 13. Arbediad.

l TRWY rinwedd hen gyfammod,

A wnaethpwyd gynt à’r Tad,

Yn nyfnder tragwyddoldeb,

I brynu dyn yn rhad ;

A1' rªgwelediad pechod,

A’r anferth ddrwg a wnai,

Arbedid Ygre’digaeth

Pan gwympodd 'dyn i fai.

2 A’r Tad yn llwyr foddloni

Am Waredigaeth dyn,

Mewn hyder ar ffyddlondeb

Ei unig Fab ei hun ;

Gogyſuwch ag E’i hunan,

Dyoddefaí Ef ryw bryd,

Yn òl addewid Sier,

O farw tros y byd.

3 A rhedodd y Messiah

I mewn i gyfyng le,

Bhwng euog ddyn y safodd,

Fe] hyn à Brenin ne’ ;

Fe brynai'r e’cïfeddiaeth,

Oedd wedi myn’d ar gon,

Ac fe aeth yn etifedd

O bon¡ 01.1 yn 0]].
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4- Diolched byd llupsog,

O'r bron i gyd i ti,

Am addaw’n gynnar farw

AI fynydd Calfari;

Can's ynot maent yn sefyll,

A thi yW eu paxhad,—

Colofnau’r greadigaeth

Yn unig yw dy waed.

1 14. Yr Adda oyntafa’r ai]. (llaiz.)

HEN Adda ga’dd gynnyg ar gadw ei holl

Hiliogaeth rhag pechu a myned ar g011;

Fe gwympodd y cynta’, ’rail ’nillodd y dydd,

Ac yn ei orch’afiaeth daeth miloedd yn rhydd.

’Rwy’n hollol ymwadu á da ac à dyn;

Ymfl’rostiaf yn unig yn Iesu ei hun,

Efe wnaeth y cwbl, efe bía’r _010d,

Bydd moliant i’w enw tra’r nefoedd. yn bod.

1 15. C'olled Eden, ac enm'll Oaèfaría. (B, 8, 8.)

1 YN Eden cofiaf hyny byth,

Bendíthíon gollais rif y gwlíth,

Syrthiodd fy nghoron wiw:

Ond buddugoliaeth Calfari,

Ennillodd fwy yn 01 i mi,

Mi ganaſ tra f’wyf byw.

í A1' Gralfarí yn ngwres y dydd,

Y caed y gwystl mawr yn rhydd,

Trwy golh' gwaed yn 1h*:

Ac yno talu a-nfeidxol Iawn l

I hol] Ofynjon neſ yn llawn,

Heb Ofyn dim i

É ‘

¿ªLÑ
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1 16. Amcfudd-dod un, ac CIfudd-dºd 1m. (M. H.)

1 TROSEDDODD Adda, pen pob dyn,

Teyrnasodd angeu ar bob un;

Deddf sydd heb obaith; lle ni fedd

I edifeirwch, nao í hedd.

í Y gras, yr hedd, a’r purdeb 011,

Ro’ed im’ yn Eden, aeth ar goll ;

Ni allaf ddirnad tra f’wyf byw,

Y pellder syrthiais Oddíwrth Dduw.

3 O ras didrai! trueni dyn -
Mab Duw gymerodd amo’i hun ; ſi

Ar ffrwst o eitha’r nen y daeth,

A marw O’i gaxiad trosom wnaeth.

4- OS daw y gyfraíth yn ei grym,

A gofyn am berffeithrwydd im’,

’Does geny’ 0nd dangos angeu loes,

A gwaed yn llífo ar y groes.

1 17. Dyn _1/17, wrthddryclz gqfal Elm luniaetlz. 7 6.
9 ( 7

1 TROS *ddyn yn enwedigol,

Ceir gwel’d ei ofal Ef,

Yn rhagddarparu iddo,

O ddyfnder dae’r i’r nef;

Bob bore yn rhoddi iddo

Fendithion mwy na rhíf,

Heb fesur ar y llanw,

Mwy nag sydd ar y llif.

2 -Pa’m yr anghofia’i Ofal,

I dragwyddoldeb maith,
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Mewn myrdd O bethau welais, -

Ac brofais ar fy nhaith P

A gollaf fy nghysuron P

Ai anghof gaiff eu dwyn P

. Mi ganaſ am ragluniaeth

Tra, byddwyf, er eu mwyn.

O gylch ei hyd a’i dyfnder,

Ei chwmpas maith a’i grym,

Mewn cyfynderau lawer,

Na ffaelodd ími ddim;

Fe] ‘t’rawodd hi y creigydd,

Nes ffrydio’r dw’r i maes,

A gwlawío i lawr y manna,

O anghymharol flas.

1 18. ' Ar yr un testun. -Ñ _ (7, 6.)

1 PA le dechreuaf rifo Lª… '.
Dy drugareddau maith P ct '- v: Ñ Ï ;-7

’Rwy’n snddi wrth fyfyrio

Dy annherfynol waíth:

Mor hawsed rhifo’r tywod,

Neu’r gwallt sydd ar fy mhen,

A rhifQ holl fendithíon

Ty'wysog mawr y nen.

2 Saw] gwaith gwnest fy níffygion,

A’m heisieu fynu’n llawn P

D0, torajst fy amheuaeth;

Wrth hyny’n rhy'fedd iawn :

Rhyfeddais, can rhyfeddais

Barhád dy ddoníau maith,

C’Wilyddjaíst f’anghrediniaeth,

Yn gyfiawn lawer gwaíth.

 

F2 ~



84 _ HYMNAU

3 Fy ffydà a. ballodd ganwaith,

A’m hyder ballai nghyd,

Fy nghalon a fy ngobaith,

A ballodd 1aWer pryd;

Ni phaHa’th drugareddau,

Na dy ragluniaeth lá-n,

Ond dy fl'yddlondeb rhyfedd

A bery fyth ymlaen.

1 19. Ar yr 1m testun. (7, 6.)

1 CRAIG Israel a’í Waredydd,

Ni thwyllaist fi erioed,

Na gwneyd im’ gywílyddio

O’m gobaith ynot fod;

’Rwy'n cae] mwy na'm deisyfiad,

Bendithion Dawn bob dydd,

Fe] afon annofiadwy

Yn ]lífo ími Sydd.

í Can’s cariad a ddangosaist

Yn 011 a ddaeth i’m cwrdd,

Gwel’d d’oſal dí am danaf,

Aeth a’m rhagofal ffwrdd;

Dy gañad a'm harweínodd

Trwy foroedd, llíf a thon,

O’r cyntaf aWT ce’S fywyd,

Hyd at y fynyd hon.

3 Bob bore ddydd o newydd,

Achosion wyf yn gael

I ganu i’th ffyddlondeb,

A’thdrugacreddau hacl;
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Can’s beunydd ’rwyt yn se].i0‘

Dy addewidíon rhad,

Cyflawni’r gwiríoneddau

A roddwyd yn dy waed.

4 Byth d’enw gaffo’i foli,

Byth bythoedd byddo’th glod,

Can mil O weithiau’n Hetach

Na’r nefoedd faith ei rhod;

Boed holl blant Adda ar unwaith,

Mewn cydsain hyfryd làn,

' I’th enw gogoneddusº

Yn aneyd Sºniarus gàn.

DOSPARTH V.

YRMEFENGYL A BENDITHION YR

IACHAWDWRIAETH.

120, Haledydd yr Efengj/l. (M. C.)

1 AETH heibio’r ganaſ chwerw du,

Y storom oer a’r gwlaw :

Ac fe gyfododd hyfryd haul ,

Efengyl bur gerllaw.

í Fe welwyd blodau air y ddae’r,

'Grasusau pur y neſ ;

011 yn aroglí’n beraídd íawn

Qddiwrth ei Wisgoedd Ef. *

\ 3 O hyfryd dawel nefol hin I

Mi glywa’r adar mán,

’Nawr ,yn ymbyncio’n felus iawn

Yu-;Waredigol gàn.
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4 Mae turtur yr efengyl fwyn

Yn galw bro a bryn ;

Doed torf aneirif tua’r \Vlad

Gyda’r awelon hyn.

5 Mae’r hau] yn ddysglaer yn y neſ,

Cyfiªwnder dwyfol ddyn;

Ac mae’n tywynu’n hyfryd iawn

A1* bob drylh'edíg un.

121. Galwad z' wledd yr Efengyl. (8, 7, 6, 7.)

1 DEUWCH hi1 syÍthiedig Adda,

Daeth y Jubil’ fawr 0 hedd ;

Galwad sydd i bawb O’r enw

I fwynhau tragwyddol -wledd:

Bwrdd yn llaWn, yma gawn,

O foreuddydd hyd brydnawn.

2 De’wch y deillion, de’wch y tlodion,

De’wch y gwywedigíon rai ;

Ymadewch O’r blaen ag oeddych

Yn cacl pleser o’i fwynhau:

Chwi gewch Win, nefo] rin,

Yma. i’W yfed yn ddibrin.

3 Oeisiwch Wisgoedd y briodas,

Gwisgoedd hyfryd haIdd ei llíW;

Nid oes enw teilwng arnynt,

Ond cyfiawnder pur fy Nuw :

Llíain main, ydyw rhain,

Sydd yn cuddio pob rhyw Shain.

y 4- Dyma’r wledd y cewch ddanteithion,

Yma cewch faddeuant rhad;



WILLIAMS. 8?

Yma cewch chwi brofi’r cariad,

Hedd yn nOfiO yn y gwaed:

De’wch yn awr, dyrfa fawr,

Ac eisteddwch yma lawr.

5 Yma cewch chwi wel’d y ffynnon,

Dw’r a gwaed yn afon fawr,

O'r archollion wnaeth y bicell,

AI Galfaria’n dod i lawr:

Cewch lanhád ª iachad,

Cewch eich beiau tan eich trae-d.

122. Galwadau yr Efengyl. (8, 7, 6, 7.)

1 MAE’B efengyl wen yn euro,

Ac yn codi baner gras,

Mewn rhyw filoedd o ardaloedd,

Ar y mynydd, ar y maes;

Y mae llef, bur y nef,

Yn eyhoeddi’i haeddiant Ef.

í Y m'ae gwleddoedd y briodas

Heddyw’n barod, de’wch ymlaen;

Y priodfab sy’ mewn hiraeth

Am ei briodas-fereh làn :

De’wch í’r wledd, dyma hedd,

Gwyd y meírw i’r 15m o’r bedd.

3 O gwrandewch ar luis y delyn

Auraídd fawr yn nhy ein Tad ;

SWn y dawnsio sydd yn hyfryd,

Sv'Vn eu tafod, sv^vn eu traed:

Gwyn ei fyd, neb O’r byd,

Ag a welo’th wynebpryd.
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Ar _1/1- zm testun. (8, 7. D.)

1 DEUED pechaduriaid truajn

Yn finteioedd mawr ynghyd,

Doed ynysoedd pella’r moroedd,

I gael gwel’d dy wynebpryd;

Cloffion, deillion, gwywedigion,

O bob enwau, O bob gradd,

I Galfaria un prydnawngwaith,

I wel’d yr Oen sydd wedi’i ladd.

í Dacw’r nefoedd fawr ei hunan

’Nawr yn dyoddef angeu loes z

Dacw Obaíth yr holl ddaear,

Heddyw’n hongian ar y groes ;

Dacw noddfa pechaduriaid,

Dacw’r meddyg, dacw’r fan,

Caſ fi wena’r holl archolh'on

Dyfníon sy’ ar fy enaid gwan.

3 Doed y Cystuddíedig truan,

Sy’ Inewn Ofnau bob rhyw awr,

Ac edryched ar y croesbren,

PW'y sy’n trengu amo’í lawr:

vPalm dychrynai’r euog afianP

Heibio aeth cymylau’r nen;

Dyma. le i gladdu pechod

Yn y beddrod tan y pren.

' AT* yr un testmz. (M. B. D.)

1 WEL deuwch tua’r wlad,

Y ffordd a gaed yn rhydd;

A’r 01 rhyw noswaáth dywell gaet .

’Nawrgwawrio wnaeth y d ‘
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Oddiyma. i Peru,

Mae ’fengyl Duw’n rhoi bloedd ;

Cyhoedda i’r thai dua'u llíw

Drugaredd Duw ar g’oedd.

í Y manna pur ar g’oedd,~

Bendíthion nefoedd fry,

Sydd yn dyhidlo fore’ a Dawn,

Yn beraidd iawn í ni :

Y dih'au hyfryd hyn

Gawn brofi yn y man,

Afonydd gloew O felus win

O nefol rin i’n Than.

125. C'yfiawnder z"r euog. (8, 7. D.)

1 MAE ynddo ef gyfiawnder,

y Doethjneb mawr yn rhad,

Deng miliwn O rinweddau

Yn rhagor yn ei Waed ;

Mae ynddo bob rhyw angen

Sydd 3.1' bechadur gwan,

Tan filoedd 0 ammheuon,

I godí ei ben í’r lan.

2 Cyfiawnder wísg yr euog,

Cyfiawnder ylch bob stain,

vPe cochai fel y porphor,

Fod fel y Díain main ;

Cyfiawnder wna’r Ethiopiad,

Y duaf càsÑ ei ryw,

Fujn Olrhain pob rhyW bechod,

f_ . Fe] eira gwyn ei líw. ,Ñ

.x
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3 Nid y’s yn gofyn ammod

I’r rhei’ny sydd i’w gael,

Yn Imig 0nd ei dderbyn

O law’r Messiah hael :

Efe sy’n rhoddi’r derbyn,

Efe sy’n rhoddi’r llaw,

Efe sy’n rhoddi’r cwbl

Yn gyfan trwyddo draw.

Anníganolrwydd luman-gyfiawnder, a

dígonºlrwydd Cyfiawnder Críst. (85 7- D-)

1 NID oes genyf 0nd y bratiau,

Dai] yw’m gwísgoedd goreu i gyd,

Tàn djgofaint 011 a’u difa,

Llysg y sorod càs ynghyd :

Gem a. pherlau gwerthfawrocaf,

Gwell na’r eiddo’r India draw z

Yw’th gyfiawnder i ymddangos

O fy mhlaid y dydd a ddaw.

2 Wrth dy orsedd nà’d im’ feddw]

Am ddím haeddiant tra b’Wyf byw,

Nac adduned na dymunjad,

Na dyledswydd O unrhyw ;

Iesu’n unig tan y fflangell,

Iesu’n unig tan y groes,

Bydded ími yn hyſrydwch

O foreuddydd hyd y nos.

3 O gyfiawnder pur tragwyddol l '

O gyfiawnder maith didrai!

Rhaid i’m henaid noeth newynllyd

Gael yn fuan dy fwynháu ; '
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Rho dy wisg ddysglaverwen Oleu,

Cuddja’m noethni hyd y Hay-T,

Fel nad ofnwyf- mwy ymddangos

Byth o flaen dy orsedd fawr.

4 Dyma’r fan, a thyma’r cysgod,

Dyma’r trysor gwerthfawr drud,

Ddeil fy enaid yn y corwynt,

Dan ei aden byddaf glud ;

Dyma’n unig wyf yn geisio,

Dyma geisiaf tra b’wyf byw,

Bwyta, yfed fyth, a gwisgo,

O gyfiaM-"nder pur fy Nuw.

127. Ar yr óHl testun. (8, 7.)

1 WRTH dy orsedd ’rwyf yn cwympo,

Annheilyngaf ddyn' erioed,

MeWn anwiredd y’m cenhedlwyd,

Mewn anwiredd mynaf fod ;

Darfu’m nerth, a, darfu’m goleu,

x Darfu’m haeddiant yn gytun,

Mae’m happusrwydd 011 yn gorphwys

Ar dy haeddiant di dy hun.

2 Gobaith f’enaid yw ei haeddíant,

Gobaíth f’enaid yW ei rym ;

Tlawd, a. llesg, a gwan, ac ynfyd,

deyf fi, heb feddu dim :

Trwodd draw yr \vyf yn edrych,

DIOS y bryniau manïion pell,

Ac yn dysgwyl fy ngorphwysfa

O gy'fiawnder llawer gwell.
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3 Boed cyfiawnder maith y nefoedd,

Yno í sefyll O fy mlaen ;

Yn nyfnderoedd mwyaf ofnau,

Yn nyfnderoedd dv^vr a thán:

O gyfiawnder ! aros yno

Ar fy mron ar hyn 0 bryd,

Pan b’o angeu yn gwahanu

’Nghorff a’m henaid yn ei lid.

128. Cyfiawnder a heddwch. (8, 7.)

1 MI ge’s ryddhàd i’m henaid swrth,

Unwaith Oddíwrth yr Arglwydd ;

Yr amser O’Wn i’n llesg a. gwan

Yn griddfan dan euogrwydd.

2 Fy undeb i à’i berson mwyn,

Sydd ími’n dwyn dyddanwch,

Nª ddaeth i galon dyn erioed

I feddw] fod fath heddwch.

3 Ei wisg ei hun, cy'fiawnder hael,

Raid imi gael ymlaenaf ;

Nid oes 0nd Ofnau tan fy mrcm,

Nes cafl-'wy’ hon am danaf.

4 Pur waed ei galon ddaeth yn llif,

DrOS fy aneirif feiau ;

A gwísgaf ei gyfiawnder rhad,

O’m pen i’m traed yn ddiau.

129. Cyfiawnder Cris! _7/71 rkoi hawl i’r nefoedd. (M.H.)

1 TRWY’I angeu ef a’i werthfawr waed,

Y daeth i’m henaíd wir ryddhád:
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A thrwyddo eſ ’rwy’n awr yn hy,

Yn honi hawl i’r nefoedd fry.

2 Fy enaid mewn dyogelwçh màe,

Yn avn* mewn hedd yn llawenhàu, ª

‘Vrth gredu fyth ca’i yno fyw,

Yn ol fy nhaith, yn ngwydd fy Nuw.

3 ’Rwyf yn ymdreíglo at ei draed,

Gan gwympo’n llaw trugaredd rád;

’Does gweithred dda O’r eiddof fi,

All rO’i i’m hawl i’r nefoedd fry.

4 Yn angeu du bydd im yn ffrynd,

Ac ato caifl' fy enaíd fy'n’d ;

Yn ei gyfiawnder coda’i mhen,

A dyma’m hawl i’r nefoedd wen.

130. Cyfiawmler _1/ ffydd. (M. H,)

1 TRWY fl'ydd ’rwy’n cyfrif fy holl waith,

Fy mhoen, a’m dyledswyddau maith,

Yn golled, ac fel tom y byd;

Ar waed yr Oen ’rwy’n pwyso i gyd.

2 Trwy ffydd, fy ngobaith cadarn yw,

Sylfaenwyd ar gyfiawnder Duw;

Er maint yw llid a bràd y ddrajg,

Ni soddaf byth tra ar fath graig.

,3 Trwy fl'ydd ’rwy’n credu pardwn rhad,

’Rhyn sydd yn drysu cig a gwaed;

I feddwl de Duw’n cyfiawnhàu

Y Thai ag sydd yn llawn O fai.

131. Maddeuant Pechodau. (S, 7, 4, 7.)

1 NI thal im’ gyfadde’ Ineíau,

Ond O flaen gorseddfaínc Ne’;
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Duw maddeugar, Tad tosturí,

Duw anfeidrol yw efe :

. At ei orsedd, &0.

Deuaf dan fy nwfn bla. '

'2 Ti faddeuaist fil o feiau ª

I’r pechudur gwaetha’i ryw;

Arglwydd, maddeu etto iminnau,

AI' faddeuant ’rwyf yn byw:

D'uníg haeddiant, &0.

Yw ngorfoledd a fy ngrym.

3 Llef ddrylliedig greſ y croesbren,

Sydd yn ab] faddeu bai;

Llef y~ croesbren sydd yn ab]

Ddodi’m henaid ’difarhau :

Ar Galfaria, &0.

Fynydd Sªnctaidd mae fy ngrym.

4 Cúdd fy meiau rhag y werin,

Cúdd hwy rhag cyfiawnder ne’ ;

Cofia’r gwaed un waith a. gollwyd

Ar y croesbren yn fy lle :

Yn y dyf'nder, &0.

Bodda’r cwbl sy’ ynwy’n fai.

132. Ar yr un testun. (7, 6.)

1 PWY ddyry im’ falm 0 Gilead,

Maddeuant pur a hedd,

Nes gwneyd i’m hysbryd edrych

Heb Ofni ar y bedd ; .

A diana ar wasgfeuon,

Euogrwydd creulon cry P

’Does neb 0nd ef a hoelíwyd,

Ar fynydd Calfarí.



WILLIAMS. 95

2 Os cuddiodd fy mhechodau

Yn gyflavm yn ei glwy,

Yn rhad, hyd at y mwya’,

O’r lleia O honynt hwy ;

Er cryfed gwrthresymau

Fy nghnawd a Satan chwith,

Mi greda’ pan maddeuodd,

Na chofia mo’nynt byth.

3 We] amet pwysaf, Arglwydd,

Tra byddwyf yma’n byw,

Dy angeu sydd yn deilwng ;

Ti wyt anfeidrol Dduw!

Rho brofi rhàd faddeuant,

A chliria. fi a’th waed,

Yngwydd yr 11011 angylion,

Yn awr ger bron y Tad.

Melus brº ad º addeuant dan e' l133' fi ºbèèhod. d ¡mad

1 SAITH 0 weithíau, o] a, gwrthol,

Toraís dy orch’mynion glam,

Saíth adduned fawr a wnaethum _

I ymgadw rhªg y tán;

Yn y dyfnder cefais gynta’

Wel’d dy wridog wyneb gwyn,

Oní buasai fflam euogrwydd

’Ddaethwn byth i Sion fryn.

í Fe wnaeth pechod, fe wnaeth uffern,

Fe wnaeth t’wyllwch dudew’r nos,

I’m ro’i naid trwy ddyledswyddau,

Cae] neu gollí, at y groes;

(8,7 . D.)
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Ar fin uffern, ce’s i’r nefoedd ;

Yn safn angeu, cefais fyw,

Yn nharanau mynydd Sina.

Grynta’ de’s i gwrdd à Duw.

3 Mellt a th’ranan, mv^vg a chenllysg,

Oedd euogrwydd imí’r pryd

Profaís fod maddeuant pechod

Fil o weithíau’n well na’r byd:

Gwna ’mi gofia’r oriau hyny,

Oriau fy mhriodas y’n,

Pan daeth -Créwr nef a. daear,

A"r pechadur gwaela’n un.

134:. Ar yr zm testzm. ' (8, 7, D.)

1 TI faddeuaist fyrdd 0 feiau,

Beiau cynddeírioca’u rhyw;

Ac_ti guddíaíst rhajg y werin,

,Bai fe] porphor coch eu lliw :

Cliria. fy nghydwybod euog,

Càna f’enaid yn y gwaed,

.A rho’r bai sy’ yn fy maeddu,

A fy nryllio, dan fy nhraed,

“2 O na ildia f’enaíd ronyn, .
ct ‘ Er e'i bodyn _fyr brydnawn;

Y mae trugareddau’r nefoedd

Fe] y moroedd mawrion Dawn :

F’allai try dehouwynt tawel,

_ Oyn machludo’m hau] yn làn ;

. Ac ynllle rhyw drwm och’neidío,

Gaſ fi seinio’r hyfryd gàn.
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135. Ar yr un testzm. (8, 7. D.)

I P’ODD y galla’i dd’weyd sydd ynoſ,

Pwy a ddeall faint fy nghri í’

’Rwyf O’r cwbl yn amddifad,

Os amddifad honot ti ;

Aed fy ngweddi trwy’r cymylau,

A’m hoch’neidíau maith diri’,

Nes im’ gael maddeuant newydd,

A chael gwel’d dy wyneb cu.

2 Ac er mwyn y gwaed a gollwyd,

Cymysg ddvªvr O’i ystlys E’,

Tyn bob cwmwl dudew tywyll

Ag sydd rhyngwy’ ’nawr a’r ne’ :

Madden ími feiau mawrion,

Beiau lawer mwy na. rhi;

Dim 0nd edrych ar-Galfaria,

Nid wrth edrych amaſ fi.

1 36. Glan/zá'd a sanctez’ddz'ad. (8, 7, 4. 7.)

1 HEDDYW’R ffynnon a agorwyd,

Ddysglaer fel y grisial clír ;

Y mae’n llanw ac yn 11if0

Tros wastadedd Salem dir : -

Bro a bryniau, &0.

A gaiff brofi rhjn y dv^vr.

í Dere f’enaid gwan 11uddedíg,

A ddifwynodd yn y 11aid, ' .

Yf, a neídía mewn i’r ffynnon

Loyw, wrth dy angem'haid:

G
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Ni ddifwyni, &c.

A dy feiau’r gloew ddWr.

3 Y mae rhínwedd gres y nefoedd,

O dragwyddol faith barhàd;

Nid oes darfod byth ar efl'aith

Perfl'aíth haeddjant dwyfol waed:

Ac er golchi, &0.

Dysglaer fydd yr afon byth,

4 Minnau ddof i’r ffynnon loyw,

Darddodd allen ar y bryn,

Ac mi Olcha’m henaíd euog

Ganwaith yn y dyfroedd hyn:

My'rdd 0 feiau, &0.

Dafla’i lawr yngrym y dWr.

137. Ar _1/1- un testun. (6, 6, 4.)

1 IACHAWDWB. dynoh'yw,

Tydi yn unig yw

Fy mugail da:

Mae angeu’r groes yn llawn

O bob rhinweddol ddawn,

A ffrwythau melus iawn ;

Bhai’n a’m hiachá.

í Arosaf ddydd a nos,

Byth bellach tan dy groes,

I’th wir fwynhau;

Mi wn mai’r taljad hyn,

Wnaed ar Galfaria fi'yn,

A’m càna’i 01.1 yn wyn

Oddiwrth fy mai.
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138. Ar yr 7m testzm. (8, 7.)

1 PAHAM y digalonaf mwy,

Caiff pechod glwy yn ebrwydd;

Er maint ei lid, er dued 1]íw,

Fy Iesu yw’m sancteiddydd.

2 Bedyddía fi à’r Ysbryd Glan,

Fe] tán powerus nerthol;

Caífl' ysbryd burn a. llosgfa fod

Ar bechod yn wastadol.

3 Teymasa, O Dduw, a. bwrw i maes,

D’elyníon càs gwrthwyneb;

Ar f’enaid ]lesg rho’th ddelw’n Dawn,

Nes dod igyflawn burdeb.

4 O golch fi beunydd, golch fi’n làn,

Golch fi yn gyfan, Arglwydd;

Fy nwylaw a’m calon, pen a’m traed,

Golch fi à’th waed yn ebrwydd.

3 Gwasgara. weddill pechod càs,

Sêl fi à’th ràs yn drigfan,

Berffaith a hardd, yn dem] wíw,

Adeilad Duw ei hunan.

, l 39. Ceryddon a chrºesau yn foddíon

Sªncteíddiad. (8, 7- D.)

1 MAE fy Nuw yn fy ngheryddu,

0nd fy ngharu y mae Ef;

Ergyd ddoe, ac ergyd heddyw,

I fy nghofio am y nef :

G²
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Nid oes awr o boen a dolur,

Nid oes mynyd bach, nad yw

Fel ffynnonau’n tarddu allan,
O dragwyddol hêdd fy Nuwct.

2 Etto nid. yw fy ergydion

Ond ergydion ysgafn iawn,

Ac awelon pur O gariad

Sydd yn gymysg à hwy’n Dawn :

Cariad, heddwch pur, a cherydd,

A gydblethwyd mewn un wê ;

Rhàff dair caingc yw sy’n fy nhynu,

Maes o’r ddªear tua’r ne’.

3 Mae fy nghroesau a’m cystuddiau,

Oll yn chwilio maes fy mai,

Ac mewn cynghrair í ddjwreiddio

Ei weddillion, sy’n parhàu:

leadd ’rwyf à themtasiynau,

Ond mae’n debyg iawn mai gràs,

A phob cystudd bach o’i ochr,

Yn y díwedd garia’r maes.

1 Effeithíol rínwedd gwaed Crist
S 4 '.isancteíddz'o. ( ’ 7’ 7 l )

1 MAE fy meiau fe] mynyddau,

Amlach hefyd yw eu rhí’

Nag yw gwlith y boreu wawrddydd,

Nag yw sêr y nefoedd fry:

Gwaed fy Arglwydd, &0.

Sydd yn ab] golchi mai.

"2 Golchi du gydwybod aflan

Lawer gwynach eíra mán;
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Gwneyd y brwnt ganwaith ddífwynodd

Yn y domen, fél y gwlàn:

Nid oes derfyn, &0.

Ar effeithíau dwyfol waed.

3 Ei riddfanau ar y croesbren

Oedd yn pwyso beiau’r byd;

Poenau pechOd oedd ofnadwy,

Poenau f’Arglwydd oedd fwy drud:

’Nawr mae caríad, &0.

, Yn concwerio dwyſol lid.

º Sancteíddiad trwy y gaz'r. (M. C.)

1 GOLEUNI ac anfeidrol rym

Yw hyfryd eíriau.’r nen ;

A phob síllefftyn dd’wedodd E’,

Sy’n Siwr O ddod i ben.

í Fe barodd imí dori’r fraich,

A thynu’r llygad de ;

Mínnau gaſ allu mewn iawn bryd,

I wneyd a barodd E’.

3 Mi ymddíríedaf yn ei air,

Er cymaint yw fy mai ;

Fe benderfynwyd dydd ac awr

Im’ gael fy llwyT ryddhau.

142. Ar yr un testzm. (M. C,)

1 MAE’I eiriau fel y dilínu mêl,

A’i hall orch’mynion sy’

I gyd yn dangos rhinwedd maith

Sancteiddrwydd nefoedd fry.



102 HYMINAU
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2 Mae'i addewidion fel yr haul,

Yn sicr gadw'u lle;

Ac nid â'r sillaf leia ar goll

O'i hyfryd eiriau E'.

3 Mi orfoledda draw o bell

Wrth feddwl am y dydd;

Pan ddaw addewid fawr ei grym

A'm henaid caeth yn rhydd.

143. Sancteiddiad yr Ysbryd. (M. C.)

1 O TYRED Ysbryd pur o'r nen,

A thyn fy mhen yn rhydd;

'Rwyf wedi rho'i fy hun yn gaeth

I'r g'lynion gwaetha' sydd.

2 Myfi fy hunan yw fy mhla,

Fy nghalon yw fy nghlwy’;

Ac yma mae llochesau drwg

Cuddiedig fwy na mwy. -

3 'Does a'i glanhâ ond d'allu mawr,

Dy allu di dy hun;

Yr hwn a chwilia maes ei bai,

Ac a'i concwera'n un.

-x

4 Tyr'd â'r awelon peraidd iawn

O'r bryniau graslawn draw;

Dadleithia’m calon galed gâs,

A hyny maes o law.

5 O tôdd yr adamant yn llyn,

Gwna'r gareg gras yn fwyn;
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I dderbyn argraffiadau’r neſ,

A’th ddelw bur ;i ddwyn.

144. Ysbrydmabwysiad _1/71, !kz/'am Abba Dad. (8, 7. D.)

1 MI a godaf tuag yno,

Hên ardaloedd tir fy ngwlad ;

Ac mi gwympaf yn fy nghlwyfau

A fy mrynti 0 flaen fy Nhad:

D’Wedaf wrtho, pechais, Arglwydd,

Trwy ryw ryfyg gadarn greſ,

O’th flaen di yn anystyriol,

Hefyd ae yn erbyn nef.

í Nid wyf deilwng, am fy nhrosedd,

Gael dy enw amaſ mwy;

Gwna _fi’n un O’th weísion cyflog,

A rho arna’i henw hwy ;

Llawn 0 ràs heb fesur arno,

Llawn o annherfynol bedd,

;ª Gaiff y thai cystuddíol euog

* Weled yn ei dadol wedd.

145. Ar yr 1m testzm. (8, 7. D.)

1 FY addfwynaf Dad a’m derbyn,

Er im’ dIeuh'O 011 i gyd,

O bob da a rodd ef imi,

Ar bob gwagedd yn y byd :

Gwelodd fi o bell yn dyfod,

Ac fe barodd imi dd’od,

Daeth im’ cwrdd, ac fe’m cusanodd,

Cari-ad penaſ fu erioed.

*2 Dygodd allen 10 pasgedjg,

Ac a’í 11addodd yn ddíoed ;
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Parotodd i mí ddanteithíon

Ag na cha’wd en bath eríoed ;

Dygodd ef fy ngwisgoedd budron,

Ac a’m gwisgodd i yn làn,

A’r cyfiawnder dwyfo] hwnw

Na fu am dana’i ’rioed o’r blaen.

3 Bhoddodd fodrwy ar fy mysedd,

Ac esgidiau am fy'nhraed;

Gwnaeth fi'n hardd, 0 mewn Oddiallan,

Fe] etifedd pena’ gaed :

Cadwodd wledd, a dawns a chanu,

A phob rhyw bleserau ’nghyd,

’Chafwyd er y trosedd cyntaf

Eu cyffelyb yn y byd,

146. Ar yr zm testun. ‘(8, 7, 4, 7.)

l FE enynwyd ynof fflamau

Tàn mor hyfryd, tán mor gry’;

Nid O’r ddaear mae ei wreíddyn,

Cariad pur y nefoedd fry:

Rhoddodd allu, &0.

Imi ]efain Abba Dad.

2 Chwi angylíon sydd yn edrych'

Ar ei wyneb gwridog gwyn,

Traethwch inn p’odd dechreuodd

Fflam mor berfl'aith bur a hyn :

Nef ei hunan, &0.

’Nynodd ynw’i helfen bur.

3 Fe, ’rhwn roddodd ími anadl,

Eilwaith roddodd imi ràs,
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Ag a. bery pan ddíango,

’M hanadl llesg O’m ffi'oenau maes :

Neb 0nd Iesu, &0.

Wnaethaí’r marw hên yn fyw.

147. Ar yr zm testml. (8,7, 4, 7.)

1 DYNA pa’m ’rwyf yn hiraethu

Beunydd tua’r nefoedd fry,

Am Oddiyno yr anadlwyd

Bywyd pm‘ i’m henaid I:

P’odd gorphwysaf, &c._

Yno mae fy Nhad yn byw.

í Anían nef a dyT trwy rwystrau,

Anian nef a dyr trwy’r tán;

Ceidw’í gyrfa’r trwy’r creadur,

At ei gwreiddyn pur ymlae'n:

Heíbio i degwch, &0.

At y tegwch pur ei hun.

3 Clymau natur 0]] a_d0ri.r,

A’i chyfreithiau ànt yn ddim;

Ond fy undeb I à’r nefoedd

Sydd yn llawer mwy ei rym:

Digyfnewid, &0.

Yw yn gymhwys fe] fy Nuw.

148- Ar yr un testun. (M. H.)

1 DUW yW fy Nhad, iddo bo’r clod,

Am iddo'm earn I eríoed ;

Crist yw fy nghyfaill I am pen,

A’m gwlad gartrefo] S’uwch y nen.
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2 Fry mae fy nhrysor pm‘ dílyth,

A’r goron gaf fi wisgo byth;

Fe sugnodd nefoedd Duw fy mryd,

Nes wy’n ddyeithr yn y byd.

3 Yn fynych fynych, Iesu cu,

Datguddja’th fod yn eiddo i mi;

Mewn stormydd mawr yn wastad gàd,

Im’ allu llefaín, Abbª. Dad.

Heddwclz tuag at Dduw, a

149' mwynhad º kono.

1 DOED dy heddwch bryd y delo,

Mi ddysgwyliaf ddydd a nos;

Annherfynol ydyw haeddiant,

Haeddjant pur dy angeu loes:

Dere’n fuan., &0.

Mae dy hedd yn fwy na'r byd.

(81 7, 4’ 7-)

í Bywyd perffaith yw’th gymdeithas,

Diliau mêl yw’th heddwch drud;

Gwerthfawrocach yw dy gariad,

Na holl berlau’r India. i gyd ;

Gwlad o gyfoeth, &0.

Yw yn unig dy fwynhau.

3 O dystewch gynddeiríog donau,

Tra f’wy’n gwrando llais y neſ;

SWn mwy hófl' a sain mwy hyfryd,

Glywir yn ei eíriau Ef :

F’enaíd gwrando, &0.

Laís tangnefedd pur a hedd.
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150. Ar yr un testun. (8, 7, D.)

1 PA'M 'rwy'n mofyn gwlad o heddwch,

Lle nad oes ond gwlad o wae ?

Dysgwyl cariad a ffyddlondeb,

Mewn ardaloedd o gasâu ?

'Mofyn bywyd mewn marwolaeth,

'Mofyn cysur lle nad yw;

Nid oes dim a foddia'm henaid,

Is y nefoedd, ond fy Nuw.

2 Byddwch yn anffyddlon imi

Greaduriaid, o bob llun;

Deuwch, ewch, fel gweloch oreu,

A gadewch fi wrth fy hun :

Nid wy'n unig tra fo'm Harglwydd,

Cadarn, nerthol, mawr, gerllaw;

Fe ry'i hedd i loni'm henaid,

Ac a'm harwain yn ei law.

3 Mi a af o blith y werin,

I ryw loches wrth fy hun,

Lle na b’o dim stŵr creadur,

Dim ond d'Ysbryd di dy hun;

Mi wna'm gwynfyd yn dy fynwes,

Mi wna'm nefoedd yn dy hedd;

Ac mi gwela imi'n bleser,

I gael gorwedd yn y bedd.

151. Ar yr un testun. (M. C.)

1 GAD imi brofi'r heddwch llawn,

Y dŵr rhinweddol gwiw,

Ag sydd yn tarddu'n loew ffrŵd,

O orsedd bur fy Nuw.
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2 Melusach nag yw'r diliau mêl,

Yw mynyd o'th fwynhâu;

Ac nid oes genyf bleser sy',

Ond hyny yn parhâu.

3 Mae yn ei heddwch bethau mwy

Nag fedd y byd yn un ;

A phrawf o'i gariad ydyw'r fraint

Oruchaf gafodd dyn.

4. Fy nymuniadau maith eu rhif,

Pe cawn hwy oll yn un,

Ydyw meddiannu'i nefol hedd,

Anfeidrol ddwyfol rin.

5 Pe c'nygid im fynyddau'r byd,

A'r rhai'n yn arian pur,

Mi a'u gwrthodwn hwynt yn lân

Am ddwyfol heddwch gwir.

152. Ar yr en testun. (8, 8, 8.)

1 DoEs unrhyw bleser yn y byd

Trafferthus, ag all lanw'm bryd,

Dim ond cael rych ar dy wedd!
Fy nymuniadau oll yn un,

Sy a'u terfyn ynot ti dy hun,

- Fy holl ddigrifwch a fy hedd.

2 O rhwyga'r cwmwl dudew sy'

Yn cuddio gwedd dy wyneb cu,

Yr hwn yn llanw'r nefoedd sydd :

Y mae pelydrau'th ddwyfol hedd

Yn g'leuo conglau t’wlla'r bedd,

Ac yn troi'r nos yn berffaith ddydd.

*
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3 Ar unwaith 'rwy'n ymado'n lân

A'r holl greadigaeth fawr a mân,

Ac nid wy'n 'mofyn yn ei lle,

Ond cael fy Arglwydd dy fwynhâu,

Mewn llawnder, neu mewn eitha trai,

Rwy'n drech na'r cwbl tan y ne’.

153. Ar yr un testun. (M. B. D.)

1 MEWN anial dyrus le,

Heb neb cwmpeini dyn,

Y gallwn, ond cael cwmni Duw,

Yn dawel fyw fy hun:

Fe leinw oll yn lân,

Tu mewn, ac o tu maes,

Nid yw creadur er ei rym,

Yn helpu dim o'i râs.

2 Mae tywyll anial nos,

Peryglon o bob rhyw,

Holl ofnau'r bedd, pob meddwl gwan,

Yn ffoi o'r fan bo'm Duw :

Ond tegwch dwyfol clir,

A chariad pur a hedd,

Gaiff fod yn wleddoedd pur didrai,

I'r rhai sy'n gwel'd ei wedd.

3 Y fan b'ost ti, fy Nuw,

Anfarwol fywyd sy'

Yn tarddu, megis dw'r o'r graig,

I'r lan i'r nefoedd fry:

Rhyw wawr ddysglaerwen sydd,

Yn t’wnu o hono Ef,

Yn arwain trwy bob ffôs a phant,

Holl ffyddlon blant y nef.
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154. Ar yr mz testzm. (M. H.)

1 RHO ími wel’d mai ti yW’In hedd,

A’In llwyr ddyfyru ar dy wedd;

A chym‘ryd gair dy enau í gyd,

Yn uníg bleser yn y byd.

í Pan gallwyf dd’Weyd, Ti yw fy Than,

Pan teimlwy’th hedd yn f’enaid gwan;

Pryd hyn rwy’n dringad uWCh y byd,

Gran sathru ei bleseráu i gyd.

3 O Arglwydd, hyfryd yW dy hedd,

Melus ddanteithíon sy'n dy wledd;

Erioed ni cha’dd angylion flàs

O garíad pm‘ maddeuol ràs,

155. .Ar yr 1m testun. (M. H. D.)

1 I BLE’R à'i ’mofyn heddwch drud P

At ba greadur yn y byd P

Pwy laesa 'mhoen, pwy dyn fy maích P

Nid marwo] ddyno] gnawdo] fraich!

Neb 0nd tydi fu ar y pren,

Yn dyodde’ rhwng y ddae’r a’r nen;

Mi] mwy na’r byd yW dafnau’th waed,

I ro’i i’m hysbryd esmwythàd.

,í Fe bwysa gwaed y groes fy mai,

Er cy’d O amser mae’n parhàu,

Er cynddeirioced yw ei ryw,

Ac er mor ddued yW ei 11W:

Duw ydwyt ti, mae mynyd awr,

. O’th wasgu dan y groes i lawr,

_, Yn fwy ei bris, ceir gwel’d ryw bryd,

Na 11011 bechodau càs y byd.
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3 Mi wn mai meiau duon drud,

Yw’r achos O’m cystuddiau’i gyd ;

Symud fy mai, fe gwymp y ffon

O’th Sªnctaidd law, y fynyd hon:

’Does yn dy galan 0nd lleshàd,

Maddeuant, hedd, a gwir iachàd;

Cymer dy fl'ordd, ynot yr wyf

Yn credu’n awr, íacheir fy nghlwyf.

156. Ar yr 1m testun. (M. H.)

1 PROFAIS dy hedd, y mae heb gêl

Yn we]l ei flàs na’r diliau mêl;

O Uífed i mi ’nawr yn rhad,

F61 dWr y dehau dros y wlad.

2 Dof at dy borth, a thyna’r fan

Y Sªfaf, nes fy nwyn i’r làn;

Ateb yn glam, neu coda’m llef

Nes seínjo hO]l drigfannau’r nef.

3 Newynog wyf, a. hedd fy Nuw

Wna imí dd’wedyd, “ Digon yw ;”

Wel dyma’r dv^vr, a gwynfyd hwy

A’i hyfo, ni sychedant mwy.

1 57. Rhyddid z'fyned at Orseddfainyc _1/ más. (M. C.)

1 MAE’R orsedd fawr yn awr yn rhydd,

Gwrandewír llais y gwan;

We] cyfod bellach, f’enaid prudd,

Anadla. tua’r 1àn.

í Wel anfon eirchion aml ri’,

I mewn í byrth y Def;

Gwrandewir pob amddífad gri,

Yn union ganddo Ef.
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3 Myfi anturia ’nawr ymlaen, ‘ªlº‘ L‘

Heb alwad is y ne’,

0nd bod perffeithrwydd mawr y groes

Yn ateb yn fy lle.

158. A1- yr mz testóm. .— 1 (M. C.)

1 N1 fethodd gweddi daer erioed,

A 'chyrhaedd hyd y neſ ;

Ac mewu cyfyngder, f’enaid rhed,

Yn union &to Ef.
. (

2 Anturiaf at. ei orsedd fwyn, _

Tan eitha tywyll nos; 1_

Ac mi orphwysaf, doed a ddel, ª _ .

Ar haeddíant gwaed y groes. ' .

3 Mi Waeddaf yn y storom fawr, ‘

Dan dònau fwy na. rhi’ ;

Ac fe asgyna’m drylliog lef,

I entrych nefoedd fry. Í. ,

4« Fe ffy’r tzwvyllwch wrth‘ fy nghri, 7-5": <

Ynghyfyngderau’r nos ; ‘ª , a*: ' . ‘

Can’s níd à’n Ofer gais fy Nuw '

A waedodd ar y groes.

159. A1- yr 1m testün. ’ (M. H.)

1 FY hªeddiant mawíªgynghanol ne’,

Yw Iesu’n feichiau yn fy lle;

A’i angeu Ef yn \mig sydd,

› Yn gwneyd 'yr orsedd Wen yn rhydd.

2~ Gwn mai rhinweddol yw dy waed,

I ddadleu’m haw] ger bron y Tad;

A chlírio’m ffordd at orsedd gràs,

A maddeu’n llwyr fy meiau càs.

 

.4*.
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3 Antnría ’nghelon euog ddu j

At orsedd gràs yn awr yn hy’ :

Mae’r faingc yn rhydd, a’r rhodd yn ‘rhàd,

I’r sawl a gredo yn y gwaed.

160. Ar yr un testzm. (8, 7, D.)

1 TORI wnes fy addunedau

Grant o weithiau maith eu rhí’;

Ac mae’n rhaíd rhyw rás anfeidrol

, , Gadw euog fel myfi: , Ñ '

' Wrth yr orsedd ’rwyf yn cnynpo, . y 5
Acnidoesotanynef,' ' 'ſi‘

Fan y caſ fi feddyginiaeth,

ª 'Ond 0 flaen ei orsedd Ef. - ,

í Atat, ²Arg1wydd, dyrcha. f’enaid, ›. l

Rho f’ochneidíau ger dy fron; ' ‘5‘ 1

' › Unrhyw ateb i'm griddfanau" - J
'- Dyfníon, 'fedd y ddaear hon: ' ſi ' j

" .²- Mae fy-nghalen yn ehedeg, '

'~ Mae fy— nymuníadau’n 11u,

Yn díhengu uwch troiadau -
Haul, a sêr y nefoedd fry. ' ' ' º º ſi

161. ' Ar yr 7m testun. (8, 7, 4,

' 1 ARGLWYDD, rhedaíf at dy orsedd, 1

. ~Dyna’r fan fy enai‘d- ea’dd , j

Iechyd, pan yr oedd gelynion, ‘í « .

Duon adgas bron fy’lladd; ~

Nid oes noddfa., &0. * '

IS y nefoedd 0nd dy hun,

2 Wrth dy orsedd dí mae bywyd,

Ynò cai' fi hedd a gTym;

’“²'. H
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Ac ni fethodd is y neſoedd,

Ag a geisio’dd genyt ddim:

Minnau aflan, &0. ~

Ddeuaſ at orseddſa, hêdd.

3 Iachawdwriaeth rád ei hunan,

Yw ſy nadl o flaen y neſ;

A. ffarwel am danaſ ſythol, -

Oní èhàſ ei haeddiant Ef :

Iesu ei hunan, &0.

Oll O flaen y faingc í mi.

4 Ni ro’i ngaſael arnO i fynu,

Doed ellyllon ſyrdd ymlaen;

A bygythient í ſy suddo ’

Lawr yn nyfnder uffern dàn:

Wrth ei orsedd, &0.

Mi ymaflaſ am ei draed.

:162. Iaòhawdwrz'aeth gyflawn 3m Nghrist. (M. H.)

1 MAE rhyw ddirgelwch llawer mwy,

‘ Oes, Iesu, yn dy farwol glwy,

Nag y gall sant tra ynddo chwyth,

Na seraph pur ei ddeall byth.

2 Ni cheisiaf loches 0nd dy glwy,

Tan donan mawrion ſwy na mwy;

Mae’th waed yn nyſnder culni a gwaez,

Yn abl fy rho’i í lawenhau.

ct 3 Y mae happusrwydd pawb o’r byd,

Yn gorphwys ar dy angeu drud z

Hyſrydaſ \With angylíon fry,-

Yw canu am haeddia-nt Calſari, 
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4 Wel dyma’r trysor mwya’ drud,

Gwaed Iesu’n ]lifodros‘ y byd ;

Fyth na foed 0nd ei farwol glwy,

Yn sylwedd pob caniadau mwy.

163. * Ar yr un testun. (8, 7.)

1 O’I ystlys bur yn cwympo i lawr,

Yn afon fawr ]iſeiriol;

Hedd a. maddeuant sy’n ddjdrai,

Ac i barhau’n dragwyddol. '

2 Rhaid imi gael pob gras pob dawn,

O’th dr‘ysor ]lawn yn gyfan; ‘

Ac oni chàf, fy enaíd prudd

A gyll y dydd yn fuan.

3 O fy Iachawdwr gwerthfáwr rhàd Z

Nid oes 0nd gwaed dy galon,

A ddichon wella f’enaid briw, '

Oddiwrth bob rhyw archollion.

164. Ar yr .un testun. (8,37, 6; 7.)

1 MAE grasusau pen Calfaría,

Mae rhinweddau marwo] glwy,

Uwch eu prisio, uwch eu deall,

Gran angylion honynt hwy:

Bywyd byd, sy’ ymª i gyd,

Wedí gasglu’n gryno nghyd.;

2 Y mae pyrth tragwyddol nyyd," '

Heddyw’n agor led y pen ;

Ac mae’r ffordd yn ]lawn agored¡ T‘ '_

Maes o’r byd i’r nefoedd wen:

Cªriad rhad, rhoddodd waed

Calon ddwyfol. er iachàd.

H²

 
‘7? .y.
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3 Minnau bellach orfoleddaf,

Mae fy mywyd gwerthfawr iawn,

Wedi ei roddi 'nghudd i gadw

Mewn cyfryngwr perffaith llawn:

Abal yw, mae E'n Dduw,

Ceidw f'enaid bâch yn fyw.

165. Digonedd yn Nghrist. (8, 7. D.,

1 IESU, yn unig yw fy mywyd,

Mwy nag oll yw ef ei hun;

Nid oes angel iddo'n debyg,

Nid oes seraph, nid oes dyn;

Pleser, cariad, a llawenydd,

Rodiant ar ei ddeheulaw,

Nac i’w wydd, na phoen na gofid,

Nac euogrwydd, byth ni ddaw.

2 Yn dy haeddiant 'rwyf yn gyfiawn,

} Yn d'oleuni gwelai'n glir; v

Yn dy wisgoedd dwyfol dysglaer

Bydda'i'n ogoneddus bur;

| Yn dy iachawdwriaeth gyflawn,

Er mor eiddil wyf yn awr,

Ceir fy ngweled ryw ddiwrnod

Yn dysgleirio fel y wawr.

*

166. Ar yr un testun. (8, 7, 4, 7.)

1 IESU, Iesu, 'rwyt ti'n ddigon,

'Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd;

Mwy trysorau sy'n dy enw

Na thrysorau'r India i gyd:

Oll yn gyfan, &c.

Ddaeth i'm meddiant gyda'm Du" ,

-
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2 Tarian gadarn yw dy enw,

Pan bo'r gelyn yn nesàu;

Angeu’i hunan sydd .yn ofní,

Angeu sydd yn llwfrhau :

Ti goncweraíst, &0.

’Does 0nd canu ími’n awr.

3 Nis gall f’enaíd er ei gyrhaedd,

Fyth i geisio cyrhaedd mwy,

Nag sydd wedi rOi i gadw,

Yn y dwyfol farwol glwy' :

Cariad, cariad,‘&c.

Nad oes gwaelod iddo’n bod.

DOSPARTH VI.

ORDINHADAU YR EFENGYL.

167. Bwrdd yr Arglwydd. (M. H.)

1 RHYFEDDOL yw effeithíol rin,

Y moddíon drefnaíst ti dy hun;

Dy gnaWd yw bara‘r bywyd gwir,

O’th glwyfau tardd y ddíod bur.

í Mae syched ynof, Arglwydd mawr,

Am brofi’r gloyw win i lawr;

Ac imí gael chwanegu nghrym,

Trwy fod dy gnawd yn ymborth im’.

3 Y dyfroedd gloêw, PDI, didraj,

Gad imí’r awrhon eu mwynhau ;

DWg fi o dwrf daearol fyd

I wledda ar dy fwrdd o hyd.
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168. Bwrdd yr Arglwydd. (M. H.)

1 AI dyma'r arwydd roi'st i mi

O angeu poenfawr Calfari ?

A all 'relfenau hyn yn un,

I'm tywys atat ti dy hun ?

2 Ai bara a fynega'th loes,

A'th glwyfau mawrion ar y groes ?

A draetha'r gwinwydd dileshâd,

Anfeidrol haeddiant pur dy waed ?

3 Na wna, fy Nuw, O tyr'd yn awr,

A danfon d'Ysbryd pur i lawr;

Dy Ysbryd di gymhwysa'r gwaed,

Gymhwysa'r iachawdwriaeth rad.

169. Ar yr un testun. (M. H.)

1 Dy fwrdd sydd yn gyfoethog iawn,

O bob danteithion breision llawn ;

Ac nid oes ond dy wleddoedd drud,

Rydd fywyd i golledig fyd.

2 Cariad yn ddwfyn fel y bedd,

Sydd yn mhob rhan o'th nefol wledd;

A beth yw'r gloëw win didrai,

Ond cariad hyfryd i barhau ?

3 O tyr'd dy hunan, dere i'r wledd,

Digon i ni yw gwel'd dy wedd;

Ac ar dy fwrdd mae'n ofid blin, * .

I aros, hebot ti dy hun.

170. Ar yr un testun. (M. H.) :

1 Q ANWYL Iesu tyr’d i'n cwrdd,

A gwel drueiniaid wrth dy fwrdd;
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I gyd yn fl'ol, heb feddu O’r un

Un dim i’W ddadlu drosto’i hun.

2 Níd yn y bata hwn na’r gwin,

Ond yn dy gnawd a’th waed mae’r rhin;

Gad ini deimlo d’angeu drud,

Yn ein dyrchaſu i’r lan O’r byd.

3 Ti roi’st i lawr dy ſywyd drud,

I brynu im’ dragwyddol ſyd;

Myn’d dan ſath boen, fath dristwch chwith,

I minnau fod yn llawen byth.

. Ar yr un testun. (8, 7.)

1 WEL dyma wledd, gwledd ein Duw Ion,

O basgedigion breision ;

A gwin puredig yn ddidrai,

I lawenhau y cleifion.

í wan yn êon is y nen,

Ffrwyth y Winwydden obry ;

Ar fyrder ni gawn brofi blas,

O fewn i deyrnas Iesu.

3 OS clàf, OS gwan, OS tlawd 0 hedd,

O de’wch i’r wledd yn fuan ;

De’wch a’ch achwyníon o bob rhyw,

Fe’u hetyb Duw eu human.

172. Ar yr un testu-n. (8, 7.)

1 YMA cewch wel’d eich Harglwydd mawr

ª Yn rhoddi lawr yn hollol,

~Ei hun i angeu, angeu‘r groes,

Yn ddiddig dros ei bobºl.

‘Z Cawn fwyta’i gnawd, (wel dyma rad,)

Ac yſed gwaed yr Iesu;
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Po’dd gall ein c’lonau ni bob Thai,

’N dragywydd la] nª‘i garu.

3 Mi gofia eíriau’m Harglwydd hael,

Yr hwyT cyn cae] ei hoelioç

I fwyta’i swper minnau ddof

Yn mlªen, er cóf am dano.

173. Bwrdd yr Arglwydd. (8, 7, D.)

1 FE ro’ed arno bwys euog'rwydd,

Pwys nas gauai’i ddal mo ddyn;

Cosp pechodau myrdd o ddynion,

Heb un pechod ynddo’í hun:

DO, fe’i gwasgwyd à chystuddíau,

Ffrwyth fy meiau fawr a. mán,

Fel cªwn innau wael bechadur,

Aflan, euog, fod yn ]án.

í Iesu ei hunan yw fy mywyd,

Iesu yn ei farwo] loes ;

Y trysorau mwya’ feddaf

Yw ei angeu ar y groes:

Gwagder annherfynol ydyw,

Meddu daeaJ', da, a. dyn;

Colled ennill pob peth arall,

Os na ’nillir di dy un.

3 Os am bechod y’th W'radwyddwyd,

Ac y gwanwyd gwaewffon,

Nes gwneyd archoll nad anghofir

Tra fo’r nefoedd, tan dy fron;

Gàd imi gael ffrwyth dy glwyfau,

Gàd imi gael rhín dy waed,

Madden ’Inhechod, gwel’d dy wy'neb

Di, fy Mhrynwr a fy Nhad.
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174. Ar 3/1* un teshm. (8, 7, D.)

1 MI ddof at ei fwrdd yn êon,

Mi ge’s ganddo ngwa’dd ei hun;

Y mae yno basgedigion,

Y mae yno loéw win:

Y mae yno gwmní hyfryd,

Gwisgoedd gwynion i bob rhai;

Nid oes un heb wisg briodas,

Nid oes un yn berchen bai.

2 Mi gàf yno yfed car-ími,

Ffiºwyth gwinwydden nef y nef,

Yr un cariad nefol hyfryd,

Ag oedd yn ei gwpan Ef :

Catiad a wna fyrdd myrddiynau,

Mewn rhyw gwlwm cryf yn un,

Ac à ’Inlaen i dragwyddoldeb

Yn ei Ysbryd ef ei hun.

175. Ar yr mz testun. (8, 7, 4, 7.)

1 ARNAT, Iesu, boed fy meddwl,

Am dy gariad boed fy nghàn ;

Dyged sv^vn dy ddyoddefiadau

Fy serchiadªu 01] yn làn :

Mae dy gariad, &0.

Uwch y clywodd neb erioed.

2 O na chawn ddyfyru nyddiau

Llwythog, dan dy werthfawr groes

A phob meddwl wedí glymu ,ºc-j

Wrth dy Berson ddydd a, nos;

Tan dy gysgod, &0.

Mewn tangnefedd pur a hedd.
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3 Ffordd nid oes O waredígaeth

Ond agorwyd ar y pren ;'

Llwybr pechaduriaid euog

Mewn i byrth y nefoedd wen:

Dyma’r bríf-ffordd, &0.

Gwna i mi rhOdíO tra fwy’ by’w.

DOSPÁRTH VII.

LLEDANIAD A LLWYDDIANT YR EFENGYL.

1 76. “ Ygauaf a aeth heílziº. (M. 7, 4.)

Y NOSWEITHIAU hirion Sy’ bron myn’d heibio,

A’r cymylau tywyll du sydd yn cilio:

Fe ddaw’r hàf à’r egin gwan i lawn fywyd,

A hwy ddygant yn y man fl'rwythau hyfi'yd;

Dyddiau hyfi'yd dwyfol ràs ddaet'h o’r díwedd,

Ac fe dyr effeithíau í maes, nefol rhyfedd;

Fe ddaw gwínllan f’Arglwydd mawr i oresgyn

Anial fanau pella’r llawr, heb un terfyn.

Pan agorwyd teml Duw, daeth i’r golwg

Arch ei ammod newydd Wiw, yn bur amlwg;

Yr efengyl hyfryd làn í goncwerio,

Ac i gario 011 O’i blaen ffordd y cerddo.

1 77. “Pregetlzwch yr qfengyl ibob creadmu” (M. 7, 4.)

Y MAE’R dyddiau’n d’od i ben, dyddiau hyfryd,

Y dyrchefir Brenin nen tros yr hollfyd ; ª

Fe à, dwyfol angeu drud pen Calfaria.,

Tl'Wy ªljdªloedd pella’r byd; Haleluia.
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Fe bregethir Iesu a’i Iàs, mewn awdurdod,.

Yn yr India. êang fràs, ddiddarfod ;

Fe á. SWn yr udgorn clíj', hyd yr eitha’.,

I’r gorllewin aníal djr ; Haleluía.. .

Wel, 0’1‘ diwedd daeth y dyſidd pan cajfl' eaethíou,

Draed a dwylaw 011 yn rhydd oedd meWn cyffion ;

Dyma Jubil nefo] wiw pen Calfaría,

Minnau ganaſ tra f’wyf byw, Haleluía.

178. “Gwregysa dy [eddy , O Óadarn!" (8 7 D.)
9 7 7

1 MARCHOG, Iesu, yn llwydifiannus,

Gwisg dy gleddyf ar dy glun;

Ni all daeam dy wrthsefyll,

Chwaíth nag uffern fawr ei hun :

Mae dy enw mor ardderchog,

POb rhyw elyn gilia draw ;

Mae rhyw arswyd trwy’r greadigaeth

Pan y byddi dí gerllaw.

2 Tyn fy enaid O’i gaethíwed,

GwaWTied bellach~f0re ddydd;

Bhwygafn chwilfríw ddorau Babel,
ſi Tyn y berau hey’rn yn rhydd: ,

GWthied caethíon yn finteíoedd

Allan, megis tònau 1]if;

Torf, a. thorf, tán orfoleddu,

Heb na. diWEdd fyth na. rhif.

‘1 79. “R/¿yddz'd z"r caethion," (a, 7, D.)

1 MI debygaf clywaf heddyw

SWn caniadau, draw 0 bell,

› Torf yn moli am waredjgaeth,

Ac am ryddjd llawer gwell ;
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Gynau gwynion yw eu gwisgoedd,

Palmwynd hyfryd yn e11 llaw,

Ac hwy ànt gydª gogoníant

Mewn i’r bywyd maes O law.

í Minnau bellaeh orfoleddaſ

-Fod y Jubil fawr yn d’od,

A chyflawnir pob síllefl'yn,

A leſarodd Iesu erioed:

Dê, a gogledd, yn ſyrddiynàu

Ddaw 0 eithaf tywyll fyd,

Gyda dawns ac ndgyrn arian,

Mewn í Salem bur ynghyd.

1 80. “Deued 41]/ dem-nas.” (8, 7, 4, 7.)

1 DUW, teymasa ar y ddaear,

O’r gorllewin bell i’r dê’,

Oymer ſeddiant O'r ardaloedd

Pellaſ, t’wllaſ, is y ne’ :

Haul Cyfiawnder, &0.

Llanw’r ddaear ſayvr à’th ràs. -

2 Deued India ſawr gyſoethog,

Heddyw tan dywyllwch sydd,

I gael gwel’d eſengyl hyfryd,

Yn dwyn trosodd oleu’r dydd :

Nes b’o heddwch, &0.

Yn teyrnasu 0 fór i fór. \

181. .Ar yr zm teshm. (8, 7, 4, 7-)

1 TAENED gweinidogion bywyd

Iechydwriaeth Iesu ar led;
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Cluded moroedd addewidíon

Drosodd draw i’r rhai digred:

Aed efengyl, &0.

Ar adenydd dwyfol wynt.

2 Doed preswylwyr yr anjalwch,

Doed trigoljon bro a. bryn;

Doed y Thai sydd ar y cefnfór,

I gaxu’r iachawdwriaeth hyn :

Nes b’o adsain, &0.

Moliant yn amgylchu’r byd.

3 Pur ganiadau i Frenin Sion,

Fyddo yn llawenydd mawr ;

Draw O’r dwyrain lle mae’n codi,

I fachludjad hau] brydnawn :

Fyth na sonier, &0.

Ond am degwch Brenin Neſ.

182. A7' yr zm testun. (M. H.)

1 DAW amser btaf, can’s gwawrio O’r bron

Mae hafddydd yr efengyl hon;

I’r ’nysoedd pell, daw’r trysor drud,

A’i sWn à hyd eithafoedd byd.

2 Gwybodaeth Iesu sydd yn stór,

Fe] dyfi'oedd mawr yn llanw’r mór;

Daw’r dé a’r gogledd at yr Ión,

Holl bwrcas gwaed yr addfwyn Oen.

3 Llama fe] hydd tros fi'yniau pell,

Cyflawna’r addewidion gwell;

O galw'r etholedjg had,

I brofi rhagorfreintiau’th waed.
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183. Dynamº _ffyniant y gruea. (8, 7, 6, 6.)

1 TYRED Iesu i’r ardaloedd,

L1e teyrnasa tywyll nos;

N’àd fod rhan O’r hyd heb wybod

Am dy chWerw angeu loes:

Pa’m bydd poen, addfwyn Oen,

Am dano’n eitha’r byd. heb són.

2 Aed i’r dwyrain a’r gorllewín,

Aed i eitha’r India draw,

Fod yr hºelíau dur cadarnaf,

Yn ei draed ac yn ei law :

Doed ynghyd, eitha’r byd,

I gae] gwel’d dy wyneb pryd.

3 O darfydded Canaaneaid

Mwy i dn'go yn y wlad;

Na ddoed Sillaſ bach 0 enau

Neb, 0nd am rinweddau’r gwaed :

Deued 1111, heb ddim rhi’,

Fyth i ganu am Galfari.

184:. Ar yr 1m testzm. (M. H.)

1 PAN clywo’r Indiaid draw am loes

Crean-*dwr nefoedd ar y groes ;

thnweddau hyfryd marwo] glwy,

Fydd sylwedd eu caniadau hwy.

í O nª foed arda] cyn b’o hir, z

O’r dwyrain draw í’r dehau dir,

Na byddo'r iachawdwriaeth ddrud,

Yn llanw cyrau rhai’n i gyd.
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3 Dewch, addewidíon, dewch yn awr,

Dyhidlwch eich trysorau lawr ;

Myrddiynau ar fyrddjynau sydd,

Yn dysgwyl am eich bore ddydd.

185. \ Buddugalz'aet/L qfengyl. (6, 6, B, 8.)

1 MAE’R faner fawr ymlaen,

Ei efengyl ef yw hon;

Mae ufſern lawn O dàn,

Yn crynu ’nawr O’r bron:

Hi gwymp, hi gwymp, er maint ei grym,

O flaen fy Iesu ’dyw hi ddim.

'2 O ffynnon lawn 0 hedd!

O anchwilíadwy fór!

Sy’n cynnwys ynddo’i hun,

Ryw annherfynol stór:

Ti bia’r clod, we] cymer ef,

Trwy’r ddaear, uffern fawr, a’r neſ.

3 Ymgrymed pawb i lawr

I Enw’r addfwyn Oen ;

Yr enw mwya’ mawr

Erioed a, glywid són:

Y clod, y mawl, y parch à’r brí,

F’O byth i enw’n Harglwydd ni.

Ar yr zm testun. (M. Tau.)

1 ’DOESſi gyfl'elyb iddo Ef

Ar y ddaear, yn y neſ;

Trech ei &Un—&HªchÑei ràs,

Na dyfilderau'cal'on gàs ;

A’i ffyddlondeb sydd yn fwy

Nac angeuol ddamniol glwy’.
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‘2 Caned cenedlaethau’r byd

Am ei enw mawr ynghyd;

Aed i gyrau pellª’r ne’,

India’r dwyrain, India’r dê ;

Bloeddíed moroedd gyda’r tir,

Ddyfnder iachawdwriaeth bur.

3 Na foed undyn is y rhod

Heb ddadseínio niaes ei glod ;

Na foed neb is awyT làs,

Heb gael prawf O’th nefol ràs:

Doed y ddaeacr fawr yn gron,

Yfent ddw’r y ffynnon hon.

187. Eglurder _1/ grºes. ~ 8,

1 WEL, f’enajd cerdd ymlaen yn hy’, ,

Yn union'tua. Sion fry, '

A chadw’th lygad ar y nód ;

Calfaria. fryn lle gwelí’r groes,

A’i haberth ami tan ei loes,

Rhyfeddod mwya’r nef erioed.

~\

í Mae’r yn uchel, uchel iawn,

A'r aberth drud yn eglur iªwn,

Fel gallo’r dwyrain bell a’r dê,

Y dynion 11e mae’n dywyll nos,

Er t’wlled, edrych tua’r groes,

A gweled ei drywanu E'.

3 Fe all yr Indíaid pella gaed,

I wel’d yr hoelion yn ei Ñdraed,

A gwel’d ei ben yn crymu lawr;

Fe ylch y pelledig'ion hyn

Yn ganaid, fel yr eira gwyn,

Oddiwrth eu beiau fàch a mawr.

'\.
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1 88. Dwyſol çffez'tlaíau yr efengyl. (M. llau.)

FE welir rhyw ddyddiau, ſy Arglwydd a’i gwyr,

Pan tarddo goleuní ynghysgod yr hwyr;

Pan ddelo’r gorllewin, y gogledd, à’r dé,

1 brofi cawodydd hyfrydaſ y ne’.

Fe basia’r gwlawogydd, a’r oerſel ynghyd,

Daw adar i ganu trwy gonglau’r holl ſyd;

Gwinllanoedd a’r bryniau a fl'rwythant ryw stór,

A blodau a darddant o ſynydd i ſór.

Fe gwymp yr addewid ar ddinas a gwlad,

Addewid raslonaf, addewid y Tad ;

Tywelltir yr Ysbryd ſel moroedd didrai,

Ar lwythau hen JacOb yn ſwya ac yn llai.

Y. meibion a’r merched blíth draphlith ynghyd,

Brophwydant, ganmolant Iachawdwr y hyd;

Henafgwyr ſreuddwydiant ſreuddwydíon o hedd,

Prin gallant eu credu er profi’r ſath wledd.

O ddyddiau @edwyddafi wel brysiwch ymlaen,

- Mae’r arſaeth yn galw, mae pechod ar dàn ;

Mae pob peth yn addſed, mae gwedai mewn grym,

O tyred ddeheuwynt, yn ata] ’does dim.

189. Ar _m- ml testun_ (M. 2, 8.)

1 El glod, .

Sydd heb un terſyn iddo'n bod,

O &ed ymlaen fwy nag erioed,

O gwmpas rhód y ddaear ſawr;

Nes elo svi'n eſengyl bur,

1 dori’n glir ſyrddiynau lawr.

l
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2 Mae, mae, - .

Bhyw híraeth ynof yn parhan,

Am wel’d yr amser hyny’n glau,

Y pryd y mae fy Arglwydd màd, .

I dderbyn ei ogoniant mawr,

Gran nef a ]1awr am golli’i waed;

3 Yn awr,

Addfwynaf Iesu, ty'r’d i lawr,

Helaetha dy frenhíníaeth fawr,

C’Od ddedwydd waWT iachusol ddydd,

Rho’r carcharorlon fyn’d i maes

O’r pydew cas, heb ddwfr sydd.

DOSPARTH VIII.

GElRIAU AC ADDEWlDION YR EFENGYL.

190. Sicrwydd geiriau Duw. (B, 7, D.)

1 DYN níd wyt i edifaru

’R gair a. dd’wedaíst ddaw '1 ben ;

Selíwyd d’acrſaeth, selíwyd d’eiriau,

Pan fu’st farw ar y pren:

Nid oes Sillaſ O’th fygythion,

Nid oes Sillaſ bach O’th ràs,

Pan y delo’r dydd i fynu,

Nas caiff hwnw ei wneyd '1 maes.

í Ar dy air yn mhob tymhestloedd

Y gorphwysa f’hun i lawr ;

Ac mi greda bed dy eiriau

Lawer trech na’r storom fawr ;
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’Bunig sylfaen ’nawr sy genyf, ~ mi ª‘

Bwyso ar d'addewid ddrud, ’ , - I

YW, bod ynot ti gyflawnder, ,ª

A mod innau’n eisieu i gyd.

3 O gàd ími brofi a welaf, ' ‘

’Rwyf yn gwel’d rhyw wledydd draw,

Ag dynmnwn fi] O weíthiau ” Ï' ; ~

Brofi’u flªrwyth-au maes o law :'

Grym dy eiriau wyf am deimlò, -TÍ'f.

Mae dy eiriau’n dIech ‘na’r byd,

Cleddyf tanllyd 0 dy enau

Goncra uffern faith i gyd.

A1- yr mc testun. (6,6, 4.)

1 _CRYFACH addewid Duw

Na’r pechod gwaetha’i rYw,

Ni saif e ddím ; .

’Dyw natur gadam greſ

0nd dim i dàn y net' ;

Mae gair ei enau Ef

Yn fwy ei rym.

2 Fy meiau fán a mawr,

Sydd raid eu cae] i lawr,

Cyn byddo hit;

Fe fyn cyfreithjau’r ne' _

I dynu’r llygad dé, ª‘ .‘

A thori’r fraich o’i lle, '

Ei air sydd Wir. Ñ, .

3 ’Does rhwystr is y ne', > I 'ª '

Ag a1] ei ata1'“'E’ ’ »:5 " - '

Wneyd fo’n ei fryd ; - ' ' '

’ 12
*..Ñ
\z

Ñ..



132 HYMNAU

Rhy Wªn yw uffern gryw

A’u dichell O bob rhyw,

I wrthladd gair fy Nuw,

Pe baent ynghyd…

192. R/u'n a melusdèr gez'ríau 07m. (s, 7, D.)

1 O LLEFARA, addfwyn Iesu, .

Mae dy eiriªu fe1 y gwin; \N

Oll i mewn yn dwyn dangnefedd,

Ag sydd O anfeidrol rin :

Mae holl leísiau’r greadigaeth,

HO]1 ddezúadau cnawd a byd,

Wrth dy lais hyfrydaf tawel,

Yn dystewi a myn’d yn fud.

2 Nis gall holl hyſrydwch natur,

A’i melusder pena’i maes,

Fyth gymharu à lleferydd

Hyfryd, pur, inaddeuol ràs:

Gàd imí glywed SWn dy eiriau,

Awdurdodol eiriau’r nef,

Oddi mewn yn creu hy'frydwch,

Nad oes mo’i gyffelyb ef.

193. AT yr un testun. (8, 7. D.)

1 D’WED y gair, fy addfwyn Iesu,

Yna f’enaid lawenhà;

Gªir 0 addewid ca’i fy mhuro

O bob pechod a phob pla:

Gwrendy f'enaid mewn dystawrwydd

Ar dy adlais ddystaw fain,

Ac fe neidia o orfoledd

Pan y clywo’th nefo] Sªin.
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2 Mae dy lais yn rho'i dystawrwydd

Ar holl ddwndwrf gwag y byd,

Yn gwasboti pob rhyw derfysg

Fago nwydau croes ynghyd;

ÑY. mae'r gwynt yn troi i’r dehau,

Ac mae’r hín yn dawel iawn,

Pan fo’m Duw’n cyhoeddi heddwch,

Er mor arwed bu’r prydnawn.

194. Ar _1/7- un testun. (M. C.) .

l El ªddewidíon sydd tan sêl,

Fel rhyw ffynnonau pur;

Ag sy’n rho’i allen loéw ffrWd

Tros hyfryd Salem dir.

í Mi gerdda. ’mlaen dIOS greigydd serth,

Trwy ddrysni a. thrwy ddrain;

0nd íIn’ gael profi ar fy nhaith ‘

O hyfryd flàs y rhaí’n.

3 Wel f’enaid gorfoledda. mwy,

Tra f’Arglwydd mawr yn Dduw z

ª Mae’r geiriau dd’wedodd ef yn fwy

Na phechod 0 un rhyw.

195. Yr addewíd yn saíl z' bwysº ami. (8, 8, 8.)

1 ’DOES arall fan i ro’i fy mhwys

0nd ar dy addewidion dwys,

Y geiriau dyngwyd yn y nef : '

Ni ildíaí O fy ngobaith ddim,

Fy ngobaith yw fy unjg rym,

Yn ei addewíd gadarn greſ.
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'2 Mi ſoria’n nerth addewid ràd,

Trwy’r tònau cyndde'n'ioca. gaed;

Gostega’r storom wrth dy' air:

,Fy mhechod er ei riſ a’i rym, .

O flaen d’addewid seif e ddim;

D’addewid yn ffyddlondeb gain

3 Mi gredaf mai ffyddlondeb yw R

Pob gair a ddaeth o enau’m Dúw,

Ié ac amen y’nt ollígydz‘ \,

Holl bwrpas dwyſol axfaeth ràd, Ñ

A gadarnhàwd à dwyſol waed m (y

Fe brynwyd i mi goncwestªddmd;

196. .Dau bell), diamvadal. ' (8, 7, D.)

1 AR dy enw mae’r cenhedloedd,

Yn nherfynau eitha’r byd, - ,Q

Yn rho’i goglud, gen ddymuno f ,

Gweled gwedd dy wyneb pryd: º ’j

Mae dy eiriªu Oll yn gywir, ‘li‘ o l

Llwon mawrion ydynt hwy,

I’th Sªncteiddrwydd pur y tyngaist—

All’sít dyngu í ddím oedd fwy.

2 Mae cyſyngder mawr yn rhüo,

Ac yn bygwth ſ’enaid gwan;

Proſedígaeth drom ei phwysau

Yn ſy rhwystro i godi i'r làn :

Ar d’addewíd ’erſ yn gor'phwys,

Cadwa’ ngafael arni’n dyn ;

Níd oes 0nd y nerth tragwyddol

A all ſaeddu’r trallod hyn.
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1 97. Oxfºeth yr addewz'd. (8, 7, D.)

1 RHYW drysorau heb eu mesur,

Rhyw Oludoedd heb ddim trai,

Rhyw ddyfnderoedd heb ddim gwaelod

Yn dy addewidíon mae :

Crynu ’rwyf ac ymafaelu,

Glynu’n galed wrth dy air ;

F’enaid byth tra. ar y ddaear,

Dyna’r unig fan y cair.

í Nis gadªwa’r Sillaſ ]eiaf

O’th addewíd fyn’d ar gon,

Mae yn digon, byth yn ddigon,

Imj ei hunan, 011 yn 01];

P’Odd y gallaf golli ngafael,

Pe cawn fydoedd maith yn rhodd,

Ar addewid sydd mor gyflawn

. O drysorau wrth fy modd P

198. Ygaír yn ygalon. (8, 7, 4, 7.)

l O ’SGRIFENA'N’ eglur, eglur,

Mewn ]lyth’renau llawn i gyd,

Bob rhyw Sillaſ bach O’th gyfraith

Ar fy mynwes yma. ’nghyd:
Fe] na anghofiwyf, &0. ſi

Byth, dy eirlau mªwr eu pris.

2 Ti dy hunan yno'n Frenin,

Ti dy hunan yno’n Dduw;

A dy eiriau yno’n uehaf,

D'eiriau gwerthfawrocaf ryw:

Ti wnai felly, &0. '

Bydew du yn dem] ]àn.
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3 Gwaed ’sgrifenodd ar y croesbren

Gariad nerthol, dwyfol, rhàd;

Ni ’sgrifenir al' fy nghalon

Fyth dy eiriau, 0nd à gwaed:

Dyma’r ’sgrifen, &0.

Bery yn hwy nag pery’r byd.

199. Gair ein Duw m' a mz'fbyt/I. (M. 7, 6, D.)

1 Y GAIR a ddaeth o’i enau, ~

O’r diwedd fama’r byd;

Y cedwir, neu condemnir,

A’i clywsant 011 i gyd :

Wrth s’yma’n ’sgrifenedíg,

Ac níd à iota 0 hon,

Ar gol] nes elo’r nefoedd

A’r ddae’r yn danllwyth gron.

‘2 Hi saíf pan crynO’r ddaear,

Pan losgo’r nefoedd fawr;

Pan ferwo’r mór i fynu,

Nes 111fo tros y 11awr:

Hi saif pan toddo’r creigydd,

Fe] plwm gan wres y tán;

Hi saif pan bo’r gre’digaeth,

I gyd_ yn ulw màn.

3 O dyma lyfr euraidd,

Fy enaid iddo cred,

Ac aed pob iota O hono

Trwy nghalon 0]] ar led ;

P01) llinell, gair, a Sillaſ,

O fewn i hwn nid oes,

Na boed yn wir ddyfyrwch

I’m henaid ddydd a nos.
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200. Grym, gwerth, a melusder y gair. (8, 7, 3, 7.)

1 Ml feddylia'th fod di yno,

Pan na byddost yno ddim;

Mae dy eiríau mor felused,

Mae dy eíriau O’r fat-h rym :

Dilíau mêl, 011 tan Sêl— ’

Minnau gredaf doed a ddêl.

Mae dy air yn ab] f’arwain,

Trwy’r anialwch mªwr ymlaen ;

Mae e’n golofn Oleu eglurz

Weithiau 0 níwl, ac weithiau 0 dàn:

Mae’n ddíble, ynddo fe,

Fwy na‘r ddaear, fwy na’r ne’.

1Q

3 "Rwyf yn meddwl am yr oriau,

Caffwyf fynyd O'th fwynhàu ;

Ac mae adsajn bell dy eiríau

’N peri imí lawenhàu :

O’r fath wledd, draw i’r hedd,

Fydd cae] edrych ar dy wedd Y

DOSPARTH IX.

GRASUSAU Y CREDADYN.

20 l . nydd.——Gºlwg ffydd. ’(M. C.)

l TRWY ffydd ’rwy’n gwel’d yn entrych nen,

Fan hyfryd, pen fy Siwrnai;

Y delyn aur, à’r goron fry,

Trwy dywyll ddu gymylau.
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~ 2 Mi wela draw, tros fryníau pell,

Dragwyddol babell Iesu;

' A'r hyfryd wlad, yr hon gaſ fi

Ar fyrder ei meddíannu.

3 Mae’i bryniau fel p’radwysaidd ardd

Yn flodau hardd a. hyfryd;

A'i ’fonydd tawel, teg di stv^vr,

Yn 11ifo 0 ddwr y bywyd.

4 Pob rhan O honj, bryn a. bro,

Sydd gyflawn o ddyddanwch ;
Dim són amb ryfel, pla na, bai,

Ond byth ddidrai dawelwch.

202. . Hyder_ffydd. (8, 8,8.)

1 DUW yW fy nerth. a’m noddfa. lawn,

Mewn cyſyngderau creulon iawn,

Pan galwom arno, mae gerllaw:

Pe ái’r mynyddoedd mwya. i’r mór,

Pe chwalai’r ddaear fawr a’i stór,

Nid Ofnai’m henaid '1 ddim braW.

í A phe deu’r moroedd tros y byd,

Yn genlh'f garw coch í gyd,

Nes soddi’r bryníau fe] O’r blaen;

Mae afon bur i lawenhàu

A’i ffrydiau, ddinas Duw’n ddídrai,

Preswylfa’i Sªint à’i babell làn.

3 A Duw sydd yno yn eu plith—

Ni ’sgogír un o honynt byth,

Fe'u eymhorth hwy yn fore iawn ;

Y bore byddo mwy na. mwy,

O bob gwasgfeuon arnynt hwy,

Ceir gwel’d ei ’ddewid ef yn llawn.
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203. Ar yr un testun. (8, 8, 8.)

1 TERFYSGODD cenhedlaethau'r byd,

A breniniaethau aeth yn llid,

Yn erbyn ei eneinniog Ef;

Ing, cyfyng-gynghor, llewygfâu,

Ac arswyd, ddaeth a'r gedyrn rai,

Y ddaear doddodd gan ei lef.

2 Arglwydd y lluoedd sydd o'n plaid,

Duw Iago'n gymhorth in' wrth raid,

Gobeithiwn ynddo byth am hyn;

Dewch 'drychwch ar ei ryfedd waith,

Fath ddystryw wnaeth trwy'r ddaear faith,

Mae'n siwr bydd yn amddiffyn in'.

3 Fe wnaeth ryfeloedd mawr eu llid,

I beidio hyd eithafoedd byd,

Y cedyrn mawr ddychryna o'i flaen;

Fe ddryllia'r bwa dur yn glau,

Fe dyr y waewffon yn ddau,

Fe lysg eu holl gerbydau â thân.

204. Cufoeth ffydd. (8, 7, 4, 7.)

1 NID o'r ddaear mae fy mhleser,

Nid o'r ddaear mae fy ngrym ;

Nid o'r ddaear mae'm llawenydd,

Tlawd wyf yma, feddaf ddim :

Draw'r Iorddonen, &c.

Mae fy nghyfoeth a fy ngwlad.

2 Nef yw meddiant yr angylion,

Daear ydyw meddiant dyn;
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0nd fe ddarſu i’m fl'ydd iwneuthur,

Nef a daear fawr yn un : ›

’Rwy‘f yn honj, &(3, ª

Hawl i’r 011 sy’ gan fy Nuw.

3 Mae fy enaid yn ehedeg,

Ac yn dríngo fynu fry;

Mae fy esgyrn yn ymdrwsio,

I ]echu yn y ddaear ddu:

Mi ddo’n gryno, &0.

Etto nghyd I'yw ddydd a. ddaw.

í Mae fy ffydd yn znnafaelu

. Yn y storoïn, am y tir ;

Mae y ceſn-for hyll mewn undeb

Heddyw a’r beradwys bur :

Dewch yn èon, &0.

Tir y bywyd, dacw fe.

. Budd-ufloliathau ‘ffydd. (M. H.)

, 1 TWRY ffydd rho’wd imi allu cry,

I daro’i laWr elynion lu ;

I orfoleddu ar angeu glas,

Pan byddwy’n myn’d O’r byd i maes.

2 Trwy ffydd, ’rwyf yn goncwerwr ]lym,

Er nad fy hun yn gallu dim ;

Anturío ’rwyf í roddí’n làn,

Fy Nuwyn darían o fy mlaen.

3 Trwy fl'ydd ’rwy’n rhoi’m gelynion glwy’,

Nad ofnwyf mo’u bradwríaeth mwy ;

O herwydd bod Jehofa’n rym,

Yn noddfa ac yn gymhorth im’.



WILLIAMS. 141

206. ‘ Gwrthddrych ffydd. (s, 7, 6, 7.)

1 NAD fi adeiladu’n ysgafn

Ar un sylfaen is y ne’ ;

' . Na chymeryd craig i orphwys

Tu yma i angeu yn dy le :

Iesu’m Duw, tra fwy’ byw,

Gaiff fod fy ngorphwysſa Wiw

2 Dyma’r maen sydd yn y gongl,

Dyma’r gaIeg werthfawr bur;

Gloddiwyd allen yn y bryníau,

Bryniau tragwyddoldeb dir :

Nid oes le, is y ne,

1 adeiladu 0nd Efe.

3 Minnau'r gwaela o bechaduriaid

Yn y diwedd r’of fy nhroed,

Ar y graig sydd yn y moroedd,

Craig gadarnaf fu erioed:

CeidW hon, rhag pob'tòn,

_ Ofnau ffwrdd o tan fy mron.

207. _ Gwaed Cris-t, um'g obaith pechadur. ( M. C , j‘

1 WEL dyma’r eiddíl, dyma’r gwan,

YQ griddfan wrth dy draed ;
Tu hwnt pob gobaith í gaelſi byw,

0nd trwy dy ddwyfol waed.

2 Bhifedí meiau sydd tros ben

Pob haeddíant 011 o ddyn;

Ac nid oes genyf obaith 0nd

Yn haeddíant Duw ei hun.
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"I

3 Mor anobeithíol yw fy mriw,

Da’i ’mofyn meddyg mwy,

0nd ato’i hunan ar y pren,

Ddyoddefodd farwol glwy.

208. Gwaed Oríst yn unig ollaíth I"r euºg. (8, 7, D.)

1 Y MAE gobaíth wedí darfod,

Gobaith daear, gobaíth dyn;

Gobaith h011 wrthddrychau natur,

Glymwyd ynot tí dy hun :

Ti yw fl'ynnon’ fy llawenydd,

Ti yw’r gwrthddrych, ti yw’r un,

Ac y rhO’iS fy h011 serchiadau

’N qfi‘rwm peraídd iddo ei hun.

í Cªdarnhaw'd fy fl'ydd grynedig,

Ni ro’í ngobaith ddjln i 1awr,

Ac O’m hawl ni íldía’i ronyn,

I gyfammod sy' mor fawr;

Ac ni chymra’i’r India'. helaeth,

A’í thrysorau sy' heb ri',

Am fy mrá-int; ac ni chymeraf

Holl feddíannau’r nefoedd fry.

209. Ar yr zm lestmz. (8, 7, D.)

1 F’ENAID deffro i ryfeloedd,

Mae torféydd yn 11.’0d ymlaen,

011 yn arfog, 011 yn gedyrn,

Meddwl maeddu f’enaid maen’ :

Dyma’m Tywysog wrth fy ochr,

- Dyma. Mhriod, dyma Nhad,

Yn ei nerth yr Wy’n gobeíthio

Sathru Sªtan dan fy nhraed.

’..z,
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í Er bod amaf O archollion

Fwy rhifedí Sêr y nen;

Ac er de cleddyfau llymion

Fe] y gwenyn cylch fy mhen ;

I’ren sy’n tyfu yn'mharadwys, _

Balm yn rhedeg hono i maes,

A iachà, er maint eu gwenwyn,

Ddyfníon fa-rwol glwyfau cás.

3 Caiff y gwenwyn càs f'y mhuro,

Caifl' fy mhechod gwaetha’i ryw,

Seinio megis udgorn arian,

Haeddiant dwyfol farwol friw:

Mi bregetha a fiaen y werin,

Fod yr aflan dua gaed

Fel y gwlan, neu’r llian meinwyn,

Wedi’i gànu yn y gwaed.

210. Ar yr 1m testóm. (8, 7, D.)

1 TI yw mywyd, ti yw’m gobaith,

Tí yw’m cysur, Iesu, i gyd ,

Ac i ti ’rwyf yn datguddío

Fy nírgelion pena’i nghyd :

Amat ti ’rwyn rhoi fy ngofal,

Trefna’m llwybrau 011 yn làn,

Bho i mi gerdded wrth dy ochr

Mewn 11ifeixiant mawr a. thàn.

2 Edrych ’rwyf fi tros y bryniau,

Dysgwyl am addewid nen ;

Ac ochneidio am i’r fynyd ‘

Bur, ddedwyddaf, dd’od i ben :

Bwy’n gobeithio’n erbyn gobaitb,

Cari() fy ngriddfanau’r dydd.
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Ac ar ſyrder \yr cadwynau,

Cà’i ſy nhraed a’m dwylªw’n rhydd.

3 Mi edrychaf a1' i fynu,

Deued t’Wllwch, deued nos,

OS dew heddwch im’ o unlle, .

Daw 0 haeddiant gwaed y groes ;

Dymª’r fan y gwnaſ ſy nhrigſan,

Yma y gobeithíaſ mwy;

Níd oes iechyd byth i’m henaid '

0nd mewn dwyſol ſarwol glwy.

2 1 l . Gºbaith gwynfydedig. (8, 7, 4, 7,)

1 O FY enaid gorſoledda,,

' Er mai tristwch sy' yma’n llawn ;

deych tros y bryniau mawrion

I’r ardaloedd hyfryd iawn :

Uwch tymhorol, &0.

Feddíant, mae ſy nhrysor drud,

2 Gwel tu hwnt i ſyrdd o oesoedd, ‘

Gwel happusrwydd maith y ne’,

Edrych ddengmil etto mhellacb,

Digyſnevn'd ſyth yw E’ :

Tragwyddoldeb, &0.

Hwn sy’n eiddo im’ ſy hnn.

3 ’B-wyſ yn edrych ar y cwbl

Ag sydd yn‘y bydoedd draw,

Pethau ſu yn bethau agos,

Pethau ſu yn bethau ddaw :

Mór díwaelod, &0.

O bleserau ddaeth im’ Than.

4 Níd oes derſyn ar ſy ngobaíth,

Cyrhaedd mae ymlaen o hyd 5
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Gydà’r Duwdod mae’n cydredeg,
ſi Dyddiau’r ddªu sy’n un ynghyd:

Annherfynol, &0.

Ydyw fy ]lawenydd mwy.

5 Anfeidroldeb maith ei hunan

Sydd yn awr yn eiddof fi ;

Bhàd y cadd ei roddi imi

" Ar fynyddau Oalſari:

Tyr'd yn fuan, &0.

Hyfryd hàf 0 berffaich hedd,

212. Garriºtt—Cara Crist. (8, 7, 4, 7.)

1 ANWELÉDIG, ’rwy’n dy garu,

Ac ni feddaf yn y byd.

Wrthddrych gallaf bwyso amo,

Wrthddrych dá] ro’i iddo mryd :

’Does fy lleinw, &c.

O bob pleser 0nd dy hun.

'í ’Ghlywodd clust, ni welodd llygad,

Ac ni ddaeth i galon dyn, ~ -

Eríoed feddw] na dychymyg ~

Y fath ydwyt ti dy hun: ' '

Rhagor decach, &0.

Wyt na welodd nef na ]lawr.

3 Ac ’rwyf finnau yn dy gam,

Uwch a welais ett'o eríoed; ›

Uwch a glywavis són am dano, '

Ynteu a ddychmygais fod:

Dymª fflamau, ’&c;

Perffaith dàn y neſ ei hun.

K
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213. C’aru Cris!. (8, 7, 4, 7.)

1 HYN yw’m pleser, hyn yw’ní hymffrost,

Hyn 3²W ’nghysür yn y byd, '

’Mod i’n caru‘r addfwyn Iesu,

Dyna'm meddíant 011 i gyd:

Mwy yw nhrysor, &0.

Nag a fedd y byd. O’r bron.

2 Ac ni allaf ,fyth fynegi

Pe anturiwn, tra fawn byw,

Pa mor hyfryd, pa mor felus,

Pa mor gryf ei gariad yw:

Fflam ddíderfyn, &0.

Ddaeth o gano] nef i lawr.

3 Bydd cembiaid, bydd seraphíaid,

Ac angylíon nef yn un,

Yn cymysg'u Haleluia,

A Hosana. bur à dyn:

Anthem cariad, &0.

Fydd yr antheln tra’fo’r nef.

214. Ar yr un teshmſ (8, 7, 4, 7.)

1 BWY’N dy garu er nas gwelais,

Mae dy gariad fe] y tán;

Nis ga1] nwydau cryfaf natur,

Sefyll mymryn bach O’th flaen :

Fflam angherddol, &c.

Ddífa’m sorOd rywbryd yw.

2 P911 uwch geiriau, pel] uwch deall,

Pell uwch rheswm goreu’r byd,

Yw dylanwad perfl‘aith gariad,

Pan enynO yn fy-mryd:
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Nid oeS tebyg, &0.

Grás O fewn y nef ei hun.

3 Rhaid im’ adael ei ddírgelion

Hyfiyd heb eu traethu i gyd ;

Am nas gallaf, maent mor ddwfn,

Nes im’ dreiddio draw O’r byd:

Tragwyddoldeb, &0.

Mi gàf chwilío’í wreiddjau ef.

215. Olaf o gariadj (8, 7.)

1 YN hír bu’m mewn trúeni tríst,

Yn gwrthod Críst yn Geidwad ; _

0nd bellach ar ei 01 mi àf,

Rwy’n awr yn glàf O’i gariad.

2 Mi fu’m dros dro mewn ganaſ trist,

Yn wylo am Grist yn Geidwad;

0nd 010d fo’i Dduw, fe ddaeth yT hàf,

Rwy’ ’nawr yn glàf o’i gariad.

3 Yn iach i’r byd a’i bethau braf,

Oddiwrthych cym'raf genad;

Ar ol yr anwyl Iesu àf,

Rwy’ ’nawr yn gláf O’i gariad.

4 Chwychwi’ rhai O]1 sy’n caru Crist,

Bho’wch heibio drist achwyniad;

Fe ddaw ar fyr fe] meddyg da,

I wella’r ela’ O'i gariad.

216. ‘ Cara yr Iesu. l (M. H.)

1 LLYTH’RENAU d’enw, Iesu cu,

Fel diliau mêl 'un henaid sy ;

A’th wisgoedd yn aroglí’n Wir,

Yn beraidd iawn o’r manna pur.

K2
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2 ’Does bella-ch ddim a1] sugno ’mryd

A welais etto yn y byd ;

Yr Iesu garaf mwy heb gêl,

I dragwyddoldeb, doed a dde].

3 A phleser f’enaid bach yn awr,

Yw caru fy Eiríolwr mawr ;

Ni feddaf mwy mewn dae'r na ne’,

Neb byth i’w garu fel Efe.

217. Grym caríad. (8, 7, D.)

1 N1 raid imi guddjo’th gªriad,

Fe] c-ariadau gwag y byd ;

Mi gyhoedda’ 0 flaen y werin

Dy fod wedi dwyn fy mryd;

Mae dy enw mawr mor werthfawr,

Ni ch’wilyddíaf ’hono mwy;

Mae dy gariad pur mor gryfed,

Annorchfygol yw ei glwy’.

í Pe bai’r 11011 gystuddiau tryma’

’N gwasgu ar fy enaíd gwan;

A’r gelynion 011 yn rhwystro

’R nefol dàn i godi i’r làn:

Pan ddechreuo nid oes terfyn,

Cadarn natur cariad yw,

Sydd yn dystaw fyn’d á’r enaid

O hono’i hun i fynwes Duw.

3 Mae fy nghalon yn ’sgrifenu,

Ac yn adrodd wrthi hun,

Enw hyfryd a rhinweddol
Duw yn gwisgo ÏIfá't’urſi dyn ;

Iachawdwriaeth‘, iachawdwriaeth,

Iachawdwriaeth werthfawr iawn,
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Ydyw enw fy Ngwaredwr

Genyf, foreu a phrydnawn.

218. Cariad ac undeb y saint. (M. H.)

1 DUw, dwg dy saint o dan y ne',

O eitha'r dwyrain bell i'r de',

I fod yn dlawd, i fod yn un,

Yn ddedwydd ynot ti dy hun.

2 Nâd ragfarn fyth i gario'r dydd

Ar rai a roddodd grâs yn rhydd;

Pa'm collai'r dydd wrth feiau'r un,

Pan 'nillais wrth fy meiau'm hun ?

3 Pa'm syrthiaf wrth eu beiau hwy ?

I mi maddeuwyd beiau mwy;

Yr hwn sy'n maddeu, maddeu mae,

Y mwyaf fel y lleiaf fai.

4. O dercha f'enaid llesg i'r làn,

I garu'th seintiau yn mhob man ;

I 'nabod cariad pur y nef,

Na 'nabu’r byd mo hono ef.

219. Ar yr un testun. (M. H.)

1 UN llais, un sŵn, un enw pur,

F'o o'r gogledd hyd y dwyrain dir;

O fôr i fôr, gylch cwmpas byd,

Sef enw Iesu oll i gyd.

2 Darfydded sôn yn mhob rhyw fan,

Am ddoniau mawr, a doniau gwàn;

Darfydded enw pob rhyw ddyn,

Aed oll yn ddim ond ti dy hun.

3 Na foed ar dafod Cristion mwy,

Ganiadau am ddim ond marwol glwy':
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Pan y teyrnaso’i Y—sbryd Ef,

Y ddaear dywell dry yn nef.

4 O tyr'd ar frys Iachawdm* mawr,

Dysgyned d’Ysbryd yma. í lawr ;

Gwna. í’r torfeydd a brynodd gwaed

Gydgerdded tua'r hyfiyd wlad.

5 Cydfyn’d 0 hyd tan ganu’n ymlaen,

Cyd-ddyoddef yn y dv^vr a’r tán ;

Cydgario’r groes, cydlawenhau,

A chydymdeímlo tan bob gwae.

DOSPABTH X.

GWAHANOL BROFIADAU CREDADYN.

.220. Ofnau. (M. c.)

1 MAE ofnau yn finteioedd llawn,

Bai creulawn iawn eu rhyw;

Yn haeru yn fy wyneb gwan

Na feddaf ran yn Nuw,

2 A minnau’n llwfrhàu yn làn,

Heb wybod ffordd í droi ;

Nac ysbryd genyf fyn'd ymlaen,

Nae ysbryd geni’i fl‘oi.

3 Duw dere’n glau, mae’n gyflawn bryd,

Mae bellach yn hwyrhau ;

A grym fy mhla sy wedi’m rho’i

I hollol lwfrhau.

4 O dal fi dan fy maich a’m poen,

A’m hofnau maith i gyd,

y.
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1,

A rhO imi heddwch yn dy glwy’,

Sydd ]awer mwy na’r byd.

. Ar _I/r un testun. (8, 7, 4, 7.)

l PA’M y caifl' y gwyntoedd creulon

Chwythu’n wastad O’r'un man P

Palm y caifl' y storom gadarn

Guro’n wastad ar y gwan P

Dal i fynu, &0.

Yr hwn a. faeddwyd gan y dòn.

í Mae fy ofnau fe] y moroedd,

011 yn gwasgu arna’í’n un;

Ofni pechod, Ofni angeu,

Ofní’m hunan, Ofni dyn:

Does a’m ceidw, &0.

’N dawel oníd gallu’r nef.

3 Ac er ]luaws mawr fy ofnau,

Am a. basiodd ac y sydd,

Mwy ’rwy’n crynu rhag y cystudd,

Ag Wyf yn ddychmygu fydd:

Mi ymguddíaf, &0.

Yn ogfeydd tawela’r nef.

222. Ofm' gelyníon. (8, 7, D.)

1 ’RWYF yn ofní bob mynydyn,

' Ac yn edrych yma a thrªw ;

Meddwl, pan na. b’o gelynion,

Bod gelynion càs gerllawz

Mae fy mhechod yn fy mhwnio,

Mae galluoedd uffem fawr,

Gyda’m chwant yn mron a’m maeddu,

Ac am gae] fy mhen i lawr.
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2 Yn y frwydr yr wyf finnau,

Curo ar aswy, CUIO afr dde',

Ceisio edrych ar y Brenin,

Meddwl p’odd y daliodd E ;

Nid oes gen’í .0nd edrych arno,

Edrych amo ddeil í’r làn,

Os gall dim o’r neſ i’r ddaear,

Mewn cyfyngder, f’enaid gwan.

3 Mi à ymlaen heb aelh nac Ofn,

Ond it sefyll ar fy ne’ ;

Nid yw uffern a’í chyſrwystrª

Fwy na tharth i Frenin Ne' ;

Fe ddíflana’r holl elynion

Fe] yr úS 0 flaen y gwynt ;

Heddyw, ’nawr, 0nd it’ ymddangos,

Megis yn y dyddiau gynt.

223. Ofnau anglzrca’iniaeth. (8-, 7, D.)

l 'RWYF yn Ofni’r awe] leia,

Oſni’r storom sydd heb rym,

Nid oes ynof i’w gwrthseſyll -

Ond euogrwydd, arall ddim;

Ofni’r drwg sy’n d’od y foru,

Ofni’r pechod wnaethum ddoe,

Ofni’m llygad sydd yn gwibio,

Ofni nghalon sydd yn nghlo.

2 Anghredíniaeth sy’n fy ngwasgu,

Anghrediniaeth sy’n cael grym,

Gan bob pechod ac euogrwydd,

Onidê, nis gall ef' ddim;

Tua’r nef mi dro fy llygad,

Dyna ngobaith i bob gradd,
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On' ddaw nerth ar fyr Oddiyno,

Mae fy ofnau’n Síwr O’m lladd.

3 Cyfod haul sy’n rhwygo’r t’wllwch,

Cyfod nerth sy’n briwo chwant;

Gyr holl ofnau anghrediníaeth,

Fel rhyW niwlen bygddu i bant;

Rho imí wel’d yr ardal hyſryd,

Man He mae fy ngobaith gwell ;

A chael pleser yn yr anial,

I edrych ar y gwledydd pell.

224. Ofn angeu. (8, 7, D.)

1 N1D WY’n Ofni tir y bywyd,

Hwnw ’nghartref hyfryd yw ;

Ond ’rwy'n ofní yr agendor

Fawr, sydd rhwng y marw à’r byw :

Angeu dwfn yw yr Iorddonen,

Wyf 0 hyd yn Ofni’í bràd;

Tonau y’nt sy'n rhaid myn’d trwyddynt,

_ Maes O’r byd i dy fy Nhad.

2 Ofni ’rwyf, ac etto canu,

Canu wrth feddwl am y dydd,

Tan ymdrechu ag angeu creulon,

’R á'pob cadwyn greſ yn rhydd;

Cyll pleserau'n làn eu gafael,

OS bydd angeu’n goncrwr mawr,

OS y bedd gà’r ſuddugoliaeth,

Fe gwymp pechod yntau ’lawr.

3 Cyll y pechod hwnw ’i afael,

Fynai f’ysbryd dan ei droed;

Hwnw barodd imí ríddfan,

Lawer cant 0 weithíau eríoed:
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Diwedd caru unrhyw bleser,

DecbIeu hyſryd hàf o hedd,

Pan f’o angeu’n gorfoleddu,

Ac yn chwerthin al' y bedd.

225. merolz‘. (M. C.)

1 NID yw’r blinderau yma fu,

Neu y blinderau ddaw,

Ddim i’w cymharu à gwobr gTàs

Gàf feddu maes o law.

2 Edrychaf ar y gwynfyd drud,

Pleserau’r byd a ddaw ;

Ac mi ddibrisia’r cystudd fu,

A’r cystudd sy geruaw.

3 Ac níd oes onid gallu’m Duw

A’m dei] i’r làn yn làn;

Ac mi ro’f amo mhwys a’m bryd,

Ac aed y byd ar dàn.

226. Ar yr un testun. (M. C.)

1 DOED dynion heddyw imi fl’ÍrynS,

A foru aent yn gàs;

Ond fy nghysuron innau dardd

Oddíwrth dy ddwyfol ràs.

í A minnau deithja’ mlaen yn gry‘f,

Trwy ’fonydd mawr eu grym ;

Ac er myrddíynau O Ofnau maith,

Myfi heb ofni dim. ªº.,

3 Cryfhàed y gwyntoedd fel b’O raid,

Oured yT awel greſ;

Nid yw’r tymhestloedd mwyaf 011

0nd djm í ràs y net'.
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227. Buddugaliaeth ar dynion. (8, 7, 6, 7.)

1 RHWNG PiahiIoth a Baalsephon,

Tra fwy’ byw, Ini gofia’r lle,

Mewn cyfyngder eitha. caled,

Gwaeddodd f’enaíd tua’r ne’ :

Yn ddíoed, ’dyma’n dod,

Waredigaeth fwya’ eríoed.

‘2 Aros ronyn, barwyd imi,

Ti gei Weled cyn prydnawn,

Fyrdd yn suddo yn y dyfnfór,

O elyníon creulon iawn:

Maes O law, gwynfyd ddaw,

Tí ga’í ganu’r ochr draw.

3 Daew’r gelyn, ebe f’Arglwydd, ª

Granwaíth faeddodd d’enaid gwan,

’Nawr yn methu gan y tònau,

Grodí ei wyneb dig i’r ]àn:

Tyr’d ymlaen, dechreu’th gàn,

Dy elyníon, boddí wnà’n.

228. Buddugoliaeth ar angeu. (M. H.)

1 MAE’M fl'ydd yn gwel’d fy Mhriod draw,

Yn cym’ryd angeu yn ei law;

Yn gwneuthur iddo daflu maes

Ei golyn main, à’í wenwyn càs.

í Ac yna Tywysog mawr y Ne'

Ei hunan yn ei yfed e I

Ei godi i fynu at ei ben,

A dweyd, Gorphenwyd ar y pren,

3 Pa’m’r Ofnaf golyn angeu a’i glwy',

Pan nad oes colyn ganddo mwy P
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Os angeu yw, nid yw ei rym,

Na’i wenwyn, yn y diwedd ddim.

2'29. Caetlzz'wed. (M. H.)

1 BWY'N gorwedd yn y carchar du,

A’m henaid cu’n och’neidio ;

A’r gade'yn ſawr yn gwasgu’n dyn

Heb neb à’m tyn O hono.

2 Fy meiau megis gwlíth y wawr,

Anfeidrol fawr eu cyfri,

Sy'n pwyso’n galed ar fy mron,

A minnau bron llewygu.

3 Och’neidio ’rwyf am ddod yn rhydd,

A gweled dydd gollyglgdod ;

I rodio bryniau sallctaidd pur,

Nefolaidd dir fy Mhriod.

4 Ti Iesu mawr, dy allu pur,

A11 dori’r dur caleta’ ;

Tor fy ngadwynau 011 heb 1udd,

A dwg fi'n rhydd Oddiymª.

230. Himeth am 1'yddhlid. (8, 7, D.)

1 O ’RWY’N brefu am yr oriau

Pan y caffwy’ nhraed yn rhydd l

Dyna Jubil fy Ilghysuron, _

Dyna ngwaredigol ddydd;

Dyna’r wledd ’rwy’n gwaeddi am dani,

Pan na byddo pechod mwy,

I ladrata’r meddwl lleiaf,

Nac i roddi imí glwy’.

2 Treiliais ddyddjau’n methu chwerthín;

Dyddiau o och’neidío’n brudd;
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Dysgwyl rhyddid a llawenydd,

’Rwyf drwy gydol faith y dydd ;

Dysgwyl gwel’d afonydd llwydíon,

’N loew fel y gwydr glàs,

A phob nwyd yn llwyr dawelu,

Gan dy ddwyfol nefol ràs.

23 1 . Erfym'ad ªm ryddz'd. (8, 7, D.)

1 GRIDDFAN ’rwyf o tàn fy meichiau,

Yn y dywyll Aífftaidd dir,

Ac och'neidio am gael gweled,

Rhyddid hyfryd Canaan bur:

Dyvg fi o tàn lywodraeth Pharrao,

Grym fy meiau O bob rhyw,

Mewn i wlad y goncwest hyfryd,

A addawyd gan fy Nuw. ,

‘2 Agor ddorau prês cauedíg,

Yn dy nerth, ac yn dy lid ;

Tòr efynau heiyrn yn ddryllíau,

Sydd yn dal fy enaid c’yd ;

Fe] y gallwyf wel’d dedwyddwch,

Mawr hyfrydwch imi bair,

A chael profi’r gràs addewaíst

Gant o weithíau yn dy air.

232 . Mwynluíd º ryddid.

1 YN awr y gwn fod Iesu cu,

Yn Sion fry’n teyrnasu ;

Mae'n rhoddj im’ arwyddion bràf

O’r rhyddid gàf feddiannu.

2 Blwyddyn y carcharorion caeth

O’r diwedd ddaeth i fynu;

(ª, 7-)
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Neshàu mae gwaredigaeth lawn,

I’r rhai sy’n cyflawn gredu.

3 Bron daIfod mae yr Aifftaidd nos,

O’n poen a’n loeS cawn orphwys;

Y golofn dàn mewn anial dir,

A’m dwg i’r Wir Baradwys.

233. Cwyníºn. (8, 8, 8.)

l FY enaid llesg sy’n llwfrhàu,

Gan fy nhrachwantau sy'n parhàu,

A’m beiau maith yn Haesu dim:

O! p’le mae effaith dwyfol waed,

Y Balm o Gilead ry’ iachàd,

Ac ddofa’r nwydau mwya’u grym P

2 O! p’le mae’r mànna perfl‘aith gwir,

A’r dyfroedd tawel Sªnctaídd pur P

Mae’m syched, Arglwydd, yn parháu:

Rwy’n methu tynu dWr yn awr,

Fy anghrediniaeth sy’ mor fawr,

Agor y graig, ’rwy bron llesghàu.

3 Rwy’ 011 yn friw, rwy' 011 yn wan,

A neb 0nd ti a’m deil i’r làn,

Dy hunan, ’rwyt yn fwy na’r byd:

Yr Olwg leíaf ar dy wedd

Sy’n drêch nag angeu, trêch na’r bedd,

Dy hunan wy’n ddymuno i gyd.

234. Ar yr un tectun. (8, 8, 8.)

1 PA’M, Arglwydd, yma, pa’m mae draw,

Ryw elyn marwol ar bob 112W’,

Pleser a. gofid bob yn ai] 5
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Yn tynu’m 11ygad, tynu’m bryd,

At ryw wrthddrychau yn y byd,

Rhyw dwyll dísylwedd a. disajl P

í Trwy darth a niwl mi wela’r fàn

Ddy'munai’m henaid gael i’w rán,

Ardaloedd gràs, ardaloedd hêdd;

Y wlad mae cariad pur didrai,

Fel afon yn ei dwfrhàu,

Tu hwnt i angeu du a’r bedd.

3 Pwy a chwenychai ny’n y byd,

Sy’n dwyn, sy’n drafferth drwyddo’í gyd,

Mil mwy ei ofid nag ei flas;

Yn Iladd o hyd, heb byth fywhàu,

A’í groesau trymion yn parhàu?

O! aIn drigfanau nefol ràs !

235. Newyn a syclzed. (8, 7, 6, 7.)

1 BHO i mi yfed, rwy’n sychedig,

DdWr y ffynnon loew lawn,

Darddodd allan O dy ystlys

Ar Galfaria. un prydnawn :

Gwaed fy Nuw, unig yw,

Y'lch fy meiau dua’u 111W.

2 Dere, Arglwydd, ’rwyf yn drysu,

Ac mae amaſ syched mawr ;

Ffynnon wyf yn chwflío allan,

Dangos imi’r fan yn awr:

Ti yw’r gwir, fànna pur,

Ti yw’r fl'ynnon loew glir.

236- Ar yr un testóm. (7, 6, D.)

1 GAD im’ gael ar fy siwmai

Sychedig yn y byd,
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I ſwyta ec yſed gronyn

O wleddoedd neſoedd ddrud;

Pe yſwn fwy na’m llonaid,

Ni ſyddaj gronyn llai,

Can’s llanw dymuníadau

Mil o filiynau mae.

‘2 A raid i minnau drengu

O eisieu’r dyfroedd pur P

Bwy’ bron llewygu’n tramwy

Y'dyrus anial dir:

Dwg fi i’r dyſroedd tawel,

Porſáoedd gleísion mawr,

Lle mae y rhaí lluddedíg,

Yn dodi'u penau lawr.

. Dymzmz'aa’au. (8, 7, D.)

1 N1D ſy neſ yW ar y ddaeªr,

Pe y goreu man dan haul;

0nd ſy neſ yw presenoldeb,

Sirio] wyneb Adda’r ai] :

Gwena ªmaſ, Arglwydd grasol,

Gwaedda-ſ allen, dígon yw:

Yna nghanol cyſyngderau

Fyth yn llawen byddaſ byw.

í Y wybr faith sy’n llawn O ſydoedd,

Etto seren un ni fedd,

Er mor ſuan maent yn hedeg,

Hed mor gynted a dy hedd ;

Myrdd weddïau ª wrandewaist,

(Can's mòr barod yw dy ràs,)

Yn y _fynyd gynta’u lluniwyd,

Cyn eu d’od O'r genau i maes.
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238. Ar yr 1m teshm. (8, 7, D.)

1 DYRO Olwg ar dy haeddiant,

Golwg ar dy deyrnas ràd ;

Brynwyd imi ac a seliwyd,

Seliwyd imi à dy waed;

Rho imi gyrchu tuag ati,

Peidio byth a ]lwfrháu;

Ar fy nhaith ni cheisíaf genyt,

0nd yn unig dy fwynhàu.

í D’Wed pa bryd càf yfed dyfroedd,

Dyfroedd gloew sy’n iachàu;

Pob rhyw bleser wedi darfod,

Ond yn unig dy fwynháu:

Pwyso’m henaid ar dy fynwes,

Edrych ar dy wyneb ]lon,

Cam nes anghofio’r oriau

Sy imi ar y ddaear hon.

239. Cystuddiau er daiºm'. (8, 7, D.)

I FEI. y rhêd ]lifogydd mawrion,

Fe] anadla’r awel greſ,

Bydded felly fy och‘neidíau

I ddyrchafu tua’r neſ:

Gwn nas gellit atte] rhagof,

Gwn nas gellit ro'i nacád,

O un fendith is y nefoedd

Ag sydd imi er lleshàd.

2 Mae tymhestloedd er daíoni

Er eu bod yn gweithío braw;

Magu dychryn càs ac ofnau,

Ofni sy, ac ofni ddaw

h
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Galw beíau pel] í’r golwg,

Bhwymo pechod fyrdd ynghyd ;

Cofio henaint, cofio ieuenctyd,

Etto bendith y’nti gyd.

240. Cystuddíau er daz'oní. (S, 7. D.)

1 MAE rhyw stormydd wedi eu trefnu,

Ca’dd goreuon byd y rhai’n ;

Cafodd seíntíau a. merthyTon,

Cafodd Iesu goron ddraín:

Mae cydwybod mewn ymderfysg,

Mae yr ysbryd f0 mewn poen,

Wed] chwilío gylch o gwmpas,

Yn Hetya’n nghlwyfau’r Oen.

2 Uffem yn fy enaíd euog,

Sydd er bOd y tàn yn gry',

Yn fy ngyru at borth y bywyd,

Trwy'r cymylau dua’ sy’ ;

Tàn y pydew a’m djhunodd,

Tawch y ffwrn gynddeiriog greſ,

Wnaeth i’m henaid yn y storom

Ymafaelu am y nef.

3 Yno mae e’ ’nawr yn curo,

Yno mae e’n dad1eu’n hy’;

Ac nís gosteg hyd nes caffo

’I dderbyn gan yr orsedd fry:

Ac fe] pura’r stormydd mawrion

Ddrygau yn yr awyr las,

Felly h0]] gystuddíau’m bywyd,

Chwerwon, meithion, bura’m gràs.
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24 l . Teimlad º lesgedd. (M. H.)

l CREAWDWR doeth y ddaear lawr,

Ffurfafen làs a’r nefoedd fawr,

Edrych 0 rhwng y ser i’r byd

’Rwyt ti ar feíbion Adda, i gyd.

2 Ngwel’d innau ’rwyt yn mhlíth y llu

Sy’n tynu tua’r nefoedd fry;

Am deithío ’mlaen i’r nefol fyd,

Y 11esga’ o honynt 011 í gyd.

3 Y gwanaf wyf a’r rheitia’i ddwyn,

O’r defaid gwirion ac o’r wyn ;

A díau yw y bydda’i ’nol,

Oní ddwg y Bugail fi’n ei g01.'

242. .Hg/der. (8, 7, 4, 7.)

. 1 F’ENAID eg'wan paid ag ofni,

~ 'Dyw d’elynion 011 yn un,

0nd rhai eisoes wedi’u concro

Gran a. Wisgodd natur dyn :

Fe fyn weled, &0.

Pob rhyw elyn dan fy nhraed.

2 Ni all Sªtan a’i h011 allu,

Ysbryd cyfrwys mawr ei rym,

Am ei fod o fewn y gadwyn,

Heb ei genad wneuthur dim :

Hollalluog, &0.

Ydy'w enw mawr fy Nuw.

3 Pa’m yr ofnaf feiau mawrion,

Trymach ydyw max-wo] glwy z

1.2 4
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Mwy yw gair o enau f’Arglwydd,

Na myrddíynau 0 honynt hwy :

Gwna,, mi greda, &0.

Rhued mor, terfysged tir.

4 Heddyw nid y cynta’ i minnau,

Lynoedd dyfnion fyned lrwy;

Cant rhyfeddod im’ ſy hunan,

FOd yn awr y man yr wy’ :

Mi af ettO, &c.

Trwy bob rhwystr yn fy N‘UW.

243. .Hg/dm'. (M. u.)

1 A’R d’enw di, Creawdwr byd,

Rwy'n rhoí fy hyder 011 i gyd;

Bhyſedd mor wan wyf ddydd a nos,

Nid oes im’ nerth 0nd yn dy groes.

2 Deffro, fy ffydd, rho’ afael greſ,

A’th freíchiau’n dYn am dano Ef ;

Er Ofnau fyrdd, na àd e’n rhydd,

Tra, yn eí ſreíchiau cavri’r dydd.

3 Tyr’d angeu ’mlaen a’th gleddyf llym,

Tra’n Iesu b’wyf, níd ofnaf ddim;

Y cnawd, a. Sªtan, pechod cry’,

Ynghlwyfau Iesu, concraf hwy.

244- Tan dez'mlad o wrt/Igílz'ad. (M. H.)

1 GWRTHGILIAIS, do, Oddiwrthyt Ner,

Addolais dduwiau rif y Sºr;

Er f'ymffrost yn ſy nerth ſy hun,

Ces wel’d nad oeddwn '1 0nd dyn.
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2 Mi wada'm hun, rwy'n gwel'd fy ngrym,

A'm holl fwriadau'n myn'd yn ddim;

Yr amser ddaeth i fyn'd i maes,

I 'mdroi a gorphwys yn dy râs.

3 Dysgwyl yr wyf a meddwl bod

Yn fil mwy cywir wrth dy droed;

Ond ofni 'rwy'n lle bod yn well,

Fy mod yn crwydro i ryw le mhell.

4 Help, bellach, Arglwydd, atat ti

Yn unig daw fy enaid cu ;

Yr wyf yn credu bod dy râs

Yn llawer mwy na phechod câs.

245. Ar yr un testun. (8, 8, 8.) -

1 FY ngwrthgiliadau o bob rhyw,

A'm beiau mawrion dua'u lliw,

Wyf Iesu'n roddi iti'n un:

'Does neb all sefyll dros fath rai,

Na neb anturia' nghyfiawnhau

O flaen y nef, ond ti dy hun.

2 Pe gwypent hwy'r annuwiol fyd,

Y ganfed ran o'm beiau i gyd,

Hwy haerent nad oes dim iachâd:

Ond o'u hardaloedd 'rwyf yn troi,

A thua'r nefoedd 'rwyf yn ffoi,

At haeddiant llawn y dwyfol waed.

3 Mae'm bai mor fynych ac mor gâs,

Na wela'i neb is awyr lâs,

Yn gwyro o'r llwybr fel fy hun:
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’Does gyflwr byth bw’i ynddo’n byw,

Na fedIa’i ddiangc ar fy Nuw,

I greigydd collwyd ]lawer un.

246. Cyrclm at y mid. (S, 7, 4, 7.)

I NA’D fod genyf 0nd d‘ogoniant

Pur sancteiddío] yma a thIaW ;

Union nód 0 flaen fy amrant,

Pa. beth bynag wnelom llaw :

Treulío mywyd, &0.

Uníg fywyd er dy glod.

í A phleserau O bob rhywiau

Wedi darfod 011 i gyd z

Cnawd a. natur wedj marw,

A holl fwyniant gwag y byd :

Iesu ei hunan, &0.

A’í ogoníant imi'n nód.

3 Stú’r a dwndwr y-creadur,

Ag sy’ fel y moroedd mawr;

Terfysg parch a. therfysg cyfoeth,

Sy’ yma ar y ddaear lawr:

E10 i gerdded, &0.

O fy nghlustiau’n ]àn i maes.

247. Gweddz‘ am burdeb. (8, 7, 4, 7.)

1 O SANCTEIDDIA f’enajd, Arglwydd,

Yn mhob nwyd ac yn mhob dawn;

Rho’ egwyddor bur y nefoedd

Yn fy ysbryd ]lesg yn llawn:

Na’d fi grwydro, &0.

_. Draw ac yma o fy lle.
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2 Llwybr cul gwna’n ]]wybr esmwyth,

Tylau serth yn wastad iawn ;

Cyſyngderau chwith a chroesau,

O ddyddanwêh pur yn llawn :

Edrych trwyddynt, &0.

I fynyddau ty ſy Nhad.

3 Plana’r egwyddoríon hyny

Yn fy enaid bob yr un,

Ag sydd megys peraroglau

Yn dy natur dí dy hun :

Blodau hyfryd, &0.

Sy’n prydferthu neſ y neſ.

248. C'wymp a okºdiad. (8, 7, 4, 7.)

1 YN y bore ’rwyf yn meddw]

Cadwaí’r llwybr hyd brydnawn ;

Etto gwyro’n ddiarwybod,

’Rwyf oddiarno’n fuan iawn :

Camsyniadau, &0.

FW’yaf~sydd yn llanw ſ’oes.

‘2 Mae ſy ngwymp yn peri codiad,

Mae gorthrymder uffern ſawr,

011 yn peri im’ ’mofyn pleser

Uwch a deímlwyd ar llawr:

O hyſrydwch, &0.

Paradwysaidd neſol dir.

3 Brysiwch oriau, dewch i fynu,

Pan y caffwyſ weled hàſ ;

A rhyw flodau’n tarddu allan,

Pob grasusau dwyſo] bràſ :

Pob aderyn, &0.

Yn ymbyngcío gyda’r dydd.
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249. Hiraetlz am y nefoedd. (M. C.)

1 MAE hiraeth trwydda’i am fwynhau

Trysorau’r ’ddewíd ddrud ;

Ac gallo’m hysbryd fyn’d O war,

Blinderªu’r anial fyd.

2 ’Rwy'n brefu am gael hyfryd brawf

O’r maith bleserau syÍ,

Yn cae1 eu hnyd heb ddjm tra¡

Gan yr angelion fry.

3 Mae’m dymuniadau’n hedeg fry,

UWch creadigol fyd ;

Ac yn dirmygu’r ddaear hon,

A’i da O’r bron i gyd.

4 Fe’m ganwyd i lawenydd uwch

Nag sy'n mleserau’r llawr;

I gariad dwyſol, gwleddoedd pm*

Angelíon nefoedd fawr.

250. Ar yr un testóm. (8, 7, 4, 7.)

1 N1D oes dim erioed a welwyd,

Nid oes dim a deimlOdd llaw,

Dim a. glywyd son am dano,

Acw O’r de i’r dwyrain draw,

Yn ddigonol, &0.

Wneyd fy enaíd llesg yn llawrx.

2 O na dd'ai’r amseroedd bellach

Imi gue] mwynhau O hyd,

Bethau leinw fy nymuníad,

Pethau nad y’nt yn y byd:

Ni ddaw’r ddaear, &0.

Fawr a minnau byth yn un.
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-3 Mae fy enaid yn ehedeg

A1' adenydd ysgeifn ffydd,

Ac yn syllu trwy’r eªngder,

Uchel maith, ar bethau ſydd:

’Nawr mí welaf, &0.

Wlad 0 hedd yn agOShau.

4 Rhwng cymylau duon tywyll,

Gwelaf draw yr hyfryd wlad ;

Mae fy ffydd yn llefain allen, ’

Dacw o’r diwedd dy fy Nhad:

Digon, digon, &0.

Mí anghofia ’mhoen a ngwae.

- Ar yr un textzm. (8, 7, 6, 7.)

l DACW’R arda] nefol hyſryd,

Pwrcas poen a gwaed fy Nuw;

Gwlad mae hiraeth ar fy nghalon,

Am fod heddyw ynddí’n byw:

Lle nad oes, poen na. loeS,

Nac un cystudd ehWerw crees.

2 Hawddſyd eilwaith ar 01 hawddſyd,

I sy’n gorwedd yn y bedd, '

Ac yn canu tu hwnt i Ofid

’Nawr ynghanol gwlad O hedd :

Llawenhau yn ddidrai,

Wedi anghofio’u poen a’u gwae.

3 Mae myſyrio am ſy nghartref,

Mae Inyfyrio am ¿y ſy Nhad,

Wedi’m gwneuthur í ddiflasu

Ar b1eserau cig a gwaed:

’Does i gyd yn y byd,

Unrhyw beth a leinw mryd.
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4 O na welwn gopa’r bryniau

Lle mae ſ’anwyl Iesu’n byw !

’Rwy'ſ yn caru’r gwynt sy’n hedeg

Tros ſy Nghanaan hyfryd wiw:

Fedd y llawr ddim yn aWT,

Leinw le ſy Arglwydd mawr.

252. lead well. (8, 7, D.)

1 ’RWYF yn dechreu profi eisoes

Beraroglau’r gwledydd draw,

Gyda’r awel bur yn hedeg;

Dian fod y wlad gerllaw :

Dere’r tir dymunol hyfryd,

Dere ardal sydd heb drai,

Dy bleserau o bob rhywiau,

Gad bellach eu mwynhau.

í Ac er gwaetha grym y tonau

Sydd yn curo o bob tu,

Doſ trwy’r storom, doſ trwy’r gwyntoedd,

Rywbryd i’r baradwys ſry:

Gair ſy Nuw sy’n drech na’r moroedd,

Gair ſy Nuw sy’n drech na’r dòn;

Mi anturiaſ oll a ſeddwyſ

Fythol i’r addewíd hon.

3 Ac ni ſyddaí’n hír cyn gorphen,

Ddim yn hi1‘ cyn cyrhaedd ſry;

‘ Pob gorchymyn, pob bygythíad,

Pob addewid sydd o’m tu;

Níd y dyſnder ſydd ſy nhrigſan,

GWn y deuaſ yn y man,

’N01 ſy ngholchí gan y tonau,

Yn ddíangol iawn í’r lan.
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253. Pen y claim. (M. B. D.)

1 MAE pen y daíth gerllaw,

Ar fyrder gwawria’r dydd;

O fy nghadwynau caeth bob rhyW,

Fe’m tyn fy Nuw fi’n rhydd:

Tros yr Iorddonen làs,

Caſ fyned maes o law,

I fwyta ffiwythau nefo] pm

Yr hyfryd dj: sydd draw.

2 Ac yna darfod wna.,

Fy ngofid a. fy ngwae ;

Ac y dechreuír cadw gwledd

Gorfoledd i barhau :

Yn nghano] tyrfa. faith,

Pob ]lwyth, a íaith, a dawn,

Un Sabboth heb na. hau] na. ]loer,

Na bore na. phrydnawn.

3 Cyrhaeddwn yn y blaen,

’Nawr nesnes yw y nód ;

Na' ildjwn ddim, mawr yw ein braint,

Ni chollodd Sªint eríoed:

Pob peth sy’n galW ar frys

Fyn’d tua. 11ys ein Ted ;

Nyni gawn fwyta. yn y man

Ddanteithion Canaan wlad.

Ar yr zm testun¡ (M, B. D.)

1 PALMANTIR llwybr in’

Trwy gano] moroedd maith;

Ac er gelynion mawr a màn,

Cawn fyn’d yInlaen i’n taíth :
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Ar drostan heddyw'n nes

Mae'r sarff o bres yn glir,

Os clwyfir un pererin gwan

Sy'n myn'd i Ganaan dir.

2 Iorddonen dry yn ol

Ro'i lle i'r nefol had ;

I etifeddu'r hyfryd fan

Addawyd gan y Tad:

Ni all un bai na chwant

I attal plant y nef,

I dreiddio trwy bob llif a thon,

Yn union ato Ef.

255. Dedwyddwch y nefoedd. (8, 7, D.)

I DARFU drysu yn y rhwydau,

Aeth pob maglau 'nawr yn rhydd ;

Nid rhyw achub yma ac acw,

Ond rhyw garu heddyw sydd ; ,

Nid yw cartref yn y meddwl

Pan yr elo'r ffun i maes;

Y mae'r nef yn peri anghofio

Holl bleserau'r ddaear lâs.

2 Ni ddaw hunandyb na rhyfyg,

Na'r awelon oer o'r blaen,

Ddim i mewn i blith y cwmni,

Ag sy'n llawn o'r nefol dân;

Nid oes dyn, na da, na chyfoeth,

Yno'n meddu gronyn grym;

Cariad maith yr addfwyn Iesu,

A wnaeth bobpeth oll yn ddim.



WILLIAMS. 173

3 Maent hwy yno wedi darfod

Ofni'r hen Iorddonen ddu;

Angeu oedd yn croesi'u llwybr

I'r baradwys hyfryd fry:

Tros brydnawn y bu wylofain,

Yna bore hyfryd ddaeth ;

Hwythau aethant mewn gorfoledd

I wladwriaeth mêl a llaeth.

256. Ysbrydoedd y cyfiawn a berffeithiwyd. (M. C.)

I MI wela dyrfa fawr o'm blaen

Yn canu ar ben eu taith ;

Ac wedi gorphen drysu 'rhyd

Yr anial garw maith.

2 Fe ddarfu'u rhyfel er ei rym,

Fe ddarfu’u poen a'u gwae;

Ac maent yn yfed heddyw o'r wledd

Dragwyddol sy'n parhau.

3 'Dâ un o'r nwydau mewn i'r nef -

A'u blinodd yn y byd; -

Cariad tragwyddol fel y môr,

Sy'n llanw yno o hyd.

4 Pob parch, a haeddiant, gras, a dawn,

Pob enw oll o ddyn;

Sydd yno'n hollol suddo lawr

Yn Iesu mawr ei hun.

5 Mae Iesu ei hun yn awr yn fwy

Na’r cwbl is y nef;

A'u holl ddyfyrwch fyth a byth

Yw edrych arno Ef.

s
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257. Ysbrydoedd y cyfiawn a bmjffeitlzíwyd. (M. C.)

1 MAENT wedi llwyr anghofio ’nawr ‘

Eu nythod is y rhOd ; i ‘

Ac y mae harddwch daear faith .- _"‘ …A

Megys pe b’ai heb fod.- ª '

2 ’Does un genfigen ddaw í bljth

Y dyrfa. hyfryd fry ;

Na dim 0nd nefol faith fwynhau

O gazíad Iesu cu.

3 ’Does neb a hiraeth am un ffrynd

Adawodd ís y rhod;

0nd maent yn canu i’r Oen y’mhlíth

Cyfeillion goreu ’ríoed.

4 \Vedí anghofio’r groes a’r gwae,

A thristwch anial dir ;

Ac heddyw’n yfed caríad rhad

Fel afon loèw glir.

í)

..458. Golwg ar y wlad. (8, 77 6, 7.)

1 DACW’B hyfryd fan càf drígo,

Gwn càf drígo cyn b’o hir;

Draw i’r bryniau 0er tymhestlog,

Yn y Sªnctaidd hyfryd dir:

Gwelai ’nawr fore \vawr,

G111‘ 0 dragwyddoldeb mawr.

_2 O ddwyreindjr gres mae’n t’wynu,

Lle mae tem] fawr fy Nhad,

Lle mae’r arch, a lle mae’r mànna,

Lle mae’r drugareddfa ràd :

Un prydnawn chwerw gawn,

Yna, wedy’n adre’ ’rawn.

u

. un?
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3 Ni gawn yno wel’d a garwn

, Mewn gogoniant Hawer mwy,

Nag y gwelsom E ar y croesbren

Tan ei farwol ddwyſol glwy’ :

Lluoedd mawr sydd yn awr,

Yn ei aru uwch y llawr.

4 Ni gawn Wíï’d a’i carodd yma,

Yn y man, yr ochr draw ,

011 yn gwledda ar ei gariad,

T’lynau auraídd yn eu llaw :

Oll yn un, a chytun, .

Molant Dduwdod yn y dyn.

259- Digrifwch yn dragywydd. (S, 7, 4, 7,)

1 DECHREU canu, dechreu canmol,

Y’mhen mil o oesoedd maith,

Iesu, bydd y pererinion,

Hyſryd draw ar -ben y daítlí:

Ni cheir diwedd, &0.

Byth ar svirn y delyn aur.

“2 Níd oes yno ddiwedd canu,

Níd oes yno ddiwedd clod ;

Níd oes yno ddiwedd cofio

Pob cystuddjau fu eríoed:

Byth ni dderſydd, &0.

, Canmawl Duw yn nhy ſy Nhad.

3 Yno càſ fi ddweyd yr hanes,

P’Odd y dringodd eiddil gwan,

Trwy aſonydd a thros greigydd,

Dyrus anial serth i’r lan :

Iesu’í hunan, &0.

Gaiſf y clod trwy eitha’r neſ.



176 HYMNAU

4 Mi gàf ieithoedd, mi gàf ddeall,

Mi gáf yno berffaith ras,

I geo] allan hen ddyfnderoedd

Pen Calſaria’n W011 i maes:

Deuwch wyntoedd, &0.

I gae] chwythu’r nos í ffwrdd.

260. “Ni a gawn ez' weledfely mae.” (8, 7, 4, 7.)

l MI gàf yno wel'd a garaf,

Gwel’d fy Iesu, gwel'd fy Nuw,

Gynt fu farw ar y croesbren,

Heddyw’n ddysglaer, heddyw’n ny :

Neſ y nefoedd, &0.

Sydd yn suddo yn ei hedd.

‘2 Mae llawenydd yn fy nghalon,

Er bod dychryn yn fy nghnawd,

Gwrdd á. Barnwr byw a. meirw,

Iesu Mhrynwr, Iesu mrawd:

Mae’n ardderchog, &0.

Etto anwyl iawn i mi.

3 Mi gàf yno garu fynwyf,

Cariad perffaith pur didrai;

Cariad trwy ryw oesoedd meithion,

Nad à fymryn bach yn ]laí:

Byth yn enyn, &0.

Wrth im' edrych ar ei wedd.

261. Gwledd y .Mºª-¿7d? (8, 7, 4, 7.) A

1 DO, mi flinais ar a welais,

Twyll sydd 011 o fewn y byd ;
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Twyll sydd yma’n denu’m 11ygaid,

Twyll sydd acw’n denu’m mryd :

O am ddarſod, &'c.

A phob gwagedd is y rhod.

í Yno mi gáſ yfed pleser,

Megis dyſroedd gloéw pur,

I’r pererín llesg lluddedjg,

Mewn rhyw wresog am'al dir:

Fſynnon bywyd, &c.

Tan y fa'mgc mae’n d’od i macs.

3 Mi gàf ſwyta’r rhyſeddodau

Sydd yn natur Duw ei hun; .

Ac ymborthi ar ogoníant

Crêwr neſ yn natur dyn:

Mi gáſ yno, &0.

Fwy mewn awr nac yma byth.

 

. Paradwys Duw. (Sim.)

1 Y B’RADWYS àſ iddi cyn hi1',

Mae aſon y bywyd yn hon,

Yn llíſo fe] grísial yn glir,

I ddíodi’r sychedig o’r bron 1

Mae heſyd yn ngartreſ ſy Naſ

Aſonydd O lacth ac o fêl;

We] bella-ch tua-g yno mi àſ,

A deued hi fe] ag y dé].

2 ’Does mesur amseroedd byth ſry,

Dim oriau cyfſelyb i'r byd;

Myn’d heibio ryW o'esocdd y sy’

Wrth ganu '1’1' Drindod ynghyd :

4
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’Rhol] nefoedd wrth weled ei ràs,

Sy’n synu, yn canu’n fwy hy'

Gani’adau newyddion eu blàs ; \

We] dyma’r dígrífwch sy’ fry.

:21323. 44ddofiadgrnçfbani

1 ANGELlON, seraphiaid, a'saint,

Wrth gªnu’n Sºniarus ynghyd,

Eu hadsain sydd gyfuwch ei maint,

Mae’n crynu’r h011 nefoedd igyd:

Neb yno yn glaear ei gàn, '

Neb yno’n addoli mewn rhíth,

A’u c’lonau y-n llosgi fe] tán,

A gwynfyd a fa’i yn eu plith.

264. - C'lmant datodiad.

1 ’RWY’N teimlo rhyw híraeth a chwant

Wel’d Inysgu f’h011 dem] O’í lle ;

A ’hedeg ynªunion i bank,

Fel ’deryn i ganol y ne’;

A neidio ’mewn yno i blith

' e Y dyrfa sy’ a’u gwisgiad yn wyn,

A cha'nu i’m Harglwydd i byth

Fu farw ar Gªlfari fryn.

2 ’Ddaw syched, na newyn, na phoen,

Na gofid, na. galar, na chlwy’,

Nac anwyd yn nheml yr Ion,

Na gWI-es idd eu blino byth mwy:

Mae yno adenydd fy Ion .ºf

Yn taenu fe] nefoedd ar led, 7

Yn cuddjo priodferch yr Oen ;

O f’enaid i fynu_ ehed.

(San)

(San)

;2…1
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265. Y Jerusalem neſºl. (M. H.)

l C’OD f’enaid gwan yn fuan gwel,

Y wlad y'n llífo o laeth a Inêl ;

Gorphwysfa y Thai a ddaeth trwy ràs

O gystudd mawr y byd í maes.

2 Caersalem dinas newydd Nêr,

Barto’w’d i’r Sªint uwchlaw y sêr ;

Adeilad bur o aur digoll,

Fe] gwydr gloèw dysglaer 011.

3 Ei theg rodfeydd a’i phlasau fry,

A’í thyrªſiu 011 yn hyfryd sy’ ;

P01) rhan o honí cyflawn yw

O Sªnctaidd bresenoldeb Duw.

4 Haul, lloer, na sêr, yma m's cawn,

Gogoniant Duw sydd ynddí’n llawn ;

Yr Oen fu a’i waed yn 1h' í’r anr,

Sydd yn dysgleírio’r ddínas fawr.

266. . Y waredígol dyrzfa. (M. H.)

1 O FLAEN y faingc mil miloedd mae,

Pwrcas ei waed, ei chwys, a’i wae ;

Y dyrfa. fawr fu gynt ar g011,

Yn awr yn gorfoleddu 011.

2 Eu dagrau 011 a sychwyd ffwrdd,

Galar a thrístwch byth nis cwrdd ;

Ni ddaw marwolaeth mwy na. phoen, ..

I wydd y croeshoelíedíg Oen. ‘ - '

3 Príodferch Iesu‘ ydyw rhaí’n,

A wisgwyd 011 à 11íai11 main;

,Yn edrych ar ei wedd bob awr

Yn nghanol y gogoniant mawr.

. M2

k
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4 Gwynſyd ſa’i ’mhlíth y miloedd myrdd

Sy'n awr yn dal y palmwydd gwyrdd;

O Arglwydd da, dywed a ga’i,

I ſod yn un\0’r dysglaer rai.

DOSPARTH XI.

AMRYWIAETHAU.

. Ty’r Arglll’ydll. (8, 7.)

1 DY babell di mor hyfryd yw,

O Arglwydd Dduw y lluoedd ;

Mynych chwennychais weled hon,

Gan mor dra thirion ydoedd.

í Y man b’Ost ti, boed ſryn neu ſro,

Sydd gyflawn o ddyddanwch ;

Yn dy gynteddau’n wastad mac,

Oes, ſór didrai o heddwch.

3 Fy enaid flysia ſyn’d ar ſrys

I’th gysegr-lys yn hylwydd z

Mae’m calon bach, a’m cnawd bob cam,

Yn gwaeddí am yr Arglwydd.

4 Am dd’od í’th wydd ’rwyſ nos a dydd

Fel hydd lluddedig gwirion,

A red dan ſreſu ’mlaen bob cam

I 'moſyn am yr aſon.

Ypur º galan. (8, 7.)

*l GWYN ſyd y rhai dileaist ou bai,

Eu pechod a'u hanwíredd ;

Gan roi iddynt nerth, er cnawd -a byd,

I bem hyd y diwedd.
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2 Y rhai sy'n cadw'th hedd o hyd,

Er gwatwar byd a'i ddrygau;

Gan wylio beunydd yn ddigoll

Ar gadw'th holl gyfreithiau.

3 Pa ddrwg wna'r gelyn i'r rhai hyn

Sy'n rhodio yn dy ddeddfau ?

Cyfeillach dawel bur â Dduw,

Gânt yn mhob rhyw gyflyrau.

269. Ygwahaniaeth rhwng daear a nefoedd. (M.H.)

1 FY ffiol yma sydd yn llawn

O ddyfroedd Mara chwerwon iawn;

Ond gofid, yn y nefol dir,

A lyngcir gan lawenydd pur.

2 'Dyw cariad yma yn ucha' man,

Ond megis rhyw ddymuniad gwan;

Ond y wreichionen leia' sy'

Yn wenfflam yn y nefoedd fry.

3 Llawenydd mwyaf yma gawn

Sydd fel rhyw ddafnau bychain iawn;

Ond yno'n foroedd mawr didrai,

Yn boddi'r etholedig rai.

4 Fy ffydd sy'n methu gwel'd yn glir,

Ond yno try yn olwg bur:

Fy nghobaith am y nefol wlad

A lyngcir yno mewn mwynhâd.

5
Rhyw friwsion yw fy rhan yn awr,

Ond yno gwledd dragwyddol fawr;

Fy mawl sydd yma yn oer a syth,

Mi ganaf draw heb flino byth.
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6 Cysgodau’r hwyr yn t’w’llu sy’

A fl'oant ffwrdd yn Sion ſry;

Heb len y caſ ei weled eſ,

Wyneb yn wyneb yn y neſ.

270. ‘Deffrº ogledd-wynt a thyred ddeheuwynt) (M.H.)

1 O TYRED y gogleddwynt pur,

Anadla ar holl lysiau’n tir;

Ac oni ddeui mewn íawn bryd,

‘ Fe wywa’n grasau 011 i gyd.

í Ty'r'd a’r awelon hyny lawr

Sy’n deffro arg’oeddiadau mawr;

Tyr’d dithau y deheuwynt clud,

Sy’n codi’n henaid uwch y byd.

3 O tyr’d i’th ardd, ſ’Anwylyd pur,

Mae'r amser hebot yma’n hi1* ;

Bwyta dy ffrwyth O neſol rin,

Pereiddiaſ, blenaist ti dy hun.

271. Gan'edrych ar Iesu. (M. C.)

1 FY enaid diangc tua’r lan,

Nac oſna’r drygau hyn;

A chadw d’olwg yn y blaen

Yu union at y bryn.

í Edchhaſ ar y croesbren trwm

Fu ar ei ysgwydd Eſ,

A’r goron ddrain ſu ar ei ben,

Pan brynodd imi’r neſ.

3 Mae);- eiriol heddyw o flaen y ſaingc,

Yn cofio’i boen à’i waed;
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Ac wedi gwneyd tragwyddol hedd

’Nawr rhyngof fi a’r Tád.

4 O na allwn rodio er ei glod,

Ac iddo bellach fyw,

A phob anadlíad fyn’d i maes

I ganmol gràs fy NuW!

272. Cyfeillion ymadawedig. (M. C.)

l MAE pererinion draw O’m blaen

Yn canu’r anthem bur,

Ac heddyw’n edrych fel o bell,

Ar ddrysni’r djfl'aith dir.

2 Maent hwy’n rhyfeddu’r dwyfol ràs

- A’u nerthodd ar eu taíth; -

A chauu cariad addfwyn Oen,

Ffyddlonaf, yw eu gwaith.

3 O nertha finnau i edrych draw,

Heb wyro O un tu ;

Nes imí gyrhaedd mewn i byrth

Caersalem newydd fry. ²

4 Rho’r delyn auraàdd yn ein 113w,

Ac yn ein hysbryd dàn;

Ac yn mheryglon anial dir,

Erfyniau pur a chàn.

5 Ni awn fel hyn y’ngwres y nef

Fel un lluosog lu,

Trwy demtasiynau fwy na rhif

I mewn i'r nefoedd fry. ' -.
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273. G‘weddí mewn cystudd. (8, 7. D.)

1 TAN y don yr wyf yn llefain,

Mae mynyddau a: fy mhen;

Llen ar 1en sydd 0 gymylauj

Duon rhyngof fi ª’r nen:

Ni fydd rhan o’m cnawd a’m hysbryd,

Tra f’wyf yma byth yn iach,

Tyrèd, Arglwydd, a datguddia

’Th hunan imi ronyn bach.

í Codi’m llygaid ’rwyf i fynu,

Edrych beunydd tua’r nef ;

Felly ’rwyf yn treulo’r cria-u,

Dim 0nd dysgwyl wrtho Ef : '

Dagrau ac ochneidíau trymion

Yw fy mywyd yn y byd,

Dim dybenion o ruddfanau,

Oni cháf dy wzmebpryd.

274. Y-r ail ran. (8, 7, D.)

1 MAE fy nghalon wedi gwywo,

Fel y ddae’r mewn sychder mawr,

Pan na byddo cawod hyfryd

Yn dyferu arni lawr:

Mae’m meddyliau i gyd mewn terfysg,

Ac yn ddyrus iawn yn gwau ;

Nid oes dyben ar fy nghystudd,
Ond yn uníg dy fwynhau. ſi

\

í Edrych ar y pair ’rwy’i ynddo,

Nà’d í’r fflamau Inawr eu grym

Sydd o’m cylch yn awr. yn llosgí,

Wneuthur drwg tragwyddol im’
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C’wílydd, gwarth, a chroesau trymion,

Sydd yn curo ama'i’n un,

Ac nid oes a’m deíl í ſynu

Ond dy Ysbryd di dy hun.

275. Ymroddiad. (B, 7, D.)

1 AR dy allu ’rwy’n ymddíried,

Mi anturiaſ doed a ddel,

Dreiddio drwy’r aſonydd dyſnion,

Mae dy eiriau 011 tan Sêl:

Fyth ni ſetha gredo ynot,

Saſodd un eríoed yn 01,

Mi à ’mlaen, a doed a ddelo,

Craig neu wastad, ar dy ol.

í Fſarwel deiau, fl'arwel diroedd,

A’r eilunod pena’ ’rioed ;

Mi’ch tyngheda’ ngwydd y neſoed

Na ddilynoch ol ſy nhroed:

Myn’d ’rwy’i’n llwyr tua thir y bywyu

Fſon yn unig yn ſy llaw,

Mi à mlaen tros yr Iorddonen,

Mae ’nghyſeillion anwyl draw.

276. l Dyºgelwclz yn Nuw. (8, 7,6, 7.)

1 DOED y-djlyw i deyrnasu

Etto unwaith fel o’r blaen,

Aed y cyſan yn gymysgſa,

Daear, awyT, dw’r a thàn :

Dedwydd fi yn y 111’,

Tra bo’m Duw’n teyrnasu ſry.
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2 Co1led pob blodeuyn hyfi'yd

Ei h0]l dechh ís y rhod ;

Doed salwineb ar bob wyneb

O’r creaduríaid sydd yn bod :

Tegwch byd, sydd ynghyd,

011 yn wyneb Prynwr drud.

3 Pe diffoddai’r heulwen dysglaer

Yn yr awyr deneu ]às ;

A phe treu1iai’r sêr y fflamau

Ynddynt sydd o dàn i maes ;

Mi gàf fyw gyda’m Duw,

Mewn gogoniant byth heb friw.

4 Mi gàf fod o flaen yT orsoedd,

Mi gàf ganu’r anthem bm',

Pan ddarfyddo són am ddaear,

Són am foroedd, són am dir :

Dwyfo] loes angeu’r groes,

Fydd y canu ddydd a. nos.

277. Diwedd ob ethanemodd. (8, 7, D.)P P

l Y MAE’R heulwen wedí blino

Teithío yn yr wybr lás ;

Daear deom yn mron díffygio

Port-hi’r 11ysiau sy’n y maes;

Mae’r planedau’n gwaeddi diwedd,

Pob creadur yn ei ryw,

Yn ochneidio am gue] gweled

Gwir ddatguddíad meibion Duw.

2 Y mae’r oriau yn fy ngalw

ddyfa] beunydd i ’mbartoi;

,I

ni ., ›
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Tàn sy’n d’od a1' ddinas dystryw,

Tua Scar ími fl'oi:

Arglwydd, ’mafael ynwy'n than,

Onídê ni ddeuaſ byth;

Trª bo’r tán yn llosgi Sodom,

Yn y bryniau gwna fy nyth,

Ymrysºn ag angeu. (8, 7, D.)

1 ANGEU’N llawen sydd a’i aſael,

Pwysa beunydd gam ymlªen,

Bhíſ ſy esgyrn a’m haelodau,

Tan ei a11u ’rawrhon maen’ ;

Pob gwyth'ien ſach o’i 00111',

Y mae’n cloddío tan ſy saíl;

Gwelai’n ceisio taro ergyd

Na raid taro ſyth eí ai].

2 Taro angeu ; 0nd, yn gyntaf,

Edrych pwy sydd wrth ſy nglin,

Alpha, Omega, Tad a weh'r

’Nawr yn gwisgo natur dyn :

Ar dy waith yn anne] ataſ,

_ I ei glwyſau’n union fl'o’,

Ti ostyngir, 0nd ceir gweled,

Pwy wyf finnau ar ſyT dro.

3 Càn ſy enaid, wrth ymadae]

A’r carchardy tywyll du;

Mor llawn o bysg ag ydyw'r moroedd,

O hadau pob afiechyd sy’;

Lawr a’r corfl' i.ddyſnder daear,

Fynu, f’enaïd tua’r nen,

Rhaid i’m llwch er maned ydyw,

Godi etto i’r nefoedd wen.
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279. Gwagedd pob peth dan haul. (M. H.)

1 OND ofer ceisio gwynfyd llawn,

Can's gwynfyd perffaith byth nis cawn

Nes cyrhaedd at ein Prynwr pur,

A sengu ar y sanctaidd dir.

2 'Does dim o gylch yr awyr fry,

Neu ynte oddeutu'r ddaear ddu,

Dim f'enaid, dim a leinw ddyn,

Neu dal ei garu ond Duw ei hun.

3 Cael profi'i hedd a'i fywiol râs

Yw'r nefoedd ar y ddaear lâs;

A'm nefoedd byth yn nef y nef

Fydd edrych yn ei wyneb Ef.

4 Pa'm saif yr oriau draw mor bell,

Cy'd, O fy Nuw, am ddinas well ?

Hollted y wybr fry uwch ben,

I nodi'm ffordd i'r nefoedd wen.

5 Fy Nuw, tor y llinynau hyn

A'm rhwymant wrth y clai mor dyn;

Rhyw angel cryf cymered fi,

’Mestyned tua'r nefoedd fry.

280. Ar yr un testun, ( M. C.)

1 WRTH droi fy ngolwg yma 'naw,

I gyrau'r greadigaeth fawr,

Gwrthddrych ni wel fy enaid gwan

Ond Iesu i bwyso arno'n rhan.

2 Pa'm carai'r byd a'i wagedd mwy,

Hyd angeu'n brin y deuant hwy;
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3

Gwell imi garu'r ffrynd a ddaw

Yn angeu i 'maflyd yn fy llaw.

Darfydded caru tref a gwlad,

Na brawd, na phriod, mam na thad;

'Does neb a welwyd is y rhod

Ond Iesu, dal ei garu erioed.

281. Dyddanwch Duw. (M. H.)

1 TYDI, fy Nuw, tydi i gyd,

Yw’r cwbl a feddaf yn y byd;

Yr wyt yn well, yr wyt yn well,

Na'r India bell a'i pherlau drud.

O fewn yr anial dyrys maith,

Yn dysgwyl hyfryd ben fy nhaith;

'Rwy'n gwel'd yn wir, 'rwy'n gwel'd yn wir,

Yr oriau'n hir heb dy fwynhau.

Yn nyfnder pob rhyw drallod mae

Un radd o'th wedd yn llawenhâu;

Dyddanwch sy’, dyddanwch sy',

’N dy wyneb cu sydd well na'r byd.

Mae'r fynyd leiaf bach o'r awr

I garu fy Iachawdwr mawr,

Yn well bob dydd, yn well bob dydd,

Na'r cwbl sydd o dan yr haul.

Aed hebio'm dyddiau bob yr un,

Wrth garu'm Crëwr mawr yn ddyn;

Fy enaid cân, fy enaid cân,

I'th Brynwr glân, a dos i'r bedd.
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282. Mawla gweddi. (M. H.)

1 FY mywyd wyt, fy Nuw, ſy Nhad,

Cynneliaist ſ’enaid ar ei draed;

De’st a fi maes, de'st a fi maes,

Er angeu glàs, o groth y bedd.

‘2 Pan oeddwn í yn gym ’Inlaen

’Rhyd llwybr rhydd tuag uſſern dàn,

Ti dd’wedaist air, ti dd’wedaist air,

A hwnw bair tra paro neſ.

3 Ti roddaist blàau lawer iawn

Ar ſy mhechodau fore a nawn;

Fe wawria’r dydd, ſe wawria’r dydd,

Im’ dd’od yn rhydd, mae hyn gerllaw.

4 Pan elo’m newyn i yn ſawr,

Dyhídla O'r neſoedd ſànna ilawr;

Daw dv^vr i maes, daw dWr i maes,

Yn aſon las O greigydd byw.

283. Ymffrºstio yn Nuw. (6, 6, 8, 8.)

1 YMFFROSTÏED daear faith

Oll yn ei gwaith ei hun,

Ac ymddirieded Thai

Mewn daear, neu mewn dyn:

Níd ymddíriedaſ tra b’wyf byw

Mewn dim o tan y neſ 0nd Duw.

“2, Oddiwrtho’n unig daw

Ngorſoledd a fy hedd;

Oddiyno rhed yn gylch,

Tu yma a thraw i’r bedd:

Er darſod haul a. sêr y neſ,

Ni dderſydd ei fſyddlondeb Ef. '
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3 Y gair melusa' ’rioed,

Y cryfaf air ei rym,

Mi a’i hai] adroddaf ef,

Bod Duw yn briOd im’ :

Mae hyfryd sWn a sylwedd hwn, .
Yn tynu fl'wrdd fy maich a’m pwn. ſi

284. len'lz'au. (6, s, 4.)

1 O EDRYCH Iesu mawr,

I wa-elod'dyſnder mawr,

Ar glwyfus ddyn,

Sy’ wedi’i ddryllío’n friw,

Gan bechod o bob rhyw,

Gelynion greulon griw,

01] yn gytun.

2 Euogrwydd O bob gradd,

Sydd heddyw bron fy ]ladd,

Fe’m gwnaeth yn wan:

’Rwy’n methu sefyl] dim

O flaen gelynion ]lym,

Sy’n bostio’u hanferth rym,

O 1 da1'fi i’r lan.

3 O tyÍêd fywiol air,

'Does elyn 011 a gair

Wrthsaif dy ràs:

Yr hyn f’o yn dy fryd

A ddaw i ben i gyd,

Pe uffern fawr a’r byd

A Sªfai maes.

4 ’elynion y’nt, fy Nuw,

0 dí dy hun hwy’n fi'iw,

- "TÍ“ unig wnai:
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Bydd canu am dy ddawn,

Pan ddarffo bore a nawn,

Yn beraidd hyfryd iawn,

Byth ibarhau.

" 285. Cagfaría. (e, s, 8.)

í)

;Il

1 BOED bryn y groes, boed Calſari,

Yn uwch na’r bryniau mwya’u bri,

Can’s yno y collwyd gwaed ſy Nuw :

AC' yno rhedodd cariad pm

Yn aſon ddíſrycheulyd glir,

Yn golchi’r ffiaidd, du eí 1íw.

í Na ſoed '1m’ feddw] ddydd na nos

0nd caríad perffaíth angeu’r groes ;

Hon alwaſ mwy yn orsedd gràs :

Ar Gralfarí mae maíngc y neſ,

Yn agos at ei orsedd Eſ,

Oddiyno rhoddír hedd '1 maes.

86. Ymggsurº yn erbyn gºfid. (8, 7, 4, 7.)

1 DAN ryw anaſ maith a. Chwerw,

Dreſnodd f’Arglwydd imí'n un ;

Tymhest] octer yn ſy meddylíau,

Ac oddía11an yn gytun :

Dwy ſarwo1aeth, &0.

Dreſnodd gràs ími fyn'd trwy.

2 Etto ſy nghystuddiau Inawrion,

Sydd yn ſeddyginíaeth lym;

Ac ſe ſedr gràs iwvneuthur

Croesau b1ín yn ganu im’ ;

Mwya’ nghroesau, &c.

Mwya’ rywbryd ſydd fy nghàn..

a
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3 'Rwyf fi ar y cefnfor garw,

Yn anturio edrych draw,

Ac o gefn y don yn canfod

Tir y bywyd pell gerllaw:

Mewn addewid, &c.

'Rwyf mor agos at y wlad,

287. Ymroddiad i ewyllys Duw.

1 TYRED, Arglwydd, tyr’d yn fuan,

Dim a’m boddia tan y ne’,

Neb ond ti a ddeil fy ysbryd

Gwan, lluddedig, yn ei le :

Neb ond ti a gwyd fy enaid

Llesg o'r pydew du i'r lan;

Os tydi sy'n gwneyd im' ochain,

Ti'm gwnai'n llawen yn y man.

2 Hwyl fy enaid sydd wrth d'wyllys,

Fel y mynost mae yn bod ;

Oll o mewn ac oll oddiallan,

Ddygwydd imi îs y rhod:

'Nawr ti'm codi i'r lan i'r nefoedd,

Eilwaith ti'm gostyngi lawr;

Mae dy gerydd a dy gariad,

Im' yr un ryfeddod fawr.

3 Tyr'd rho gerydd im neu gariad,

'Run a fynech di dy hun;

Ond trwy'r cwbl cadw f'ysbryd

A'th ewyllys yn gytun:

Tros y bryniau gwn*im' gerdded

Tuag adre'n ddinacâd,

Heb un lle i edrych arno

Ond ar degwch tỷ fy Nhad.

N

(8, 7, D.)
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288, Ffarweliad. Y (8, 7, D.)

l. FFARWEL i chwi gynt a gerais,

Nid yw’ch cwmni, nid yw’ch gwedd,

Nid yw’r caríad sy’n eich calon -

Ragor na d’od at yv bedd:

Pan ddél angeu chwi‘fl‘owch ymaith,

:j r Da. i mi fod genyf Dduw;

;j lª. Ffrynd fo gydaf wedi marw,

Hwnw garaf tra f’wy’i byw.

'í_ſ‘Ffax-we1, ffarwel, 011 a gerais,

’Bwy-f fi bron a myn’d i fyd

Llº mae brodyr a chyfeillíòn

'Ne-.wydd gennyf 011 í gyd;

Etto Ind wyf fi 0nd blaenu,
. .Dctaw’fn perth’nasau yn y man;

‘ Ni ngodwn gyda’n gilydd

YR. y bore, ’n bur i’r lan.

3 ’Rwyf yn awr yn gryf i farw,

’Bwyf yn awr yn gryf i fyw ;

Er mor waned wyf i ymdrech,'

Fe goncwerodd Iesu’m Duw : ,ª

Yn ei goncwest ’rwy’n ymddirled,

Sylfaen yw ei angeu 1OCS;

Lladd fy mhechod fi mewn mynyd,

Oni edrychaf at ei groes.

4 Parodrwydd 1' farw.

1 ’NAWR ’rwy’n barod i anturio

Yn dy allu mawr dy hun,

I anturio yn wyneb angeu,

Sydd .yn gryí‘ach nng un dyn :
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. Gwaed yn lliſo ar y croesbren,

" Dynol, ſarwol, ddwyſol glwy',

Wna i’m henaid er mor waned,

Loesion angeu ſyned trwy.

2 ’Bwyſ yn ſoddlon iawn i ’madael,

Treſna’r awr, .a threſna’r fan,

0nd y'n ymchwydd yT Iorddonen,

Dal ſy ysbryd llesg i’r lan : ' '

Nàd fi suddo tan y tonau,

Pan b’o angeu’n ſawr ei rym,

’Maſael ynof yn dy ſreichiau, _

Nar’d im henaid Ofni dim. ' ~ - ª"

290. ‘ Yr ail nan.

1 PA’M ymaſael tristwc-h ynof, _' ‘ f q -.

\Vrth ſyſyrio ’mado à’r byd P iª.;"-1" .:

Pechod a chystuddiau duon, . " ¿7 y . 'ª

Welais ynddo 011 i gyd: ' Í. › ›

Ni ddaeth banner ſy nysgwyliad › ª

g'. Yma etto erioed i ben ; 7¡ - .
O na wnaethwn Yn foreuachſiYL-º’ .

Fy nghartrefle uwch y nen 1 ª ~

2 Mae nghyſeillion wedi myned -- *

Ñ Draw yn lluoedd o ſy mlaen, ‘ . ' ,

Rhai fu’n myn’d trwy ddyffryn Bacca ‘ª

- _ Gyda mi i Salem làn :

, ' Yn y dyffryn tywyll gar-w, " 7-¡ j; ‘. , vz

º *1"* Fſydd í’r lan à’u daliodd hwyj». ‘j ' - A, ~

Mae’r addewid lawn í minnau, ’ ~ ,

y Pa’m yr oſna’m henaid mwy? ,

N2

 

 

 

'P
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. Cynglzor yr Arglwydd a sazf. (Han.)

FE ddarfu pob Ofn, y gaír ddaeth i maes

O arfaeth y nefoedd, yn rym ac yn ras ;

Yr hyn ysgrifenwyd yn ]1yfr y nen,

Pwy bynag wrth’nebo, sy’n siwr ddod i ben.

Y gair a. ]efaro sy’n nerthol a byw,

Fe holltodd y creígiau pan lefodd fy Nuw ;

'Dyw pechod, ’dyw Sªtan, er cymaint eu grym,

Yn ngwyddfod y nefoedd, 0nd amwyd neu ddim.

Chwíbana fy Arglwydd ei fyddin ynghyd,

O’r dwyrain, a’r dehau, o eithaf y byd :

O‘r Aiñ't dew ’gwybedyn, gwenynen 0 Seir,

Hwy fwrddrant fy mhechod er cryfed y'i ceir.

trallod a chystudd, a gwialen a. gwae,

Gwawd, ing, ac erhdiau í gnro fy mai ;

Cajfl" engeu ei hunan i’m gwneuthur yn rhydd,

cedyl'n gadwynau cyn collwyf y dydd.

Y 010d, y gogoniant, a’r gallu O bob rhyw,

A redo fe] moroedd i enw fy Nuw ;

Y dechreu a’r díwedd O’r ddaear i’r ne’,

O rês ac 0 haeddiant ei hunan yw E’.

292, . Goluniarhyddz'd. (8, 7. D.) -

1 O IACHAWDWR pechaduríaid

Sydd a’r gallu yn dy law,

Rho oleuní, hwylia’m henaid

Dros y cefnfor gen-_w draw:
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Gad y wawr ſod o fy wyneb,

Rho ſy enaid llesg yn rhydd,

Nes i'r heulwen ddysglaer godi,

Tywys fi wrth y seren ddydd.

2 Blinais ar aſonydd Babel,

Nid oes yno 0nd wylo i gyd;

Llais telynau hyfryd Sion

Sydd yn cyson ddenu mryd :

Tyr’d à ni, yn dorſ garíadus, ,

O gaethjwed Babel ſawr ;

Ac nes b’óm ar ſynydd Sion,

Na’d in’ orphwys mynyd avnz

293. Éíomcdigaetlzau’r byd. (8, 7. D.)

1 DYSGWYL pethau gwych i ddyſod,

Croes i hyny maent yn d’od; . I‘

Meddw] ſoru daw gorſoledd,

Foru’r tristwch mwya’ ’ríoed :

Meddw] byw, ac etto marw

YW’r lleſerydd tan fy mron;

Bob yn ronyn mi ro’ſ fl'arwel,

Fſarwe] glàn i’r ddaear hon.

2 TrOſ ſy llygaid gylch o gwmpas,

P'le càſ bleser tan yr hau] P

OS á’i garu un creadur, <

Megis pe na byddai’í ail,

Hwnw’n ſuan ddjanc arnaſ,

Neu myfi Oddiarno ef,

‘ Ni chàf bleser gyd—ymgerddo

_ Ami’n unlle tan y ne’.



198 ~ HYMNAU

294. Lzeſ 3/1' Arglu-yda'. (s, 7, 6, 7.)

1 ARGLWYDD, anfon dy leferydd

Heddyw yn ei rwysg a’i rym ;

Dangos de dy lais yn gryfach

Nas gall dyn wrthsefyll dim:

Cerdd ymlaen, nefol dàn,

Cymer yma feddiant glàn.

2 Grym dy 1ef a nerth dy eiríau,

Sydd yn codí’r marw O’r bedd ; ª

Mae agoríad nef ac uffern,

Yna i’w deimlo ar dy wedd :

Gair dy rás, pur ei flàs,

’Nawr a ddetgly ’nghalon gàs.

295. Trysomu’r Graes. (M. C.)

1 NIS gall angeljon nef y neſ,

A’u doniau aml hwy,

Fyth OSOd allen werthfawr bris

Anfeidro] ddwyfol glwy.

í Dyoddefodd ªngeu dygn boen,

A gofir tra fo'r nef :

Fy nerth, fy nghyfoeth, a fy mraint,

A’m noddfa lawn Ef.

3 Mae ynddo’i hunan drysor mwy

Nag fedd yr India lawn;

Fe brynodd imí fwy na'r byd

Ar groesbren un Prydmwn.

4* Darparodd imí auraídd wisg. .

Trwy ddyoddef mamol glwy;
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A'i angeu ef a guddia'm gwarth,

I dragwyddoldeb mwy.

296. Clod i’r Iesu. (M. B. D.)

1 I'R IESU byddo'r clod

Tra fyddo bod na byd;

Efe oedd cyn y diluw mawr,

Efe sy'n awr o hyd;

Yn gyfaill ac yn Dduw

Pob llwythau, rhyw, ac iaith ;

Efe a'n harwain uwch y nen

Yn iach i ben ein taith.

2 'Does bellach ddim ond mawl,

A chanmawl fyth ein Duw,

Ein tŵr a'n tarian yn mhob man,

Efe ei hunan yw;

'Dyw pechod er ei rym,

Euogrwydd llym a'i boen,

O bwysau ddim o flaen y Tad,

At werthfawr waed yr Oen.

3 Ffarwel f’o i haeddiant dyn,

Ffarwel at ddyn i fyn’d;

Ffarwel ddoethineb a phob dawn,

F'o i natur lawn yn ffrynd:

Aeth dyn â'i allu mawr,

Yn awr i lawr yn ddim ;

Boed Iesu bellach yn mhob man

Fy nharian a fy ngrym.

297. Dysgwyliad. (8, 7, 4, 7.)

I DysgwYL 'rwyf ar hyd yr hirnos,

Dysgwyl am y bore ddydd;
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Dysgwyl clywed pyrth yn agor,

A chadwynau’n myn’d yn rhydd :

Dysgwyl goleu, &0.

Pur, yn nh’wllwch dudew’r nó .

"2 Grym ſy nwydau sy’n ſy mhoeni,

Grym f’euogrwydd a fy mai;

Methu eilwaith beidío pechu,

Eilwaith methu edíſarhau:

I’m gwaredu, &0.

O na welwn ſoreu wawr.

3 Daw, fe ddaw y wawr-wen oleu,

_Nes b’or èwmwl du yn fl'oi;

. Z‘arth a níwl yn cyd—ddíflanu,

Ac oedd wedi cydgrynhoi:

.~ Dyma’r oriau, &0.

'Wyſ yn dysgwyl ſod gerllaw.

4 Prin 'rwy’i’n awr yn oſni’r beddrod,

Tiroedd tawel ſy iachàd;

Lle calm corff i gysgu noswaith

Faith ryſeddol ei pharhàd:

Tàn adenydd, &0.

Mwyn llareiddiaſ Brenin neſ.

298. Tragwyddoldeb. ct (8, 7. D.)

1 Y MAE tragwyddoldeb êang

’Nawr yn ddysglaer O ſy mlaen,

Ac ’rwyſ finnau ſel yn darſod

A’r gre’djgaeth ſawr yn làn ;

Aeth ſy nghartreſ hwn yn anghoſ

Oer a diflas yw i gyd,

Mae ſy lle o heddyw allen

Mewn tragwyddol neſol fyd.
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2 Nid oes terfyn ar flynyddau

Yn y wlad a. welaf draw,

Nid yw myrdd o oesau meithion,

YnO’n unjg 0nd lled 11aW :

Sylwedd ydyw 011 sy’n dyfod,

011 sy’n dyfod sy’n parhau,

Pethau hyfryd, por, dígymysg,

Gàf ar fyrder eu mwynhau.

3 Yno erys fy nedwyddwch,

Heb gymysgu fyth yn un,

Digyfnewid gwrthddrych cariad,

Felly cariad pur ei hun;

’Run fydd Duw i dragwyddoldeb,

Mór 0 gariad heb ddim trai;

Fe] efe bydd fy hapusrwydd,

Ffrwd lifeiriol yn parhau.

- 299. Ymbiliau. (M. C.)

1 DYMA bechadur truan gwan,

Yn griddfan tán ei boen;

Yn methu d’od i’r fl'ynnon rad

Sancteiddiaf waed yr Oen.

2 Euogrwydd megis cenllif mawr,

Yn euro lawr fy mhen ;

Yn atte] f’enaid egwan cu

I edrych tua’r nen.

3 Aed hebio’r oriau yn ddíoed,

A'r fynyd doed i ben,

. Pan catïo caethwas angeu du

Ei godi fry i’r nen.
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4 O tyred at yr eiddíl hwn,

Sy’ er’s tridiau yn y bedd;

A dod yr Ethiop du ei liw

Yn ganaíd ar dy wedd.

5 Ti ſedri wneyd y porphor a’r

Yscarlet cocha’i ryW,

Megis yr eira ar y bryn,

A’r llian gwyn ei 11W.

ZOO. Cºncwest a chia. (6, 6, 8, s.)

1 WEL bellach tyr’d ymlaen,

Nag ofna f’enaíd mwy,

Llai grym sy’n ufl'ern dán

Na d'wyſol farwo] glwy;

Mae’r gwaed, mae’r gwaed a gollodd Eſ,

Yn uwch ei bris o fewn i’r neſ.

í Mae'r orsedd wen yn rhydd,

Aeth Magdalen ymlaen,

‘ -Manasse heſyd sy'

Yn seínio’r neſo] gán :

Mi glywa’ sv^vn, svªvn peraídd yw,

Am ddwyſo] rinwedd gwaed ſy Nuw.

3 O fewn Caersalem làn

Mi wela’ ſyrdd o saint,

Wedi diengu ymlaen

Tros ſryniau mawr eu mhaint :

Dílynaf ó] y dyrſa hen,

Er dWr a than, a llif a thòn.

4 Pe duai’r wybr wen,

Mi gana’ O hyn i maes,
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, Tra tafod yn fy mhen,

' Am effajth hyfryd rás:

Pa Ofn sy mwy P—mae’r cwmwl tán,

A’r níwl y nos, yn ledio ymlaen.

- Mwynhá'u Duw. (6, 6, 8, 8.)

1 O TYRED Arglwydd mawr,

’Does yma ddim 0nd gwae,

O eitha’r nen i lawr,

Oni cháf dy fwynhau:

Y wledd, y w1edd,‘a’m gwna yn llon, -

Yw cae] dy wel’d y fynyd hon.

2 Fe laesa'r storom fawr,

Fe laesa’r awel greſ,

Pan delo gaír i lawr

O’i Sªnctaidd enau Ef z

Duw yw efe, OS ef a, bair

Cwymp nef ac uffern at ei air.

' Erſym'ad enaz‘d qfnus am ym-wared. (8, 7, 4 7.)

1 DACW uffern yn ei harfau,

Dyma bechod yn ei rym;

Dyma f'Ofnau innau’n bygwth

N’allaf eu gorchfygu ddim :

Ga11u’r nefoedd, &c.

Tyr'd i waered, dyma’r awr.

2 Dysg y galon drist i chwerthín,

Dysg y mudan seinio càn ;

Dysg yr ofnus gwan i gludo

Ufl'ern fawr i lawr O’i flaenz

Try wylofaín, &0.

Yn ganiadau Oalfari.
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3 O na ro’i’r winwydden hyfryd

Beth o’i ffrwythau i lawenhau,

Enaid flínodd gan och’neidio,

Enaid fiinodd gan dristàu:

Deued bellach, &0.

Deued blodau, deued hàf.

303. Gogºm'amt y Grºes. (6, 6, 8, 8.)

1 MAE enw Calfari,

_ Fu gynt yn w’radwydd mawr,

Yn ngolw‘g f’enaid cu

Yn fwy na’r nef yn awr :

O dedwydd fryn! sancteiddiaf le,

Dderbyníodd ddwyfol waed y ne’ !

2 ’Rwy’i’n caru’r hyfryd awr,

4 Mi gara'r hyfryd le,

Mi gara. bren y groes

Orweddodd arno Fe :

Dyma _fy Nuw, dyma. fy mhen,

Ag 011 a. feddaf ar y pren.

3 Ffarwel deganau byd,

Mae’ch blodau hyfryd iawn

011 yn diflanu ’nghyd

Ar Galfarí brydnawn:

Mae da, mae dyn, a maint eu grym,

Yngwydd y groes yn myn’d yn ddim.

304. Pwysº ar Gris!. (8, 7, 4, 7.)

1 TI, fy Arglwydd, a’m cenedlaist,

Gwaith. dy fy fysedd wyf i gyd ;
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Pob gwythien bach, pob asgwrn,

Riſwyd yn dy arſaeth ddrud :

Dal fi ſynu, &e

Hebot ti ni allaſ ddín'l..

í Cofia’th boenau ar Galſaria,

Cofiaí ti gario'r groes,

Cofia gur yr hoelion llymion,

Cofia’th chwerw angeu loes :

Rho imi heddwch, &0.

Rho imi’r neſoedd er eu mwyn.

3 Er dy ſod di heddyw’n eistedd

Yn ngogoniant neſ y neſ,

Mewn goleuni mor ddysgleiried,

Na ellir nesu ato eſ:

’Rwyt yn edrych, &0.

Ar d'anwylaſ yn y byd.

4 Dyma’th gariad, dyma’th briod,

Heddyw’n griddſan O dy flaen ;

Tros ein henaid y dyoddeſaist _

Boenau megys uffern dan: I

Ti yw’r cwbl, &0.

Heddyw ſeddwn yn y byd.

305. Meddyliau ofer. (8, 7. D.)

1 vFY meddyliau sydd yn hedeg,

Weithiau i’r dwyrain, weithiau i’r de,

Treilio’m dyddiau gwerthſuwrocaſ,

Rywle’ mhell Oddiwrth y ne’;

Lleng ’n01 lleng Olynol ganlyn,

Ynoſ 0 ſeddyliau gau,

Heddyw’n newid, ddoe yn drysu,

Ddoe a heddyw yn parhau.
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2 Bryniau maith uwch pwys O wagedd,

Am un meddw] nefo] pur;

Mwy yw’r Aipht 0 flaen fy ngolwg

Nag yw’r Ganaan nefol dir :

O amseroedd, deuwch bellach,

Coded haul, a. gwawried dydd,

I’r cadwynau prês a haíarn

Sy’ am f’enaid fyn’d yn rhydd.

3 Ti—¿sgrifenaíst gynt ar gerig

Ddeddfau cywir, sanctaidd pur,

Nid anhawsach it’ ’sgrifenu

Etto ’nawr, ar galon ddur ;

Os buost farw tros un ffiaidd,

Aflavn, Arglwydd, fe] myfi,

O na àd fi fod yn estron

I rasusau’r nefgedd fry.

_ Gwerthfawr waed Crist. (8, 8, 8.)

1 Y PENAF drysor heddyw yw

‘ O fewn y nefoedd, gwaed fy Nuw,

Holl sylwedd y caníadªu i gyd:

A dyma’r gwaed a. roddodd Iawn,

I ddwyfol ddigter perffaith lawn,

Fy hedd a’m cysur yn y byd.

í Am iddo farw ar y bryn,

Ca’dd f’enaid bach ei gànu’n wyn,

A’i dynu O’i gadwynau’n rhydd:

We] be]1ach.ta.n ei Meddíant Ef,

Fe] cysgod cedrwydden greſ,

' Gorphwysaf mwy yn ngwres y dydd.
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245. Ar yr un testun. (8, 8, 8.)

.1 PA’M ’roſnaſ dew gymylau’r nos,

Ffo, ſ’enaid Oſnus, at y groes,

A gwel hi' drosti 011 yn waed:

A dacw’r man mae 11awenhau,

Pan b‘O cystuddiau’n amlhau,

Y noddfa dreſnwyd gan ſy Nhad.

í Bu griddſan caled arno Eſ, - º'

Nes crynu'r ddae’r a duo’r neſ, '

Nes rhwygo’r creigydd serth yn fríw ; —

Gríddſanodd Eſ, dyoddeſodd wae, \

Fe] gallwn innau lawenhau,

A hoffi ſyth a charu’m Duw.

308. Gqfal Rhagluniaetlz. (e, 7, 4, 7.)

Ó

1 BOED ſy mywyd 011 yn ddíolch,

Dim 0nd djolch yw fy 11e ;

Ni wna gwaredígaeth ragor

I greadur ís y ne’:

Gallu’r nefoedd, &0.

Oedd a’m dalíodd i i’r lan.

2 Ar y dibyn bu’m yn chwarae,

Lawr ped aethai’m henaíd gwan,

Nid oedd bosibl ími godi

Fyt-h O’r dyſnder hwnw i’r làn :

Iesu, Iesu, &0. -

Tí sy’n treſnu 0]]_dy hun.

3 Rhaid oedd bod rlíagluniaeth ddystaw,

Rhaíd oedd bod rhyw arſaeth greſ,

A r:

* A

-
.

if" 'º'

.ſ
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Yn fy rhwymo, heb im wybod,

Wrth golofnau pur y nef:

O ragluniaeth, &c. -

Ti sy'n trefnu ddaear faith.

309. Gofal Rhagluniaeth. (8, 7, 4, 7.)

I RHYFEDD, Arglwydd, yw'th ddoethineb,

Rhyfedd, Arglwydd, yw dy rym;

Nid oes îs y nef luosog

All dy wrthwynebu ddim:

Try’r gre'digaeth, &c.

* Ol a gwrthol wrth dy air.

-- :

2 D'air sy'n gwneyd y byw yn farw,

Eilwaith gwneyd y marw'n fyw;

- D'air a grëodd ac sy'n cynnal

Lluoedd natur o bob rhyw:

Ti dy hunan, &c. *...

Ydyw bywyd maith y byd. *

-

3 Nid oes geny'i ond dysgwyl wrthyt;

Gwynfyd a gai dy fwynhau :

Ynot ti y mae fy nhrysor,

Trysor bythol i barhau:

Na âd imi, &c.

Edrych byth ond tua'r nef.

310. Perffaith gariad yn bwrw allan ofn. (8, 7. D.)

1 ER fod angeu yn fy mygwth,

. Er fod angeu'n fawr ei rym, .

Er fod pechod câs o'i ochr,

Sina'n dywyll ac yn llym;

* *

*

- - –
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Duw sy'n fwy na. nef nao uffem, .

Mwy nag angeu, mwy na'm bai,

Mi nid OfiIaf fyrdd‘ 0 honynt, -

Os cáf fynyd O’th fwynhau.

2 Mae dy gariad uwch pob ofnau,

Mae’n dy gariad dori ’mlaen

Trwy afonydd dyfnion geirwon, .,

Tros fynyddau a. thrwy dàn;

Caru gonera. fy mhechodau, ' _ ’

Ñ Caru ddal fy enaid gwan, '
ſiª EI‘ pob dim a g'uro amaſ,

Yn gadarnaf un i’r lan.

3 1 1. Daz-fm¡ a ¡2/7012 pct/z. (8, 7, D.)

« 1 ’RWYF yn darfod ag wy’n weled,

Mi ddarfyddais heddyw à ;.

’Rwyf yn twymno at yr Iesu, ‘ '

Oeri ataffi fy hun; Y. 7 Ñ

Mi Oddefaf Wg a chariad, ‘²‘ * 7

Erlíd adgas neu fwynharu;

AC mi áf i fynydd Sion , .

Heb fy Siomi gan y ddau.

2 Dringaf fynu i’r balmwydden, ’ ſi '

Mi gáf fwyta’r sypiau pur;

Sy’n digoni Thai anghehus,

Pererinion Salem dir:

Mi gàf weled gwlad addewid,

Sydd yn llifo 0 1aeth ÏnIêI;

Mi gàf fyned i’w Inedd-iannu, '

ÉDoed y croesau pena' ddêl.

‘ O
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3 12 . Y ¿bg'èmiªhé a ddatguddir.

‘1 PAN b’o glaswellt gwyrdd y ddaear

Wedi -methu d’od i‘r lan,

Pan b’o tegwch natur éang

Wedi darſod yn mhob man;

Mi gàſ wlad, hyfryd rád,

Faith dragwyddol ei pharhàd.

2 Fe agorir imi yno

~ Byw amrywiaeth faith heb ri’,

O ddirgelíon na ddeallir

Heddyw ar ein daear ni :

Cariad rhad yn y Tad,

A ddatguddiwyd yn y gwaed.

3 Fe amlygir rhyW ogoniant

7 ' Na ddeallodd calon dyn,

5)!

Yn yr iachawdwriaeth éang,

Dyſais Duwdod mawr ei hun :

Ar y llawr, neb yn awr,

Ni all ddal ſath bethau mawr.

4 Pa mor ddwyſol, pa mor hyfryd,

Pa‘ mor Orſoled'dus ſydd,

,,1 _ Pan tyw J gyntaf allan

un».

, 1 '_ï" OFER imi wel’d y ddaear

Foretxágwyddoldeb ddydd l \

Cae] mwyhau heb ddím trai,'

Bethau bellach ſo’n parhau.
 

—' Heb Dduw, lle() ¿dim,

Yn egino’i begin grawn,

8 ~’_ ..Rªi-’44,_

( 7 la 67 7')

AAA—Q.



WILLIAMS 211

Oſer imi wel’d yr heulwen

Fawr yn estyn ei~phrydnawn ;

Ofer imi we1’d y blodau

Yn datguddío’u hyſryd ]iw,

Tra. b’o neb rhyw un creadur,

Yn cysgodi gwedd ſy Nuw.

2 meel, Arglwydd, á. phererin

Sydd yn teithio tua. thre,

Ag a. flinodd ar y ddaear,

Heddyw’n brefu am y neª; ›

Ty’red heulwen glír'ddysgleiriaf,

Ni saiſ cwm‘wl ]le b’O’th rás,

Storom greſ a dry’n dawelwch

Fe] y ga110m rodio í maes.

,ſi 3 14. Wyneb Duw. '

1 O PA bryd càf we1’d dy wyneb, ~ ›— {b

011 yn heddwch, 011 yn ràs, ſi' '-ſi' ct ct

Heb un pechod- yn fy nglwyfo,

Nac yn ddírgel gaIiO’r maesï;

Heb ſod rhyngoſ len a’r hWyd,

Nac un ysbryd marw‘ syth, - -›

Heb un waedd yn ſy nghydwybod,
0nd tangnefedd pur dilyth! ~ ſi

² Bryd. càf wel’d y tir dyïnunol, -

Hyſryd baxadwysaidd wlad, \_

Lle mae brodyr imi filjwn, ~ {cif ~

q Lle mae Mhriod, ]1e mameN~].'^1zï.c1¿z¿v
L1e Cáf orphwys o ſy llaſnr, ſi . ’ ‘

Lle càf wellafm dwfn friw, ' ,-.~

z A chao] gwledd dragwyddol gyson, ’ . . ¿ ¡

' - ª Fry yn ngwrnni’m Tad a’m Duw 1 -ïª *v -,- ~

í - 02
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315. Edrych ar Iesu. (M. C.)

1 IESU, dyſyrwch ſÏenaid drud

YW edrych ar dy wedd ;

Ac mae ]]yth’renau d’enw pur

Yn ſywyd ac yn hedd.

í A than dy aden dawe] bur

’Rwy-ſ yn dymuno byw,

Heb ymbleseru ſyth mewn dim

0nd caríad at ſy Nuw.

3 Dymunwn yma dreulio’m hoes,

O fore hyd brydnawn ;

L1e cawn I wylo cariad pm‘

Yn ddagrau melus iawn.

3 Dyddcmwch yn Nglzrz'st. (M. :)

1 MELUSACH nag yw’r diliau mê]

4 Yw mynyd o’ th ſwynhau:

Ac níd oes genyf bleser Sydd

0nd, hyny yn parhau.

í A phan y syrthio sêr y nen

Fe] ffigys ir i'r Hawr,

BYdd ſy nyddanwch heb ddim trai

' 011 yn fy Arglwydd-maWr.

3 ’Does gyflwr tan yT awyr làs

ª ‘ ' ’BWyſ ynddo’n chwennych byw,

› 0nd ſy hyfrydwch ſyth gaiff ſod

‘ O fewn cynteddau’m Duw.

4.1‘ ’Does genyf 0nd dy a11u mawr

- I’m nerthu ſyn’d ymlaen ;
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DY iªºhªWdWfiªºth yw fy ngrym, ;_; ª

FY ngOncwest a. fy nghàn. , ,

317. Y Gwz'ndy.—CAN. ii. 4, 5. ‘ (M. C.)

1 O HYFRYD wleddoedd Canaan wiw,

Gwleddoedd sychedig raí;

L1e y cawn yfed gloéw W111,—

nynnonau sy’n parhau.

. 2 Ac yn ei windy ni gawn fyw,

Ac yfed nefol hedd ; .

Ac ymbleseru yn nhegwch pryd

Ei ddwyfol ddynol Wedd.

‘ f3 Ei faner gadaru trosom fydd,

Sei' cariad marwo] glwy’ ;

Cariad heb ddarfod ac heb drai,

I dragwyddoldeb mwy. ~

318. Ez' law aswy sydd danfy‘mlïan. ſ ª
… Ñ, 1"

 

1 EI aswy law sydd dan fy mheÏ

Ni thyn m0 honí yn 01;. lª

A fy nghofleidio mae à’i dde’ ª Ñ.

’Rwy’n gorwedd yn ei g01.' ‘, y

2 Ac mi dynghedaf bawb O‘r hyd', '_j ‘ Í_

Pob pleser is y nef, ‘ ~ ª ‘ "

Na f’ont i ddiffodd mwyach byth ,

Mo’i Ysbryd Sªnctaidd Ef. ‘

3 Eisteddaf tan ei gysgod Ef,

A’i ffrwyth sydd felus iawn ;

Ac yma treulíaf ddyddiau f’oes

Mewn Piªr' ddedwyddwch llawn.

 

 



214 HYMNAU

3 1 9. nymwn a' bechod ac aflendz'd. (8, 7, 6, 7.)

1 ER nad ydwyf 0nd anifail

Aflan iawn er pan ce’s fyw,

Etto mwy na’m h011 aflendid

Yw cyfiawnder maith fy‘ Nuw:

Yma mae ffrwd ddídrai,

Sydd yn golchi pob rhyw fai.

2 Pe b’ai ’mhechod fel y porphor,

Ac yn pwyso’r bryniau mawr,

A’u rhifedi hwynt mor amled,

A rhifedí gwlith y wawr ;

Dwyfol waed rydd lanhád,

Cyflawn feddyginiaeth ràd.

3 Yn y domen ce'st fi ganwaith,

Yna eilwaith de’st i’m hol:

Golchaist f’enaid O’i ffieidd-dra,

A chymeraíst fi’n dy gól:

Neb 0nd ti, Arglwydd cu,

A11’Saí Olchi euog du.

4 Minnau bellach a obeithiaf,

Gobaíth a all estyn f’oes ;

Gobaíth wedi ei sylfaenu

Ar och’neidiau pur y groes:

Yma’n rhad càf iachàd,

Bythol heddwch a rhyddhàd.

320. l Iaum ac eíríaladh Cris!. ‘(M. H.)

1 PECHADUR wyf, da gwyr fy Nuw,

Llawn o archollíon o bob rhyw ;
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Yn byw mewn eisiau 0 waed y groes

Bob mynyd awr o’r dydd a’r nos.

2 Ynghanol cy'ſyngderau caeth,

A myrddiwn 0 ofidiau maith ;

Gàd imi roddi pwys ſy Inhen

I orphwys ar dy fynwes wen.

3 O cofia fi ger bron y Tad,

A dangos iddo werth dy waed;

O dadleu ’nawr ynghanol ne’,

I ti ro’i’th ſywyd yn ſy lle.

4 O cadw fi’n dy góſ bob awr,

Wrſh eiriol yn y neſoedd ſawr;

Dwg f'enw yn llythrenau llawn,

O flaen y ſaingc yn éon iawn.

5 Gàd imi dreulio nyddiau i gyd,

I edrych ar dy wyneb pryd ;

Dyſyru’m hoes o awr í awr

I garu ſy eiriolwr mawr. ¿Ñ

,_.

321. Rfiad rá's. ct (Mi H.)

l WRTH wel’d ſy hun yn ngoleu gràs,

A gwel’d pwy wyſ, p’le d’es i maes,

Mae’m taſod hyſ yn myn’d yn ſud,

A minnau’n gwaeddí, gràs i gyd.

‘.1 Pan o’wn yn gorwedd yn fy ngwaed,

Edrychodd Duw o’r neſ yn rhàd ;

A d’wedodd, “ Yn dy waed bydd ſyw ;"p

Bho’ſ iddo glod, ſy nyled yw.
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3 Bendigaid ſyth f‘o enw Duw,

’RhWn wna-eth ſy enaíd marw’n fyw;

Ac a’m cyfododd fe] o’r bedd,

I gae] mwynhau ei ràs ají hedd.

322. ' Byr ysgafn gystudd. d _ (8, 7.)

1 OS yw’n gofidíau yn'y byd ~

I bara hyd y diwedd,

O fewn y neſ fe dderfydd hyn,

TrOír tristwch yn orſoledd.

2 ‘ P0 ſwyaſ gawn O wrês y dydd,

Mwy yno ſydd ein molíant;

Cawn yn 11e cystudd byr a dwys,

Dragwyddol bwys gogoniant.

3 Pryd hyn pereiddia Duw O’r bron,

H011 ddyſroedd Chwerwon Mara ;

Pryd hyn y‘ try pob chwerw nant,

Yn Win i blant Jehofa.

323. Yr ardalºcdd lzyfryd. '(8, 8.)

1 F’ENAID cred, anghofia’th adſyd,

Edrych i’r ardaloedd hyſryd ;

Hed O’r byd, sy’ mron afth orfod,

Y mae gwleddoedd iti’n barod.

2 Dacw’r gwledydd hyſryd helaeth,

Roddwyd imi’n etiſeddiueth‘;

L1@ mae daríad pur yn ijo,

Tros ardaloedd gràs heb flíno.

3 Dacw’r wlad càf fi deyTnasu

Gyda’m hanwyl briod Iesu *
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Gwledda O’i garíad, gwel’d ei wyneb,

I ddiderſyn dragwyddoldeb.

Ca-nz'adau y Sªint. (8, 8.)

1 ’RWYF yn clywed myrdd 0 seíntíau

’Nawr yn canu eu telynau,

Ac yn taxo’r ſwyn Hosana,

Dechreu anthem pen Calfaría.

2 Dengmil o delynau’n canlyn,

Càn neſolaidd, bur, ddjderſyn;

Y cerubiaid gyda’r seintiau,

Yr un sylwedd eu caniadau.

3’ O na ſedrwn innau ddringad

HaInIer gynted à’m dymuniad;

Mi awn gyda’r awe] hyfryd,

Maes o’r byd i dir’ y bywyd.

325. Presenoldcb Orist. (8, 7, D.)

1 GWEDD dy wyneb sy’n rhagori

Ar drysorau’r India draw;

Mae awelon pur dy gariad

Yn dwyn gwobr yn eu llaw:

Perffaith bleser heb ddim diwedd,

Perffaith gysur heb ddim trai,

Yn y ’stormydd mawr cyndde'm'og,

Yw yniunig dy fwynhàu.

2 Dere gyda mi trwy’r ſyddin,

Gyda mi yn erbyn 1]1_1,

Yn dy enw mi gonewaraf

Bawb sy’n sathru d’enw cu:
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D’enw dí a -faeddodd angeu,

Faeddodd uffern fawr ei grym ;

Ni wyneba cnawd a phechod

Bellach mo dy enw ddim.

326. Pªham y’tlz ddarostyngir f1/ enaíd. (8, 7, 4, 7.)

1 F’ENAID egwan paid ag ofni .

Bod rhyw ddrygau mawr gerllaw ;

Ofní gwyntoedd 0er y gogledd,

f Ofni gwynt y dwyrain draw:

Oſní’r cwbl, &0.

Ac heb achos Ofní’n bod.

2 Newydd mawr, a newydd llawen,

Newydd gwir, a newydd rhàd,

Sy’n marchogaeth ar y cwmwl,

Goleu draw, o dy fy Nhad: ª

Fe faddeuwyd, &0.

Beíau ríf y Sêr i mi.

3 OS daw ffiangell, os daw gofid,

Trwy ragluniueth bur fy Nuw;

Hyny fyth ni ladd fy enaid,

Cadw’m calon wna yn friw:

Bydd ei fflangel'l, &0.

Yn y diwedd fel y gwin.

327. leªdd aplzechod ac qfnau. (8, 7, D.)

1 ’RWYF yn ymladd, ’rwyf yn methu,

00111, ac yn cario’r dydd;

Cwympo, codí, cae] f’archo11i,

Ac archolli rhywrai’n brudd:

.,1~
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Mae fy meiau’n gwneyd i’m riddfan,

Hyn fy ngyra am íachàd ;

Oni ba’i mai ni welai f ’enaid

Bris tragwyddol ddwyfol waed.

2 ’Rwyf yn Ofni croesau trymion,

Ofni ymladd à fy mai ;

Ac yn Ofni O’r tu aralÏ

I fy mhechod í barhàu;

Aed dy gariad ag e’n chwilfriw, '

Golwg ar dy angeu loes, ª

erel’d dy draed ajth ddwylaw tirion,

Tan, yr hoelion en‘ y groes.

328. Cyfrwysdra gelynion. .. (S, 7, D.)

' 1 MAE gelynion yma’n llechu,

Wn í bryd daw’r 11ew i maes,

Ac y rhua amai’n greulon,

Bygwth llarpio’th ofnus was;

Eirth, llewpardíaid, seírff, gwíberod,

Yn cytuno i’m lladd yn un;

Nid Des dim a geidw f’enaíd,

0nd dy allu di dy hun.

2 Weithiau arall fe ddaw gelyn,

Ac a’m dena’n ddirgel iawn,

Mi heb wel’d mai gelyn ydoedd

- Nes O’r ffordd fy nwyn yn llawn ;

Yna mi ga mriWO’n chwilfriw,

Rhwng fy ngofid a fy chwant;

Iesu tyred, arwain f’enaid,

O'r aníalWOh yma i bant..
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3 Gwna fi’n 01eu i wel’d y llwybr,

- Dal fi’n union ar fy nhraed,

N’àd un gelyn i fy nhwyllo

Fyth Oddíyma i dy fy Nhad:

Rho gadwynau am fy natur,

Rho ryw fustl ar fy mai,

Ar y fl'ordd yn union, union, ,' *

Dysg tra bywyd, fi i barhau.

329. Heddwch cydwybºd. (8, 7, 4, 7.)

1 RHO gydwybod wedj chànu

' ’N beraidd yn y dwyfol waed;

Cnawd a natur wedi’u maeddu,

Clwyfau wedi cael iachàd x

Minnau’n aros, &0.

Yn fy ninas fore a hwyr.

2 Rho fy nwydau fel cantorion,

011 yn chwarae’u bysedd cun

Ar y delyn sydd yn seinío

Enw Iesu mawr ei hun:

Neb 0nd Iesu, &0.

Yn ddyfyrwch ddydd a. nos.

3 Gwna ddystawrwydd ar ganiada-u

4 Cràs afrywiog hen y byd,

Diffodd dàn cynddeiriog nat-ur,

Sydd yn difa. gràs O hyd:

Fel y gallwyf, &0.

Glywed pur ganiadau’r nef.

4 Dychwel im’ gysuron gloew_

Fel y dyddiau goreu erioed,

'A
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Gàd im’ gerdded fe] yn fachgen,

Etto unwaíth wrth dy droed:

A chael aros, &0.

Tan dy gysgod nos a. dydd.

330. Brysio at ddyfodíad dydd DmZ. (8, 7)

1 YR. amser bellach, O na b’ai,

I’n Harglwydd ninnau ddyſod,

O’r neſoedd wen ’mhlíth Sªnctaidd ]u Z

Càf finnau ei gyſarſod. '

2 Pan ddê1, daw’n ogoneddus iawn,

Yn gyflawn o ddysgleirdeb ;

Tyr allen ei Oleuni rhydd,

Oedd gudd er tragwyddoldeb.

3 We] dyma’r pryd y cenir 010d,

Na. chlyw’d erioed ei gymhar ,

Angelion a seraphiaid pur,

A’r seíntiau una’u llafar.

33 1 . P Benditlzion rkad. (llau.)

YN rhad y mae’n dyſod bob bendith a dawn,

Fy mwrdd yn gyſoethog, a’m cwpan yn llawn;

A gwisg i’m cynhesu, fy annedd a’m tán,

Fy einíoes a’m hiechyd, ’ddiwrth f’Arglwydd y' '

' maen’.

Yr awyr sy’n dyfod o wybr fy Nér, l

A’r dyfroedd i yfed, O’i ffynnon yn bêr ;
Y tán o’r wybrenau,—y moroedd act’r tir,

Sy’n d’od o rad gaIiad ſy Arglwydd yn wir.

Ond mwy na’r bendithion tymhoro] gerllaw,

Yw’r rhaí sydd yn perthyn í’r alnser a ddaw ;
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Yn rhad a ddechreuwyd cyn amser erioed,

A bery’n rhad etto tra’r neſoedd yn bod.

332. Mºrdaz'th y Crístíºn. (M. C.)

1 ’BWY’N morio tua chartre'm Nêr,

Rhwng toſiñau maith yn byw;

Yn ddyn heb neges dan y sêr',

‘ Ond ’mofyn am ei Dduw.

2 Mae’r gwyntoedd yn fy nghuro ’nol,

A minnau ’dwyf 0nd gwan;

O cymer, Iesu, fi’n dy gol,

Yn fuan dwg fi’r lan.

3 A phan fo’n euro ſ’enaid gwan,

Elynion fel y sêr; .

, Dyrchafa’m hysbryd ]lesg i’r Ian,

I ſynwes bur fy Nêr.

333. Iaclzá’d trwy glez'siau Criet. (M. C.)

1 BOED dyoddefiadau pur y groes,

Fel Olew i’m hiachau;

Griddfanau dyfnjon angeu loes,

I’m rhoddi i lawenhau.

2 Marwolaeth fy Ngwaredwr mawr,

Yn 'fywyd pur i mi;

Fe] gallwyf roddi’m h011 i lawr

'Yn góf am Gralfari.

3 Mae’r hau] yn ddysglaer yn y nen,

Cyfiawnder dwyfo] ddyn ;

Ac mae’n tywynu’n hyfryd iawn

Ar bob drylh'edig un.
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Pan cefais ryddhád,

Trwy werthfawr waed fy Nuw,

Ei gariad oedd yn ,felns bràf,

A’i guru wnaf trw’i

3 A thyma’r cyntaf bryd

Yr aeth y byd yn ddim ;

A ch0110dd híthau uffern fawr

(O hyfryd awr! ) ei grym:

Fy enaid aeth yn rhydd

Pan ddaeth y dydd i ben, -

Ni all cadwynau ddala awr

Tros arfaeth fawr y nen.

338 . Ffrwytlzau’r Efengyl.

1 ’RWY’N edrych drw’odd draw,

Yn dysgwyl gwel’d gerllaw

Addewid bur, ~

Yn esgor ar ei dawn,

Sylweddo] hyf’ryd iawn,

Sef cariad perffaith 11awn,

A heddwch gwir.

2 Pan neso’r haul ymlaen,

Fe dyf y 11ysiau màn,

Eginau’r nef;

Grasusau hardd ei 1]_iw,

, Ffi‘wyth angeu loes fy Nuw,

Anwyla’ ’ríoed eu rhyw,

Genhediodd Ef.

3 Mae gwyliau’r hyfryd wlad,

Gwledd iachawdwriaeth ràd

Efengyl gràs, 

P .‘ '.

(6, 6, 4.)

_SV

ª
.
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A’í hadsain dwyfol drud,

Yn gydsaín hardd ynghyd,

’Nawr hyd eithafoedd byd

Yn swnío maes.

- 4 Fe glyw yr Indiaíd draw

’R efengy] maes 0 law,

Yn eitha’i grym ;

DaW cyrau pella’r byd,

Yn ddu a gwyn í gyd,

I’w golchí yma ’nghyd,

Nid oedant ddim.

339. Yr Arglwydd sydd rzfctelwr. (8, 7, D.)

1 GWEL fi, Arglwydd, wedí’m baeddu,

Gan elyníon cyfrwys lu,

Y rhai beunydd yn chwanegu

Nerth a chynddeiriogrwydd sy’ ;

Curo ar y dde’ a’r aswy,

Temtasiynau fawr a màn,

Tyr’d i lawr, Dywysog cadarn,

Nid oes dim a saíf o’th flaen.

2 Dim 0nd iti dd'od i'r rhyfel,

Y gelynion 011 a ffy ;

Mae dy bresenoldeb dwyfol

Yn dychrynu ufl'ern ddu:

, Ni saif pechod, ni saíf chwantau,

',. Ni saíf pleser is y nen,

Mwy na niw] 0 flaen y gwyntoedd,

O flaenTywysog nefoedd wen. U

› ,

 

Noddfa a nerth mewn cgfyngder. ¿Dig, 7. D.) *

l ATAT, Arglwydd, tro’f fy wyneb,

Ti yw’m hunig noddfa lawn,
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F..., ‘4

Pan f’o cyfyngderau’n gwasgu,

Cyfyngderau trymion iawn 5

Dal fi fynu’n ngrym y tonau,

’Does 0nd dychryn ar bob llaw,

Rho dy help, Dywysog bywyd,

Nes i’m lanío í’r ochr draw.

2 Neb ís nef 0nd ti dy hunan

Ddeil i fynu f’enaid gwan, '

’Rwy’n diystyru’r 11011 grê’digaeth

Fel peth diddím tlawd a, gwan:

Ac OS ti ro’i dy fendithion

I mi’r annheilyngaf ddyn,

Ti ga’i ’n01 y cwbl roddaíst

I dy fynwes làn dy hun.

. C'wbl ymrºddíad z' Dduw.

1 TI gai mywyd, ti gai f’amser,

Ti gai’m doniau o bob rhyw,

P’Odd y meiddiaf gadw mymryn

O fendithion put fy Nuw P

Ffrydia’r nefoedd wen i waered,

Tyn gareharor caeth i Inaes,

Fe gaiff neſ a. daear glywed

º Adsain gwaredigol ràs.

2 Ac am hyny mí ymdroaf,

’Nawr y’ngallu mawr y neſ;

Mae pob llwybr wedi’i gauad,

Ond y llwybr ato Ef :

_ Mae allweddau nef ac uffern

Wrth ei wregys Ef ei hun;

Ato ’raſ yn mhob caledi,

, Ceidwad y truenUS ddyn.

,y

,M .' P²

I

-sï.

11;-.
,,

‘Á

(8, 7, D.)



228 l HYMNAU

342. Mae qfe’n dyfod gyda’r cymylau. (2, 8.)

1 FE ddaw

'A1' y cymylau maes o law,

I raí er dychryn mawr a braw,

Y’mhell uwchlaw dychymyg dyn ;

AC yna barna’r ddaear faith

Yn o] y gwaith a wnaeth pob un.

2 Heb gêl,

Pob ]lygaid yno’n làn a’i gwêl

Yn ei ogoniant pan y dêl,

Fe rydd ei sêl‘aI; blant ei Dad;

O deuwch fendigedig rai,

Rho’w’d yn ddilai iwch deyrnas ràd.

343. Dyfaís grá’s. (2, B.)

1 NYNI ›

Mewn cydsain à’r angylaidd lu, -

A folwn Dduwdod un yn dxi

Am ddeais iachawdwriaeth ràd;

Yn aWrnid .oes o fe'wn y ne’,

, Ddim dal yn ble 0nd dwyfol waed.

*2 O pwy
A11 chwilio dyfais dwyfolv glwy,

Sy’n anchwiliadwy 71101101 t'rwy,

Bob rhªn 0 honi 011 i gydP_

Dyfnderau maith ei gariad Ef,

Ddadseinia’r neſ pan ddarffo’r byd.

3 ’Does dim ,

O tan y neſoedd ſaWT o rym,

I’m dal i’r lan tan gystudd Ilym,
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0nd cariad pur ſy Arglwydd eu; '

A hwn a’m nertha fyn’d ymlaen,

Trwy ddv^vr a than i’r nefoedd fi'y.

344. Yn ddiºddefqar mewn cystudd. (8, 8, 8.)

1 A RAID i gystudd garw’r groes

I ganlyn f’ysbryd ddydd a nos P

Os rhaid, gwna fi yn foddlon iawn ;

Tan ganu gwna imi fyn’d ymlaen,

Sef canu yn y dv^vr à’r tán,

O fore mywyd hyd brydnawn.

“2 Mae brodyr imi aeth yInlaen,

Trwy ddyfnach dWr a phoethach tán,

Ac etto gorchfygasant hwy;

’Dyw’r dyſroedd aethum trwyddynt ddim,

Mewn ]led, a dyſnder, nerth a. grym ;

Paham yr Oſnaf finnau mwy P

Happusrwydd yn Nghrist. (8, 7, D.)

1 IESU hawddgar, ’rwy’n dy ddewis;

Nerth i ddílyn ó] dy droed ;

Yna caiff ſy enaid hedeg

I’r happusrwydd uwch y rhód : ‘ ,
Tra f’om pridd yn ymgymysgu ſi

A’r hyn gwnaethpwyd eſ ryw Ñbryd,

Llewyrch wyneb Duw ddysgleiria

Banau ſ’enaid 011i gyd.

2 \Vedi’m golchi Oddiwrth sorod

Pechod ffiaidd drwg ei ryw,

Fe] drych goleu, i dderbyn delw

H011 sancteiddrwydd pur fy Nuw:
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b

Ni raid teíthío’r ddaear mwyach

Ymhlíth pryfaid gWael y 11awr,

0nd dysgleirio ’mhlith myrddjynau

Grylch yr orsedd fe1 y wawr.

346. Dysgeídz'aeth Crist.

1 O IESU mawr, y meddyg gwell,

Gobaith yr h011 ynysoedd pell,

Dysg fi i seinio byth dy glod,

'Mai dígyfnewid wyt eríoed.

r: 2 O hoelia’m meddwl ddydd. a nos,

- "Ïª‘Ïª’Crwydredig, wrth dy nefol groes,

A phlana’m hysbryd yn y tir

Sy’n Hifo O lawenydd pur.

‘ 3 Fel b’O fy nwydau drwg yn lán

Yn cae] eu difa à’r nefol dàn;

A chariad yn melysu’r groes

Trwy edrych ar dy farwol loes,

347. Hunan-fflez’ddiad.

1 ’RWY’N edrych arna’i’m hunan

A rhyw gasineb mawºr,

Mwy diddim, mwy disylwedd,

Na. phryfaid màn y 11awr;

’Does 0nd yr Aberth hwnw ’

Wnaed ar Galfaria fryn,

A’m créa 011 O newydd,

A’m cana 011 yn wyn.

2 Ni fuasai genyf obaith

Am ddim 0nd fflamau syth,

Y pryf nad yw yn marW

A’r t’wllwch dudew byth,

ª,

(M. H.)

(7, 6, 13-)
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Oní buasai í’r hwn a hoeliwyd

Ar fynydd Calfari,

O ryw anfeidrol gariad

I gofio am danaf fi.

348. Hunan-ymwadiad. . (7, 6, D.)

1 YN natur fy ngweddiau,

A’m dy1edswyddan, mae

Bhyw fryniau o anghredíniaeth,

Rhyw fór 0 lwfrhau ;

Y weithred ga’dd ei chamnol

Yn uchel iawn gan ddyn,

Mae borf o lygredd ynddi

I’w gwel’d i mi fy hun.

2 Am hyn ’rwyf yn ymwadu

A’r cwbl yn gytun,

Pob cylch O ddyledswyddau,

Goreudeg hardd eu 11un;

Yn angeu’r groes yn uníg

Mae’m híachawdwríaeth lawn,

Ac am y groes mi ganaſ,

O fore hyd brydnawn.

3 Myfi abertha’r cyfan

Yn union i dy waed,

A thyna’r balm Oddiwrtho

’Rwy’n dysgwy] cae] iachàd ;

Nid oes i’w gael yn unman,

Dan heulwen fawr y ne’,

dem ag all faddeu pechod

Yn unig 0nd Efe.
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34:9. Duw a digan. (8, 8, 8, 6.)

1 N1D oe 0nd f’Arglwydd mawr ei ddawr

A leinw f’enaid bach yn llawn,

Nis gallwn ddala mwy pe cawn,

Mae Ef yn ddigon mawr ;

A digon, digon, digon yw,

Dy bresenoldeb hyfryd gwiw,

Yn angeu ceidw hyn fi’n fyw,,

A boddlon wyf yn awr.

2 Wel fl'owch ar ffrwst bleserau i gyd,

Díflenwch holl wrthddrychau’r byd,

Na bo’ch gael effaith ar fy mryd,

I’m dwyn Oddiwrth fy Nuw;

Doed tán a diluw yn gytun,

Aed dv^vr a daear fawr yn un,

Mi fyddaf yr happusaf ddyn,

Mae Iesu etto’n fyw.

350- ngynfyd anol. (8, 8, 8, 6.)

1 PAN 00110 gwellt y mans eu dawn,

A’r wybr faith ei bore a nawn,

A dystryw dd’od yn gyfan iawn

Ar nef a daear lawr ;

Càf weled Sªnctaidd newydd dir,

O degwch ac O bleser pur,

Yn tarddu maes O’r Duwdod gwir,

Gyda gogoniant mawr.

2 Myfyrio am fyn’d sydd felus iawn,

Mae f’enaid eisoes fore a nawn

Am gynnefino’i nefol ddawn

A chwareu’í aden bur ;
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Fel pe b'ai am anturio'n hy'

Trwy ganol y cymylau fry,

A neidio i mewn i blith y llu,

Lle mae'r Messia gwir.

351. Cyfaddefiad a gweddi. (8, 7, 4, 7.)

1 RHYw anifail wyf heb ddeall,

A rhyw eiddil llesg heb rym,

T'wllwch dudew a ffieidd-dra,

Nid oes ynof arall ddim;

Iachawdwriaeth, &c.

Râd i mi neu golli'r nef.

2 Tòr fy nghalon galed gyndyn,

Tòr hi 'nawr yn ulw mân,

Tòr bob rhwystr sydd yn atal

It dy hunan dd'od ymlaen :

Eistedd yma, &c.

A'th deyrnwialen yn dy law.

352. Newyddion da. (M. H.)

1 NEWYDDION brâf a ddaeth i'n bro,

Hwy haeddent gael eu dwyn ar go';

Mae'r Iesu wedi cario'r dydd,

Caiff carcharorion fyn'd yn rhyddw

2 Mae Iesu Grist o'n hochr ni,

Fe gollodd Ef ei waed yn lli',

Trwy rinwedd hwn fe'n dwg yn iach

I'r ochr draw 'mhen gronyn bach.

3 Wel, f'enaid, weithian c’od dy ben,

Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen;

Ein holl elynion sydd yn awr

Mewn cadwyn gan y Brenin mawr.
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353. T1041¡ a grá's. (M. H.)

1 DYMA gyfarfod hyfryd íawn,

Myfi yn 11wm a’r Iesu'n llawn:

Myfi yn dlawd, heb feddu dim,

Ac yntau’n rhoddi pob peth

2 O’r diwedd fe iachaw’d fy nghlwy,

Na lwfrhaed credadyn mwy ;

Ei air a saif, a’i ’ddewid wen,

Er oedi’n hír, a ddaw i ben.

3 Yn rhad rhaid it’ ro’í’r cwb] im’,

Ni feddaſ werth, na. nerth na grym;

’N01 rhoddí, eilwaith trefnu’m gràs,

~ ’Mhob brwydr cyn ’rennillwy’r maes.

354. Michael a’r ddraig. (llau.)

MAE’R rhyfel O’n hochr, ní garíwn y maes,

Fe friwir pob 11ygredd, coronir pob gràs;

Yn erbyn dy galon di satan, yn awr,

Mae'th deyrnas yn Siglo, hi gwympa hyd lawr.

Gwyr Michael sy’n wro] yn cerdded ymlaen,

Heb bris'g) grym cewri, y saethau na’r tán:

Ofnadwy yW’r ymladd, concwerio mae gràs,

Mae’r mv^vg fe] cymylau tros wyneb y maes.

Mae Michael yn ennill, rho’wch hyny ar ]êd,

Cymhellwch bob aden O’r fyddin ro’i cred:

Wel, chwythwch yr udgyrn nes adsain pob man,

A chodwch y faner yn uche] i’r lan.

Fº’_gollodd hên Sªtan y bradwr ei le,

Fº 1 thhiwyd e’n llidiog o gano] y ne’ ;
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Fel seren o'r awyr, fe gwympodd i lawr,

Mae'n syrthio hyd heddyw; y dyfnder sy' fawr.

- 355. Cymdeithas á Duw. (8, 7, D.)

1 RHED fy enaid i'w gyfeillach,

Cyntaf màn y ceffych E’;

Trist yw'm hysbryd wrth ymofyn

Un creadur yn ei le ;

Blino edrych gylch o gwmpas,

Nid oes meddyg ar y don,

Ond yn unig ti dy hunan,

Wella'r archoll tan fy mron.

2 Llawn a llawen, iach a diddig,

Ydwyf pan yn teimlo'th hedd,

Ond meddylgar iawn ac athrist

Pan yn methu gwel'd dy wedd:

'Rwyn diflasu ar y cwbl

Pan y collwyth wyneb cu,

Ond mae bywyd im' yn nefoedd

Pan b'wy'n agos atat ti.

356. Ymorphwys ar Grist. (8, 7, 4, 7.)

1 CYMER, Iesu, fi fel 'rydwyf,

Fyth ni allaf fod yn well:

D'allu di a'm gwna yn agos,

’Nhuedd i yw myn'd ymhell:

Yn dy glwyfau, &c. -

Bydda'i unig fyth yn iach.

2 Gwaed y groes sy'n codi fynu

'Reiddil yn goncwerwr mawr;



236 HYMNAU

Gwaed y groes sydd yn darostwng

Cawri cedyrn fyrdd i lawr:

Gàd im’ deimlo, &0.

Awe] 0 Galfaria fryn.

3 Mwy yw d’eíríau ar y croesbren,

Geiriau gwerthfawr, geiriau drud,

Mwy yW Sillaſ leia’ O honynt,

Na'm holl ddyledswyddau i gyd:

‘ ª ’Drychaf yno, &0.

-Yno mae fy nerth a’m grym.

4 Clywed dy n'ddfanau chwerwon,

Wna. im henaid lawenhau;

Teimlo’th gariad wna’m gelynion

Cynddeiríocaf lwfrhau :

_ Yna, yna, &0.

Mae fy nhrigfa fyth í 10d.

357. Grás ª haeda’z'ant ſiGrisI. (8, 7, 4, 7.)

l IESU, níd oeS terfyn arnat,

Mae cyfiawnder mawr dy ràs

Yn fwy helaeth, yn fwy dwfn,

Ganwaith, nag yw’m pechod càs:

Fyth yn anwyl, &0.

Meibion 'dynion mwy a’th gar.

’ 2 Heddyw ’rwyf yn frwnt 0 newydd,

Bhaid fy ngolchi heddyw’n wyn,

Yn yr afon wna yr aflan

Fe] yr eira ar y bryn:

Dim ní’m càna, &0.

0nd dy ddwyfòl nefol waed.

'
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3 Nid oes ddofa fy nghydwybod

Ond cyfiawnder mawr y nef,

Ac ni thâl rho’i aberth arall

Is y nefoedd iddo Ef:

Maddeu f’Arglwydd, &c.

Gwrando’r griddfan ar y groes.

358. Dydd yn gwawrio. (8, 7, D.)

1 'NAWR mi wela'r nos yn darfod,

Draw mi welaf oleu dydd,

Yn dysgleirio tros y bryniau;

Melus yn y man a fydd:

Ffy gelynion pan ddêl goleu,

Ni all pechod er ei rym,

A'i holl wreiddiau sy'n fy natur,

Sefyll haul cyfiawnder ddim.

2 Daw i ben, aed byd yn danllwyth,

Bob rhyw air a dd'wedo Nhad;

Sethrir satan, sethrir angeu,

Sethrir uffern dan fy nhraed;

Buddugoliaeth ddaw o'r diwedd,

A phan ddêl melusaffydd,

Mil o flwyddau gyda'm Harglwydd,

Nid yw ragor ddim na dydd.

3 Yn y rhyfel mi arosaf,

Yn y rhyfel mae fy lle;

Boed fy ngenau wrth y ddaear,

Boed fy llygaid tua'r ne';

Doed y goncwest bryd y delo,

Dysgwyl wrth fy Nuw a wnaf,

Gwel'd fy mhechod câs yn trengu, ,

Ag oedd bron fy lladd, a gâf.
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359. Edrych z' Gaffaría. l (7, 7.)

1 DEFFRO, ſ’enaid, edrych draw,

Gwel Galfaria. bell gerllaw ;

Dacw’r hoel a’r bicell-ſain,

Dacw’r goron bigog ddrain,

’Nawr yn gorwedd ax ei ben;

Cryned daear, dued nen.

Wele, f’Arglwydd sy’ mewn poen,

Fſrynd troseddwyr, addſwyn Oen ;

Poen hyd angeu, poen at waed,

Balm o Gilead rydd íachàd :

Ti Physygwr, perffaith Dduw,

Geidw f’enaid bach yn fyw.

360. Neb fel Efe. (7, 7.)

1 TI dy hunan, Iesu mawr, ct

 

Yw fy noddfa. ar y~~]1awr;

Ni ddaw ſyth, ni-fiI-eríoed,

Dy gyflelyb is y rhod;

Dere’n'glau, ’does íS y ne’

Arall un a leinw‘th le.

Ti wnni f 'ddo yn dy fryd,

’Does a’b rwystra. yn y byd;

Cadarn, cadarn yw dy law,

Gweithio yma, gweithío draw;

, _Daear ſawr a. neſ yn un,

It’ sy’n cwympo yn gytun.

-Rhosyn Saron teca’i ddawn,

Seren fore -ddysglaer iawn,

Ã.

"RSJ.
.1.41..

n
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.52"‘a.
è;Udíªſ?:

Sydd yn arwain hyſryd wawr,

Trvñy’r anialwch dyTus mawr:

‘Yn goleuo’r ]lwybr ]laith

Tua’r wlad 0 fé] a ]laeth.

. l Syched am Dduw.

1 GORCHUDD ar dy bethau mawrion

Yw teganau gwag y byd;

Muriau rhyngof fi a’th Ysbryd

Yw’m_ pleserau 011 i gyd :

Gràd im’ gloddio trwy’r parwydydd

Tewion, trwodd at fy Nuw,

I gae] gwel’d trysorau gwerthfawr,

Fedd y ddaear ddim O’u rhyw.

2 Na’d fi daflu golwg cariad

Ar un gwrthddrych is y rhod;

(3, 7, D-)

Na gwneyd gwrthddrych i fy ngobaith

O greadur sydd yn bod:

Cadw ngolwg gwani fynu,

Yn syml atat ti dy hun,

j,.

Heibio i batch, ac heibio i anmharch,

Heibio i ddaear, heibio i ddyn.

. Gweled yr Iesu.

1 BYNAG beth a welodd 11ygad,

Neu a deimlwyd is y rhod,

Bynag beth a glywodd clustiau,

' Neu beth bynag sydd yn bod;

H011 wrthddrychau’r ddaear isod,

Mewn un ſynyd ddarfu ’nghyd,

Er pan ce’s yr olwg gyntaf,

Ar Iachawdwr mawr y byd.

'(8, 7, D.)

a



24-0 ª - HYMNAD

í Mae ſy hwy1iau heddyw’n chwarae

’N 11a_wen yn yr awel bur ;

Ac ’rwy’n clywed sv^vn caníadau

Peraidd paradwysaidd dir: 4

Fſar'wel hau1, a 110er, a thrysor,

' J Fſarwel ddaear, fl‘arwe] ddyn,

’ Nid oes dim o tan yr wybren

Ag sy’n ſawr, 0nd Duw ei hun.

3 Cauwch ]ygaid, nac agorwah

A1' un gwrthddrych is y neſ;

Crafſa ſ’enaid 'Olwg sym] ‘ .

‘FAI ’i ogoniant dwyfol Ef ; ’

Mae ei hanfod, mae ei enw,

Mae ei berson sanctaidd pur,

Gymaint uwch gwrthddrychau naturª

. , Ag yw’r nefoedd uwch y tir. ,f²

‘ .' i, Aſon grás. (M. B. D.)

DYODDEFODD a1‘ y pren __ ,
- 7 ,~ ª ~ LI hoelio’í ddwy10 a’i draed- ; ct ,ª

ª' A Trywanwyd ídd ei ysflys bur, , - - , º

~ .. ,- ,Daeth allan ddWr a gwaed z ~ - ~‘

' ' Fe] cafl'ai’r dua ei liw _

' Ei_ ganu’n hyfryd wyn,

Mewn aſon bur 0 waed a dWr ’

Ddylifodd ar y bryn.

 

2;, O’r afºn loéw hon , _, ,‘ ‘ Ñ Tardd cysur o bob rhyw, , _ 1 'Í -ct

7 Mi] O rasüsau hyfryd pin‘, … Ñ _, Ñ -j .Ñ ' Ï‘: ct?

Fel‘blodau‘clir..eu :a: ' : -. . _

‘.1’ ¿ ¡¡fit ª‘ ,—7 ..."
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3 Duw ffyddlon erioed - - -

Y credais dy fod, - *

Dy heddwch fel afon - -

Yn dirion i'm dod.

Y ddwy Emyn a ganlyn a ddanfonwyd i ni gan gyfaill, yn

llaw-ysgrifen yr Awdwr ei hun, y rhai ni fuant yn argraffedig

o'r blaen.

413. Da yw i ni fod yma. (8, 7.)

1 WEL dyma borth y nefoedd fry,

A dyma dỷ'r Gorucha', -

Dyma le'r un a elwir JAH, * -

Am hyn mae'n dda bod yma. ***

2 Caiff anghrediniaeth yma friw,

Yn enw Duw Jehofah;

Ffydd i orchfygu, nerth a ga',

Am hyn mae'n dda bod yma.

3 Ar fyd a chnawd, a drygau llawn, ...

Trwy Grist ni wnawn 'lanastra ; , *

Cawn oruchafiaeth ar bob pla, *

Am hyn mae'n dda bod yma. . . .

4 Cawn nerth i fyn'd o'r Aifft i maes,

A hefyd râs i bara;

Ymlaen i Ganaan Crist a'n tyn,

Mae'n dda am hyn fod yma.

z, -- S
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4. , M2' um z' bwy _1] credaís. (8,* 7,)
.
, .

1 MI gefais ben Goliah i lawr,

Y cadben-mawr affiaeddais;

Mi ſaeddª’r '11011' ra'i ereill mwy,

Can’s gwn i bwy y credàis.

2 Er gwaetha Sªtan, byd a chnawd,

Eu 111d, eu gwawd a’u gormes ;

Mi àf y’mlaen tua. Ohanaan mwy,

Can’s gwn í bwy y credaís.

, 3 YI hwn ddechreuodd y gwaith da,

' ’ Fe’m cadarnhà’n fy mhrofl'es;

Nes myn’d i mewn i’r nefoedd mwy,

Can’s gwn i bwy y credais.

4 Wrth fyned trwy’r Iorddonen ddu,

Bydd hyder cry' ’n fy mynwes ;

Nid Ofnaf angeu a’i golyn mwy,

Can’s gwn i bwy y credais.

5 'Ac wedi’ cyrhaedd fry i làn

Y nefol Ganaan gynhes;

Fy ffydd a dry yn Ole mwy,

Caſ wel’d í bwy y credais.

6 A Cher ei fron y byddaf byw,

Cai‘ ganmol an heb dewi ;

Am f’achub O’m truení trist,

A’mdwyn‘ at Grist trwy gredu.

;z
J' \'.
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“Y: Emyn gnnlynol sydd Arall-eiriad o’r Sulm lxxxix. Gun

fod y cyfansoddisd oll mor dm rhngorol, dodasom y cyfan ymª, .

ynghyd. Ceír ynddo emryw bennillion anghymhªrol felusſa

thra priodol i’w cªnu yn nghynnulleidfª y 531m.

_*"

V' .

415_ ct Adnodau 1, 2. (8, 7, D.)

1 UNIG Geidwad rhai cystuddiol,

Sy’n rheoli’r neſ a’r llawr,

Achub f’enaid sydd yn soddí ª

Tan y cenlliſ garw mawr;

Lleoedd dyfníon, geirwon, enbyd,

A rhyw greigydd drwg e11 rhyw,

Lle mae gwynt a thònau’n créu

Tymhestl greulon, ’rwyf yn byw.

Adnod 3.

2 Minnau‘leſais arnat, Arglwydd,

Nes i'm flino lleſain mwy;

A ſy llygaid sydd yn pallu

Syllu’r cwmwl dudew trwy:

Dysgwyl ’rwyſ o’r plygain tywyll

Hyd at ſachlud haul brydnawn,

Am dy hedd, ac etto’n methu

Cael ei ſeddu ef yn llawn.

Adnod 4.

3 Amlach y’nt na’m gwallt lluosog,

Byddin adgas, gyſrwys fªwr;

Heddyw o mewn, y foru oddiallªn,

Sydd yn ceisio’m cael i lawr:

Hwy’m diſethent wraidd a changen,

, Truenusaf ce’s fy nhrin,

S'Z
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|

Ac nid oes a all eu talu

Yn eu mynwes, ond dy hun.

Adnod 5.

4 Ti adwaenost fy ynfydrwydd,

A fy mhechod mawr ei rym;

Ac nid yw fy holl gamweddau

Yn guddiedig rhagot ddim :

Lle 'rwy'n wan, yn dlawd, yn llwfr,

Lle 'rwy'n crwydro, lle 'rwy'n ffol,

Dal fi i'r làn, a chadw mywyd,

Cliria'm llwybr, dwg fi'n ol.

Adnod 6.

5 Na'd fi, Iesu, fod yn w'radwydd

I'th sancteiddiol anwyl rai;

Na ch’wilyddier wyneb grasol,

Am fy mhechod I a'm bai :

Rho im loches i ymguddio,

Modd i gadw'm gwisg yn wen,

Na b'o neb o tan yr wybren,

Gael eu gwynfyd am fy mhen.

Adnod 7.

6 Er dy fwyn y dygais warthrudd,

Dan dy iau di nos a dydd;

Ac yn ffyddlon yn dy orchwyl,

Fyth heb geisio myn'd yn rhydd:

Pe buaswn gyda'r werin,

Sy'n wrthwyneb i dy râs,

Ni fwriasent mewn gelyniaeth

Arnaf wawd a ch’wilydd câs.

Adnod 8.

7 Ond yn awr, 'rwyf yn ddyeithr

I'm perth'nasau nesa i gyd;
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10

Nid oes neb ag sy’n fy ngharu

O’th elynion yn y byd:

Plant fy main ynghanol cartreſ,

Sy’n fy nghyfi'i’n estron pell,

Am imi, fy Nuw, dy ddewis

Megis unig drysor gwell.

Adnod 9, 10, 11.

Am fy mod O’th blaid yn fl'yddlon,

I ddyrchªfu d’enw mawr;

Sel dy .13:, a. se1 í’th enw

Sydd yn tynu ’mhen i lawr:

Gwawd a gàf Oddiwrth bob doniau,

Gwawd a gaſ Oddiwrth bob gràs,

’Wylo, ympryd, neu weddío,

Alwant hwy yn rhagrith cas.

Adnod 12.

Yn ſy erbyn y chwedleua

Cyfoethogion mawr byd;

Gwawd i’r meddwon a gas segur,

deyf fi, a’u càn O hyd :

’Mofyn beiau, credu anwír,

A chwedleua’n uche] íawn,

Am fy nghwymp, a minnau’n sefyll,

Yn dy freichiau ſore a Dawn.

Adnod 13. .

Ond myfi sy'n danfon gweddí

Drwy bob cwmwl tywyll du,

Yn mhob storom, yn mhob cystudd,

Mewn mynydyn atat ti:

Ti’m gwrandewaist, ti’m gwrandewi,

Yn dy iachawdwriaeth ràd,
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F91 na chaiff fy enaid ofnus,

Ddim ei ddamsang tan eu traed.

Adm-dan 14, 15.

11 Nà’d fi soddi yn y dyfnder,

’Nà’d fi yn y dom y’nhlyn;

Tyn fi o balfau fy nghaseion,

I dy fynwes dí dy hun:

Nà'dj’r dyfnder mawr fy llyngcu,

Nà’d i’r pydew dwfwn du

Gauad fyth ei safan amaſ,

Funk!,r Geidwad ydwyt tí.

Adnodªu 16, 17, 18.

12 ’N01 helaethrwydd dydrugaredd,

«l›’"’

A

’N01 cyflawnder mawr dy ràs,

Achub fi o law’m gelynion,

Mae cyfyngder ar dy wàs :

O na chudd dy wyneb rhagof,

Brysia, gwrando fi yn glau,

' Y mae llid a dyfais ufl'ern

Yn wastadol yn par-han.

Adnod 19.

13 Ti dy hun sy’n gwel’d fy ngweithred,

Ti adwaenost trwyddo draw;

--›Bob rhyw g'wilydd, bob rhyw w’radwydd,

Basiodd, neu y sydd gerllaw:

Mae holl ſalais fy ngelynion,

Mae en dyfais, mae eu 11id,

Meg’is haul ganolddydd tanbaid,

O dy flaen yn gryno i gyd.

Adnod 20.

14 Mi ddysgwylia-is am gysurwyr,

Ac am frodyr fi'yddlon rai:
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15

16

17

Dysgwyl bu’m, 0nd mi nj’s cefais

Neb a. ddygai’m Hwythog iau:

Gwarthrudd yntau a’m cystuddiodd,

Ac a’m gwnaeth i gyd yn friw,

Ac yr wyf mewn eithaf gofid,

0nd fy ngobaíth yw fy Nuw.

Adnodªu 2]., 22.

Yn fy mwyd rhoddasant fustl,

Yn fy nghwpan finegr súr;

Fe] b’ai’m newyn a fy syched,

I barhau yn ddigon hir :

Taled nefoedd hithau iddynt,

Boed eu byrddau glythion llawn,

A’u h011 dda yn fagl iddynt

O las fore hyd brydnawn.

Adnodau 24, 25.

Tywallt arnynt dy ddigofaínt,

A chyrhaedded grym dy 11d

Bob peth ganddynt SY ddymunol,

A1' y ddaear, yn y byd:

Gwna’u preswylfa’n anghyfannedd,

Ac ysgubed angeu chwith,

Fel na byddo neb i drígo

Yn e11 peby11 llawnion byth.

Adnod 26.

Am ofidíau rhai archollaist,

Am ’ynt chwerthín yn gytun,

Ac am erlíd gyda malais

’Bhwn darewaist ti dy hun ;

Tyn eu henwau 0 dy lyfr,

Tor eu ’sgobaeth, dwg eu dawn,
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Fel na bo’nt o fewn i furiau

Sion, fore na. phrydnawn.

Adnod 29.

18 Minnau truan a gofidus,

Bob amsereu tan yr iau,

Ac nid oes 0nd iachawdwriaeth

A11 yn unig fy iachàu :

Gwared f’enaid o’i gaethiwed,

Dyrcha 'mhen, ti yw ſy Nuw;

Minnau ganaſ am dy fawredd

Ñ, Yn fy nghnlon trabwy’ byw.

Adnodnu 31, 32.

19 y sydd felusach genyt,

, Na’r aberthau 011 i gyd ;

Mae’th foliannu yn fwy hyfryd

y Nag yw gwaed y bustych drud:

A’r trueíniaid tlodion, hwythau

Lawenhànt pan glywant hyn,

Nod oes iawn trwy unrhyw aberth

0nd wnaed ar Galſaria fryn.

DlWEDD HYMNAU WlLLIAMS.
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1. Dy hou weithredoedd a'th glodforant. (M. H.)

1 MAE'TH holl weithredoedd, Arglwydd Iôr,

Trwy'r ddaear faith a'r ëang fôr,

Yn datgan dy ogoniant maith,

Yn uchel uchel yn eu hiaith.

2 Yr haul, a'r bydoedd oll uwch ben,

Aneiriflu sy'n britho'r nen,

A gydosodant allan glod

Y bysedd roddes iddynt fod.

3 Ond gair ei râs mawrhau a wnaeth,

Uwchlaw ei enw oll, a'i waith ;

Gan ddangos trwyddo i lwch y llawr

Ei gariad, a'i drugaredd fawr.

4 Moliannus fyddo'i enw Ef

Trwy'r ddaear hon, a nef y nef;

· Am waith ei ddwylaw, ond yn fwy,

Am gariad rhyfedd marwol glwy'. REES.

2. Cwymp a chodiad dyn. (M. C.)

1 DYN oedd yn ogoneddus iawn

Pan ddaeth o ddwylaw Duw;

O bob hawddgarwch pur yn llawn,

Uwch pob creadur byw.
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2 0nd cwympodd ef yn Eden ardd

Tan gyfiawn Wg y Nen;

A syrthío wnaeth ei goron hardd

I lawr Oddiar ei ben.

3 Ymdorodd gràs a chariad Iór,

Trugaredd híthau’n un,

Gan redeg allan fe] y mór

At euog ddamnio] ddyn.

4 Cariad ei hunan ddaeth i lawr

I ſarw yn ein 11e;

A bywyd i farwolion 11awr

Gaed yn ei angeu E’.

5 Agorodd fl'ynnon drwy ei waed

Rhinweddol, ar y bryn,

A ylch y duaf rai a gaed,

Yn berfl'aíth, berffaíth wyn. REES.

3. Efe a’i dibrisz’odd ei ha». (M. C.)

1 CYMERODD arno agwedd gwas,

A natur marwo] ddyn;

A melldith dIom ein beíau càs

A ddygodd Eſ ei hun.

2 Yr H011—gyfoeth0g ddaeth_ yndlawd,

_ Fel cyfoethogid ni;

Brenin gogom'ant íni’n ſrawd,

We] dyma ryfedd fri!

' 3 Tywalltai’i werthfawrocaf waed

I 010111 ffwrdd ein bai ;

Ac yn ei gleisiau mae iachàd

I glwyfau euog rai. . REI-Is.
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4. Dyrchafiad a gogoníant Cris!.

1 DYRCHAFODD o waelodion bedd,

Goruwch y nefoedd Wen;

Lle’r eistedd mewn breninO] wedd,

A’i goron ar ei ben.

Ei glod a seinio allan trwy

Bob lle tywyna baul; '

Ac wrth ei draed y rhodder mwy

Goronau ríſ y dai].

Boed perarog1au’í enw drud

Yn llenwi daear lawr,

A chladder enwau’r byd. i gyd

, Yn enw Iesu mawr.

Gwledd yn y mynydd hwn.

’ ARLWYODD dwyfol ras,

Ar ſynydd Sion,

Ryw wledd ddanteithiol ſràs

O basgedigion ;

Puredig loew win

O anghymharo] rin,

Adſywía’r enaid blin,

Bywhà farwolion.

Mae’r udgorn auraidd mawr

Yn seinio’n llaſar,

I’r wledd mae’n galw ’nawr,

Eſengyl hawddgar;

Gwasgared gwynt y neſ

Ei adsain ddwyſo] eſ,

Nes b’o i’w hyfryd ]eſ

Amgylchu’r ddaear.

(M. C.)

(M. N.)
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3 Mae’r aberth wedí’i ladd,

Pob peth sy'n barod;

Llawn groesaw i bob gradd

Yn awr i ddyfod :

Caifl' cleifion wir íachàd,

Rhai aflan wir lanhàd,

A’r euog gyfiawnhàd

Y’ngwaed y cymmod. REES.

6. Felly carodd Duw y byd. (8, 7, D.)

1 “ FELLY carodd Duw” wrthddrychªu

Anhawddgara erioed a fu ;

“ Fe11y carodd,” fel y rhoddodd,

Anwyl Fab ei fynwes gu :

Nid arbedodd, 0nd traddododd

Ef, tros ein pechodau i gyd;

Taro'r cyfaill, arbed gelyn,

“ Felly carodd Duw y byd I”

2 “Felly carodd,” gan dosturio

’N rhêd wrth hunan—ddamniol ddyn ;

“ F611 carodd," yn anfeidrol ‘

Deíºïwng byth o hono’i hun :

Er arbedíad gwrthryfelwyr,

Gwnaeth ei Fab yn Aberth drud:

Madden iddynt a’u cofleídio,

“ Felly carodd Duw y byd 1”

3 “ Felly carodd 1” 0nd ni ddichon

- j I angelíon nef y nef,

' Draethu i oesau tragwyddoldeb,

Led a hyd ei gariad Ef:

¡1 -_ Dyfnach yw na dyfnder daear,

H 1‘ -’ Uwch na’r nefoedd fawr i gyd,
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Rhªid yw bewi gyda dywedyd,

“ Felly carodd Duw y byd!"

4 “ Felly carodd,” hyfryd newydd!

Aed ar aden awel greſ,

Nes i’W adsain gyrhaedd clustiau

Pob pechadur dan y neſ :

“ Felly carodd,” “ felly carodd,"

Seinied pob creadur byw,

Fel h’o i’r dylanwad nerthol

Danio’r byd à chariªd Duw.

7. Mºroedd º gariad.

1 DYMA gariad ſel y moroedd,

Tosturiªethau fel y 111; -

Tywysog bywyd pur yn maz-w,

Marw i brynu’n bywyd ni :

Pwy all beidio cofio am dano P

Pwy 9.11 beidío canu’i glod P

Dymª gariad nad à’n anghoſ,

Tra bo’r nefoedd wen yn bod.

2 Ar Galſªria yr ymrwygodd

Holl fſynnonau’r dyfnder mawr,

Torodd holl argaeau’r nefoedd

Oedd yn gyſein hyd yn awr:

Gràs a chariad megis diluw

Yn ymdywallt yma ’nghyd;

REES.

(s, 7, D.)

A chyfiawnder pur a. heddwch . . ª»

_ Yn cusanu euog fyd.

8’ ‘C Ef?)

l O IESU mawr ei ddawn,

Tydi wyt fi‘ynnon lawn,
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O ras a hedd, 0nd gwel’d dy wedd

Gorſoledd pur a gawn: ª

Dy enw mawr, trwy’r neſ a’r llawr

Sy’n glodſawr iawn erioed:

Ti ſaeddaist lu, uffernol hy’,

Ar Gralſari, ac angeu du

Gai’i drechu dan dy droed.

2 Ei waed rhinweddol E’,

Wrth ſarw yn ein lle,

Dywalltai’n 11i ar Gralſari,

Heddychodd ni à’r Ne’ : ‘

O’i galon friw caed dyſroedd byw,

Wna’r dua’i 1iw yn lan;

Ei ſoli wnawn yn ſelus iawn,

Ei ràs a’i ddawn yW’r testun llawn,

Mae’n gyfiawn iddo’r'gàn.

9. Y neſyn agºred. (5, 6.)

1 AGORWYD y neſ,

Daeth arch y cyſammod

I’r golwg yn awr,

Trwy aberth y cymmod :

At Dduw ar ei orsedd,

Mae croesaw a rhyddid

I’r euog tylawd

Nesau am ei ſywyd;

Ca’dd ufl'ern ei maeddu,

Y ddaear cydganed,

Bêr anthem 0 ſoliant,

Mae’r neſ yn agored.

2 Agorwyd y neſ,

Yr orsedd daenellwyd
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10.

A gwaed y Meichniydd,

Y cymmod a seliwyd;

Taranau a lleisiau

Digofaint dawelwyd,

A'r mellt yn yr Iawn

I gyd a ddiffoddwyd ;

Cyfiawnder sy'n edrych

O'r nefoedd dan wenu,

Gwirionedd a heddwch

Yn cydymgusanu.

Agorwyd y nef,

Mae afon rinweddol

Yn rhedeg yn llif

O'r orsedd dragwyddol:

Maddeuant i'r truan,

Cyfiawnder i'r euog,

Adferiad i'r clâf,

A gwledd i'r newynog;

I'r marw rhydd fywyd,

Y tlawd gyfoethoga,

A gylch yr aflanaf

Yn wynach na'r eira.

Llywodraeth Crist. (8, 8, 8.).

MAE agoriadau nef y nef

Yn crogi wrth ei wregys Ef,

Angeu ac uffern fawr ynghyd :

Yr orsedd fawr,–a'r goron wen

Sy'n awr yn ddysglaer ar ei ben,

Ennillodd drwy ei angeu drud.
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2 Am waith ei gariad ar y groes

Moliennir Ef o oes i oes,

Tra byddo cyſrif oesau’n bed;

Digriſwch pur y neſ a’i gwaith,

Hyd eithaſ tragwyddoldeb maith,

Fydd edrych arno a chauu’i glod.

1 1 . Hªwddgarwch a thegwch Cris!. (8, 7, D.)

1 MARCHOG yn dy degwch dwyfol,

A datguddia’th hawddgar wedd;

Mae’th hawddgarwch yn dychrynu ª

Angeu, uffern ſawr, a’r hedd:

A chalonau meibion dynion

A lesmeiriant ger dy ſron, _..D

Wedi’u trechu gan belydrau

Ca-riad dy wynebpryd 110n.

í Tecach yW na meibion dynion,

Fe dywalltwyd gràs a rhin

Ar ei weſus, melus odiaeth

Yw ei enau, ſe] y gwín :

A1* ei ruddiau mae lledneísrwydd,

Pur-deb ac addſwynder ’nghyd,

Yn rhyw hyfryd gydgymysgu, —

Iesu, tegwch wyt i gyd!

12. Boreuºl gofia dyn truenux. (8, 7, D.)

1 DRAW mi welaſ ryſeddodau

Rhwng Personau Dri yn Un,

Cyn bod Eden ardd na chodwm,

GTasol ſwriad Duw at ddyn:

Ethel meíchiau cyn bod dyled,

Treſnu meddyg cyn bod clwy' Z
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Caru gelyn heb un achos !

Fe gaíff glod tragwyddol mwy. -

2 Iddo boed y mawl djderfyn

Oddiwrth luoedd neſ a llawr,

Am yr iªchawdwriaeth rasol

Darddodd in’ o’i gariad mawr:

Cyfyd hon i’r lan o’r dyfnder

Dorf ddirif o ddynolryw;

Rhai sy’n haeddu bytho] farw,

Trwyddi cànt dragWyddol fyw!

1 3. Sªlm xcv. ' (M. B.)

1 CYDGANWN foliant rhwydd

' I’n Harglwydd, gweddus yw ;

Yn nerth ein hiechyd Hawenhawn,

Mawr ydyw dawn ein Duw.

2 O deuwn 011 ynghyd,

Yn unfiyd ger ei fron;

Offrymwm iddo ddiolch clau

Mewn Salman llafªr llon.

3 Anfeidrol fwy yw Ión

Na’r duwiau meírwon màn ;

- A Brenin uwch breninoedd byd :

I’w enw i gyd. bo’r gàn.

4 Mae gorddyfnderau’r llawr,

011 yn ei lesfawr law ;

- Ac uchelderau mawrion serth

Y bryniau anferth draw.

5 Y mór a’i deulu maith,

Hwy ydynt waith ein DuW ;

T
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A’i eiddo ydyw’r ddaear gron,

A phawb ar hon sy’n byw.

6 Wel plygwn bawb ei lin

O flaen ein Brenin mawr;

Addolwn Eſ, ein dyled yw,

'B’ym arno’n byw bob awr. w. R.

14. - ' Salm cxxx. (8, 7, D.)

1 ARGLWYDD, gWaeddais 0 ddyſnderau

Eithàlr ddaear tua’r neſ ;

Gostwng glust dosturiol, ystyr

Wrth ſy nhrom ddryllíedig leſ :

Os ar anwireddau creffi,

Pwy a ddeil yr olwg hon P

F’enaid euog a lewyga.

Yn dragwyddol ger dy ſron.

2 0nd mae gydà thi faddeuant—

Bho ei brofi, dyna fi

O’r dyſnderau yn dyrchaſu

’N union i dy ſynwes gu:

Tywallt yma’r balm rhinweddol

I iachau ſy enaid clàſ ;

Yna’th garu à’th hófſ Oſni,

A’th foliannu byth, a. wnàſ.

15. Yr aüm. (8, 7, D.) '

1 DYSGWYL, ſ’enaid, wrth yr Arglwydd,

Cra'ffa’th lygaid arno Eſ ;

Cymer aſael gadarn Sicr

Yn ei hen addewid greſ :
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Mae fy enaid wrtho’n dysgwyl

Fel y gwylwyr aIn y wawr,

Iê yn fwy; drwy’r hirnos dywell,

Sylla tua’r neſoedd ſawr.

2 Israel, dysgwyl dithau wrtho,

Mae’i drugaredd ſel y mór ;

Dysgwyl wrtho yn dragywydd,

Pwysa ar dy gadarn Iór: '

Eſ a’th wared o gadwynau

D'anwireddau, ſawr a màn,

Ceni dithau’n hyfryd iddo,

' Am ei gariad, newydd gàn. w. R.

16. Digºnºlrwydd yr Iac/zawdwriaeth. (M. B.)

1 MAE’R iachawdwriaeth rád

Yn ddigon i bob rhai;

Agorwyd ſſYnnon er glanhàd

Pob pechod càs a bai. , .

2 Daw tyrſa riſ y gwlith

Yn iach trwy rin y gwaed :

Pwy.wyr na byddaſ yn eu plith

Yn iach o’m pen i’m traed.

3 Er 11eted yw ſy mhla

Er'dyſned yw ſy mriw,

Y balm o Gilead a’m hichà ;

Mae Crist yn ſeddyg gwiw.

ª4 Dan bwys euogrwydd du

Edrychaſ tua’r groes,

Lle lliſOdd gwaed ſy mhriod cu, _

Anſeidrol Iawn a Ioes. , P. J -

‘ T2
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1 7. Ymffrºst _I/ Críaficm. ( B.)

1 FY enaid gofia mwy

Gyfiawnder Iesu gwiw;

Ei Waed sy’ ffynnon a’m glanhà

Fe’m g01cha’n wyn fy lliw.

2 Ei fywyd Sªnctaidd Ef,

A’i angeu yn fy 11e,

A ſydd fy ymffrost ymhob man,

A'm sylſaen is y ne’.

3 A'i ddwyfo] waed gwnaeth Iawn,

A thaliad ]lawn i'W Dàd;

Agorodd ffordd i’r euog gwael

I gael maddeuant rhàd.

4 Trwy aberth Inawr y groes,

Trwy angeu Calſari,

Y caſwyd cymmod a rhyddhàd

Yn rhyſedd ràd i ni. J. J.

18. Gºrphwys ar yr Iawn. (M. B.)

1 FY enaid dyro’th bwys,

A gorphwys arno’n ]lawn;

A'th 11011 ymddíried yn ddilyth

F’o byth mewn dwyfol Iawn.

2 Er ymgyrch byd a chnawd,

Ac ufl'ern ſawr ynghyd,

Dy sylfaen gadarn byth ni syfl;

Hi’th ddeil pan losgo’r byd.

3 O iachawdwriaeth wiw !

Ti_ yw_fy nghàn i gyd:
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Bhinweddau neſo] hyfryd hon

A’m dei] mewn dyrus fyd.

4 Mae yma. gysur llawn

I'r rhai’n lluddedig sy’,

Yn teithío trwy’r anialwch blin

I S'íon sanctaidd ſry. J. J.

19. Eirz'ºlwr gyda’r Tau'. (8, 7, D.)

1 CYSUR cryf i’m henaid ydyw

' Fod Eiriolwr gyda’r Tad ; ,

Dros droseddwyr ſry yn dadleu H' < ª ‘
Annherſynol werth ei waed: ct

Grym eiriolaeth Iesu drosof

deg ſy enaid eiddi] gwan,

Fry uwch cyrhaedd ſy ngelynion

Yn ddiangol yn y man. q - , I

2 Dadleu mae, níd ein teilyngdod, L ‘- U

Ond ei haeddiant llawn ei hun, ªª_ . ,

Dros bechadur euog aflan, , - - .

Dros y gwaelaſ, gwanaſ un:

Arglwydd, cofia fi’r eíddilaſ,

’Nawr yn dy eiriolaeth greſ;

Ac, er amled ſy ngelynion,

Minnau ddof i deyrnas neſ. J. J.

20. Achub trwy ez' fywyd (8, 7, D~)

1 FE’M cymmodwyd, pan yn elyn,

Trwy farwolaeth Iesu mawr ;

A chês brofiad O’r tangneſedd

’Nawr ac eilwaith ar y llawr :
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Esgyn wnaeth fy Archoffeiriad,–

Fry yn eiriol y mae Ef:

Fe'm hachubir yn ddyogel

Trwy ei fywyd yn y nef.

2 Mewn tymhestloedd ac mewn 'stormydd,

Hyn a ddeil fy mhen i'r lan

Fod i'm Frawd ger bron yr orsedd

'Nawr yn cofio f'enaid gwan :

Byw bob amser mae i eiriol,

Ymhob tywydd oll yr un;

Ac am hyn fe'm gwelir innau

Ar ei ddelw ef ei hun. J. J.

21. Rhyfedd rás. (6, 4, 6, 6.)

1 DAETH ffrydiau melus iawn

Yn llawn fel lli',

O ffrwyth yr arfaeth fawr

Yn awr i ni:

Hên iachawdwriaeth glir

Aeth dros y crindir crâs;

Bendithion ammod hedd:

O ryfedd rås!

2 Fe gymerth Iesu pur

Ein natur ni;

Ennillodd ef i'w saint

· Bob braint a bri;

Gadawai'r nef o'i fodd,

Fe gym'rodd agwedd gwâs;

Ffrwyth y cyfammod hedd:

O ryfedd râs !
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3 Llonyddodd Iesu ’r dig,

Do, ddig ei Dad;

I’r gyfraith ar y groes,

- Y rhoes ſawrhàd :

Cyhoedder drwy bob man,

O’r lydan ddaear làs,

Fod Duw yn awr mewn hedd 5

O ryſedd rás I

4 Fe gymerth Iesu blaid

Trueiniaid trist.;

Ysigodd ben y ddraig ;

Ein craig yw Crist:

Cawn ninnau ſod yn bur,

Uwch eur a phechod càs,

Yn berffaith 3.1' ei wedd:

O ryfedd ràs 1 P. J.

22. Ring/fedd rá's. (s, 4, s, 6.)

1 BOED clod i’n Prynwr rhád,

Ein Ceidwad cu ;

Fe doroddd rym yr hên

Iorddonen ddu :

Gorchſygodd angeu cryſ,

Er awch ei gleddyſ glás,

A drylliodd rwymau'r bedd:

O ryſedd ràS !

í Crist yw ein cadam dWr,

Gwaredwr yw ; '

Dan gysgod tawel hwn

Y byddwn byw:
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.' Fe arwain ei holl saínt,
. - Ïctfè' Er cymaint llid eu cás,

” I mewn i’r neſol wledd:

O ryſedd ras.

3 Wrth orphwys ar yr Iawn,

Ni gawn i gyd

Felusion fſrwythau’r groes,

Drwy’n oes o hyd:

Mae yma hyfryd win

I flin, o beraidd flàs;

Maddeuant pur a hedd :

O ryſedd rá!

4 Caed balm O archoll ddoſn

Y bicell ſain;

Yn rawnwin ar y groes

Fe droes y drain :

Dechreuwn ſawl cyn hi1'

Na fiinir ar ei flàs,

Am Iesu’r aberth hedd:

O ryſedd ras! P. J.

23. Y Jubilz’. (6,6, s, 8.)

1 ER myned Oll yn gaeth,

A chyſeilíorni ’mhell;

Trwy Iesu Grist ſe ddaeth

I’n etiſeddiaeth well :

Gwnaeth Iawn i'w Dad, a hedd i ni,

Trwy wa'ed ei groes ar Galſari.

ª2- Chwi garcharorion prudd,

Dechreuwch lawehàu :
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Fe wawriodd amom ddydd;

Daeth Iesu i’n rhyddàu:

Trwy fuddugoliaeth Calfari

Fe ddaeth yr hyfryd Jubili.

3 I gaethion Babilon

Cyhoeddir llawn ryddàd;

Dychwelwch adre’n ]lon

Chwi waredigol hád:

Ennillodd Crist ein rhyddid ni,

Yn awr daeth blwyddyn Jubilí.

4- Aed sain efengyl gràs

O gwmpas daear lawrz

.Doed pawb i brofi blàs

Yr iachawdwriaeth fawr :

I Sion wiw doed torf ddi ri’ :

Wrth sain pêr udgorn Jubflí. P. J.

- e 24. Marwºhzeth,adgyfodíad ac eiriolaet/E Críst. (7,6,D.)

l FYTH, fyth rhyfeddai’r cariad,

Yn nhragwyddoldeb pell,

A drefnodd yn yr arſaeth

Im’ etifeddiaeth well,

Na’r ddaear a’i thrysorau,

A’i brau bleserau ynghyd ;

Fy nghyfoeth mawr ni dderfydd

YW Iesu, brynwr byd.

'2 Ar noswaith 0er fe chwysai

Y gwaed yn ddafnau i lawr, .

Ac eſ mewn ymdrech meddwl z, y
Yn talu 'n dyle'd mawr: ct .
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Fe yſai o’r cwpan chwerw‘N

Wrth ſarw ar y pren; z,,

Palmantodd ffordd í’r bywyd

O’r ddaear hyd y nen.

3 Tragwyddo] glod i’r cyfiawn

Fu ſarw dros ſy mai;

Fe adgyſododd eilwaíth '

O’r bedd i’m cyfiawnhàu :

Ar orsedd ei drugaredd

Mae’n dadleu yn y ne',

Ei ſywyd a’i ſarwolaeth ‘

Anſeidro] yn ſy lle. ' M. R.

25. Ethaledigaeth grá’s yn ddíammodal. (7, 6, D.)

1 RHYFEDDOL, byth rhyſeddol,

Yw cariad rhad fy Nuw,

A redodd yn yr arſaeth .

At ddynion gwael eu rhyw:

A’u dewis mewn Cyſryngwr,

A'u rhoddi íddo’n had,

Ac yntau yn ymrwymo

Eu hadgymmodí à’í Dad.

2 Etholíad heb un ammod

Yn seſyll ar y dyn,

Yn tarddu o ſoddlonrwydd

Ewyllys Duw ei hun:

Tragwyddol heb un dechreu,

Anghyſnewidiol yw ;

Mae’r sylſaen a’r ªdeilad

I gyd o gynghor Duw.

I¡

y .

3:.
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3 Etholwydi ſeddiannu

’R holl ragorſreintiau drud,

Y moroedd O ſendithion

Sy’ ngwaed Iachawdwr byd ;

Cyfiawnder a sancteiddrwydd,

A gogoneddiad 11awn:

Rhàd, rhàd, fydd anthem S'íon

Am fath annhraetho] ddawn.

4 Mae’r moddion a’r dybeníon

Mewn cwlwm Sicr iaxvn;

’Does fodd fod gwel] seſydliad,

Mae’n ddoeth, o ràs yn Hawn :

Priſ ddyben ethol ydoedd

Dyrchafu gràs ſy Nuw,

Ac wrth wueyd hyny achub

Myrddiynau o ddynolryw. M—.I. R.

26. Gweddi ªm yr Ysbryd Glá'n. (M. H.)

1 BYWYD y meirw, tyr’d í’n plith,

A thrwy dy Ysbryd amom chwyth;

Anadla’n rymus ar y glyn, ,

Fe] byddo byw yr esgyrn hyn. J. H.

2 Trwy bwrcas angeu Crist ein pen,

A’r taliad perffaíth ar y pren, ª

Anadlu wnaeth. dy Ysbryd dí

Ar esgyrn 'sychion megys ni.

3 Gan hyny'n awr, O Arglwydd Dduw, .

Pàr i'r eneidiau hyn gael byw ;

A rho dywalltiad helaeth iawn '

O’th Yebryd_Grlàn a’í ddwyfol ddawn. J. J.
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27. Llwyddiant yr eſengyl. (s, 7, D.)

1 DYMA’B. dyddiau wedi gwawrio,

Clywir svirn yr udgorn mawr;

Llais eſengyl fwyn yn seiniO

Dros holl barthau daear lawr:

Y mae'r swpper heddyw’n barod,

Allan aed cenadon hêdd,

A chymheller pawb i ddyſod,

’Mae pob llawnder yn y wlêdd.

2 Tored afon iachawdwriaeth

.Dros ardaloedd pella’r byd;

Lliſed dros bob ania] difſaeth

“I ffrwythloni’r rhai’n i gyd :

Trigſa dreigiau a’u gorweddſa,

Dónt yn gyfle cyrs a brwyn,

A’r bwystfilod ſu’n dyſetha.,

Gwelir hwythau ſel yr wyn.

3 Mae'r_ cynhauaſ yn addſedu

Yn mhob ªrdal is neſ;

Ao ’fe gesglir llaſur Iesu,

Gwerthſawr fl'rwyth ei engeu eſ :

Arglwydd anſon weithwyr allan

I bob cwr o’r ddaear faith ;

Ti gai’r enw 011 dy hunan

Am bob HWyddiant yn y gwaith. P. J.

28. “ Mi a dynafbawb ataffy hurt.” (9, 8. D.)

1 DAW miloedd ar ddarſod am danynt

O hên wlad Assyria. cyn hir,

Preswylwyr yr Aipht ac Ethiopia,

At Grist y gwared’wr, yn wir:

ª

I'
' un**
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Cyflawnir y proffwydoliaethau,

Daw’r holl ªddewidion i ben ;

Fe dynir myrddiynau at Iesu,

Ddyrchaſwyd rhwng daeer a nen.

2 Yr h011 freníniaethau a. dreulir, .

A’r ddelw falurir i lawr; ' '

Y gareg a leinw'r holl wledydd,

Ei chynnydd ſel mynydd ſydd mawr :

Ceir gweled cenedloedd y ddaear

Yn dyſod O bedwar cwr byd;

Ymoſyn y fl'ordd tua Sion

Y bydd ei drigolion i gyd. , P. J.

29. Adgyfodiªd º’r ¿ªdd, (8, 8. D.)

1 Ml wn ſod ſy Mhrynwr yn ſyw,

A’m prynodd à thaliad mòr drud ;

Fe saiſ ar y ddaear, gwir ,

Yn niwedd holl oesoedd y byd:

Er ised, er gwaeled ſy ngwedd,

Teyrnasu mae Mhrynwr a Mrawd ;

Ac er fy malurio'n y bedd,

ª Cà’i weled eſ etto’n ſy nghawd.

2 Wel, amo b’om golwg bob dydd,

A’i dalíad anſeidrol O werth ;

Gwir awdwr, perfl'eithydd ein fl’ydd,

Fe’m cynnal ar lwybrau blin serth :

Fy enaid, ymestyn yn mlaen,

Na orphwys nes cyrhaedd y tir,

Y Ganaan dragwyddol ei chàn,

Y Sabboth hyfrydol yn wir. 'I‘. J.

Ñ _
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30. Fy'enaz‘d, bendítlzia yr Arglwydd. (10, 10.)

1 FY enaid 011, bendithia’r Arglwydd neſ, l

Na àd dros góf ei ddoniau am] eſ ;

Can’s maeddeu mae d’anwiredd 011 o’i ras,

A ]lwyr iachau dy hol] gleſydau cás.

2 Gwaredn mae dy oes o ddystryw’r hedd,

g Rhg’i éor n-ar dy ben O ràs a hedd:

Diwallu "enau di à phethau de.,

› A’th ie’ngctid fel yr eryr ef a wna.

3 Trugarog iawn a graslawn yw Duw neſ,

Hwyrfrydig i ddigofaint ydyw 'ef ;

Ni wnae'th yn ól ein pechod à nyni,

Er bod ein vhanwireddau yn ddiri’.

4 Fe] tad i’w blant, tosturiol wrth eu llef,

Tosturia’r Ión wrth bawb a’i hofnant ef ;

' Can’s edwyn eſ yn ]lwyr ein deſnydd ni, '

A chofio mae nad y’m 0nd ]lwch difri. P. J.

31. . Ffºſirdd newg/dd a bywz’ºl. (8, 7. D.)

1 DYMA babell y cyſarfod,

Dyma gymmod yn y gwaed;

Dyma noddfa i loddfruddion,

Dyma i gleifion feddyg rhàd :

Dyrna fan yn ymyl Duwdod

_ I bechadur wneyd ei nyth,

A chyfiawnder pur y nefoedd __, J º - .

Yno’n gwenu amo byth. “ ª'

2 Ffordd- a drefnwyd_ cyn bod ªmèèr,
ſi ’Gael dïangfa o ddrygau’r ddraig;
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Mewn addewid gynt yn Eden

Fe gyhoeddwyd Håd y Wraig:

Ffordd i gyfiawnhâu'r annuwiol,

Ffordd i godi'r marw'n fyw,

Ffordd gyfreithlon i droseddwr

I hedd a ffafr gyda Duw. A. G.

32. Dyfnderoedd trefn iachawdwriaeth. (8, 7, D.)

1 O DDYFNDEROEDD iachawdwriaeth !

Dirgelwch mawr duwioldeb yw,

Duw y duwiau wedi ymddangos

Yn nghnawd a natur dynolryw !

Dyma'r Person a ddyoddefodd

Yn ein lle ddigofaint llawn;

A chyfiawnder waeddodd, “ Gollwng

Ef yn rhydd mi gefais IAWN.” . . .

2 Bydd melus gofio y cyfammod

Draw a wnaed gan Dri yn Un;

Bythol syllu ar y Person

A gymerodd natur dyn:

Wrth gyflawni yr ammodau,

Trist hyd angeu ei enaid oedd;

„Dyma gân y saith ugein-mil,

Draw i'r llèn mewn llawen floedd.

3 Fenaid trist, wrth gofio'r frwydr, }

- Yn llamu o lawenydd sydd;

Gwel'd y ddeddf yn anrhydeddus,

A'r pechadur brwnt yn rhydd :

Rhoi awdwr bywyd i farwolaeth,

Claddu'r adgyfodiad mawr;

Dwyn i mewn dragwyddol heddwch

Rhwng nef y nef a daear lawr. A. G.
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33. Deisyfiad y Pen-rin. (M. H.)

1 O ddydd i ddydd, o awr i awr,

’Rwy’n nês i’r tragwyddoldeb mawr;

Ac yno( byddaf cyn b’o hir—

O am gael etíſeddu’r gwir!

2 O groes í groes, 0 dòn i dòn,

Ymadaw wnaſ à’r fuchedd hon;

Yn fuan àſ í byrth y hedd—

O am gyrhaeddyd gwlad yr-hedd!

3 O nerth í nerth, o daithi daith,

lewybraſ trwy’r anialwch maíth ;

Nid yw’r Iorddonen ddim ymhell—

O am gyrhaeddyd gwlad sydd well !

4 O dorſ i dorſ, O gád i gàd,

A brwydro’n hir à’r ddraig a’i hàd,

Daw’r frwydr 01af tua’r hwyr:

O am gae] bnddugolíaeth lwyr l

5 O gúr í gú'r, O 10es i loes,

Bhywhaí'nt O hyd í clzwerwi f’oes ,

DaW’r Olaf cyn pen gronyn bach—

O am gae] bod yn berfſaíth iach ! g

6 O fryn i ſryn, 0 bant i bant,

'Hwn ydyw 11wybr blin y plant;

Duw diwedd ar y Iludded 11awn—

O am gae] gorphwys tawel iawn ! J. H.

34. Digºnoldeb yr Iawn. (6, 6, 8, 8.)

- 1 ElN Harchofl'en-iad mawr,

'Emmanuel ei hun,

,1.3.
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Ei- ſywyd roes i lawr .

DrOS euog aflan ddyn :

Anſeidrol werth ei aberth Eſ

Foddlonaí 11011 oſynjon Neſ.

Cyfiawnder ,gaſodd Iawn,

A’r ddeddſ fawrhád a. bri;

A’r euog ryddid llawn

Trwy angeu Calſari:

Caed digon Duw, a digon'dyn,

Yn haeddiant Iesu mawr ei hun.

Yn awr cyhoeddir hedd

I gyrau pella’r byd ;

Gwahoddír pawb i’r wledd

Gaed trwy ei angeu drud:

Mae’r bwrdd yn llawn danteithion bnás,

Ddarparodd Duw o’i ryſe'dd ràs.~ J. J.

Crist yn Iaclmwduwl' v¿ª‘yzílaómict . ſi (8, 7.)

TRAGWYDDOL gariad ;Enynïgn . _

I gadw dyn collediá,_ . '

A ogoneddwyd ar y pren, " ‘

Gran Iesu bendigedig.

Ei einioes làn a roes'i lawr, -

Tan bwys ein dirſawr bechod; ' ' ’

Fe brynodd ini wir ryddhàd ,

Trwy waed y rhad gyſammod.

Gorphenodd iachawdwriaeth gu,

I’r nefoedd fry esgynodd ;

H011 allu uffern faith i gyd, Agn- '

Fyth heſyd a gaethiwodd. .

U
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4 TrWy rinwedd pur ei aberth rhadf'

Ger bron y Tad mae’n eiriol;

Yn haeddiant ei gyſryngdod Eſ,

Fe wrendy’n lleſ gystuddiol. R. W.

36. Idda Ef. (8, 7.)

1 MAE’R gwaed a redodd ar y groes

O oes i oes i’w gofio ;

Bhy ſyr yw tragwyddoldeb llawn

I dd’weyd yn iawn am dano.

2 Priſ destun holl ganiadau’r neſ

_ Yw “Iddo Eſ” a’i haeddíant;

' A dyna Sain telynau glàn

Ar uchaſ gàn gogoniant.

3 Mae hynod rinwedd gwaed yr Oen,

A’i boen wrth achub enaid,

Yn seinio’n uwch ar danau’r neſ

Na hyſryd leſ seraphiaid.

4 ’Mhen oesoedd riſ y tywod màn,

Ni ſydd y gán 0nd dechreu ;

Bhyw newydd wyrth o'i angen drud

A ddaw o hyd i’r goleu.

5 Níd yw caniadau’r lieſ yn awr

Ond megis gwawr yn tori,

Yr hon, ſel amnaid ſechan iawn,

Arddengys Iawn Oleuni.

6 Pan ddelo torſ y cystudd mawr

O'r anial dirſaX-\T yno,

Dylenwir croth pob dwyſol dant

Ag uwch gogoniant iddo. - R. W.
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37. Profiad o anghrediniaeth. (M. B. D.)

1 MAE f'anghrediniaeth câs

Yn ammheu grâs fy Nuw,

Nes gorfod gwaeddi beth a wnaf?

» Mae'n dweyd na byddẫf byw;

A bod fy meiau mawr

I gyd i lawr ar gael,

Ac na fwriadodd Duw ei hun

Fyth godi'r fath un gwael.

2 Euogrwydd mawr ei rym,

A'i gleddyf llym sy'n lladd,

Heb ddim i esmwythau fy mron

Drwy'r ddaear gron un gradd :

O na chawn godi mhen

Goruwch y llen a'r llawr,

Nes gwel'd y ffynnon sy'n glanhau

Y’nglwyfau'r meichiau mawr.

3 Er ini grwydro'n hir

Y'mhell o dir ein gwlad,

Mae etto alwad ar ein hol , , ,

I dỷ ein nefol Dad:

O! brysiwn bawb, mewn pryd,

Am fywyd atto Fe,

Mae gwledd yn barod ger ein bron,

Ac i dylodion le. R. w.

38. Anghrediniaeth a ffydd. (8, 7, D.)

1 MAE anghrediniaeth beunydd

Yn dangos ger fy mron,

Y gorfydd imi sefyll

i Yn wyneb llawer tòn;

4 U2
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A’r gelyn yn cyhuddo,

Gan ddweyd mai namnio gaſ ;

Rwy’n dyſod atat, Iesu,

Dan waeddi, Beth a wnaſ P

2 Atolwg, Arglwydd, gwrando,

’Bwy’n euro wrth dy ddor,

Gran deimlo ’maich yn drymach

Na thywod man y mór :

Er cymaint yw ſy llygredd,

Mwy yw’th drugaredd di;

O Y crea aman ſywiol,

Anſarwo] ynoſ fi l

3 ’Bwy’n gwel’d yn ddigon eglur

Nad allaf byth, ſy Nuw,

Boi iawn am unrhyw drosedd,

Na’r camwedd lleia’i ryw:

Nid oes 0nd haeddiant dwyſol,

Efſeithiau marwol loes,

A rhinwedd gwaed ei glwyſau,

Ddílea ſeiau f'oes. R. W.

39. chſoedd ar y ddaear. (M. H.)

1 NEF yW i’m henaid yn mhob man,

Pan broſwyſ Iesu mawr yn Than;

A’i Weled Eſ a golwg fſydd,

Dry’r dywyll nos yn Oleu ddydd.

í Mwynhad o’i rás maddeuol mawr,

Blaenbrawſ O’r neſ yw yma’n awr;

A darllen f’enw ar ei ſron

Sy nefoedd ar y ddaear hon.
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º, 3 Ac er na welaf 0nd O ran,

Ac nad yw profiad fſydd 0nd gwan,

Y deſnyn bach yn fór a ſydd,

A’r wawr a ddaw yn berffaith ddydd.

B.. W.

40. Ar ddiwedd blwyddyn. (8, 7, D.)

1 “TELE etto un yn rhagor

O flynyddau f’einíoes í'rau,

O fy enaid, wedi darſod,

Mae’r ddíweddaſ yn neshau;

Nid oes yma hjr arosfa,

Bhed ſy oriau yn ddigon,

AC ſe all y flwyddyn yma

Fod imi’r ddíweddaf 011.

2 Deffro, ſ’enaid, yn ddiſriſol,

Gyda goſa] dwys yn awr ;

Ystyr tra parhao’th amser,

Feithder tragwyddoldeb mawr:

Beth yw sylſacn dy grediniaeth

Am fwynhau tragwyddol hedd P

Beth yw’th obaith am y gwynſyd

Sy’n y byd tu draw i’r bedd P

3 Dal yn gadarn dy grediniaeth,

DOd dy Obaith ar dy Dduw;

Ymddybyna. hefyd beunydd

Ar ei ràs, tra byddech byw :

Gyda Sêl anturia’n wrol

Yn dy yrfa. neſol gu,

Nes cyrhaeddyd, mewn Sir-¡Oldeb,

Barthau anſarwo1deb fry. . n, w.
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41. Sicrwydd yr addewid. (6, e, B, 8.)

1 WRTH edrych ar y sail, ~

A’r wir addewid greſ, '

Er oſnau riſ y dail,

Pa’m yr ammheuwn Eſ P

A dyma air, Pwy wyr ei werth P

Yn 01 dy ddydd y bydd dy nerth.

2 Paham y beiaſ ddim

Ar gy'ſoeth grás ſy Nuw P

Lle rhoddwyd Sicrwydd im’

Mai digyſnewid yw :

Dyma yr hen addewid gn

Lle gallwn ni gael cysur cry’.

3 Nid oedd yn ngallu’r neſ

Ddim modd rhOi sícrwydd mwy,

Na’r wir addewid greſ

A seliodd gwaed ei glwy’:

Eiairasaiſynunohyd

Pan doddo barn elſenau’r byd.

4 Y pererinion gynt,

A’r hen ſerthyron glàn,

Yn awr diangol ynt,

Er ymg‘yrch dv’vr a. thàn:

Mae’r 115W a’u daliodd hwy i’r lªn,

, I tithau’n‘ gymhorth, f'enaid gwan. R. W.

42. ‘ Tez'lwng yw yr Oen. (M. H.)

1 DE’WCH a. chydseiniwn hyfryd gáingc,

A’r neſol lu o flaen y faingc;

Taſodau ddengmil sydd-i’r rhai’n,

Ond un llawenydd 011 a sain.
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2 “ Teilwng yw’r Oen” ga’dd ſarwol glwy’,

- ,Gael ei ddyrchafu, meddant hwy ;

“ Teilwng,” atebwn ninnau, “ Yw,

Yr anwyl Oen sydd etto’n ſyw.”

3 Ein Harglwydd Iesu, teilwng yw

O barch a gallu Oddiwrth Dduw;

Bendíthion mwy nag allom ni

Byth, Arglwydd, ro’i a ſo i ti.

4 Boed i drigolion neſ a llawr,

Yr wybren ſry a’r moroedd mawr,

Ddyrchaſu’i degwch Eſ a’i ras,

Ag uchel floedd a nefol flás.

- 5 Yr h011 gre'digaeth, ag un lleſ,

Fendithio’i enw sanctaidd Eſ,

Sy’n eistedd ar yr orseddſaingc,

A byth i’r Oen boed peraidd gaingc.

DR. W.

743. Y Dyda’anydd. (M. H.)

1 PA’M bydd i blant y Brenin mawr '

Fyn’d yn alarus ddyddiau’n hoes P

Ddyddanydd neſol, tyr_’d i law'T,

' Arwyddion mwy O’th gari’ad moes.

2 0nd trigo yn dy saint ’rwyt ti,

A’u selio’n blant i Dduw a 'wnai ;

Gyr ymaith fy ammheuaeth i',

A dangos ſaddeu ſy holl ſai.

3 Rho i’m cydwybod eglurhàd

O’i Than yngwaed ſy Mhrynwr byw,

A thystia gyda’m calon i,

Fy mod i wedi ngeni O Dduw.
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4 Yr ernes wyt O’i gariad ſO,

A gwyst] O 1awenydd neſ ;

Colomen Duw, a’th aden fwyn,

A gaiſſ fy nwyn yn iach i dref. DR. W.

44. Teyrnasz'ad Críst. (M. H.)

1 YR Iesu a deyrnasa’n grwn

O godiad hau] hyd fachlud hwn,

Ei deyrnas à o ſór i fór

Tra fyddo llewyrch hau] a ]10er.

2 Teyrnasoedd, pobloedd o bob iaith,

I’w gariad roddant foliant maith;

Babanod ieuaingc llesg eu ]lef,

Yn foreu a’u clodforant Ef.

3 L1e y teyrnaso, bendith ſydd,

Y caeth a naid O’i rwymau’n rhydd ;

Y b1in ‘caiff fythol esmwythàd,

A’r h011 rai Clwyfus iechyd rhàd.

4 Rho’ed pob creadur yn ddilyth

Neillduol barch i’n Brenin byth ;

Angylion molwch Ef uwch ben,

A’r ddaear d’weded byth, Amen. DR. W.

45. Heddwch cyclwybod. (llau.)

O ARGLWYDD, Inor ddyoge] a dedwydd yw’r rhai

Sy'n teimlo ]lawenydd am faddeu eu bai;

’Tai stormydd digoſaint yn ysgwyd y byd,

O’u mewn y mae nefoedd a heddwch o hyd.

Mor felus a hyſryd y treuliant y dydd,

Mewn pur ddiniweídrwydd, a chariad, a fſydd;
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Eu henaid sy’n ddysglaer ſe] canol-ddydd llawn,

A thawel yn wastad ſel haſ-ddydd brydnawn.

I ſynu i’r meusydd uwch wybren lle mae,

Bydd barod ſy enaid i fyned yn glau;

Hardd flodeu tragwyddol a dardd yno’n llawn,

A’r anníflanedig lawenydd a. gawn. DR. W.

46. Nesau at Dduw trwy Grist. (8, 7.)

1 DE’WCH, codwn ſynu i’r neſ uwch ben,

Yn llawen ein hedrychiad;

Gan wenu gwel’d ein Tad mewn hedd,

Yn eíste’ ar orsedd cariad.

2 _’Nawr gallwn blygu wrth draed yr Ión,

Anturio’n éon ato ;

Nid oes un cerub yn y lle

A thanllyd gledde’n rhwystro.,

3 Heddychol byrth dedwyddwch neſ,

Gan ei Fab Ef agorwyd;

Dyrchaſwn ſawl a llaſar dón,

Hyd orsedd Ión heb arswyd.

4 Diolch ddeng mil 0 weithiau ’nawr,

. Ddadleuwr mawr it’ ſyddo ;

A cthd í’r bytho] Dad ’run wedd

Am droi’i ddjglloncdd heibio. DR. w.

47. Gwladº wynſyd. Y (M. H.)

1 MAE gwlad o wynſyd pur heb haint,

Byth yno y teyrnasa y saint;

Lle nad ces tywyl] nos 0nd dydd,

A phleser heb ddim blinder sydd.
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2 Mae yno yn dragwyddol háf,

Ni wywa. byth ei blodeu bràf ;

Ond angeu fe] rhyw gulſór sy'

Bhyngom a’r wlad nefolaídd fry.

3 O am gae] ffydd i ymlid ffwrdd

Y cu] ammheuon sy’n ein cwrdd,

A gallu gwel’d à golwg glir

Drígfannau dedwydd Canaan dir.

. 4 .Fel Moses gynt, pe dringem ni

I wel’d y wlad a’i hansawdd hi,

Nid 0er lifeiriant angeu caeth

A'n tarſai ’n01 Oddiwrth y traeth. DR. w.

48. ' Yr aíl ran. (M. H.)

1 O CYFOD, f’enaid, fynu hêd,

A thrwy'r heolydd nefol rhêd ;

A gwel nad oes o dan yr hau]

Un gwrthddrych dal ei garu í’w gael.

2 Ar uchel fa'mgc y neſol wlad

Teymasa’r Hollalluog Dad;

A thywallt ei ddaioni’n 110n

Ar ho]l wastadedd dedwydd hon.

3 Ac fel haul dysglaer gano] dydd,

Ein Prynwr anwyl yno sydd;

Prydnawn na nos níd oes i’r fan,

Nac achos wrth y lleuad wan.

, 4 Ynghano] y fro ddysglaer fry,

Y g’lomen sanctaidd hefyd sy’ ;

A phoen a phechod ymaith fſónt,

I wlad y gwynſyd byth ni dd'ont.
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5 Ardderchog ddeiliaid y fan hon, \

Sy’n plygu Oddeutu’r orsedd Ion; ’

Cerubiaid tanllyd a’r h011 Sªint,

Moli’r anſeidrol Drindod maent.

6 Pa bryd, fy Iesu, daw y dydd,

A’r hyfryd awr i’m gwneyd yn rhydd,

Pan cafl'wyſ ado’r ty o glªi,

I drigo ’mhlith y cyſryw kai? DR. W.

' 49. ng/rol aberth. (8, 7.)

1 DUW, gàd i’m caniad hwyr heb warth,

Fel arogldarth ddyrchaſu ;

O gàd i’m hoffrwm gwan o glod

Hyd nefoedd dd’od i fynu.

2 Trwy h011 beryglon mawr y dydd,

Dy law di sydd i’m gwarchod ;

Ac i gyflawni ſy 11011 raid,

Dy nawdd à’th bla-id sy’ barod.

ª 3 Parhaus ſendithion oddi ſry

Sydd yn ſ’amgylchu’n wastad;

Ond O! cyn lleied tàl (mae’n gam)

Mae Duw’n gael am ei gariad!

4 Dy anwyl groes, ſy Nuw, a’t hon

A’m calon euog rhedaſ ;

Ac i’w ſywhau a’th ràs wrth raid,

I ti fy enaid rhoddaſ. DR. W.

50. Yr hyfryd lais. (8, 7-)~

1 GWYNFYD y Thai adwaenant. lais

Efengyl fwyngais dírion;
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lª” ,

Yn heddweh a golenni Duw

Y rhodia’r cyfryw ddynion.

2 Llawenydd gwyd en hysbryd trist,

' Trwy enw Crist eu Prynwr ;

Cànt trwyddo Eſ nesàu at Dduw,

Dyogel yw eu cyflwr.

3 Yr Arglwydd yw ein noddſa. glud,

Rhydd nerth ac iechyd' dwyſol;

Israel, dy Frenin byth ſydd byw,

Teyrnasa’th Dduw’n dragwyddol. _

' DR. W.

51. YSabbot/I. ,- › (M.H.)

1 ARGLWYDD y Sabboth, erglyw’n llef

’Nawr ar dy ddydd o ſe’wn dy ¿y ;

D’Oed ein caniadau llesg i’r neſ,

O’r anial ſyd, ſel ebyrth cu.
i i 2 Carwn Sabbothau’n hanwyl Dduw;

Ond ſry gorphwysſa hofſach sy’ ;

At _hon y cyrcha’n henaid byw,

Mewn gwresog ddymuniadau cry.

3 Mor ddedwydd ydyw'r dyTſa làn,

Heb bechod yn eu plith na phoen !

Na dim och’neidiau’n rhwystro’r gán,

A seiniant byth i Dduw a’r Oen.

4 Bho ar dy waith neilldnol flàs, Ñ

A phrawſ O’th wenau hyfryd iawn ;

Yna, ’n01 gado temlau’th ras, - f‘ ª

Yn neſ y neſoedd trigo gawn. '” DR. w.

-I
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52.

1

Dydd yr Arglwydd. (M. H.)

BENDIGAID foreu teg ei wawr,

Y dar-fu í’n Duw a’n Prynwr mawr,

Gyfodi i fynu’n wych ei wedd,

A gorfoleddu ar y bedd.

Yngharchar 0er y beddrod du,

_Y Prynwr marwo] gorwedd bu ;

Nes daeth Oddiamgylch yn ddiludd

Y trydydd apwyntiedig ddydd'

Ni allai’r bedd ac uffern ddu

MO gadw i lawr ein Ceidwad cu:

Dyrehafu wnaeth O’r bedd i’r ]àn,

Gan dori yn wir en cadwen wan.

Ein Harglwydd mawr, i’th enw di

Yr oriau hyn gyflwynwn ni; '

A seiniwn gan Hosana’i gyd

O orfoledd am y eyſryw bryd. DR. .W

Goma/¿Elder Duw. (M. H.)

O ARGLWYDD Iór, preswylydd cu

Pala-sau teg y nefoedd fry ;

Y’mhell uwch eaerau’r wybrawl ſro,

A’r heulwen deg mor fawr ei dro!

Yseraph pur pan seinia gàn, -

A’i aden cuddia’i wyneb glàn;

A myrdd myrddiynau 11uoedd llon,

Pl-ygant yn isel ger ei fron.

A _gaiff trueiniaid, llwch y llawr,

Addoli ein Oreawdwr mawr-P
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O'n gwaelder y dyrchafwn gri,

O Arglwydd sanctaidd, atat ti.

4 Mewn llwch mae dyn, mae Duw'n y nef,

Nid aml eiriau a'i boddia Ef;

Mewn parch a syndod, darfu'n cân

Mewn dystaw glod i'n Harglwydd glân.

. DR. W.

54. Yr anialwch a’r nefoedd. (8, 7, D.)

1 WRTH ymdeithio yn yr anial,

Profais aml adfyd prudd; -

Mewn rhyw fodd, y mae'n rhyfeddod,

Nerth sy'n dyfod wrth y dydd :

Mae saethyddion bron y'mhob man,

Pwy sy' darian ond Tydi ?

Yn y rhyfel, Arglwydd, aros

Cy’d a f’einioes, cadw fi.

2 Yn nhrigfanau glân y nefoedd,

Lle mae lluoedd oll yn llawn

O lawenydd pur a gwynfyd,

Yno mae dedwyddfyd iawn:

Heb un gofid, poen na blinder,

Dim ond pleser yn eu plith ;

Moli'r Oen yr hwn a'u prynodd–

Byddant wrth eu bodd am byth. T. w.

55. Anturio am drugaredd. - (10au.)

ANTURIO wnaf at orsedd grâs yn awr, .

Pwy wyr na châf 'rhyn s'arnaf eisieu'n fawr ?

Mi draetha nghwyn, mae'n addfwyn Frenin Nef,

Trugaredd råd a dardd o'i fwriad Ef.
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Trugaredd ràd, ywïm dwys erſyniad i,

Trugaredd ràd, ein Tad addewaist ti;

Trugaredd ràd, a dim cymhwysiad dyn,

Y cyfan sy’ 0 haeddiant Iesu’i hun.

Min' 1 haeddiantEf yn sail ddigonol 'un’

O flaen y neſ, heb neb 0nd Ef, na dim;

Anſeidro] werth yr Aberth mwya ’ríoed,

Gen’ i mewn fl'ydd i’W ddadleu beunydd boed.

Mae enw Críst yn llwyddo O oes i oes,

Dros enaid trist, dan lawer ªthrist loes;

Yr un yw Eſ, ’rwyſ finnau’n dysgwyl bod,

’Mhen enyd bach, yn canu ch'riach clod. T. w.

56; › Cgfammod cadarn. (M. C.)

1 CYFAMMOD hedd, O ryſedd ras!

Ein addas gysur ni ;

Cyſammod yw na rwymodd dyn,

O dreſniad Un yn Dri.

'2 Fe’i gwnaed yn nhragwyddoldeb pell,
Digymhell oedd y gwaith ; ſi .

A’r hyn a wnaed ſe saiſ er neb

I dragwyddoldeb maith.

3 Cyſammod yw na fedrodd dim

Wanhau mO’i rym erioed ;

Er lledu O ddyſaás ufſern ddoſn,

Mae'r unrhyw dreſn ar droed.

4 Er tynu 0 bechodau dyn

. Fe] gwenwyn, lawer gwae,

Ni thorodd m0 gyfammod Duw,

’I anrhydedd yw parhau.
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5 Cwymp y mynyddoedd mwyª’u nerth,

A’r bryniau serth ryw bryd,

Symudir m0 gyſammod hedd,

Trugaredd sy’ ynddo i gyd.

6 Pan elo’r ddaeacr fawr yn boeth,

Cyſamrnod doeth ein Duw,

A saiſ O blaid ei weiniaid blant,

Am hyny bydyant byw. T. w.

57. leadd a gelym‘ºn. (8, 7, D.)

1 MAE gelynion im’ wynebu

\Vedi d’Od i faes y gwaed ;

Amryw weithiau ce’s ſy nghlwyfo,

Lawer tro bum tan eu Íraed :

D’wedais ganwaith mewn anghysur,

Yn ſy nolur, marw a wna,

Meddyg rhàd, pe cawn ei ’nabod,

Hwnw a chymmod a’m hiachà.

2 Y mae Sªtan yma’n tramwy,

Megis llew rhuadwy yw ;

Yn awyddus ani ddiſetha.

Pawb er Adda O ddynol ryw :

Ceisiodd ar yr Iesu ’mOSOd,

Cafod ganfod gormod gwaith,

Ac yn hyn mae gwir gy‘suron,

I blant Sion ar e11 taith.

58, _ Yr …Y ran. (8, 7, D.)

1 DULL y byd a’i lygredigaeth,

Megis eaeth hudoljaeth dwys,

Mae fe] mór a ddiirr chwyddedig, ~

Llawn 0 berygl mawr ei bwys :
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Ceisio tynu yn groes i’r tònau

Mawr eu nerth, a minnau’n wan,

Rhyſedd byth os gellir gweled

F’eiddil enaid ar y lan.

2 Cnawd a natur pechadurus,

Aman boenus ynwy’n byw ;

Yn gwrth’nebu mewn drwg ſuchedd,

Enw, a doeth Wirionedd Duw :

Weithiau y’mron rhoi pobpeth heibio,

Methu llwyddo mewn un lle,

Medr Crist er hyny’m nerthu,

Y mae gallu gydàg E’. T. W.

59. Ieehydwríaetlz gymaínt. (9, 8.)

1 O FRODYR, pa ſodd y diangwn,

Pa ddull yr wynebwn Dduw’r neſ,

OS eeir ni’n ’sgeuluswyr diobaith

O’r ſath iechydwriaeth wnaeth Eſ P

Mae cymaint O rinwedd ſawr ynddi,

Mae’r meirw’n cyſodi i a-il ſyw ;

Mae’r deillion modd rhyſedd yn canfod,

Mudaniaid yn canmol e11 Duw.

2 Y cynghor fu draw’n nhragwyddoldeb,

Cyn bod yno neb 0nd Duw’r neſ,

Am ffordd i gael dyn o’i druem',

Hyn ydoedd trwy boenau’i Fab Eſ :

Cymhwysiad O’r gwaed sydd rinweddol,

Mae’n ddigon i’r bob] gael byw;

Gwaith Trindod mewn undod yn berfl'aith,

Mae’n fawr iechydwriaeth—-on’d wa

V
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3 Er dyfned mae pechod yn clwyſo,

Mae Crist wedi ]lwyddo i wellàu ;

Er cymaínt ddaeth ato er Adda,

Mae croeSO’r oes yma í nesàu:

Ni fethodd y Meddyg na’r moddioñ,

Hyd heddyw mae’r rhoddion yn rhàd ;

Mawr yW’r iechydwriaeth mae’n eglur

Sy’n rho’i i bechadur iachàd. T. W.

ALLAN O SALMAU DR. WATTS,

CYFlEITHIAD D. J., TREFRIW.

60. Dz'olcllgarw'çlz. am gym/lanaſ. (M. H.)

1 O DEUWCH, Inolwch Dduw’n gymn

'Am fara i gynna] calon dyn;

Tra bara'n nerthu’n rhanau byw,

A chalon greſ gwas’naethwn Dduw.

2 Eſ o’i ’stafelloedd ddwfrà

Y sychdir a chafodydd da,

Yr ardd a’r maes, a’r goedwig wyrdd,

A ro’nt yn llon fendithion fyrdd.

3 Eirch i’r gwellt dyfu, ac fe gwyd

I r’Oi i’r anifeiliaid ſwyd;

A llysiau i ddyn, amrywiol rai,

1 faethu natur, neu iachàu.

4 Mawr yw dy waith, a rhyſedd iawn,

Pob gwlad O’th gyfoeth sydd yn 11awn;

Doethineb Duw sy’ 0 gylch y byd,

O honot llawn yw’r ddae’r i gyd.
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61. Yr 1m testan. (M. H.)

1 BENDITH1WN ein Duw cyfion, da,

Ein llenwi ni a’n lloni wna ;

’Fe dywallt ei fendíthion ’lawr,

A’n llwytho mae à’i gyfoeth mawr.

2 Fe yr yr hau] 0 ddeutu’n wir

I loni’r ffrwythau, twymno'r tir ;

Pàr i’r cymylau gludo gwlaw,

I wlychu’r ddaear sech ſe ddaw.

3 Fe geidw ynom anad] chwyth,

Diangſa rydd rhag angeu syth;

Caiff cyfiawn ac anghyfiawn braw’,

O gyffredinol ddoniau’i law.

4 Y weddw a’r ymddiſaid prudd

A gynnal Eſ, ſe’u portha’n rhydd;

Y tlawd a’r diborth gànt yn rhàd,

Dduw ’n ſarnwr pur, a thirion Dad.

YT un. (8, 7.)

1 COF o dy ràs yn ſelus ſydd,

' Fy Nuw, ſy llywydd neſol;

Datganed oes wrth oes yn bêr,

Dy bur gyfiawnder dwyfol.

2 Er bod Duw ſry, ni ettyl Ef

Mo’i dda i’r neſ yn unig;

I bawb O’r byd haelionus yw;

Fe leinw bob rhyw ddifſyg.

3 Duw, wrthyt mae cre’dm'iaid gwael

Yn dysgwy] cae] eu porthi;

v2
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*

Dy law ddarpara iddynt fwyd,

A'u genau wyd yn lenwi.

4 Mor fwyn yw'th dosturiaethau, Naf,

A'th lid mor araf cyffry!

Ond gair o gysur ŷr yn glau

I'r enaid mae E'n garu.

63. Diolchgarwch am gynhau.af. (8, 7.)

I DA ydyw'r Arglwydd, Brenin Ne',

Am bawb mae fe'n gofalu ;

Bob gwanwyn fe ymwêl a'n tir,

Gwna'r borfa îr ymdyfu.

2 Cymylau, fel afonydd mawr,

Dyferant 'lawr fendithion,

Wrth dy orchymyn i ddwfrhâu,

A lloni'r manau sychion.

3 Coroni'r ydwyt ti fel hyn

Y flwyddyn â'th ddaioni;

Am hyny doed trigolion byd z

Yn unfryd i'th foliannu.

64. Bywyd, marwolaeth, a’r adgyfodiad, (8, 8, 8.)

1 O COFIA, Dduw, am egwan ddyn,

Mor fyred yw ei oes, a'i ffûn,

Ber iawn ei hyd o'r cryd i'r bedd:

Pwy ddichon ddyogelu'i oes

Yn erbyn angeu llym ei loes,

Neu ddiangc rhagddo mewn un wedd ?

2 Ai byth, O Arglwydd! y ceir d'weyd

I ddyn yn unig gael ei wneyd

I glefyd, poen, a llwch difraint ?
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On’d yw dy blant 0 ddydd i ddydd,

Yn myn’d. i’w beddan troi yn bridd,

Pa. le mae’th gariad di i’th Sªint P

3 Oni addewaist i’th Fab rhàd,

Neſolaidd goron, ac i’w hàd P

0nd cnawd a rheswm sy’n gwanhàu :

Bendithio d’enw byth a wnair,

Am fl'ydd i weled yn dy air,

Oleuni’r adgyfodíad clau.

4 Bendigaid ſyth ſo’r Ión yn Wir,

Sy’n rho’i i’w Sªint ſath wobrwy hír,

Am eu byr waith a’u poen is nen:

Llu’r nefoedd ſry, a. daear lawr,
Cydſolwch 011 ei ctgariad mªwr,

Ac uchel seinied pawb, Amen.

65 . Duw yn gymlwrth. . (8,' 7.)

' 1 ElÑ Duw, ein porth mewn OESoedd maith,

A’n gobaith yn ganlynol ;

Ein cysgod rhag y dymffistl greſ,

A’n cartreſ yn dragwyddol.

2 Dan gysgod d’orseddfaingc, heb gêl,

Bu’th Sªint yn dyogel drigo;

Digonol yW dy ſraich ei hun,

Byth i amddifſyn d’eiddo.

3 Cyn cafſael O’r mynyddoedd maith,

Na'r ddaear chwaith ei llunio,

O dragwyddoldeb ti wyt Dduw,

Hyd byth y cyſry'w etbo.
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4 Ein Harglwydd Dduw, pawb Eſ mawrhaed,

Plygwch wrth draed ei ſawredd ;

Sancteiddrwydd 0]_1 yW natur Duw,

. Trugaredd yw ei orsedd.

66. Mawl am yr ¿:fengyl. (8, 7.)

1 I’R Arglwydd cenwch newydd gàn,

O ſolia'nt glàn, ar gyhoedd;

Ei ràs, a’i iechydwriaeth greſ,

Datguddiodd Eſ i’r bobloedd._

2 Wrth Abra'm, d’wedodd gynta’r gair,

A’i ràs gwblheir i’n hamser;

Cenedloedd credu i’w enw wnant,

A dy‘sgant ei gyfiawnder.

3 Ei gariad traethed daear faith,

A phob rhyw iaith taſodau;

A lleded pawb ei enw da

Mewn clodydd a chaniadau.

67. Orist yn Frenín a Barnwr. i (8, 7.)_

1 BOED i’r ynyS0e'dd lawenhàu,

Teyrnasu mae ein Ceidwad;

Ei air ſel tan, wna’i ſſordd yn hawdd,

Pob bryn ſe’í tawdd yn wastad.

2 Ei Olwg sawdd bob uchel fryn,

Pob pant a glyn ſe’u dyrcha:

, Caiff enaid isel wel’d ei Wên',

A’r balch mewn angeu trenga.

3 Pan anwyd gynt, angylíon neſ,

Cyhoeddent Eſ yn geidwad ;
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Pan dde] i famu’r byd ryw ddydd,

Angylíon fydd i’W warchad.

4 Cryn ei elynion rhagddo’n glau,

A’r mór a’r bryniau ciliant ;

A fl'y ei blant i’r neſ 'yn.1àn,

A’r byd mewn tán gadawant.

5 Gogoniant a llawenydd llon,

I’r cyfion hauwyd yma ;

Mewn nefol fyd egino wnant,

A dygant lawn gynhaua’.

68. Mawrleydi a grds Duw. (8, 8, 8.)

1 CHWYCHWI a. gàr was’naethu’r Ión,
Gwſirnewch am ei fawredd sanctaidd són,

Bendithiwch byth ei enw pm*:

O godiad hau] hyd fachlud hwn,

Trwy barthau’r byd i gyd yn grwn,

Ei allu traethed mór a thir.

2 Nid amser, lle, na phellder chwaith,

Rydd derfyn i’w arglwyddiaeth faith,

Ei fawredd sydd goruwch y nef :

Na foed i un creadur byw,

Gystadlu a’n tragwyddol Dduw,

Nerth digréedig sy iddo Ef.

3 Ymostwng ei fawrhydi Eſ,

I edrych gwaith angylion nef,

A meddwl am drigolion byd :

Fe gwyd y tlawd O’r llwch difael,

A’r rheidus prudd O’r domen Wael,

A chyda phendefigion dyd.
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4 Yr hon yn anmhlantadwy fu,

Yn ddiffrwyth, heb etifedd cu

I gadw'i henw hi mewn bod,

. Yn llawen fam i blant; a hon

A'i mola megis Hannah'n llon :

Boed i bob oes ddyrehafu'i glod.

O SALMAU EDM U ND P R YS.

69. Molwch yr Arglwydd. ( 8, 7.)

1 CENwCH, a churwch ddwylaw 'nghyd,

Holl bobl y byd cyfanedd;

A llafar genwch i Dduw'r nef,

Gan leisio a llef gorfoledd.

2 O cenwch, cenwch glod ein Duw,

Ein Brenin yw, O cenwch:

Duw dros y byd sy'n Frenin call,

Drwy ddeall ymhyfrydwch.

3 O bobloedd, molwch Dduw ar gais,

A moeswch lais ei foliant;

Hwn sy'n dal bywyd yn ein gwaed,

A ddeil ein traed na lithrant. -

70. Duw yn Sion. (8, 7.)

1 MAWR ei enw'n ninas ein Duw,

A hynod yw yr Arglwydd;

-A'i drigfan Ef yno y sydd

Yn mynydd ei sancteiddrwydd.

2 Tegwch bro, a llawenydd gwlad,

Yw Sion lathriad fynydd;
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Yn ystlysau y gogledd lawr,

Tre’r Brenin mawr tragywydd.

3 Ewch, ewch Oddíamgylch Sion sail,

Ei thyrau adail rhiſwch;

Ei chadam fur, a’i phlasau draw,

I’r oes a ddaw mynegwch.

4 Can’s ein Duw byth yw y Duw hwn,

Hyd angeu credwn ynddo ;

Ac wedi angeu, Ef a ſydd

Yn dragywydd i’n t’wyso.

71 . Ymbil am nawdd a _ffafr Duw. (8, 7.)

1 DY ràs, dy nawdd, fy Nuw im’ dod,

Seſ ynot ymddiriedaſ :

Nes myned heibio’r aflwydd hyn,

Dan d’edyn ymgysgodaſ.

2 Ymddiried f’enaid ar .Dduw sydd,

Ar Dduw drwy ffydd y galwaf ;

Efe gwblhà ei air yn iawn,

Can’s cyfiawn yw’r Goruchaſ.

3 Ymddyrcha, Dduw, y neſ uwchlaw,

Oddiyno daw d'arwyddion;

A bydded dy ogoniant ar

Y ddaear a’i thrigolion.

72. Duw 3m wrlhddrych mw] a gweddi. ( 8, 7-)

‘ 1 I TI, O Dduw, y gWeddai mawl,

Yn y sancteiddiawl Sion;

I ti y teljr, trwy h011 grêd,

Bob gwir adduned calon.
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2 Pawb sydd yn pwyso atad ti,

A wrendy weddi dostur;

Ac &tad ti y daw pob cnawd

I gael gollyngdawd llaſur.

3 Gorchſygodd pet-hau anwir mawr,
ſi Myfi i’r llawr bwriasant;

0nd ti, O Dduw, ro’i am gamwedd

Drugaredd, a maddeuant.

73. Cariad bmwdol. ( 8, 7.)

1 WELE, ſod brodyr yn byw ’nghyd,

Mor dda, mor hyfryd, ydoedd!

Tebyg i 01ew O fawr werth,

Mor brydſerth ar ,y gwisgoedd.

2 Fel pe dysgynai draw o’r nen,

’Bhyd barſ a, phen Offeiriad;

Seſ barſ Aaron, a’i wisg i gyd,

Yn hyfryd ei aroglied.

3 Fel pe dysgynai gwlith Hermon,

Yn dó dros Sion fynydd ;

Lle rhwymodd Duw ſywyd, a gwlith

Ei ſendith, yn dragywydd.

74. Addolz'ad cyhºeddus. (s, 7.)

1 I DY’R Arglwydd pan dd’wedent, Awn,

I’m llawen iawn oedd gwrando :

Sai’n traed o fewn Caersalem byrth,

Yr un ni sy'rth oddiyno.

2 Caersalem làn ein dinaS ni,

Ei Sªi] sydd ynddi’i hunan:

Q
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A'i phobl sydd ynddi yn gytûn,

A Duw ei hun a'i drigfan.

3 Can's yno daw y llwythau 'nghyd,

Yn unfryd, llwythau'r Arglwydd :

Tystiolaeth Israel a'i drig-fod,

A chlod i'w fawr sancteiddrwydd.

4. Yno gorseddfa barn y sydd,

Eisteddfod Dafydd yno;

Erchwch i'r ddinas hedd a mawl,

A llwydd i'r sawl a'i caro.

5 O fewn dy gaerau heddwch boed,

I'th lysoedd doed yr hawddfyd;

Er mwyn fy mrodyr mae'r arch hon,

A'm cymydogion hefyd.

75. Mawl am fendithion tymhorol ac ysbrydol. (8, 7.)

1 MoLwCH yr Arglwydd, can's da yw,

Canu i Dduw yn llafar;

O herwydd hyfryd yw ei glod,

A da yw bod yn ddiolchgar.

2 Caersalem dinas gyflawn fydd,

Yr Arglwydd sydd i'w darpar;

Gan gasglu Israel ynghyd,

A fu trwy'r byd ar wasgar.

3 Yr unig Arglwydd sy'n iachâu

Yn rhydd o friwiau'r galon;

Yr Arglwydd rwym eu briwiau'n iawn,

Y rhai dolurlawn cleifion.

4 Wele, mae llygaid yr holl fyd

Yn dysgwyl wrthyd, Arglwydd;
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Tithau a’u porthi hwynt i gyd,

Bawb yn ei bryd, yn ebrwydd.

5 Fy enaid, traetha fendith rwydd,

A mawl yr Arglwydd nefol :

A phob cnawd rhoed i’W enw, y Sant,

Ogoniant yn dragwyddol.

76. Diolclz yn wastad. (8, 7.)

1 DIOLCHAF fi, a chalon rwydd,

I’r Arglwydd bob amserau;

Ei foliant Ef a’i Wir fawrhàd,

FO’n wastad yn fy ngenau.

2 Y sawl a edrych arno Ef,

A ]lewyreh nef eglurir ;

Ni wa'radwyddir honynt. neb,

, A’u hwyneb ni ch’wilyddir. ‘

3 Wele, y truan a roes leſ

A Duw O’r neſ yn gwrandº ;

Ac a’i gwaredodd O’i hol] ddrwg,

A’i waedd oedd amlwg iddo.

4 O profwch, gwelwch, ddáed yw,

Yr Arglwydd byw i’r eiddo ;

A gwyn ei fyd pob dyn a gred,

Boi ei ymddiried ynddo.

77. YT Arglwydd yw fy Mayan, (8, 7.) '

1 YR Arglwydd yw fy Mugail clau,

Ni àd byth eisieu amaſ ;

Mi gaſ orwedd mewn porfa fràs,

Ar lan dwfr gloew làs araſ.
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79.

Fe goledd ſ’enaid, ac a’m dwg

Rhyd llwybrau díddrwg cyfion;

Er mwyn ei enw mawr dílys,

Fe’m tywys ar yr union.

O'th nªwdd y daw y doniau hyn,

I’m canlyn byth yn hylwydd ;

A minnau a breswyliaſ byth,

A’m nyth yn nhy yr Arglwydd.

Fy Amvylyd sydd eiddqſfi. (8, 7, D.)

WYNEB Sirio] ſy Anwylyd

YW fy mywyd yn y byd;

Fſarwel bellach bob eílunod,

Iesu Mhriod aeth a’m bryd:

Brawd mewn myrdd 0 gyſyngderau,

Fſrynd mewn mór o Ofid yw,

Ni chais f’enaid archolledig

Neb yn ſeddyg 0nd fy Nuw.

Teimlaſ ſ'enaid ’nawr yn caru

’B Oen ngyddodd troswy’i ben;

D’wedodd Iesu mawr “ Gorphenwyd,"

Wrth dalu ’nyled ar y pren:

’Bwy’n caru hardd lyth’renau’i enw,

Eſe fu ſarw yn ſy lle;

’Does gyſaill yn y byd ’rwy’ ynddo,

A bery’n ffyddlon 0nd Efe. M. B..

Iawn a maddeuant. (8, 8, 8.)

GWNAED concwest ar Galfaria ſryn,

Am dani canodd'myrdd cyn hyn,

Fe ſaeddwyd ufl'ern fªith i gyd;
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Fe brynwyd gwael gofledig ddyn,

Fe wnaed y ddwyblaid ddig yn un,

A gwaed Iachawdwr mawr y byd.

2 Wel dyma’r cyfafll goreu gaed,

Mae’n ganmil gwell na mam na thad,

Y’mhob caledí fſyddlon yw: ,

Mae’n nïedru maddeu a chuddio bai,

Ac O’i wirfodd yn trugarhàu,

Wrth bechaduriaid gwael eu rhyw. M. R.

80. Rhyddz’d i’r caet/ſiu‘ºn. (7, 6.)

1 AGORODD ddrws i’r caethíon

I dd’Od o’r cystudd mawr;

A’i werthſawr waed fe dalodd

Ein dyled 011 i lawr :

Nid oes dim damnedigaeth

I neb o’r duwiol hàd;

Y gwaredígion canant

Am rinwedd mawr ei waed.

2 We] dyma’r un sy’n maddeu

Pechodau ríſ y gwlíth;

’Does mesur ar ei gariad,

Na therſyn iddo byth :

Mae’n ’mofyn 11e í dosturio,

Mae’n hoffi trugarhàu ;

Trugaredd i’r amddiſad -

Sydd ynddo i barhàu. M. RJ

- \

8]. . Heddwch trwy’r gwaed. (llau. -

O GARlAD, O gariad, anfeidrol ei faint,

Bud Uwch mor annheilwng yn cae] y ſath fraint;
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Cae] heddwch çydwybod, a’i chànu trwy’r gwaed,

A chorfſ y ſarwolaeth, seſ llygredd, tan draed.

Ni allai’r holl foroedd, byth Olchi ſy mriw,

Na gwaed y cre’duríaid, er amled eu rhyw ;

Ond gwaed y Messiah a’m gwella’n ddiboen—

Bhyſeddol yw rhinwedd marwolaeth yr Oen.

Cydganed y ddaear a’r nefoedd y’nghyd,

Ogoniant tragwyddol i Brynwr y byd ;

Mohamed pob enaid ſy A-_rglwydd ar gàn,

Am achub anhydyn bentewyn O’r tán. M. R.

82. Dyddanwclz ¡¡en y daitlz. (9, 8.)

1 O FRYNIAU Caersalem ceir gweled

Holl daith yr anialwch i gyd;

Pryd hyny daw Ñtroion yr yrſa

Yn ſelus i lanw ein bryd:

Cawn edrych ar stormydd ac oſnau,

Ac angeu dychrynllyd a’r bedd,

A ninnau’n ddiangol O’u cyrhaedd

Yn nofio mewn cariad a. hedd. ’

2 Cawn esgyn o’r dyrus anialwch,

l’r beraidd baradwys i fyw;

Ein henaid lluddedig gaiff orphwys

Yn dawel, ar ſynwes ein Duw: .

Diangſa dragwyddol geir yno

Ar bechod, cystuddiau, a phoen ;

z A gwledda i oesoedd diderſyn,

1,-, Ar gariad annhraethol yr Oen.

3 Mae ſſrydiau gorſoledd yn tarddu,

O ddysglaer orseddſaingc y Ne’;
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Ac yno Osgynodd yr Iesu,

Ac yno yr eiriol Efe:

Y gwaed a ſoddlonodd gyfiawnder,

Daenellwyd ar orsedd ein Duw,

Sydd yno yn beraídd yn erfyn,

I ni y troseddwyr gael byw. D. C.

83. Dylanwadau yr Ysbryd. (8, 7, 4, 7.)

l NERTHOEDD y tragwyddol Ysbryd,

Yn haeddiannau’r dwyſol Iawn,

\Vna i’r ſynwes ddiffaeth galed

I fl‘rwythloni'n hyfryd iawn:

O rasusau, &0.

Ñ Pêr blanigion neſol wlad.

. 2 Creigiau tanllyd Salem waedlyd,

Rhai ſu’n bloeddio àg un lleſ,

Am Dywygog mawr y bywyd,

“ Ymaith, O croeshoelier Eſ l "

Gwnaeth i’r rhai‘ny, &0.

W'ylo edifeirwch pur.

3 Os dysgyni, addſwyn Ysbryd,

I ſynwesau ſel rhai hyn,

A’u haddurno à phur ddelw

Y gWr fu ſarw ar y bryn;

Mawl a seinia, &0.

Trwy’r holl neſoedd ſawr am hyn.

84. Y dyfroedd byuziol. (3, 7, 4, 7.)

1 LLlFED ffrwd y dyſroedd bywiol,

Ddaeth tan riniog tem] Ión,
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Afon bur o'r orsedd rasol,

Glan orseddfaingc Duw a'r Oen:

Ei rhinweddau, &c.

Sy'n dwyn bywyd llawn a hedd.

2 Ar ei glanau y mae'n tyfu,

Bywiol bren a'i ffrwythau'n llawn;

Ffrwyth a dail i wir ddiwallu

Lluoedd, â'u rhinweddol ddawn:

Dail er iechyd, &c.

I'r cenedloedd yw y rhai'n.

3 Aed effeithiol addewidion,

Dwyfol, hyd eithafoedd byd;

Aent i gasglu gwaredigion

Iesu ato Efy'nghyd:

Ffrwyth o'i lafur, &c.

I'w ddiwallu byth, Amen.

85 Rhagoroldeb Iesu.

I NID yw hardd wrthddrychau daear

Oll ond dim wrth Iesu hawddgar;

Nid yw'r nefoedd i'w chydbrisio,

Pe ba'i nefoedd i'w chael hebddo.

2 Iesu'i hunan yw fy nefoedd,

Tros fy oes, ac yn oes oesoedd;

Nef fy nefoedd fydd ei garu,

Ei fwynhâu a'i bur foliannu.

3 O na allwn garu'r Iesu

Yn fwy ffyddlawn, a'i was'naethu !

D'weyd yn dda mewn gair am dano,

Rhoi fy hun yn gwbl iddo.

W

337

(8, 8.)
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86. 0 flaen pregeth. (M. C.)

1 TYR’D, Ysbryd Sanctaidd, dangos rym

Dy nerthol lym wirionedd;

Rho rasol ſendith yma ’nawr,

I fwrw i lawr anwiredd.

í Rho ddawn a goleu, Arglwydd Iór,

I draethu’r cynghor dwyfol;

Ac agor di y galon gau

I dderbyn d’eiriau neſo].

3 Perffeithia Iór dy nerth sy’ ſawr,

Yn wyneb dirſawr wendid;

Rho i'r newynog tlawd a cbaeth,

Ysbrydo] ſaeth a rhyddid. T. J.

87. Addewz'dion y cgfammºd. (M. C.)

l MAE addewidion melus wledd,

Yn gyflawn ac yn rhàd, ,

Yn dy gyſammod pur O hedd,

l Tragwyddol ei barhàd.

2 ’Bwyſ finnau yn dymuno d'od

I’r wledd ddanteithiol ſràs;

Ac ſelly mi gaſ seinio clod

Am ryfedd rym dy ras.

3 O rhwyma fi wrth byst dy byrth,

I aros tra. b’wyſ byw ;

I edrych ar dy wedd a’th wyrth,

A’th ſoli di ſy Nuw. T, J_

88. Y Messiah. (8, 71 67- 7-)

1 \VELE cawsom y Messiah,

.Cyſajll gwerthfawroca ’rioed;

*ya
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89.

Darfu i Moses ª’r prophwydi,

Dd’weyd am dano cyn ei dd'od :

Iesu yw, gwir Fab Duw,

Ffrynd a Phrynwr dynolryw.

Hwn yw’r Oen ar ben Calſaria,

Aeth i’r lladdſa yn ein lle;

Swm ein dyled mawr fe’i talodd,

Rhodd foddlonrwydd llawn i’r Ne’:

Trwy ei waed i ni caed,

Bythol heddwch a rhyddhàd.

Dyma gyſaill haeddai’i gar-u,

A’í glodſori’n ſwy nag un;

Prynu’n bywyd, talu’n dyled,

A’n glanhàu a’i waed ei hun:

Frodyr dewch, llawenhewch,

Diolchwch iddo, byth na thewch. D. J.

C'aríad ª grás Cris-t. (8, 8. D.)

PA feddwl, pa ’madrodd, pa. ddawn,

Pa daſod all osod i maes,

Mor felus, mor helaeth, mor llawn,

Mor gryſed ei gariad a’i rás!

Afonydd sy’n rhedeg mor gryſ,

Nas dichon i bechod na bai

Wrthseſyll yn erbyn eu Hiſ,

A’u llanw ardderchog didrai.

Fe] fflamau angherddo] O dàn,

Yw cariad ſ'Anwylyd o hyd ;

Fe losgodd bob rhwystrau o’í flaen,

Fe yfodd O’r aſon igyd

Wí
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90.

1

91.

Ymaflodd mewn dyn ar y llawr,

Fe’i dygodd à’r Duwdod. yn un I

Y pellder oedd rhyngddynt oedd fawr,

Fe’i llanwodd à’i haeddiant ei 111m. J. W.

- Cyſaill yn angeu. (8, 7. D.)

YN y dyfroedd mawr a’r tonau,

Nid oes neb a ddeil ſy mhen,

0nd y ffyddlawn Archofl'eiriad,

A ſu ſarw ar y pren:

Cyſaill yw yn aſon angeu,

Ddeil ſy mhenluwchlaw y dòn;

Golwg amo wna, i mi ganu

Yn yr aſon ddofn hon.

O anſeidrol rym y cariad !

Anorchſygol ydyw'r gres!

Digyfnewíd yw’r addewid,

Pery byth o hyn i maes ;

Hyn yw’m hanghor ar y ceſnſor,

Na chyſnewid meddwl Duw,

Fe addawodd na Chawn ſarw,

Y'nglwyſau’r Oen y cawn i fyw. D. w.

Bemdithz’on y groes. (2, 8.),

DAETH trwy,

Fy Iesu glàn a’i ſarwol glwy’,

Fendithion ſyrdd daw ettO fwy;

Mee ynddo faith ddiderſyn stór,

Ni gªwsom rai deſnynau i lawr, . ,

Beth am yr awr cawn ſyn’d i’r mór P
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2 Brydnawn, -

AI y ddedwyddaſ awr a gawn,

Y talodd Iesu’n eithaſ llawn,

Y Dwyſol Iawn i’m hanwyl Dad :

Palmantodd ffordd O Galſari,

I’r neſoedd ſry trwy rin ei waed. G.

92. Clin y Gwaredz'gion. (2, 8.)

1 FE gàn

Y gwaredigion ſawr a man,

Dragwyddol glod i’w priod glan :

Pan ddelo’r tán i losgi’r tir,

Cànt gOdi’u penau a llawenhau,

Eu poenus wae à heibio’n wir.

2 Eu càn

Fydd am Galſaria ſawr a. màn,

Ac 011 yn gariad, 011 yn dàn;

Yn gwel’d yn làn ler gwblhau

Bob gair a ddaeth o’i enau Eſ,

A’i gariad Ef byth yn parhau.

3 Mae braint,

Yn awr yn eiddo i bawb O’r saint,

’Does daſod byth ſynega’i maint,

Can's diangc wnant O wlad y boen,

I’r neſol wledd O faith barhàd,

Bwrcasodd gwaed yr addſwyn Oen. G.

93. Hyder am waredz'gaetlc. (6, 6, 8.)

1 PLAÑT caethion Babilon,

D‘Ont adIe o dòn i dòn,

Cànt wledda’n llon, mªB’r dydd gerllaw;
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Y’ngwydd eu Harglwydd da.,

O sv^vn y byd a’i bla,

O ddedwydd ha’, pa bryd y daw P

2 Anghenus wyf o hyd,

Mewn trallodedig fyd,

Ac nid oes fythol ddim i’W gael

Gyflawna’m heisieu i gyd,

A’m cana i 011 y'nghyd,

Ond haeddiant drud fy Iesu hael.

3 Mi wna’ fy nghartre’ mwy

Dan gysgod marwol glw'y’ ;

’Does noddſa addas tan y nef

I’r euog gae] glanhad,

0nd yn y fly'nnon rad

O ddwfr a gwaed a gollodd Ef. G.

94. Gwahoddiad at Grist. (8, 7, 4, 7.)

1 DEUWCH bechaduriaid tlodion,

› Clwyfus, cleifion o bob rhyw ;

‘i Iesu parod yw’ch gwaredu,

Llawn tosuri y'W Mab Duw :

Nac ammheuwch, &c.

Ab] ac ewyllysgar yw.

2 De’wch flinderus a thrwmlwythog,

Drwy y cwymp ga’dd farwo] friw ;

Os aroswch nes i’ch wella,

Byth ni ddeuwch tra. b'och byw :

Pechaduriaid, &c.

Nid rhai cyfiawn eílw Duw. DlF. CYS.
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95. E2' adnabod Ef. (M. B. D.)

1 El ’nabod Eſ yn iawn

Yw’r bywyd llawn o hedd,

A gwel’d ei iachawdwn'aeth lawn

Sydd yn dragwyddol wledd:

dael teimlo gwaed ei groes

Yn dofi’r loes a’r cur,

A wnaeth i filoedd o bob oes

I seinio'r anthem bur.

í Mae ynddo ſór djdrai

O gariad ac o hedd;

Mae cariad Iesu yn parhau

Tu yma a thraw i’r bedd:

Fe glyw ein eri a’n ewyn

Yn addſwyn, er ei glod ;

Ein beichiau parod yw i’w dwyn,

Ffyddlonaſ fu eríoed.

l 3 Pa’m digalonwn mwy P

Ni gawsom ryfedd ſraint ;

Mae breintiau etto ’n01 sy’ ſwy

Nas gwyddom ni pa ſaint;

Bhoed ini yma le

O dan y ne’n ei ay;

Ar fyr fe ddenſyn Iesu i'n ho]

I’w gól i Salem fry. DIF. CYS.

96. Ar farw. (M. B.)

1_ AI marw raid i mi, ~'

A rhoi’r corff hwn i lawr í’

A raid i’m henaid oſnus fyn'd

' I dragwyddoldeb mawrP

a
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2 Beth ddaw o honoſ fi,

’N01 gadael daear lawr_ P

Tragwyddol wae, neu hedd dilyth,

^ A fydd fy rhan yn awr.

3 Deffroír ſy nghysglyd 1wch, -

Pan seínio udgorn Duw; '

Y byd ar dàn, a’r neſ yn ffoi

Rhag Barnwr meirw a. byw.

4 Mewn galar ai mewn hedd

Ca’i godi O’r bedd i’r lan P

Pa un mewn gwynſyd ai mewn poen,

Bydd ſy nhragwyddol ran P

5 Ni chrewyd ſ’enaid drud

I fyn’d i’r bythol boen ;

Can’s dros bechodau’r euog fyd,

Bu farW'r addfwyn Oen. DIF. CYS.

97- nymwn z' aflendíd. (M. C.)

1 AGORWYD ffynnon i’n glanhau

Gan Iesu, ſrenin neſ;

A’i frydiau i Olchí fl'wrdd ein’ bai

Trwy rym ei gariad Ef.

2 Llawenydd sydd i lawer un

q O herwydd agor hon:

Mae 11e i minnau lawenhau

Bod imí groesaw 110D.

3 Mi ganaſ fi tra fyddwyf byw

Am rinwedd gwaed yr Oen ;

Ond mi gàſ ganu cyn b’o hi1'

Mewn rhyw felysach dón.
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4 Mor beraidd odiaeth ſydd fy nghainc,

Mewn anllygredig wedd ;

Pan ſyddo’r taſod musgrell hwn

Yn ddystaw yn y bedd. DIF. CYS.

Jubilí’r eſengyl. (6, s, 8, s.)

1 UDGENWCH, weision Duw,

Yr udgorn arian mawr ;

Gan ddwyn i ddynoh‘yw,

Newyddion da yn awr:

Blwyddyn y Jubili a ddaeth,

A rhyddid cu i’r enaid caeth.

- ‘2 Dádgenwch 011 ar goedd

. Dros wyneb daear làs,

A llawen uchel floedd,

Anrhydedd_ Crist a’i ràs :

Blwyddyn y Jubili a ddaeth,

A rhyddid cu i’r e'naid caeth.

3 Mae gWaredigaeth hael

Trwy rinwedd gwaed yr Oen ;

I bechaduriaid gwael,

Sy’n byw tan bwysſawr boen :

Blwyddyn y Jubili a ddaeth,

A rhyddid cu í’r enaid caeth.

4 Eneidziau Oſnus, de’weh - ,

Yn rhwydd at Iesu Grist; v 4' ~

Ammheuon-ymaith rho’wch, ² n

Daeth cysur i ra'i trist :

‘ Daeth blwyd‘d-'yn fawr y Jubili,

I r0’i~ tragwyddol hed‘d i ni. DIF. CYS
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99. Bywha a'y waíth. (M. H.)

1 O ARGLWYDD Dduw, bywha dy waith

Trwy holl derſynau’r ddaear faith :

Tros dir a mór dysgleiried gràs,

Gan lwyr orchſygu pechod cas.

2 Eglwysi hardd ſel gwinwydd ir,

Flaguro’n dêg drwy’r gogledd dir;

A theymas Crist trwy’r dehau cres,

Flodeuo ar led fel Eden las.

3 Clodſored pob creador byw

Yr unig ddoeth anfarwol Dduw ;

Gwna’r ddaear hon yn ddelw gu

O'r nefoedd'ogoneddus fry. B. r,

100. Bendithíon yr çfengyl. (8, 7, D.)

_ 1 DEFFRO f’enaid, deffro ’nhaſod,

Seinia glod yr Iesu glàn;

Cydfolianua. à, llu’r. neſoedd,

Seinia’n gyhoedd neſol gán:

D0, dysgleiriodd dwyſol gariad,

Fel tywyniad hau] y neſ,

Ar ein daear dywell anial,

Yn ei hael fendithion Ef.

2 Gwir oleuni a chyfiawnder

O’r uchelder ddaeth i lawr;

Gwych a dirſawr iachawdwriaeth,

A hedd melus, helaeth, mawr :

Do, dysgynodd neſoedd newydd

O lawenydd ar y wlad,

Llonodd Crist ein trist eneidian

Trwy rinweddau’i garíad rhad. B. F.
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101. Mor hawddgar _1110 dy bebyll. (S, 7.)

1 MbR deg yw’th bebyll di, O Dduw,

Mor hawddgar yw’th gynteddoedd!

Nid oes fath gu balasau gwych

Tu yma i entrych nefoedd.

_2 Preswylfa. hardd y Brenin mawr

Yw Sion werthfawr hylwydd:

Ac yno bydd ei orsedd lan,

A’i drigfan yn dragywydd.

3 Y mae un diwrnod yno’n well

Na. mi] yn mhebyll gwagedd ;

Cªwn yn dy dy gysuron da,

Gwir felus, a gorfoledd.

4 Gwyn ſyd a drig O fewn dy dy,

Gan dy foliannu beunydd;

Cànt Wisgo hardd ogoniant gwiw

Fry gyda. Duw’n dragywydd. B. l'.

102. Ar yr un textun. (M. H.)

1 MDR hardd, mor deg, mor hyſryd yw,

Dy babell sanctaidd dí, O Dduw! ‘

Mor loew y dysgleiria hi

Gan lewyrch dy wynebpryd di!

2 Rhagori mae ei chywrain waith

Ar holl balasau’r ddaear faith:

A’r nef a edrych oddi draw

Ar ªdai] làn dy ddwyfol law.

3 Pan welsom yno’th anwyl wedd,

Pan brofom yno’th hyfryd hedd,
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Cydganu wnawn ar lawen leſ,

“ Tí’n dygaist ni i borth y neſ.”

4 Bho’ imi’r ſraint O’th wel’d ar frys

O ſewn dy làn fendigaíd lys;

Prydſerthwch mwya’th babell yw,

Dy bresenoldeb di ein Duw. B. F.

103. Mwynhau Oªríªd Duw. (8, 7, D.)

I RHO’ dy gariad, Arglwydd ini,

I’n gwresogi 01_l yn ſawr;

’Bhwn sy’n lloni’r glàn angelion,

Doed i’n calon bawb yn awr:

’ Arglwydd Iesu, carlad rhyſedd,

- A thmgaredd ydwyt ti,

Ti yn llenwi’n hymysgaroedd,

Grrèai nefoedd ynom ni.

2 Ti a ddichon lw’yr orchfygu

‘ Grym a gallu peehod cês; ,

Brysia, Arglwydd, ei ddinystrio, '7'

A’n sancteiddío ni á’th ràs:

Pdra'n hollol ein calonau,

Fe] bo'nt demlau glán i ti;

Boed i’th Ysbryd Glàn gartreſu

A theyrnasn ynom ni. J. R.

104. Ffºrdd sanctaidd. (M. H.)

1 FY anWyl Iesu aeth i’r neſ,

Mae'm 11011 ymddiríed ynddo Eſ;

Yu 01 ei draed mi gerdda'n hy’,

Nes im’ gael golwg amo ſry.

2 Hon ydyw fſordd prophwydi Duw,

A ffordd ddyogel bywyd yw;
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Priſ fl'ordd Sªncteíddrwydd, ’rhyd-ddi,àſ,

Oan’s ynddi hedd a. chysur càf.

3 Ymdrechu bu’m à’r gelyn cas,

A llíthro fwyfwy ar y maes ;

Nes 'uni glywed galwad Crist,

“ Myfi yw’r ffordd, tyr’d enaid trist.”

4 Fendigaid Oen, mi wela’th glwyf,

Ti a’m derbyni fel yr wyf ;

Bechadur euog yn ei waed,

Sy’n d’od am brawf O’th gariad rhad.

5 Caifl' pechaduriaid glywed són,

Am ſy nglanhàd y’ngwaed yr Oen ;

Dangosaſ Brynwr dynolryw,

A gwaeddaſ, “Wele’r fſordd at Dduw.” J. I..

lO5. Ymdeitlzydd tua’r ñçfaedd. (M. C.)

1 YMDEITHYDD wyf mewn‘dyrys daith,

. A’m fl'ordd sydd drom a phe11;

Mae tynſa ſ’enaid egwan Haith

I wlad a thrigſa well. ' ,

2 ’Rwyſ weithiau’n gwel’d trwy ddrych Offydd,

Byw ſaínt O’r hyfryd Wlád:

A thyna palm yr wyf bob dydd

A’m cais am dy ſy Nhad.

3 Paid, ſ’enaid gwan, a llwfi'hau,

Er twymned ydyw’r dydd;

Mae tragwyddoldeb yn nesàu,

O hyfryd foreu ddydd!

4 O Sion nefol! drigfan Wiw!

Paradwys Brenin ne’ ;
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Lle y mae seintiau lu yn byw,

Ddiangodd draw í dre'. D. LI..

106. Gºgoneddu Duw. (7, 6, D.)

l O ODUW, rho rym i redeg

Yn addas er dy glod z

A chadw’m golwg egwan

Yn gywir at y nód;

Nes gwawrio‘r hyfryd foreu,

Càf ddodi nghroesau i lawr,

A chªuu Haleluia,

Yn mhlit-h y dyrſa ſªwr.

2 Enwaeda di fy nghalon

I’th garu’n fſyddlon iawn;

Ac i dy wir addoli,

O dyro gymhorth llawn :

Dysg imi orſoleddu ,

, Yn Iesu Grist a’i groes,

A llwyr ymddiried ynddo

Tra. pero dyddiau ſ’oes. w. H.

107. Y gair ª’r qfengyl. (8, 7.)

1 Y'NGAIB. yr Arglwydd ddydd a. m5,"

Bo’n aros ſy myfyrdod,

Ac yno boed ſy meddwl I

’Ncartreſu hyd ſy meddrod.

2 Mae hyfryd lais eſengyl lon

. Yn tirion alw beunydd,

Ar bechaduriaid gwael eu rhyw

Dd’od at eu Duw a’u Harglwydd. c. J.
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108. Ymºslwng i drej‘n Duw. (7, 6, D.)

1 YN nyfnder moroedd mawrion

Mae fl'ordd ſy Arglwydd Dduw,

Er hyny doeth a sanctaidd, .

A rhyſedd berffaith yw: ª

Y tonan sy' debycaſ ~

I suddo f’enaid gwan,

A’m taflant I yn nesnes

I’m cartreſ hyfryd ſan.

2 Am hyn boed f’ysbryd egwan

Yn isel wrth ei draed,

Yn syn ryſeddu dyſais

Yr iachawdwriaeth red ;

A’m calon f’on blygedig

I’W ’wyllys yn mhob man,

Nes iddo’m dwyn o’r diwe dd,

O’r cystudd mawr i’r lan. MOB. I.

109. Drwg pechod. (8, 7, D.)

l MI gyfarfiim a gofidiau,

Amryw weithiau ar ſy nhaith ;

Rhai addawyd i'm goddiwes,

Ereill grèais lawer gwaith:

0nd o bobpeth chwerw broſais,

Pechod -geſais chwerwa’ igyd,

Hwn a wnaeth i’m Duw i wgu,

A minnau grynu am] bryd.

2 Cystudd natur, trwm orthrymder,

Barodd flinder lawer pryd;

ng rhagluniaeth, gwawd gelynion,

Ro’es im dwyfron ofid drud :



352 ATDDODIAD.

Er hyn o]1—a satali greulon,

Pal] cyfei11ion, byd a’i vi'g,

Ni bu dim ro’es im fath loesion

A bOd genyf galon ddrwg.

3 Pech'od ydyw gwreiddyn chwerw

’N trallod' garw O11 i gyd ;

HWn sy’n peri uchel ochain,

Gwaeau uffern boeth a’r byd:

Hwn oedd achos angeu Iesu,

A’i galedí mawr i gyd;

MaW] díderſyn f’o i’r Duwdod,

Concroddbechod yr un pryd. D. J—-S.

110. Dyºddtzfaintabuddugoh'aeth Crist. (M. H.)

1 PAN oedd ein Prynwr ar y pren,

. Yr haul ymguddíodd, fl'òai’r wawr;

A phan ogwyddodd eſ ei ben,

Galarai'r nefoedd, crynai’r ]lawr.

2 Wrth weled Crist o dan fy mhwn,

O’m llygaid rhed y dagrau’n lli’ ;

Ei werthfawr waed tywalltodd hwn

Yn ffIydiau mawrion drosoſ fi.

3 .Wel, dyma gariad uwch pob gradd,

Bu farw’r Oen dros euog rail

Ond llawenhawn ; er cae] ei ladd,

Mae heddyw’n fyw i faddeu bai.

4 Gadawai’r bedd; Iór cadarn oedd ;

Esgynodd adref at ei Dad ;

Angelion fyrdd, à llawen floedd, l

Croesawent ef i’r nefol wlad.



ATDDODIAD. 353

5 O ! Sion wan, bydd lawen iawn

Wrth gOfiO ymdrech Iesu cu ;

Ennillodd fuddugoliaeth lawn

Ar uffern ſawr ac angeu du.

6 Byth, byth teymasa, Frenin hedd ;

Achub ſyrddiynau trwy dy waed : . '

Darostwng ufl'ern, Inyn y hedd,

A’th holl elynion dan dy draed. P. J.

1 1 l . Eagyniad Criª-t z"r nefºedd. (M. H.)

l I’R lan O’r hedd ein Harglwydd daeth;

Esgynodd ſry tu draw i’r llen :

Galluoedd uffern dug yn gaeth

Trwy’r awyr làs hyd entrych nen.

2 O flaen ei gerbyd dysglaer eſ,

Bloeddiaí angelion ar bob llaw,

Codwch eích penau, byrth y neſ :

Chwi ddrysau oesawl, cíliwch draw.

3 Yn llydan gwnewch y fl'ordd yn rhydd,

A throwch yn 01, chwi folltau’r gwaw] ;

Gwiw Frenín y gogoniant sydd

Yn d’Od i mewn, mae ganddo hawl.

4 Pwy ydyw’r Iór gogonawl .º pwy P

Yr Arglwydd nerthol, cryſ mewn càd:

Ei holl elynion, maeddodd hwy,

Yn awr mae’n esgyn at ei Dad.

5 Crist Iesu yw derbynjwch ef;

Mae’n Frenin mawr, i fewn ſe ddaw;

Codwch eich penau, byrth y neſ;

Ñ Chwi ddrysau oesawl, ci1jwch draw.

ſi X
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6 Pwy ydwy’r Brenin enwog P pwy P

Arglwydd y lluoedd, eſ yw’r Pen:

Hwn gaitªſ y maw] a’r enw mwy;

Bendigaid ſydd byth, byth : Amen. P. J.

1.12. Swpper yr Arglwydd. (M. H.)

1 O! TYR’D yn mlaen ſy enaid trist,

I gofio chwerw angeu Críst :

Fe roes ei hunan yn ſy lle ;

A phwy a gofiaſ 0nd efe P

2 Ei gorff a’i enaid ar y groes

Yn aberth dros ein beiau rhoes;

A dwſr a gwaed i’n golchi’n wyn

A ddaeth O’i ystlys ar y bryn.

3 Fe ’i dryllíwyd eſ i’n cadw’n fyw,

A chlwyfau’r Oen ein lloches yw :

Trwy iawn cymmododd ni à’í Dad 5

Diolchwn am ei gariad rhàd.

4 Bhyſeddo] oedd i'r Oen di ſai

Gymeryd cosp yr euog raí :

Ti gei’r gogoniant, Iesu mawr,

Byth, byth am gofio llwch y.11awr.

5 Diolchus góſ a. fydd o hyd

Am angeu Críst tra paro’r byd;

A chenir am ei loesion eſ

I dragwyddoldeb yn y noſ.

6 Maddeuantſi sydd trwy'r aberth hedd,

Ac amo cawn dragwyddol wledd;

A newydd win, fſrwyth car-¡ad rhád,

Cawn yſed gyd à Orást a’i Dad. P. J
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1 1 3. Marwolaeth Cris! 3m‘ Iawn am bechod. (M. H.)

1 FE ga’dd y gyſraith berffaith iawn

Yn angeu Iesu un prydnawn:

Y mae cyfiawnder pur y neſ

Yn ſoddlon yn ei aberth eſ.

2 OS goſyn deddſ berffeithrwydd im’,

A minnan’r gwael heb_ ſeddu dim,

Dangosaſ iddi’r hwn a roes

Ei hunan drosoſ ar y groes.

3 Trwy angeu Crist ar Galſari,

Daeth bywyd llawn a. hedd i ni;

O’i dristwch dwfn a‘i loesion eſ

Y tardd llawenydd pena’r neſ.

4 Mae adgy'ſodíad Crist O’r bedd

Yn dangos bod y neſ mewn hedd :

Gollyngai’r Tad y Meichiau’n rhydd

O rwymau angeu’r trydydd dydd. P. J.

1 14:.~ Gal-und ar Ieuengctyd. (M. H.)

1 O ! FILWYR ieuaingc, de’Wch i gyd

Yn erbyn Sªtan, cnawd a byd:

Os de‘wch dan ſaner Crist yn wir,

Cewch ranu’r yspail cyn b’o hír.

2 Mae’r ieuaingc yn aberthau byw,

A chymeradwy iawn . gan-_Dduw :

A llawen gen angelion neſ '

Wel’d p1ant o dan ei ſaner eſ. _

3 O! cofiwch eich Créawdwr mawr,

A rho’wch eich hunain iddo’n awr :

x2
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Mae'n caru plant, a mebyd yw

Yr amser hoffaf gan ein Duw.

4 Mae gan Dduw winllan yn y byd;

De’wch,gweithiwch ynddi,mae'n llawnbryd:

Ar fyr cawn orphwys frỷ mewn hedd,

A'n galw i'r dragwyddol wledd. P. J.

115. Galwad ar Ieuengctyd. (M. H.)

1 CYssEGRwN flaenffrwyth dyddiau'n hoes

I garu'r hwn fu ar y groes:

Mae mwy o bleser yn ei waith

Na dim a fedd y ddaear faith.

2 Cael bod yn fore dan yr iau

Sydd gan mil gwell na phleser gau :

Mae ffyrdd doethineb oll i gyd

Yn gysur ac yn hedd o hyd.

3 Y plant a wasanaethont Grist,

Cânt ddiangc byth rhag uffern drist:

Mae myrdd o ie'ngctyd yn y nef, , .

Yn berlau yn ei goron ef.

4 O! na threuliaswn yn ddi goll

O dan iau Crist, fy mebyd oll:

Mae'r hwn a'm prynodd ar y groes

Yn deilwng o bob awr o'm hoes. P. J.

116. y Salloth. (M. H.)

1 Y SABBOTH, gwyl nefolaidd yw;

Ar hwn cyfododd Iesu'n fyw:

Clodforwn ninnau Frenin hedd,

Mae wedi perarogli'r bedd.
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2 O! f’enaid, nac anghofia’r dydd

Y daeth y Meichiau mawr yn rhydd:

Agorwyd ini borth y neſ

Trwy rin ei ſuddugoliaeth eſ.

3 Mor hyſryd cae] un dydd o’r saith

I’W dreulio’n hollol gyd à’th waith ; '

Gorphwysfa. dawe] f’enaid trist,

A gwledd yW cofio angeu Crist.

4 Gwaith rhyfedd oedd creu nef a llawr,

A threfnu’r grèadigaeth fawr :

Ond gwaith rhyfeddaf Duw ei hun

Oedd gorphen iachawdwriaeth dyn.

5 Y mae gorphwysfa’n ól i’r saint,

Mewn gwlad 0 hedd, O ryfedd fraint!

Lle cànt fwynàu, heb gur na phoen,

Dragwyddo] Sabboth gyd à’r Oen. P. J.

1 17. Annogaeth z' fulz’annu Duw: (M. C.)

1 YN nhy ein Duw clodforwn eſ,

Lle rhydd ei hedd a’i ràs;

Dyrchafwn lais hyd byrth y neſ

Mewn hyfryd hwy] a blàs. ~

2 Yn wiw deffroed pob nwyd a dawn

I ganmol Duw’n ddi lyth :

0nd rhyfeddodau gràs yn llawn,

Nis gallwn ddatgan byth.

De’wn a moliannwn Frenin hedd ;

Ei glod a seinio'n mhell:

Ond gyd ag eſ, tu draw i’r bedd,

Ni gawn ei folí’n well. P. J.
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118. Iawn ac Eiriolaeth Crist. (7, 4.)

1 ANGEU ac eiriolaeth Crist yw ngorfoledd;

Hyn a ddwg i'm henaid trist lawn dangnefedd:

Collai'r ddeddf ei damniol rym ar Galfaria ;

Dofwyd llid cyfiawnder llym; Haleluia.

2 Iesu yw dyfyrwch f'oes yn fy mlinfyd;

Ac ymffrostiaf yn ei groes dros fy mywyd :

Tan ei gysgod, nos a dydd, gwnaf fy nhrigfa ;

Fy mhwr cadarn byth a fydd ; Haleluia.

3 Iesu a'i gyflawnder ef yw fy mywyd;

Fe'm cymhwysa' ideyrnas nef, trwy eiYsbryd:

Golchir fi o'm pen i'm traed, fel yr eira,

Trwy rinweddau dwyfol waed; Haleluia.

4 Mae fy Mhrynwr heddyw'n fyw, ac yn eiriol:

Sail eiriolaeth drosof yw Iawn digonol:

Ei waith ynof yn y màn, a berffeithia:

Gorfoleddaf yn fy rhan; Haleluia. P. J.

1 19. Crist yn neddfle pechadur. (M. H.)

1 RHYFEDDAF byth i D'wysog ne’

Fyn'd dan law'r lleiddiaid yn fy lle:

Dan hoelion dur, ar Galfari,

Gwnaed ef yn felldith drosof fi.

2 Hosanna byth! rhyfeddol yw,

Troseddwyr euog yn cael byw ;

A'r Iesu glân, yr Oen di fai,

Yn marw dros yr euog rai.

3 O'i gariad rhâd, ei hunan rhoes

Yn aberth drosom ar y groes:
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Am hyn dadseinia neſ y neſ

Gan fawl ei brynedígion eſ.

4 Yr aberth a ſoddlonai’r neſ

Yw 83.11 ª grym eiriolaeth greſ :

Y gwaed a roddodd iawu i’r Tad

A rydd i minnau wir iachàd.

5 Fy nghyſoeth a’m bywioliaeth lawn

Yw angeu Crist a’i berſſaith iawn:

Fy ngwísg yw ei gyfiawnder eſ,

O flaen gorseddſainc bur y neſ. P. J.

1 20. Gorphenwyd. (M. H.)

1 GOBPHENWYD, medd ein Iesu mawr;

A’i ſywyd rhOES o’i fodd i lawr:

Gorphenwyd! do, fe gaed y dydd; _

Fe dalwyd iawn, daw’r caeth yn rhydd.

2 Gorphenwyd—cynghor Duw heb g011,

Y deddſ, a’r addewidion 011; ‘

Cyflawnwyd nód y rhai’n i gyd

Yn Iesu, Prynwr ,mawr y byd.

3 Gorphenwyd! clywch y gair i gyd;

O ! hyſryd sain, amgylcha’r byd:

Gorphenwyd! aed yr adsain Ion

Trwy neſ y neſ a’r ddaear gron. P. J.

1 2 1 . Owymp Annghrist. (9, 8.)

l MAE’R Jubili hyſryd yn nesu,

Ac eisoes ſe dorodd y wawr:

Pan ddryllir y tyníon garcharau,

Bydd canu trwy’r nefoedd a’r llawr:
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Daw Sion yn llwyr o’r caethiwed,

Ac ſel llu banerog y bydd;

Fe enir creſ genedl ar unwaith;

Hosanna, prysured y dydd !

2 Duw angel cyn hir i ehedeg

Yn ddysglaer yn nghanol y neſ,

A chanddo’r eſengyl dragwyddol,

Yn nerthol a pheraidd ei leſ :

Preswylwyr y ddaear a glywant

Am ràs y Gwaredwr i gyd;

Grªu greſydd ac eilun-addoliaeth

A ſwrir yn 1101101 o’r byd.

3 Haul dysglaer cyfiawnder a gyfyd,

leeda’r goleuni fwy fwy ;

Ni thwylla’r gau brophwyd na’r bwystfil

Genedloedd y ddaear yn hwy:

Caifl' annghrist ei lwyr ddadymchwelyd,
Fe gwympa hen Babilon ſawr; i

Ceir clywed y floedd orſoleddus,

“ Hi syrthiodd, hi syrthioddí lawr ! ” PJ.

1 22. Tegwch, haeddíant a mmm-cda' Crist. (8,8, 8.)

'ADBIG-ÏON O HYMNAU WILLIAMS.

1 NI welodd llygaid dyn erioed,

Ni chlyWOdd clust 0 dan y rhòd,

Am neb cyffelyb iddo Eſ :

O rosyn Saron hai-dd ei liw I

Pwy ddatgan byth rinweddau’m Duw P

Efe yw bywyd neſ y neſ.
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2 Mae yn ei glwyſau drysor drud,

I ſaddeu beiau pena’r byd,

O flaen yr orsedd buraſ sydd ;

Ni all euogrwydd yno ddim,

Fe gyll y ddeddſ ei damniol rym,

Maddeuant perffaith garia’r dydd.

3 Fe ddaw y diwrnod, doed pan ddel,

Y llygaid hyn eu hunain wêl,

Pan ymddangoso’i ſawredd Eſ ;

Mewn rhwysg a harddwch, parch a bri,

Y’mhlith cwmpeini aneiriſ ri’,

Bydd yn Ihyfeddod dae'r a neſ.

123. Ar yr un testun. (8,8,8.)

1 O ! F’ENAID edrych arno’n awr,

Yn llanw’r neſ, yn llanw'r llawr,

-- Yn holl ogoniant dwr a thir:

Níd oes, ni fu erioed, ni ddaw,*

O’r dwyrain i’r gorllewín draw,

Gyfl'elyb i’m Hanwylyd pur.

2 Mi garaſ ſy Anwylyd mwy,

Dyoddeſodd trosoſ farwol glwy',

Agorodd ffynnon loew ſyw;

I olchí hen archollion wnaed,

Gan bechod càs O’m pen i’m traed,

Y dyſroedd dardd tan groes fy Nuw.

124. Ffi/nnºnªu bywíol 0 ddyfroedd. (8. 7, 4, 7.)

1 CHWI fl'ynnonau bywiol hyfryd,

Craig agorwyd ar y pren,
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I iachau archollion dyfnjon

Dynion aflan is y nen ;

Dyma’r euog, &c.

Sydd ag eisieu’r dyfroedd byw.

2, Dacw’r fl'ynnon i’w dymuno,

waiol, sy’n yr anial dir ;

Dacw’r unig ddWr sy’n rhoddí

Hedd, ac anfarwoldeb pur:

Ar Galſaria, &c.

Tardd yr afon loêw i maes.

3 Yno’r àſ í ’mofyn pleser,

Unig bleser i barhau :

Yno càf fi lawn faddeuant,

Am bob trosedd, am bob bai :

Yno’n unig, &c.

Caſ fy nisychedi’n llawn.

125. ª Pwyso ar Dduw. (6, 6, 8, 8.)

1 FY enaid at dy Dduw, -

Fel gwrthddrych mawr dy gred,

Trwy gystudd O bob rhyw,

A phob temtasiwn rhed:

Càf ganddo Ef gysuron gwir,

Fwy nag ar foroedd nag ar dir.

2 O 1 na. allwn roddi mhwys

Ar dy ardderchog law;

A gado'i gystudd dd’od

Oddiyma ac o draw:

A byw tan nawdd y dwyfol waed

Y’ngolwg hyfryd dy fy Nhad.
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3 Mi ſyddaf lawen iawn,

A ngofid tan ſy nhraed,

O fore hyd brydnawn

' Tan aden gwir ſwynhàd :

' Mae dy ſwynhàu a phrofi’th hedd,

Yn wastad imi’n hyfryd wledd.

126. 4 Ofnau ac ymbz'lz'au. (8, 7, D.)

1 DYMA’R tlawd, a dyma’r truan,

Sydd er’s trist flynyddau ln'r,

Ol a. gwrtho] yn ymddrysu

’Rhyd y dyrus anjal dir:

Oreigydd Pihahiroth yma,

Baalsephon Oddi draw,

Aipht o mewn, ac Aipht Oddiallan

Sy’n ſy nghuro ar bob llaw.

2 Mae’m gelynion yn gynddeiríog,

Cynddeirioca glywyd són :

Ar fy neulin ’rwyſ yn ymladd,

Weithiau à phleser, weithiau á. phoen:

Addſwyn Iesu tyr’d i’r ſrwydr,

Pob rhyw elyn gwymp í lawr,

Byd, a chnawd, ac uffern dywy].l,

Sy’n arswydo’th enw mawr.

127. Duw sy’n nodIZfa a nerth. (8, 7, DL)

1 DUW, nid oes 0nd ti dy hunan

Feíddia sefyll 0 ſy nhu;

Trech na’r cwbl arall enwir

Yw’m gelynion mawr eu rhi’ :
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Gwn y cwympaſ yn eu dwylaw

Oni sefi yn ſy rhan,

Wrth dy ystlys cryſ a chadarn

Ydyw’r eiddil mwyaſ gwan.

2 Achub, achub, mae’n ddiweddar,

Nid oes geny’ 0nd byr brydnawn:

Ac mae’r ſyddin Sydd i’m herbyn

Yn cynnyddu’n danbaid iawn:

Danſon a11an saethau'r nefoedd,

Cyſod, dod fi yn dy gól,

A thrp’r llu sy’n erbyn Sion

Gan ryw ddychryn yn eu ho].

128. Gweled gogºníant Duw. (M. H.)

1 TYDl fy Nuw, tydí dy hun,

Yw gwraidd ſy nghysur 011 yn un ;

Meddylíau am danat sy’n rho’i blas

Ar ragluniaethau chwerwa’í maes.

2 Pan cafl'wyf wel’d dy neſol wedd,

A phrofi blas dy ddwyfol hedd;

’Rwy’n gwel’d gogoníant pena’r byd

Fel peth annheilwng o ſy mryd.

3 ’Rwy’n gwel’d dirgelion yn ei waed

Na chafwyd etto eu mwynhàd;

Gras a gogoníant ynddo’i hun,

Uwchlaw eríoed feddyliodd dyn.

4 Gàd yma i’m fyw, fan oreu ’rioed,

Heb wel’d, heb glywed beth sy’n bod ;

Heb wybod beth mae’r werin ſawr

Yn wneyd ar wyneb daear lawr.
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5 Ond boed fy nghlustiau'n gwrando o hyd

Ddirgelion dystaw nefol fyd;

A'm pleser unig ddydd a nos

Yn nyfnion wirioneddau'r groes.

129. Seren Bethlehem.–Caniad. (i lau.)

FE gododd rhyw seren tu dwyrain i'r nen,

Mae'n agos i'r ddaear, mae'n oleu, mae'n wen;

Mae'n cerdded yn araf fel colofn o dân,

Mae'n gyru tywyllwch y cefnos o'i blaen.

Mae'n myn'd i Judea, heb wyro ar un llaw,

Mae'n arwydd yn ddiau o rywbeth a ddaw :

Mae acw ryfeddod, rhyfeddod a fydd,

Cawn clywed am dani cyn diwedd y dydd.

Yn wir 'rym yn tybied in glywed a'n clust,

Yn awr 'rym yn gweled, mae'r llygaid yn dyst;

Fod cwmni'n ei chanlyn, o eithaf y byd,

A'u golwg hwy arni yn gyson o hyd. .

Cyfeiria i Fethl'em, a hona yw'r dref,

Y genir ryw amser Dywysog y nef;

Fe dd'wedodd hen brophwyd d’ai T'wysog o hon,

Fugeilia holl Israel â gwialen a ffon.

Gwir, gwir fyddo'r newydd, 'does newydd sydd

Tangnefeddi'r agos, tangnefedd i'r pell; [well,

Mae'n D'wysog i Israel a Juda ynghyd,

Mae'n D'wysog i'r Indiaid hyd eithaf y byd.

Awn ninnau, dilynwn yn gywir eu troed,

'Cherddasom well llwybr er ganwyd ni 'rioed;
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Awn yno, mae’r werin luosog ynghyd,

Yn dyfod 0 eithaſ pellenig y byd.

De’wch, canwn ganiadau wrth ſyned y'mlaen,

Caniadau’i’n Ceidwad, a’n gwared yn làn ;

Oydganed y ddaear a’r moroedd yn un,

Am eni Achubwr galluog i ddyn.

Ein càn boed am goncwest, ein can boed am rás,

Ein can boed am wared y caethion i maes :

Am Jubilo ryddid, am drysor mor ddrud,

I rai oedd yn dlodion, hyd eithaf y byd,.

130. ' .Bad gyda Cbrist. (M. C.)

1 UwCHLAW terſynau maith y sêr,

Yn y Baradwys wiw,

Yn mhlith myrddiynau fel y gwlith, .

F’anwylyd sydd yn byw.

2 Mi reda’ mlaen heb edrych dim

Ar aswy nac ar dde,

Nes i’m gyrhaeddyd at y ſaingc

Ag yr eisteddodd E’.

3 Mae hiraeth pm‘ yn gweithío trwy

Fy enaid am ſwynhàu,

Pleserau dwyſol perffaith pur

Sydd ſytholi parhau.

4 Anturiaſ yr Iorddonen trwy,

Er cymaint grym y dWr,

Ond im’ gael teimlo bod o’m plaid, _

Iachusol deyſol Wr.
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1 31. Hiraeth, blinder, gweddi al: adduned. (8, 7, D.)

1 TYRED f’enaid ar i fynu,

«Allan o’r tywyllwch maith;

Hiraeth sy’ arnaſ am gael gweled '

Gwledydd hyfryd pen fy haith:

Blino teithio creigydd geirwon,

Lle ’rwy’n wastad yn cae] briw,

Ac fe’m clwyfid ifarwolaeth,

On’ ba’i cariad rhad fy Nuw.

2 Lleoedd dyfnion sy’ ar yr aswy,

Lleoedd dyrus ar y dde’ ;

Ac mae’n anhawdd cadw’r ]lwybr,

Cu] a deithiodd Brenin ne’ :

Bhag im' golli trwy ryw ryfyg,

Trwy anghredu, neu trwy flys,

Help, fy Nuw, luddedigenaid,

Ddringo’r bryniau serth ar frys.

3 Da] fi fynu, -addſwyn Iesu,

Arwain f’enaid yn dy law,

Nes im’ lanio trwy’r Iorddonen

I’r ardaloedd hyſryd draw;

A0 os yno fth y deuaf,

Dyna’m gwaith o fewn y lle,

Chwarae ar y delyn auraidd

Am rinweddau’i gariad E'.

132. Deisyfiªd am ſaddeuant. (M. H.)

1 Y GWAED .a. redodd ar y bryn,

O ystlys Sªnctaidd Iesu gwyn,

A ylch yn ]lwyr y duaf rai

Oddíwrth bob pechod càs a. bai.
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O

2 Trwy ing a phoen ar bren y groes _ ª ¡ff \

Dyoddeſaist, Iesu, angeu 1065, ' _ _

I mi, bechadur, byth gael byw, _ “ ' ª -

A’m dwyn yn ol i fl'afi' Duw.

3 O‘Baen ‘fly orsedd, Arglwydd mawr,

Gwe] y pechadur ar y Hawr,

¡Yn erſyn am faddeuaht llawn

Yngwaed yr Oen a roddes Iawn.

4 Nid oes all Olchj’m brynti càs,

. Ond dyfroedd bywiol aſon gràs,

A ddaeth O ó] y waewffon

Pan ſrathwyd Iesu dan_ ei ſron.

5 O! Iesu cu, à’th werthſawr waed,

Golch fi’r pechad‘ur dnaſ gaed ;

Ti gei y clod tragwyddol mwy

Am rinwedd dwyfo] marwol glwy’. M. E.

133. Yr ocln* draw. (6, 6, 8, 8.)

1 'B- OL ini fyned trwy '

Yr hên Iorddonen ddu,

Ni ddaw un gelyn mwy

I’n blino fe] y bu:

0nd cawn ſwynhàu tragwyddol hoen

Yngwmni’r neſOl addſwyn Oen.

2 Cawn yno ganu’n glír

Ar hyfryd dirºedd gwawr,

’R ol gado'r anial dir

A gwlad y cystudd mawr: ,

Yr anthem faith fydd “Iddo Eſ,”

Gan luoedd llon à llaſar leſ. M’. E.

*II
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134. ' Hedd a maddeuanl. (M. N.)

O DDUW, rho im’ dy hedd,

A golwg ar dy wedd, ,

A maddeu 'nawr fy meiau mawr,

Cyn’r elwy’ vlawr i’r bedd:

- 0nd im’ gael hyn nid Oſna’i’r glyn,

_› Na cholyn angeu mwy; ’ Ñ

Doſ yn dy law, i’r ochor draw,

Heb ſrí‘W na braw, ryw ddydd a. ddaw,

Uwchlaw pob loes a chlwy’. E. E.

‘ .Hz/der yn yr ºlwg ar angau. (M. N.)

1 AR lan Iorddonen ddoſn

’Rwy’n oedí’n nychlyd, .

Mewn blys myn’d trwy—ac Oſn

Ei stormydd enbyd; -

O na ba’i modd í mi

Ysgoi eifflymchwydd hi,

A hedſan uwch ei 111

I’r Ganaan hyſryd!

' 2 Wrth gofio grym y dWr,

A’i thònog genUí’,

A’r mynych rymus Wr,

A ſoddodd ynddi;

Mae braw ar f’enaid gwan,

Mai boddí fydd fy than,

Cyn cyrhaedd tawe] làn

Bro y goleuni.

3 Ond pan y gwelwyſ draw

Ar ſynydd Sion,

Y
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Yn inch, heb boen na braw,

Fy hen gyſeillion :

Paham yr oſnaſ mwy í’

Y Duw a’u daliodd hwy,

A’m dyga innau drwy '

Ei dyfroedd dyſnion. E. E. ,

1

136. Yr ardal hyfryd. (M. C.)

1 ’RWY’N seſyll ar dymhestlog làn

Yr hen Iorddonen ddu ;

Gan syllu'n ddwys, mewn hiraeth clau,

Ar ſryniau’r Gªnaan ſry.

2 ’Rwy’n tybío gwelaſ ei].iW gwan

O’i glanau bythol wyrdd,

Lle’r hongia, sypiau grawnwin pur

Ar goed anſarwol ſyrdd.

3 O ardal hyfryd! lle'ni ddaw .

Nª gofid byth nao aeth;

Lle fſrydia perfl'aith wynſyd pur

Fel lliſ O ſêl a. llaeth.

4 Ac yno y mwynheir heb nos,

Un anſachludol ddydd ;

Heb hau] na lloer, 0nd Duw ei‘hun

Ei dysglaer hau] a ſydd.

5 Awelon peraidd, balmaidd byw,

Sy’n treiddío’r arde] trwy;

.Angeu a phechod, ing a, phoen,

O’i mewn ni theimlir mwy. 1:. E.
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* -*

- 137. Cwmni’r saint. (8, 7, D.)
}

1 BYD yn llawn o orthrymderau,

Ydyw'r byd 'rwyf ynddo 'nawr,

Rhyw orthrymder a rhyw ofid,

- Sydd im cwrddyd ar y llawr;

Ond mi wela' fore'n gwawrio

Caf ro'i heibio'r cyfryw haint,

A chlodfori byth heb dewi, :

F'anwyl Iesu’n ngwmni'r saint.

2 Cwmni'r saint wyf yn ei garu,

Dyma'r cwmni goreu i gyd,

Dyma rhai all siriol wenu

Pan fydd Iesu'n barnu'r byd:

Dyma rhai a fyddant ddedwydd

Gyda'u Harglwydd yn y nef,

Mewn caniadau, doniau dinam,

Seiniant Anthem “ Iddo Ef.”

3 “Iddo Ef yr hwn a'n carodd,

Ac a'n golchodd yn ei waed,”

Ac â'n dug i fynydd Sion

A'n gelynion tan ein traed:

Bydd cymdeithas felus yno,

* Wrth adgofio taith y byd,

Byw yn mhresenoldeb Iesu,

A'i foliannu byth ynghyd. T. P.

138. Y Berth yn llosgi heb ei difu. (7, 6, D.)

1 PETH rhyfedd iawn oedd gweled - eY berth yn llosgi'n dân ; •

Er nerth y fflamau eirias, . , ,

Mae'n werdd-lâs fel o'r blaen : ;

Y2 -
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Rhyfeddach fyrdd o weithiau

Oedd gweled natur dyn,

Mewn undeb gyda'r Duwdod

Yn mherson Crist ei hun.

*

2 Rhyfeddod gwel'd yr eglwys

Tan bwys y dydd a'r gwres,

A phobpeth gan gydweithio

Yn llwyddo er ei lles :

Ein Duw ni sy'n dân ysol,

Mae hyn yn freiniol fraint,

Myn angel y cyfammod

Breswylfod yn y saint.

3 Mae Duw yn haul a tharian

I ni cyfrana nerth;

Cawn fyw tan nodded ddedwydd

Preswylydd mawr y berth:

Er amled yw'n gelyniou,

Cyrhaeddwn ben ein taith,

Ni ddyry Duw ni fynu

Ac ni'n llwyr edy chwaith. T. P.

139. Y wlad dda odiaeth. (M. C.)

1 MI welaf gyrau'r hyfryd wlad

Trwy darth a niwl y glyn;

A haul cyfiawnder yn ei nerth

Yn t’w’nu ar bob bryn.

2 Mae afon bur o ddyfroedd byw

Fel grisial gloew clir,

Yn d'od o orsedd Duw a'r Oen

I ddwfrhau ei thir.
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Pdf'

3 Ac ar ei glanau tyſa pren

Y bywyd, dwyfol hardd;

Anſeidrol well na hwnw oedd

Yn tyſu'n Eden ardd.

4 Ac ar ei fſrwythau dwyſol pur

Y gwledda neſ y neſ,

I dragwyddoldeb heb ddim traí,

Mae dígon arno eſ.

5 Yr Oen a laddwyd ydyw’r baul,

Ei hedd yw’r aſon ſyw;

A phren y bywyd mawr ei rin,

Efe ei hunan yw.

6 Pob melldith mwyach byth ni byd

Na thrallod, gwae, na phoen ;

Nac angeu chwaith ni ddaw i Wlad

Gorseddſa'mgc Duw a’r Oen.

7 Awn, awn tan ganu tua'r wlad,

Awn, a meddíannwn hi;

Fe’i rhoddwyd mewn addewid ràd

Mae’r ffordd yn rhydd i ni.

140. .Hyder y Orístz'ºn.

l WEL bellach f’enaid gwan,

Dystawa dan dy groes;

A gwel yn angeu Calſari

Oleuní dan bob loes :

Cais drysor yn y neſ

Gwna’th gartreſ gyda Duw,

Cai fwy na’r cyſan ís y nen,

A’r nefoedd wen i ſyw.

…Li—nn

d,

w. R‘.

(M. B. D.)
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2 Cei fànna ar dy daith,

A dysgu iaith y nef;

Ac esgyn rywbryd uwch y ser,

Yn ei gyfiawnder Ef:

Cei ddŵr o'r graig yn wyrth,

Ni syrth yr un o'r saint ;

O f'enaid na fydd forwyn ffol

I fod yn ol o'r fraint.

3 Ond rhodia gyda'th Dduw,

A thi gei heddyw hedd;

Efe â'th arwain yn ei law

I'th fraint tu draw i'r bedd:

O cais ei gynghor ef,

A chyfod lef i'r lan

Am ei arweiniad îs y rhod,

A'i gysgod yn mhob man.

4 'Nawr, O fy enaid mwy,

Gwel, edrych yn y blaen,

A chadw'n gywir at y nod

Nes dod i Salem lân;

* Nac edrych byth yn ol,

Ar bethau bydol barch;

Ymgadw yn yr anial dir

Yn gywir gyda'r arch. R. J.

141. O flaen pregeth. (M. H.)

1 BOED dy awelon pur fel tân

Yn llosgi'r sothach oll o'i flaen;

A chadw'r weinidogaeth fawr,

A'i llewyrch fel y bore wawr.
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2 Chwyth beraroglau’r enaint gwiw, j

Nes gwneuthur meirw ſyrdd yn fyw;

O! anſon dy awdurdod greſ,

Ac agor ſeddau ſyrdd à’th leſ.

3 O! gwisg h011 weision Iesu glàn

A chenadwn' megis tán;

A danſon nerth o’r neſ i lawr,

Trech na galluoedd ufl'ern ſawr. B. J.

14 2. Ar ddechreu addoliad. (8, 7.)

l TYR'D, Ysbryd Glàn, i’n c’lonau ni,

A dód d’01e1mi neſol;

Tydi wyt Ysbryd Crist; dy ddawn

Sydd ſawr iawn a. rhagorol.

2 Llawenydd, bywyd, cariad pur,

Ydynt dy eglur ddoniau;

Dód eli’n llygaid ſel i’th Sªint,

Ac enªint i’n hwynebau.

3 G-wasgara di’n gelynion trwch,

A heddwch dyro ini;

Os t’wysog ini ſydd Duw ner, ª*

Pob peth ſydd er daioní.

4 Tydi addewaist ddysgu, Ión,

Dy weision i leſaru;

Fel yn mhob man y caffo’n rhwydd,

Yr Arglwydd ei foliannu.

~ Wrth ymadael. M. N.)

1 FFARWEI. gyſeillion anwyl iawn,

Dros ennyd fechan ni ’madawn ;
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Henſfych i'r dydd cawn etto gwrdd

Yn Salem vbur Oddeutu’r bwrdd.

2 Cawn yno gwrdd yn gryno i gyd,

A’r saint o bedwar cwr y byd ;

Cyd-ſyw, cyd-ſoli gyda hwy,

Heb ’madael yn dragwyddol mwy.

144. Wrth ymadael. (8, 8, 6.)

1 NEWYDDION da sy’n cae] en dwyn,

Mae cyſoeth yr eſengyl ſwyn,

A’i llawnder ſel y 1h' ;

0nd er mor hyfryd cwrdd yn awr

A brodyr anwyl ar y llawr,

Ymadael raid i ni.

2 OS rhaid gwahanu ’nawr am dro,

Mae’n ſelus iawn cael dwyn i go’

Gyſarfod pur y neſ;

Lle cawn gydwledda’n ddivwhàn,

Ynghwmni’r Oen a’r engyl glàn,

A chanu “ Iddo Eſ.”

3 Mae yno bawb ar newydd wedd,

Yn llon 0 hyd, a llawn o hedd,

A’u càn am farwol glwy’:

Yn dorſ ddirif, a'u llestri’n llawn,

O bur ddedwyddwch nefol iawn,

Heb raid ymadael mwy.

4 Cymhwysa ninnau, Arglwydd mawr,

I uno a’r dyrſa uwch y llawr,

Heb ofni poen aºgwae;
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A ſhreulio ein tragwyddol oes

Ynghwymni’r gWr fu ar y groes,

A’i weled fel y mae. T. P.

145. Wrth _ó/madael. (8, 7, 4, 7.)

1 DAN dy fendith wrth ymadael,

Y dymunem Arglwydd ſod,

Llona’n calon à dy gariad,

L1anw'n genau à dy glod:

Dy dangnefedd, &c.

Dyro i ni yn' barhaus.

2 Am efengyl gràs a’i breintiau,

Rhoddwn ddiolch ]1awn i ti;

Cafl'er aeddfed ffrwythau’r Ysbryd

Yn 11u0sog arnom ni:

I’r gwirionedd, &c.

Gwna ni’n flªyddlon tra fo’m byw.

146. Wrth ymadael. (8, 7, D.)

ARGLWYDD‘, gollwng dan dy fendith,

Rho dy heddwch dan ein bron,

Portha’n henaid à’r gwir fàna,

Cariad pur seraffaidd 110n:

Llanw’n calon à chysuron,

Atat ti dyrchafwn lais ;

Pan y delom adreſ atat,

Yna. rhown it’ glod parhaus.

CYD-GAN.

Halaluia i Dduw ac i’r Oen,

I oesoedd diderſyn

Y maith dragwyddoldeb,

Halaluia—Amen.

ª?
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l47. W'rth ymarlael.

BOED i ràs ein ceidwad lesu,

Ac anfeidrol garíad Duw,

A dyddanus Wên yr Ysbryd

Orphwys arnom tra bo’m byw ;

Felly cedwir undeb perffaith

Bhyngom oll, a Duw ynghyd,

Meddu cawn mewn hóff gymundeb

Londer pur na ſedd y byd. CYP. R. W.

DIWEDD YR HYMNAU.
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1. Y Cristíon yn maru'.

CYFIElTHlAD NEWYDD.

WRElCHÏONEN bur o dàn y nen,

Gàd, 0 gêd dy farwol len;

Crynu, ’mnerthu, oedi, cyrchu,

O! y boen, y budd o drengu:

Paid hófl' natur, gàd i mi

Lesmeirio i anfarwoldeb &9.

Clywch, hustyngant, engyl dd’wed,

“ Tyr’d, chwaer ysbryd, ymaith hêd ;” l

Pa ryw ¡às aeth trwyddwy’ ’nawr,

Su a’m synwyr, byla’m gwawr,

SO da’m hysbryd, f’einioes dyn——

Fy enaid d’wed, ai angeu hyn P

Ymgi1ia’r byd—a’r neſ i’m drych

Agora—yn ſy nghlust mae clych,

Gan sain seraffaidd 1u ;

Rho’wch esgyll i’m, rwy’n hedſan draw 1

O ſedd! pa le y ffodd dy fraw,

A’th golyn, O angeu cry P w. R.

2 . Brenin Sion.

BYDD lawen iawn, ti ſerch Sion, a chrechwena, ferch Jeru

salem: Wele, dy Frenin yn dyfod atat z Cyfiawn ac

Achubydd yw eſe. Y mae efe yn llariaidd, ac yn march

ogaeth ar asyn.

O byrth, dyrcheſwch eich penau, ac ymddyrcheſwch

ddrysau tragywyddol; a Brenin y gogoníant a ddaw i

mewn. Pwy yw Brenin y gogoniant hwn? Yr Arglwydd

nerthol a chadarn mewn rhyſel. O hyn-th, dyrcheſwch eich

penªu, ae ymdd rchefwch ddrysau tragywyddol, a. Brenin

y gogoniant a d aw i mewn. Pwy yw’r Brenin gogoniant

hwn P Arglwydd ylluoedd. Efe yw Brenin y gogoniant.

Halaluia—Amen.
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3. Y Genadaeth.~—(Derchafiad Crist.)

DDILYNWYB. Crist! Defl'rowch, deffrowch,

I anſon yr eſengyl d’owch; p

Rho’wch, rho’wch o’ch da, a chodwch gri—

“ O doed, O doed, y Jubili.”

Henffych, henffych, ſoreu tirion,

Pan bo’r hollſyd o un galon,

Yn moliannu Brenin Sion,

Halaluia, Halaluia, Halaluia—-Amen.

Y ſagddu ſawr yn ſuan ffy,

Mae’r wawr ar dori oddiſry ;

Y duwiau màn dyfethir hwy,

A neb 0nd Crist yn Arglwydd mwy :

Henfl'ych, henfl'ych, foreu tirion, &0.

Hyſrydol gàn y Jubili

A seinir dros ein daear ni !

Pob lle, pob llais, pob llwyth, pob 111W,

Yn cyd-dderchafu Iesu gwiw :

Henfl'ych, henffych, ſoreu tirion, &c.

Denmark. (M. H. D.)

_ O FLAEN gorseddfainc Ior y neſ

Ymgrymed paWb—eu dyled yw,

Yr unig fythol Dduw yw eſ,

Gªl] greu, gall ladd, neu gadw’li fyw :

Ei rym,-heb ddim o’n cymhorth ni,

A’n gwnaeth o’r pridd yn hardd i gyd,

Ac, er in’ grwydro ’mhell o’i ¿y,

Fe’n dug yn 61 í’w gorlan glyd.

I’th byr-th awn 011 à llawen gerdd,

Hyd lys y neſ derchaſwn gàn,

Taſodau ſyrdd y ddªear werdd

Adseiniant ſawl drwy’th demlau glàn.

Un led à’r byd yw’th gyſraith bur,

Dy gariad byth nid yw’n osgoi,

Fel Craig dragwyddol Saiſ dy Wir

Pan fyddo’r neſ a’r ddae’r yn fl'oi.
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5. Marwolaeth y cyfiawn.

PA SAR-n, pa gynhwrf sydd P—ai angeu ywí’ Braw i ſy

natur wan, llewygu mae. Er hyn, O ſrenin braw, wrth

gofio Calſari, ’rwy’n teimlo hedd. Er chwalu ’mhabell

wael gan rym dy storom ſawr, mae’r fuddugoliaeth o ſy

nhu. Fy mhechod nid yw: condemniwyd hwn; croeshoel

iwyd, claddwyd ef. Angeu, dy golyn di, p’le mae í’ Crist,

O angeu, cofia’r awr, a’th lyngcodd ar y groes. Am hyn,

’nawr gwenu mae ſy enaid gwan, er dychryn y dyffr du.

Gorſoledd sydd gerllaw. O angeu caeth! dim níwe mwy

nid oes, dim niwed mwy i’r saint, Tragwyddol gàn; gor

ſoledd sydd ; gorſoledd mwy.—Amen.

6. - Y Ganaan glyd.

YN nheymas neſ dymnnwn fyw, ac aros yno gyda’m Duw,

a chanu iddo glod. Cyfyng yw’r perth, a chul yw’r fl'ordd,

gelynion ama] sy; er hyny nerth a gàſ yn 01 y dydd. Ar

ſrigau’r tònau teithio ’rwyf, a’m golwg tua’r Ganaan 313.1,

dan ganu at Dduw, ’rwy’n d’od. Hyſryd a llon ſydd teithío

’nghyd, a’n golwg tua’r Ganaan g19d; tan ganu at Dduw,

’rwy’n d’od.

7. Teyrnasiad Iesu—(Mercuriªl.)

TEYRNASA, Iesu mawr,

Dros y ddaear lawr ;

Bydd mynydd :y ein Harglwycld ni

Yn ſawr ei ſri, uwch mynyddau’r llawr,

Pan dyr nefol wawr :

Daw pobloedd lawer o bob gwlad

At ei draed, am ryddhàd ª iachàd ;

Fe ſydd rhyſedd Wiw orfoledd,

Sain clodſoredd hyfryd iawn ;

Sªin Hosana, Halaluia,

Fydd yn uchel am Galſaria,

’ Pan dde] Jubil Iawn.

8. Pºland.

Y MAE y¡- Iesu heddyw’n fyw

O fewn y neſol wlad;



382 A-NTHEMAU.

Yn cªel addºliad dysglaer 1u

0 heirdd angylion màd :~
Ac hefyd seintiau ro’nt eu càn i

O fawl i'W Prynwr gwiw,

Yn danllyd lu mewn dysglaer wedd

Yn màwredd cariad Duw :

Hwy ro’nt y oron ar ei ben

A dyrchafe ig lef,

Ac a’i clodforant byth, gan ddweyd,

“ Gogoniant iddo Ef.”

Bauer sºbrwydd.

YN mlaen ni awn dan ganu ’nghyd,

Er gwaethaf gúrg a gwawd y byd,

Mae’n fraint i ni gael dwyn y groes,

Dan faner Sºbrwydd hyd ein hoeª:

Ceir golwg hyfryd cyn bo hir

Ar holl derfynau maith ein tir ;

Bydd peraidd ganu am y gwaed,

A’r gelyn meddwdod dan ein traed.

1 O. Dirwest.

O, TYWALLT ar ein gwlad

Dy fendith, Arglwydd mawr,

Grym medd’dod, yn ddiwàd,

A gwym o’n ]lwyr i lawr :

Boed iddo eimlo marwol glwy’,

Fe] na bo són am dana mwy.

Ei amddiffynfa. sydd

Yn Siglo, er mor greſ ;

Ar ddarfod mae ei ddydd,

Mae’r nef i’W erbyn ef:

Ymrestrwn 011 yn fyddin wiw,

Awn yn y blaen, O’n tu mae Duw.

Fe gàn telynau’r nef

Ar gwymp y gelyn mawr,

Bèr anthem hyfryd leſ—

Cyduna. 1111 y llawr :

Ceir miloedd yn moliannu ’nghyd,

.Am ei alltudio ef o’r byd.
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A

1 1. Oen Duw.

O .' WELE‘ Oen ein Duw,

Yr hwn sy’n dileu pechodau y byd.

1 2. C'wymp Babilm.

PWY, pwy yw eſ sy’n d’od i lawr,

Trwy auredd box-th y neſ yn awr,

Mewn gallu a go oniant mawrP

Mae’n bur ei we d ſel boreu wawr,

. Mae’n hardd yn wir:

Mae’n d’od, mae‘n d’od, yn nes, yn nes,

Fe wrida’r nefoedd ſel y pres,

Tªwdd y cymylau gan ei wres,

Ai melldith ddwg, ai ynte lles E’

Genadwr pur.

Beth, beth sydd ganddo yn ei law,

Ai udgorn yw P mae’n per¡ braw :

A ydyw diwedd byd gerllªw P

Ai dedryd olaſ natur ddaw

O’i enau eſ P

Mae’n dodi’r udgom wrth ei fin,

Gan dynu anadl iddo’i hun,

I’w dywallt allan yn gytun, ’~.

Mewn udgom floedd na bu’r ſath un

O dan y neſ. y

Gwrandewch, gwrandewch 1101] luoedd neſ,

Ac ystyr dithau ddaear greſ

Ar sſm ei lais, a sain ei leſ;

Pob gair a ddaw o’i enau ef

Sy’n bwysig iawn :

Dystawrwydd dwfn deymasa ’nawr,

Ac ªstud wrendy neſ a. llawr,

Y ryfedd genªdwri ſawr

Sy’n d’od o enau angel gwawr,

lYIewn nerthol ddawn.

YR ANGEL.

" Syrthiodd, syrthiodd Babilon,

I lawr, i lawr, í lawraeth hon, -

Dan ſarn a güg y Iór; , - . \
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O’i mawr ogoniªnt hyrddiwyd hi,

A nerth anfeidrol ruthr cry,

Fel melin ſaen i’r dyſnder du:

Mae tonau’r mêr

Yn golchi dros ei gwedd,

A 11W Jehoſa’n sicrhau

Na chyfyd byth o’i bedd.

“ Wel, byddwch lawen, llawen iawn,

Chwi neſ y neſ yn awr,

Ac unwch chwithau yn y gàn

 

HDI] luoedd daear lawr.” ~- .Í ,\

CYD-GAN NEF A DAEAR. k . ï

- Addolwn, moiiannwn, crechwenwn, fe ddªeth . "‘j"

Dydd dial ar Babel, fe’i daliwyd yn gaeth - ‘

Dwrn Duw Hollalluog i’r anr a’i tarawodd, , ¡Ñ

Ac anadl ei enau'fel brwmstan a’i taniodd ! Ñ, 7. ;.

Halaluia—y mae ei nui-g yn dyrchaſu, , ,,’ ,; .v .H

A’i lludw ar aden y corwynt yn chwalu. \ -_., , y¡

Addolwn, moliannwn, crechwenwn, fe ddaeth l 7!

Dydd dial ar Babel, fe'i daliwyd yn gaeth.. 5¡

'13. . Y Bendítlzíad.
~ í I‘ “ª:

.GRAS ein. Harglwydd Iesu Grist, a. ohariad Duw,

ghymdeíthas yr Ysbryd Glàn, ſ’o gyda chwi 011. Amen. .

"BJ

 

.b "x-¡¡Izfilsgiúpg

’².-. _11:15 1.10_

‘ W
Iª¡ .ven.

 

  

&Wwfiªdn Mr. J. A. LLOYD, Liverpool, gyhoedd‘¡ Tonnu ct

!Eli ,{fuan o’i gyfansoddiªd ei hun, a.: y rhnn fwyaf o’r ª
Mundi-_01 I’m-_hai ydynt yn awr mewn'arferiad gun y G-v

Gfffldoro Gymreig yn y dret' honq. ‘ ’ _‘ ›- -ª.
 

,—,L—n—
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Gwelwch ſy Nuw’n ei . . 63

Gwell yw dYsbryd pm* 74

Gwel tu hwnt i ſyrdd o. . 144

Gweision cyflog ſy hen. .255

Gwedd {ly wyneb sy’n. .217

Gwel fi, Arglwydd . . . .226

Gwlad o heddwch,gwlad.244

Gumaed cgfammud gwe. 26

Gwn mai rhinweddol yw.112

Gwna fi’n oleuni i wel’d.220

Gwna ddystawrwydd ar.220

Gun-tk iliaía do, oddz'. ..164

Gwyd it, fy Nuw...... 15

Gwyn a gwridog yw . , 38

Redal.

Gwyn agwridogij .'. 40.‘

Gwyn a gwridog, hawdd. 41

Gwybodaeth Íesu sydd . . 125‘

Gwynſyd fa’i ’mhlith y .180

Guy/199d _l/ rhaí di’lè‘at'leSO

Gwyr Michael sy’n wr01.234

Gyrwch fi i eitha .' . .- 10'

Haeddiant andocl ’i" 51,

Hawddſyd eilw aitb‘ al‘ ; :31‘69 .

Haul y cyfiawndér d'yàg' '4 '

Heb un yn ab] ſeiehiau’. :‘ '

Hen Adda ga’dd gynnyg' 81‘

Heddyw’r fl'ynnon a agor. '97

Heddyw nid y cynta" i. .164

Help, bellach, Arglwydd,]65

Heddyw’r wyſ yn frwnt.236

Heddwchperfl'aithyw’th256

Hi saifpan cryno’r dd'a..136

Hi deithiodd yr avia]. .267

Holl angelion nefgwm. . 23

Hall deyrnªsfawr rhag. 36

Holl deyrnas Sªtan ſawr 52

Hwyl ſy enaid sydd wrth.193

Hwy dy fradychodd, an.255

Hyd yma ni ddych’myg. 13

Hyn yw’mpleser, hyn. .146

Hyn y sydd ſelusach . .280

I agor seliau’r llyfi' . . . . 69

Iac/¿awdwr dynolryw . . 98

Iachawdwriaeth :ad ei .114

I ble’r a’i ’moſyn hedd. . 110

Iesu’n um'g way myw.116

Iesu, Iesu ’rwyt hªn . .116

Iesu ei hunan yw fy. . . .120

Iesu, dyfyrwchf’enaidºlí

Iesu hawddgar, ’rwy’n.229

IIS-Cu, m'd ;es ter gm . _236

esu tro a on d (1.245
I fydu daeth Í Buggy. . 65

I ninnau, plant Adda . . 15
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Tu dal.

Iorddºnen dry yn 01. . . .172

I’r .Tem byddo’r 010d . .199

l’w 13D Sªncteidd. tyng. 26

Llªma ſel yr hydd dros. . 125

Llawen,371111.vade dy . . 8

Llawnyw, O Dad, y neſ. 19

Llawenydd mwyaſ yma 181

‘Llnwn a llawen, iach a. .235

Llawn euºgrwydd, llawn 262

Llwybr cul gwna’nllwybr167

Lluvybran bandith yw ei 248

Llytlz’renau d’enw, Iesu 147

Maeyno DTI' Phersan yn 2

Mae’n lleibio (MT, mae’n 4

Mae’th gariad erth. . 5

Mae’n para’n ffidlon. . 5

Mae poh dymuniad a. . . 9

Mae gelynion imi’n chw. 12

Mae dy enw mor ardd. . 12

Mae’n dda im’ ſod ſy na 15

Mae’r holl gre’dí aeth. . 16

Mªe ynddo ddw wn ſór 17

Mae ei glustiau yn agor. 18

Maemoroeddmawr,myn. 21

Mae 11011 ddoethíneb Duw 22

.Mae dºniau Duw í gyd 22

Mae awyry dwyrain yn 27

Mae llais rhyw gªniadau 27

Mae angel yr Arglw dd 27

Mae’n foreu 5611 am d’un. 29

Mae morºedd º ddºetll. 29

Mae dy aroglau’n taenu 32

Mae dy enw o hena ryw 32

Mae angelion yn cae] . . 38‘

Mae’n denu’m serch trwy 39

Mae peraroglau’th gar. . 44

Mae’n drech na. dyſroedd 44

Mae ynddo’i hunan drys. 45

Mae ynddº drugareddau 45

Mae’i ddoniªu yn rhag. 45

Tu dal.

Mªe peraroglau’th rñs. . 46

Mae gwedd dy wyneb . . 46

Mae cyflawnder maith º 58

Mae cofio heddyw am ei 61

Mae r/¡z'nweddyn ei waed 62

Mae fl'ynnon ar y bryn. . 62

Mae-’T lle sanctcíddiºlaf 66

Mae’n eistedd ynghano] 67

Mae dyndod y Cyſryngwr 68

Mae ynddo hefyd allu . . 74

Mae ¿y Ysbryd 11¡ yn. . 75

Mae turtur yr efengyl . . 86

Mae’r haul yn ddysglaer 86

Mae’r ejèngyl wen yn. . 87

Mae ynddo eſ gyfiawnd. 89

Maefy Nuw ynfy .... 99

Mae ſy nghroesau a’ln. .100

Mae f3/ meian _fi-l mynJOO

Mae’í ez'rz'aufely diliau 101

Mae’i addewidíon ſel yr 102

Mae yn ei haeddíªnt . .108

Mae tywyll anial nos . .109

Mae’r orseddfawr yn. .111

Mae rhyw ddirgelwch. .114

Mae grasusau ¡¡en Cal.115

Mae syched ynoſ, Argl.1l7

Mae’r fanerfawr ym. .127

Mae’r bryn yn uchel . .128

Mae, mae rhyw hiraeth 130

Mae dy lais yn rhoi . . . .133

Mae cyſyngder mawr yn 134

Mae. dy air yn ªb] . .. .137

Mªe’í bryniau ſel p’rad.138

Mae ſy enaid yn ehedeg 140

Mae ſy Ïydd yn ymaſaelu 140

Mae ſy nghªlon yn . . . .148

Mae qfnau ynfinteioedd 160 '

Mae ſy oſnau ſel y mor.151

Mae’mfi‘ydd _yn gwel’d 155

Mae tymhestloedd er . .161
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Tu dal. Tu dal.

Mae rhyw stormydd . .162 Mae’m goſalon 011yn . .253

Mae’m bai mor ſynych. .1'65

Mae ſy nghwymp yn peri 167

Mae hiraeth trwydda’i . .168

Mae’m dymuniadau’n . .168

Mae ſy enaid yn ehedeg 169

Mae myſyrio am fy . . . .169

. Maipen y dm'th gerllaw 171

Maent hwy yno wedi . .173

Mae Iesu ei hun yn awr 173

Maent wedí llwyr angh.174

Mae llawenydd yn ſy . .176

Mae’n eiriol heddyw o. .182

Mae pererim'on draw . .183

Maent hwy’n rhyſeddu’r 183

Maefg/ ng/zalon medi . .184

Mae’r fynyd leiaſ bach. . 189

Mae nghyſeillion wedi. .195

lVIae ynddo’i human drys.198

' Ma'e’r orsedd wen yn . .202

Mae enw Caffarz'...... 204

Mae (ly gariad uwch pob 209

Mae gelyníon _ó/ma’n . .219

Mae’r gwyntoedd yn ſy 222

Mae’r haul yn ddysglaer 222

Mae angeu, ’r bedd, ac 223

Mae’r iaclzawdwrz’aet/E 224

Mae yma drugareddau 224

Mae gwyliau’r hyfryd 2'25

Mae brodyr i mi aeth . .229

Mae Iesu Grist o’n . . . .233

Mae-’7' -r/nyel o’n hºc/n* 234

Mae Michael yn ennil1. .234

Maeſthyliauheddyw’n240

Mae’r deillion yma’n . .241

Mae meiau O’r fath liW 243

Mae’n goſalu am ſy . . . .248

Mae 11011 deganau’r cldae.249

Mae angeu’r groes yn . .250

Mªe clywed newydd um 253

Macf1/ ?Ig/tala); yn e/WLL254

Mae’n debyg nad Des neſ 258

Mae dyddiau griddſan. .261

Mae’m blynyddau hirion 262

Mae haeddiant ſy Iach. ‘265

Mae’m calon yn ſriw . .272

Maith drugaredd a. gwir. 18

Maº-cho!) Iesuyn llwyzldJíS

Marwolaeth ſy Ngwared.222

Mmm* iawn fu’r gorſºl. ,62

Mawrhydi a chariad. . . . 68

Messiah yw ei enw . . . . 25

Mewn gwisg i’w draed a 36

Mellt a th’ranau mwg a. 96

Melysach nag yw r (liliau 108

Mewn am'al dyrus le . .109

Melusaclz nagyw’rddim/212

Mhen gronyn byddai’n. . 73

Mi allaf aros wrthyſ . . 3

Mifeddylíaís cawsum. . 50

Mi glywa’i lef pan . . . . 54

Mi glywaſ y ganiad. . . . 27

Mi a gr-wz/drwn draw ¡"1- 30

Mi r0 fy nwylaw bellach 34

Mil myrdd angylion yn 36

Mil o filoedd, myrdd . . 70

Mi wyraf weithiau ªr y 73

Mi ge’s rydd/¡all i’m . . 92

Mimiau deloſ i’r ffynnon 98

Mi ymddiriedaſyn ei air 101

Mi orſoledda draw o bell 102

MIT a godaf lung yno . .103

Mi ª. aſ o Mith y werin. .107

Mi wn mªi meiau duon. .111

Mi a Wªecldaſ yn y . . . .112

Minnau bella-:h Orſolede 16

Mi gofia eiriau’m Hai-3,120

Mi ddoſat ei ſwrdd yn. .121

Mi gaſ yno yſed cariad. ,121
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. ’ Tu dal.

Mi debygafclywaſhedeíS

Minnau bellach orfoledd.124

Mi gerdda ’mlaen dros. . 133

Mi foria’n nerth addewid 134

Mi gredaſmai fl'yddlon, .134

Mi ſeddylia‘th ſod di yno 137

Mi wela draw dros fryn.138

Minnau‘r gwaela o bech.141

Mi edrychaſ ar i ſynu . .144

Mi fu’m dros dro mewn 147

Mi a ymlaen heb aeth nac 152

Mi wada’m hun, rwy’n. . 165

Mi wela dyn/iz awr o’m 173

Mi gaſieithoe d, mi gaſ176

Mi gafynº wel’da garafl 76

Mi gaſ yno garu ſynwyſ 176

Mi gaſfwyta’r rhyfeddod.1 77

Mi gaſ ſod 0 flaen yr . .186

Minnau bellach a obeith.214

Mi wela’n ei glwy ...... 243

Mi welaf lu yn berffaith 252

Mínnau’n ddyſal syªn ym.257

Mi flinais yfed dyſroedd 260

Minnau rois ſy holl ym.262

Mi ſeddyliais yn y bote 263

Mi ro’f ſy ngoſal amo’i. .266

Mz' wn i Grist, mz' wn. .268

Mi garaf ſ’Anwylyd o . .271

Mi gefais ben Galíah i. .274

Minnau leſais amat, A.275

Mi ddysgwylíais am gys.278

Minnau truan a gofidus 280

Mór sydd ynot o fendith. 8

Moab ffy wrth rym dy. . 12

Mor anobeitbiol yw ſy . .142

Mwy yw d’eiriau ar y . .236

Myn barch, ac i‘w ei enw 21

Myſyrio‘i berson hardd . . 21

Myrddiynau diriſedifydd 69

Myfi ſy hunan yw ſy . .102

Th dªl.

Myfi snturia'n ªwr ym. .112

Myfi abertha’r cyſan . .231

Myſyrio am fyn’d sydd. .232

Nac ofnwn, mae’r angel 27

’Nau-r ar ei ſwrdd mae 44

’Nawr mi glywa’r gair. . 49

Na’d fi ymddiried trª. . . 59

Na wna, fy Nuw, O . .118

Na foed undyn is y rhod 128

Na’d fi adez'laa'u’n ys. .141

Na’d ragſam fyth i gar.l49

Na ſoed ar daſod cristion 149

Na’dfod genyſºnd. . . .166

Nª ſod i’m ſeddwl ddydd 192

’Nawr ’rwy’n barodi . .194

’Nawr mi wela’r nas yn 237

Na’d fi daflu golwg car.239

Na’d fi, Iesu, ſod yn . .276

Na’d fi soddi yn y dyſn.278

Newynog wyf, a hedd ſy 111

Neſ yw meddiant yr . .139

Newydd mawr, anewydd218

Neb is neſ ondti dy hun.227

Newyddion òráſa cidad/1233

Nerth os càſ mi frysiaſ. .247

Ngwel’d innau’r wyt yn 163

Ngelynion er cymaint en 271

Níd oſnaſ ddim o’r diluw 3

Nid Des eisz'au un cread. 9

Nid oes unman imi’n gar. 10

Níd yw hall gre’digaeth 10

NI' all rhaid ac nz' all . . 11

Níd oes elyn is y neſoedd 13

Ni ſu doethineb maith. . 13

Níd Des angel, m'd ºes. . 14

Níd yw’r hau! a’i faith 37

Nid yw harddwch maith 41

Nis gall angeliºn ne y 4-2

Ni ganwn am garía . . 42

Níd Des, m' fu, m' ddaw 43

02
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- º Tu dal.

Ni rªid esgyn fry i’r Def. 50

Nic gall dysgedigion . . 56

Nid ves aberth º 1m. . . . 61

Nid y’s yn gofyn ªmmod 90

Nid oes gengfºndy . . 90

Ne' tha] z' mi ggfadde’ . . 93

Nid Wyf deilwng ªm fy 103

Niſet/wdd eddi daer 112

Ni cheísiªf eches 0nd. .114

Ni To’i ngafae] arno’i . .114

Nis gall f’enaid er ei . .117

Nid yn y harª. hwn na’r 119

Nis gall holl hyfrydwch 132

Nis gadawa’r sillaf leiaf135

Nid o’r ddaear maefy. .139

Nic] oes derfyn ar fy. . . .144

Ne' raid imi guddz'o’th . .148

Nid wy’n ofiu' tir _1/ ¿yw.153

.Nid yw’r blinderau yma 154

Nídfy ?uſ/'ym ar y. . . .160

Ni all satan a’i holl allu 163

Nid ºes dim eriºed a . .168

Ni ddªw hunan-d b’na 172

Ni gawn ynó wei‘ a . .175

Ni gawn yno wel’d a’i. .175

Nid oes yno ddiwedd . .175

Ni awn fel hyn yngWres 183

Ni.? ga!! angeliºn ne y. . 198

Nid oes terfyn ar yn. .201

Nid oes geny’i 0nd dysg.208

Ní fuasai genyf obaith. .230

NidDesÑomz'f’Arglwydd232

Nid ces ddoſa fy rugby-71.237

Ni thro’f fy wyneb byth 249

Nid ces dymyn fy nhrach.254

Ni fedd y dwyrain faith 264

’N01 gorwedd dro, fe . . 63

’Nolrltoddi’n Harglwydd 64

;N01 gorphen 8.1' ei waith 64

Nº¡ elaethrwydd dy . .278

114 dªl.

Nyni, meWn cydsain a’r228

O anfeidrol berfl'aith gar. 4

O ªnnherfynol fór didrai 13

O Arglwydd hyfryd yw 110

O anwyl Iesu tyr’d i’n. .118

O ªngeu pur y groes. . . .251

O Arglwydd, ’rhwn sy‘ní70

O Arglwydd fy Naſ. . . .272

O boed maddeuant !had 17

O bechod fl'o, gàd lonydd 256

O cofia fi ger bron y Tad 215

Ochneidio‘r wyſªm dd’od 156

O chwilia nghalon . . . .256

O cadw fi’n dy góf bob. .215

O deuwch, gwelwch, . . 3

O dysg ſy enaid gwirion 29

O dyma’r Arc/zqffeíriad 32

O dyma‘r ddyfais mwya‘i 42

0 dçffro, trofy enaid . . gg)

O dewclz genedloedd. . . .

O dystewch, gynddeiriog 106

O darfydded Canaaneaid 126

O dyma lyfr euraidd . .136

O del-chª f’enªid llesg i‘r 149

O dal fi dan fy maich . .150

O deuwch oriau, tyred . .246

O dçffrº’n fare f’Maid 260

O ddyfnderoedd! O . . . . 4

Oddiwrtho’n unig daw. . _ 7

O ddedwydd le, preswyl. 68

O ddyddiau dedwyddaf 129

O ddwyreiudir gras . . . .174

Oddiwrtho‘n \mig daw. .190

O edryc/L, Iesu mawr . .191

O fºi-oedd o ddoethineb 24

O fyrddiwn rhyfeddod. . 56

O fy Iachawdwr gwerthJ 15

O fy enaid gorfoledda . .144

Ofni‘r wyf ae etto cano 153

0 fiaen y faíngc mil . .179



DANGOSEG. 4,03)

Tu dal.

O fewn yr anial dyrys . .189

O fewn Caersalem làn. .202

Ofer ¡mi wel’d y dllaearílº

O f’enaid hêd i’r lan . .249

O flaen y drugareddſa . .'260

O fl'ynnon lawn o hedd. . 127

O gyſoeth diderſyn o gar. 43

O gylch ei hyd a’i ddyſn. 83

O gwrªndewch ar lais y 87

O gyfiawnder pur trag. . 90

O golohfi beunydd golch 99

O gàd ími brofi a welaſ 131

O hyfryd, dawel, neſol. . 85

O hyfryd wleddoedd . .213

O hoelia meddwl ddydd ª. 230

O [Laeddz'ant y gwaed . .243

0‘¡ ystlys bm* yn cwymleï

O Iachawa'wrpechadur.196

O Iesu mawr, y meddyg 230

Olquara,ad!1fwyn Ieau 132

O maddeu mai a chlir.256

O nertha‘m henaíd gwan 16

0nd rhaid oedd myn’d iºr 38

O nefºl addfwyn Oen . . 43

Ond dyn sy’n ſyd ei hun. 77

O na ildia ſ’enaid ronyn 96

O na chawn ddyſyru. . . .121

' O na. ſoed ardal cyn b’o 126

O na dd’ai‘r amseroedd 168

O na welwn gopa’r bryn.1 70

O na ªllwn rodio er ei . .183

O nertha finnau i edrych 183

0nd qfer ceísíº gwynfyd 188

O na. roi’r winwydden . .204

O na ſedrwn innau ddrin.2l 7

0nd mwy na‘r bendithion 22 1

0nd yn awr ’rwyſ yn . .276

0nd myfi sy’n danfon . .277

O p’le mae*r mannª. pel-.158

0 pa bryd cdſ wel’d dy 211

'I'u dªl.

O pwy all chwiliº dyſuis 228

0 pwy yw [Iºn sy'n d‘ºd267

O ryfedd ddir elion . .. . 15

O ryfedd Wait. ! ti awyr 56

O‘rbedd ſe adgyfododd. . 65

O rho ími nerth i adae]. . 74

O ras-didrai! trueni dyn 82

O rhwyga‘r cwmw] dud.108

O ’rwy’n brqfu am yr . .156

O’r diwedd fe iachaw’d. .234

O’r afon loew bon. . . . . .²40

O’r dyfnder du i’r làn y. .268

Os edrych wnªf i’r dwy‘. 39

Os daw y gyſraith yn ei 82

Os cuddiodd ſy mhechod. 95

Os claſ, os gwau, os. . . .119

Os am bechod y’th w’raddío

O ’sriſena’n eglur eglur. . 135

O sancteiddia ſ’enajd . .166

Os yw’n- ºfidx'au yn y. .216

Os d‘aw ¿angeu, os daw 218

Os ydwyt am ſy nhori. .258

0 tyred, Arglwydd . . . . 46

O tyred Ysbryd pm* º’r 102

O têdd yr adªmant yn. .102

O tyr’d dy hunan, del-e 118

O tyr’d ar ſrys, Iachªwddsº

O tyred y gºgledd—wynt 182

O tyr’d i‘th ªrdd, ſ’AnJSí

0 tyred ſywiol air . .. .191"

O tyred at yr eiddil hwn 202

O tyred, Arg]. mawr . .203

O tyred Ysbryd Sanct.265

O’th Dduwdºd mawr . . 20

O Ysbryd Sancteiddiolªf 72'

O Ysbryd pur neſolaidd 73‘

Pan byddwyfmewn tyw. 3‘

Pan fyddo ofnau obob. . 3

Pan syrthio’r sèr fe]. . . . 5

Parod yw’n Duw I' . .ª . -16
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714 dal.

Pan tor‘som gyſrajth bur 20

Paham na throſ ſy . . . . 37

Pan byddo ſ‘Arglwydd 38

Pan ddelo’r hyſryd ddydd 43

Pa. gyfnewidiadau bynag 47

Pa ddazwn sy yn y Duw. 56

Pª. ddrwg wna’r bedd . . 63

Pan f0 cariad yn teym. 75

Pa’m yr anghofiªi ofid. . 82

Pa le dechreuaf rafa . . 83

Paham y dígalºnafmwy 99

Pa’m ’rwy’n mqun . . . .107

Pan gallwyf dd’weyd, ti 110

Pan ,ªgorwyd tem] Duw 122

Pan clywo’r Indiaz'd . .126

Pa‘m syrthiaſ wrth eu . . 149

Pa’my caz'ffygwyntoedd 151

Pa’m ’rofnaſgolyn angeu 155

Pa'm, Arglwydd, yma. .158

Pa’m yr ofnaſ ſeiau . . . . 163

Palmanlír 11wybr in’ . .171

Pa. ddrwg wna’r gelyn. .181

Pa’m saif yr oriau draw 188

Pa’m carai‘r byd a‘i. . . .188

Pan oeddwn i yn gyru. .190

Pan elo’m newyn 1 yn . .190

Pa’m ’rqfnaf dew gym. 207

Pan ¿o glaswelltgwyrdd210

Pª mor ddwyfol, pa. mor 210

Pan o‘wn yn gorwedd . .215

Pan ddel, daw’n ogon.. .221

Pan neso’r hau] ymlaen 225

.Pan callo gwellt _I/ maes 232

Pa’m y caç'ff bwystfilod 245

Pan b’wyf tan y tonau. .257

Pal-am y caiff nwydau 264

Pan bailo ffaſr pawb a'u 267

Pa fodd am hyn na chan.2 70

Pe byddai wedi'n casglu 48

Pechodau dynolryw i gyd 52

7h dal.

Pechod ymª, cariªd acw 57

Pechod greodd ynddo’r 58

Pe b’ªí dengmil lawn o . . 59

Pell uwch geiriau, pel]. .146'

Pe b’ai‘r holl gystuddiau 148

Pe gwypent hwy’r unn. .165

Pe difl'oddai’r haulwen. .186

Pe duai’r wybr wen . . . .202

Pe b’ai mhechod ſel y . .214

Pee/Iadm- wyf', da gwyr 214

Pererin wyf mewn anial 223

Pererin wyfme-um am'ªl 246

Pechªdur, fy Arglwydd 270

Plana‘r egwyddorion . .167

Pleserau daear wedi ffoi 265

Poen a. llªwenydd dªn y 60

Pººdd _1] galla¡ dd’weyd 97

Pob khan o honi, bryn. .138

Pob parch a haeddíant. .173

Po ſwyaſ gawn 0 wres y 216

Priod y tragwyddol han. 49

Prq/'ais dj hedd, y mae 111

Priodſerch Iesu ydyw . .179

Prin ’rwy’n awr yn oſni 200

Pryd hyn pereiddia Duw 216

Pryd hyny caſ glywed y 271

Pur waed ei galon ddae. 92

Pur ganiudau i ſrenin . .125

Pwy ddyry ím’falm º. . 94

Pwy a chwennychai fyw 159

’R anrhydedd, a‘r gallu, 19

Rhaid oedd ſy ngharu. . 1

Rhyw gariad ª fl'yddlon. 3

Rhyw ffiam angherddol 5

Rhyw fl'ynnon trugaredd. 9

Rhoſ ffarwe] i’r holl . . . .

Rheola‘m calon, Argl.. .

Rhagori mae ar 011 i . .

Row’d mantel] gºch am

Rhow‘d iddo gael gwy.
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< Tu dal.

'Rhyd y llwybr dwg ñ. . 75

Rho’r gwin y sydd 0 . . 76

Rhyw lyfr gw’r greadig. 77
Rhodd lſiodrwy ar ſy . . . .104

R/m imi wel’d maz' tí . .110

Rhaid i mi gael pob. . . .115

Rhyfeddºl yw É’ffª'Ü/'Ïºl ll7

Rhyw drysorau heb eu 135

Rhiſedi meiau sydd tros 141

Rhaid im’ adael ei . . . .147

R/zwng Pía/lirºlh a. . . . 155

Rho ¡mi yfed, ’rwy’n . .159

- Rhwng cymylau duon . .169

Rhyw ſriwsion yw ſy . .181

Rho’rdelyn euraidd yn. .183

Rhaid oedd bod rhaglun .207

Rhyſedd, Arg]. yw’th . .208

Rito gydwybod medi . .220

Rho ſy nwydau ſel cant.220

Rhyw ani/'aii wyf heb. .233

Rhedſy Mªid i’w gyf. .235

Rhosyn Saron teca’i; . . .238

Rho Oleuni, rhO ddoeth. .241

Rhaid i d‘wllweh fſoi . .252

Rhyw 'ymdrybaeddu yn 259

Rhaíd cªe] llygaid ſel . .261

Rho i mi brawſ O’th gar.264

’Roedd ei bleser cyn bod 26

’R un nerth sydd gar¡ fy 6

’Rwy yn ten/[mu nglzred 5

’Rwy’n hollºl ymwadu à 81

’Rwyſ yn ymdreiglo at. . 93

’Rwyſ yn meddwl ªm yr 137

’Rwyſ yn edryeh ar y . .144

’Rwy’n dy garu er nas 146

’Rwyſ yn (¿fuí bºb myn.151

’Rwyſg/n qſni’r awel . .152

’Rwy’n gºrwedd yn y . .156

’Rwy 011 yn ſriw, ’rwy’ 158

’Rwyfyn dee/¡rea prºfi 170

Tu dal.

’Rmſ-N teimlº rhyw. . . .178

’Rwyſ fi ar y cefnfor . .193

’Rwyſ yn awr yn gryf . .194

‘Rwyſ yn ſoddlon iawn. .195

’Rwy’n caru’r hyfryd . .204

’Ruvyfyn daiſ/'ºd ag . .209

’Rwyfyn clywed myrdd 217

’Rwyfyn ymladd, ’mgf218ª '

'Rwyſyn oſni croesau . .219

’Ru-y‘n mario tua char-.222

’Rwy’n edryclz drwodd225

'Rwy’n edrrch ªrna‘m. .230

’Rwyt ti’n chwilio dyfii.242

’Rwy‘n cwympo wrth ei 244

’Rwyſ yn ei wel‘cl, ª‘í . .259

’Rwyſ yn canſod mil. . . .264

Saw] gwaith gwnest . 83

Saith 0 weithiau, 01 a . . 95

Stvirra. dwndwr y creadur166

Tad yn y Mab, Mab yn 1

Tim dry’n ddWr, a. dvyr. . 11

Tariªn gadarn yw dy . .117

Taened gweím'dogíon . .124

Tan _y dan yr 11:3/ny . .184

Taro angeu, 0nd yn. . . .187

Tan ryw gaethiwed . . . .246

Teyrnasufry mac qf . . 36

Teyrnasa, O Dduw, a . . 99

Terſysgodd cenedlaethau 139

Tem( bmffaitlz addas . .242

Tebygwn pe b’ai nhraed 261

Ti, Arglwydd, ydwyt 011 9

Ti wnai’r hyn f’o wen. . ll

Ti yw’r offeiriad mawr. . 32

Ti ſaddeuaist fil o feiau. . 94

Tifaddeuaístfyrdd o. . 96

Ti roªist i lawr dy . . . .119

Ti dy hunan yno’n ſrenin 135

Ti yw mywyd, ti yw'm 143

Ti, Iesu mawr, dy allu 156
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Tu dal.

Tí roddaist blàaulawer. . 190

Ti fedri wneyd y porphor 202

Tí, fy Arg]wydd, a’m . .204

Ti ’sgriſenaist gynt ar. .206

Ti gai mywyd, ti gai . .2'27

Ti wnai fyddo yn dy. . ..238

T2' dz] [mmm, Iesu mami-238

Ti wy’n mofyn, Arg. . . .257

Ti way Arglwydd z' . .266

Ti adwaenost fy ynfyd. .276

Ti dy hun sy’n gwel’d . .278

Tºri wnesſy addmzedau 113

Tor fy nghalon'galed . .233

Tom'wnesfy addmzedauíñl

Trwy’i air y gwnaeth y 20

Tros luoedd mawrion . . 37'

Trywcmwyd, d0,f_I/. . . . 54/

Trwy/.rinwedd hen ggfi 80

Trºseddodd AdIIa, pen 82

Tras ddyn yn enwezlz'gol 82

Trwy’z' angeu efa’í. . . . 92

Trwy _ffydd ’rwy’n cyf. 93

Trwy fl'ydd, fy ngobaith. .93

Trwy fl'ydd ’rwy’n credu. .93

Trwy_ffydd ’rwy’n . . . . 137

Trwy .ffydd r/zo’wd imi 140

Trwy ffydd ’rwyf yn . .140

Trwy ffydd ’rwy‘n rhoi’m140

Treuliais ddyddiau’n . .156

Trwy dal-th a niw] mi . .159

Tro fy llygªidgy'lch ..197Ñ

Tuag ata mae wyneb ei 67

Tuag adre‘r 'wy’n ym.. .246

Tydi ydyw doethineb . . 30

Tywysog hardd, O flaen 36

Tyr’d Ysbrydsanctaídd 73

Tyra!! Ysbrydsancte’idd- 75

Tyr*d a’r awelòn peraídd 102

Tyn fy enaid o’i gaethiw.123

Tyred Iesu, í‘r ªkdaloedd 126

Tu dal.

Tyr’d angeu mlaen a’th; . 164

Tyr‘d a’r awelon hyny . .182

Tydi,f_y Nuw, tydi z' . ,189

Tyred, Arglwydd, tyr’d 193

Tyr‘d, rho gerydd im’ . . 193

Tyr’d, Arglwydd, a’tlz. .260

Tywysay bywyd bydd . .262

Tyr’d sathra di’r llu. . . .272

Tywallt amynt (ly ddig.279

Ufl'ern yn fy enaid . . . .162

Un wyt, fy Nuw, ac etto l

Un [luis, 1m swn, zm . …149

Uníg Geidwad thai cys.275

Uwch pob rhyw gariad 3

Uwch cyrhaedd pob. . . .260

Uwch nefol len mae . . . .266

Wele Iesu, Duw trag. . . 22

We] dyma’r pryd y . . . . 26

Weithíau fe ddyd ei. . . . 31

We] angeu’r groes, dy. . 52

We] Sªint gorfoleddwch, 53

Wel blant gorfoleddwch, 66

We] dacw’r pen goron. . 68

Wele’n dyfºd ar y cwm. 70

We] dyma’r man dysg. . 72

Wel deuwch tua’r wlad 88

We] arnat pwysaf, Arg. 95

We] anfon eírchion ªm] lll

We] dyma’r trysor . . . .115

Welelſ/mª wledd, gwledd 1 19

Wel, o’r diwedd daeth. .123

Wel,f’enaíd cerdd ¡¡711.128

We],-f’enaid gorfoledda 133

We] dyma’r eiddil . . . .141

Wedi anghofio’r groes . .174

We! bellac/z tyr’d ym.. .202

Weithiau arall fe ddaw. .219

We] dyma’r pryd y cenirííl

Wedi’m golchi Oddiwrth 229

We] fl'owch ar fl'rwst . .232



DANGOSEG. 407

Tu dal.

Wel, f’enaid, weithian. .233

Wele, f’Arglwydd sy . .238

We] dacw’r ffordd yn . .243

We] cleuwn yn y blaen. .243

We] minnau ddof yn . .251

We] minnau’r eiddil. . . .252

Weithiau bron yr wyf. .263

We] weithian c’od, fy . .264

We] dymª. borth y nef.273

Wrth edryclz, Iesu, ar 59

Wrth dy orsedd n’ad im’ 90

WTC/1 ¿ly orsedd ’rwyf. . 91

Wrth dy orsedd d] mae 113

Wrt/I droíſy ngolwg . .188

Wrt/zwel‘dfy [mn yn. .215

Wrth dy orsedd ’rwyf. .241

Wrtlz ez' ºchr bydtlaz' . .251

VVrthfyned trwy’r 10rdd.2’¡4

Wyt brophwyd mawri. . 30

Y baich oedd annyoddef. 55

Y b’radwys cif iddi cyn 177

Y bamdwys àſ iddi cyn..271

Y Ceidwad cu condemn. 51

Y clod, y gogoniant, a’r196

Ychydig is angelion. . . . 77

Y dyſroedd gloew pur . .117

Y dwylaw wnaeth y wybr265

Y fan b’ost ti, fy Nuw. .109

wan yn ¡Son ÏS y ...... 119

Y gwragedd godasant í.. 62

Ygºleu sy’n ninas ein. . 67

Y gràs, yr hedd, a‘r pur. 82

Yga-í-r a ddaeth º’z'enaulSG

Y gwanaf wyf a’r rheitia163

› Y gair melusa, ’rioed. . . .191

Y gair a leſaro sy’n . . . .196

Ynghanu] cyfyngderau. .215

Y mae dy gariad mawr. 2

Yma y mae perffeithder.. 14

Y mae gwedd dy wyneb. 38

Tu dal.

Y mae aroglau pur ei ras 39

mesg gwy‘ryfon Sion . . 39

Y mae meddwl am ei . . 47

Y mynydd mawr anfeid . 55

Yma tardd cyfiawnder. . 59

Y mae ef heddyw’n eist.. 65

Yma cewch ehwi wel’d .. 87

Y mae gwleddoedd ybri. 87

Y manna pur a’r g’oedd. 89

Y mae hapusrwydd pawb114

Y mae pyrth tragwyddolllï

Yma cewch wel’d eich. . ' 19

Y mae’r dyddiau’n d’od122

Ymgrymed pªwb i ]awr..127

Y mebion a’r merched . .129

Y mae gºbaz'th wedi dar-.142

Y man b’Ost ti, boed . .180

Y mae’r haulwen wedi..186

Y mae’r oríau ynfy . .. .186

Ynçffrºstied daear fait/11 0

Y mae traguvyddº’deb . .200

meel, Arglwydd à phe.211

Ymadewch fy ofnau be]l.245

Y moroedd mawr a’r . .264

Ynot llenwir fy nynnmiªc] 8

Yn awr mae ei ogoniant 20

Yn nyfnder tragwyddol . 24

Ynddoªi hunan mªe‘yn. . 42

Yn mhob rhyw ddoniau.. 45

Yu awr, sancteiddio] Y.. 76

Yn bollo] gyflawn dded.. 78

Yn Eden, cofiaf hyny . . 81

YII angeu du bydd im’ yn 93

Yn fynych fynych Iesu ..106

Yu dy haeddiunt ’rwyf. .116

Yn awr addſwynuf Iesu .130

Yn hir ba’m meu-n tru..147

Yniach i’rbyd a’i bethaul47

Yn y frwydr yr wyf . .. .152

Yn awr y gwn fod . . . .157
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Tu dal. 71¡ dal

Ynº m , e’n ªm‘ ¡,1 -......162 Yn erbyn y phwgdleuª-í’T

YIz'y eu"rwy yn......167 Yn mwyd rhoddás.…1«²79

Y .perfl'eít derau In 11:1¡ z.; ¡1{no cài‘fiàctl'g’ſw d Iyr hand??

no i ‘ ,e eser...1

Yn nçſncfer pob riiyw...…189

Yno erys ſy nedwyddwchflºl

Yn r/zad ymae’n dyfod...221

Yn naturfy ngeddz'au,..231

Yn'rha‘d rhaid ie’.....‘.....‘,..234

Yn y rhyſel mi arosaſ ....237

Ynot mae afonydd mawr..‘242

Yn uchel fry ar ſryn ......243

Ynddo‘n unig ’rwy’n yn1.248

Yno rhoed i Sªtan 1glvvy’.,..251

Yn y fl'wme's‘ danl yd

Yn mlith cyfeíllion ríſ. .....266

Yn’ fhad 'y- ce"s, yn rhad. . .270

l'ª‘…

df .’

"FP

Ac er na welªſ ond.........309

Ac fe] haul dysglaer ......314

Ac yno y mwyneir heb ...370

Ac ar ei glanau tyſa. ......373

Ac ar ei fl'rw thau dwy...373

Achub, achub, mae’n (Mii-164

Aed sain eſengyl ras .. 297

Aed efl'eithiol ad ewidion337

Agorodd fl‘ynnon drwy eLW2

Agºrwyd y neſ . 286

Agorw 'd y neſ .

A- gai trueíniaid

Agºrodd(lt-_ws i'r cae

 

un...,

Agorwyd flynnon i’n ......344

Angeu ac eiriolacth Oriª-¡3358

An henus wyf o hyd ......342

A’i dwyfolwaed gwnaethíQ2

Ají byth, O Arglwydd, y 324

A1 marw rhaid 1 mi ......34'

Am waith ei gariaxl ar y..288

Amlhyn boed ſ’ysbryd ...351

DANGOSEG“"I’B ATDDODIAD.

Ypenaſ dr SD): lu: _yw..206

Yr Hen-dd¡ enydd .yin 9²

Yr hen, gyſanmqul [zum—w

Yr hoelion geírwon celyd._55

Yr [mm ddyodde/bdd ... 69

thai sy’n cadw’th .hedeBÍ

Y: amser bellach

Yr aw r sy’n dyſod ....ſi22

Y: wy bron ar derſynau. '

Y rhyſel o’n ochr ni sydd.27

Yr hwn ddechr‘euodçl y ...27

Y Saw] a’th gaffont, gwyn

Y wybr faith sy’n llawn...160

Am eſen l gràs a’i brein377

Anſeidro fwy yw Ion......289

Anturio wnaſ at orsedd. ..318

Anturiaſ yr Iorddonen ...366

Arglwydd dwy/bl ras ...283

Ar Galſaria yr ymrwyg...'285

Arglwydd, gwaeddais 0...290

Ar noswaith Der ſe chwys.297

Ar uchel ſain c y neſol ...314

Ardderchog deiliaid y...315

Arglwydd y Sabbath . .

Ar ei glanau y mae.. .

Ar lan 10rddonen ddoſn. ..349

Arglwydd, gºl/mªy dan...377

Attolwg, Arglwy d

Avm nínnau di] 'nwn

Awelon peraldd, almaídd370

Awn, awn tan gªnu tua'r 373

Bendigªid for-eu teg e¡ ...317

Bendithion ein Duw ......323

Bendigaid ſyth fo’r Ion...325
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Tu (laſ.

Beth ddaw o honoſfi ......344

Boed peraroglau’í enw ...283

Boed 010d z"n Prynwr ...295

Boed i drigolion neſ a ...311

Boed i’r ynysoedd 1awen..326

Boed dy awelon _nur fel...374

.Boed z' His ein Ceidu'all..378

Brydnawn ar y ded ‘dd.34l

Byw (1 y meirw tyr’ i‘n.299

Byd melns gofio y cyf...303

Byth, byth, teymasa Fren353

Byd yn llawn o 0rthry1n..371

Carind ei hunan ddaeth...282

Caed balm O archoll ddoſn296

Carwn Sabbathau’n han. . .316

Can’s ein Duw byth yw...329

Caersalem làn ein dinas. . .330

Can’s yno daw yll thau331

Caersalem dínas gy ªwn.331

Cawn es o'r d rus......335

Caiff ec aduriai glywed349

Cae] 0d yn ſore dan yr...356

Cawn yno ganu’n glir ...368

Cawn yno gwrdd ......376

Cenwch a clmrwc/I ddim/.328

Cei ſaxma ar dy daith......374

Clodſored pob creador ...346

Cnawd a natur pechadur..32l

Cóſ dy ras ſelus dd...323

Coroni’r y wyt ti fe h n324

Crist yw ein cadarn d r..295

Cryn e¡ elynion rh ddo..327

Creigiau tanllyd Sa em ...336

Crist Iesu yw, derbyniwch353

Cwymp y mynyddoedd ...320

Cwmni’r Sªint wyſyn ...371

Cymerodd amo agwedd. ..28²

Cydganwn foliant rhwydd289

Cysur c i’m henaid ...293

Cyfiawn er gaſodd Iawn..305

' Cyſammod hedd, O ryſ...319

Cyſammod yw na. ſedrodd319

Cymylau, fe] aſonydd......324

C af 1 ’ ddmggá

c ae O r mynyCªrdiganed y ddaear a’r ...335

Cystudd natur trwm ......351

Cyssegrwnflaenffrwyth..356

Cyſeiriª i Fethl’em a......365

Cymhwysa ninnau, A. ...376

C wi garcharorion prudd.396

Chwychwi a. g’àr was’na...327

Chwí ymumau bywiol. ..361

Chwyt beraroglau enaint375

Daw tyrſa rif y gwlith ...391

Dan bwys euogrwydd dn.291

Dadleu mae nid ein ......293

Daet/z ffryd’íau mella.? ...294

Daw miioedd arddarfod. ..300

Dal yn gadªmdy gredinBOB

Da ydyw’r Arglwydd, ...324

Dan íysgod d’orsedd. ...325

Daet trwyl, ſy Iesu glàn.340

Dadgenwc o 1 ar g’oedd.345

Dªw'an' el cyn hir iehed.360

Dacw’r non i’w dym..362

Dal fi fynu, addfwyn ......387

Dan dy ſendith wrth ym..377

Defl'ro ſ’enaid yn ddiſríſolSW

Dewch a chydseiniwn ...310

Dewch codwn ſynu i’r ...313

Dewclz bechadurz'az'd ......342

Beªch flfidndexgls ª. thrwm.342

e roir s 1 d ...344

De’wn a mªñagnèrg ſren .357

Dewch canwn ganiadau...366

Diolch ddeng mil o weith.313

Diolchaf fi à chalon ......332

Diolchns góſ a. ſydd o hyd354

Draw mi welaſ ryfedd . ..288

Duw, gàd i’m caníad......315

Du!! y byd a’í lygred......320

Duw wrthyt mae cre’dur.323

Duw nid aos 0nd tz' dz] ...363

Dyn oedd yn ogoneddus. . .281

Dyrcltqfodd o waelodíon. 283

Dyma gariadfel y mºr...285
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'Í I …

‘ “º a .²2²33D a ' l fªena¡ wrt y

Zlg/ddz'ªu 'medi .. .300

193711121 haben y -eyſarſod .

Dy‘ anwyl proes {y Nuw-..315

By ràs, d nawd , fy N..329

D e gy '3.111 haeddai ...339

DFZ’T tlawd, ª dyma’r..363

E b’i ’staſelloedd ddwſr..322

Eglwysi hªrdd ſel gwin...346

El glod a. aeinia allan ...283

Ei Wacd rhinweddol E’...286

Ei fywyd Sªnctaidd eſ ...292

Ein Harchofſeiriad maWrBO-t

Ei. einioes 1311 a roes

ESP Harglwydd Iesu, ...311:

Bitch i‘r gwellt dyſu

Ein Duw ein ortiz ......325

bZZL’mVA-;L

Tu dal.

F’enaid trist wrth goſi‘o’r 303.’

Fel Moses gynt', he* ;' .....314'

e’i .wnaed yn nhrª .

K Yr yr baul oddeutn . .

Fe geidw ynom anadl

Fel pe dysgynai draw ..'.330'

Fe] pe dysgynai wlith...330

Fe goledd f'enai ac a’m..333

Fel ffiamau anghe'rddol .².1.2391

Fe gàn y Ewaredigon......341'
FendigaidſiOen, mi Welath349

Fe’i drylliwyd eſ i’n cadw352

Fe ga’ddygil/Faith ber-_flÍ1355'y

361

 

Fe ddaw y diwrnod, ......

Ein Hat lwyd Dduw,...326

E1 gªriagtraethed demi-..3‘26

Ei, olwg sawdd bob uche1.326

Ei ’nabod eſ yn iawn ......343

Eígortï a'i enaid ar y ...354

’Ein càn boed am

Emidiau oſnus de’wch ...345

nWªedn di nghalon...350

v lleted yw mhla …...291

El' ymgyroh byd achnªwd292

El' myned 011 yn ynºt/I ...296

Er ini grw dro’n hir ......307

Er t nu o echodau d 11.319

Er yfiied mae pecho ...322

Er 130d Duw ſry, ni ......3'23

Etholiªd heb un ammod ..298

Etholwyd i ſeddiannu ...299

Euog dd mawr ei ......307

En can dd am G-elſaria.341

Ewch, ewch oddiªmgyleh329

Fully cªrºddle, ......284

ly carodd Duw

cymmodwyd pan

mªxi-.h. Iesu ur..….294

erth Iesu laid

i’w 171-mt, tosturiolsºí

'kz ¡J

Fe gºdodd rhyw seren ...365

Fy- enaid gofia mwy ......2927

F enaid dyro’th bwys

¡It/I, fytlz Myfeda'ai’r...297

Fy enaid Dll bendithía’r..302

Ey enaid, traetha ſendithBSí

y anwyl Iesu \IBM i’r...348

Ey nghyſoeth ª'm bywiol.359

y enaz‘d at dy Duw......362

Fſªrwel gyſeillion anwyl..375
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