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2 Esdras 

Ail lyfr Esdras 

{1:1} ail lyfr Esdras, mab y Proffwyd 

Saraias, mab Azarias, mab Helchias, mab y 

Sadamias, sou Sadoc, mab Achitob, 

{1:2} mab Achias, mab Phinees, mab y 

Heli, mab Amarias, mab Aziei, mab y 

Marimoth, mab a spake AU-unto y o Borith, y 

mab Abisei, mab Phinees, mab Eleazar, 

{1:3} mab Aaron, o'r llwyth Levi; a oedd yn 

caeth yn tir Medes, yn ystod teyrnasiad Artexerxes 

Brenin y Persians. 

{1:4} a daeth gair yr Arglwydd-unto imi ddweud, 

Mae {1:5} yn mynd y ffordd iddynt oll, a shew fy pobl eu 
gweithredoedd sinful, 

a'u plant eu ddrygioni y maent wedi'i wneud 

erbyn imi; y gall iddynt ddweud wrth eu plant: 

{1:6} oherwydd eu pechodau a'u tadau wedi cynyddu yn 



iddynt: wedi anghofio mi, ac wedi cynnig-unto 

duwiau rhyfedd. 

{1:7} ac nid wyf hyd yn oed ef y eu dwyn allan y tir 

o'r Aifft, o dŷ unbenniaeth? ond mae ganddynt 

ysgogi mi-unto ennyn digofaint, ac gasáu fy Cwnsleriaid. 

{1:8} dynnu ymhél oddi yna gwallt pen iddynt oll, a bwrw pob 
un 

anfad arnynt, am nad ydynt wedi obedient-unto fy 

gyfraith, ond mae pobl gwrthryfelgar. 

{1:9} Pa mor hir bydd imi ddefnyddio iddynt, rhaid i bwy 

gwneud cymaint o ddaioni? 

{1:10} Mae brenhinoedd llawer o ddinistrio wyf am eu lles; 

Ffaro ei weision a ei bŵer gennyf addefiad 

i lawr. 

{1:11} Mae y Cenhedloedd I ddinistrio cyn iddynt, a 

yn y dwyrain, wyf wedi gwasgaru pobl y ddwy dalaith, 

hyd yn oed o Tyrus a Sidon, ac wedi rhoi TAW ar eu gelynion. 

{1:12} siarad Mae ymhél felly-unto iddynt, yn dweud, felly saith 

yr Arglwydd, 

{1:13} arwain chi trwy'r môr ac yn dechrau 



Rhoddodd eich taith fawr a diogel; Rhoddais Moses ar gyfer 

Arweinydd, ac Aaron am offeiriad. 

{1:14} roddais ichi ysgafn mewn colofn o dân, a mawr 

meddwl tybed yr wyf wedi'i wneud ymhlith chi; eto wedi et 
anghofio mi, 

saith yr Arglwydd. 

Mae {1:15} felly saith yr Arglwydd Hollalluog, oedd y soflieir fel 

tocyn i chi; Rhoddais eich pebyll ar gyfer eich diogelu: 

Serch hynny roedd ye murmured yno, 

{1:16} a'r buddugwyr nid yn fy enw i ar gyfer dinistrio 

eich gelynion, ond erioed i diwrnod hwn wneud ye eto siw na 
miw. 

{1:17} lle mae manteision yr wyf wedi'i wneud i chi? 

pan oedd et yn newynog a sychedig yn yr anialwch, oedd et 

Nid y gri-mi, unto 

{1:18} ddweud, pam hast ymhél yn ein dwyn i hyn 

anialwch i ladd ein? wedi bod yn well inni gael 

gwasanaethu yr Eifftwyr, nag i yn marw yn yr anialwch hwn. 

{1:19} wedyn roedd yn tosturio ar eich mournings, a rhoddodd 

manna chi i fwyta; felly oedd et yn bwyta bara angylion. 

{1:20} wyf pan et yn sychedig, nid oedd cleave y Graig, 



ac roedd dyfroedd yn llifo allan i eich llenwi? ar gyfer y gwres 
trafodais 

chi gyda dail y coed. 

{1:21} yr wyf yn rhannu eich plith tir ffrwythlon, wyf yn bwrw y 

Canaanites, y Pherezites, ac y Philistiaid, cyn i chi: 

Beth bydd eto wneud mwy i chi? saith yr Arglwydd. 

Felly mae {1:22} saith yr Arglwydd Hollalluog, pan oedd et 
mewn 

yr anialwch, yn afon Amorites, yn athirst, 

a blaspheming fy enw i, 

{1:23} roddodd tân ni ichi ar gyfer eich blasphemies, ond bwrw 

coed yn y dŵr, a gwneud y melys afon. 

{1:24} Beth ddylwn ei wneud-unto cyhudd, O Jacob? ymhél, 
Juda, 

wouldest nad ufuddhau i mi: bydd yn fy nhroi i wledydd eraill, a 

-unto rhai bydd yn rhoi fy enw i, y gall eu cadw fy 

statudau. 

{1:25} weld wedi et yn rhoi'r gorau i mi, yr wyf yn anwybyddu 
eich 

hefyd; pan mae et awydd mi yn raslon-unto chi, rhaid I 

Mae unrhyw drugaredd arnoch. 



{1:26} whensoever bydd et yn galw ar mi, na chlywaf 

chi: ar gyfer wedi et defiled eich dwylo gyda gwaed, ac yn eich 

traed yn gyflym i ymrwymo ddynladdiad. 

{1:27} Mae ye nid fel petai rhoi'r gorau i mi, ond eich hun 

hunain, saith yr Arglwydd. 

Mae {1:28} felly saith yr Arglwydd Hollalluog, wedi I ni rhoi'r bai 
arnom 

chi fel tad a'i feibion, fel mam ei merched, ac 

nyrs ei enau plant bychain ifanc, 

{1:29} Byddai et yn fy mhobl, a byddwn yn eich 

Duw; Byddai et yn fy mhlant, a byddwn yn eich 

tad? 

{1:30} wyf a gasglwyd gennych gyda'i gilydd, fel iâr gathereth hi 

ieir o dan ei adenydd: ond yn awr, beth ddylwn i ei wneud-unto 

chi? Bydd gennyf eich bwrw o fy wyneb. 

{1:31} pan fo et yn cynnig-unto mi, trof fy wyneb o 

chi: ar gyfer eich feastdays dwys, eich moons newydd, ac yn 
eich 

circumcisions, wedi imi rhoi'r gorau. 

{1:32}-unto chi, anfonais fy ngweision y proffwydi, y gwna 

wedi cymryd a rhoi TAW, a rhwygo eu cyrff yn ddarnau, mae eu 



Byddaf yn gofyn am eich dwylo, gwaed saith yr Arglwydd. 

Mae {1:33} felly saith yr Arglwydd Hollalluog, eich tŷ yn 

Mae ddiffaith, bydd yn bwrw chi fel y gwynt Tebygaf sofl. 

{1:34} ac ni fydd eich plant yn ffrwythlon; ar gyfer eu 

wedi fy Gorchymy gasáu, ac wedi gwneud y peth sydd yn 

drygioni ger fy mron. 

{1:35} eich tai bydd yn rhoi i bobl y bydd 

dod; y ni wedi clywed am imi eto bydd credwch fi; i 

y rhaid shewed bydd unrhyw arwyddion, ac eto maent yn 
wneud fod gennyf 

Enillodd iddynt. 
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{1:36} wedi eu gweld nad oes proffwydi, ac eto maent yn galw'r 

eu pechodau i Sul y cofio, ac yn eu cydnabod. 

{1:37} yr wyf yn dyst gras y bobl i ddod, 

Mae eu rhai bach yn ymlawenhau yn gladness: ac er eu bod yn 

Nid fi yn gweld gyda llygaid corfforol, ac eto maent yn credu yn 
yr ysbryd y 

Beth a ddywedaf. 

{1:38} ac yn awr, brawd, wele pa ogoniant; a gweld y 

pobl sy'n dod o'r dwyrain: 



{1:39}-unto y rhoddaf i arweinwyr, Abraham, 

Isaac, a Jacob, occupancy, Amos, a Micheas, Joel, Abdias, 

a Jonas, 

{1:40} Nahum, a Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

a Malachy, a elwir hefyd yn angel yr Arglwydd. 

{2:1} felly mae saith yr Arglwydd, yn cael eu dwyn I hwn pobl 
allan o 

Rhoddai unbenniaeth, a 'm Gorchymyn gan 

menservants y proffwydi; pwy na byddai eu clywed, ond 

gasáu fy Cwnsleriaid. 

{2:2} y fam moel iddynt saith-unto iddynt, yn mynd yn eich 

ffordd, ye plant; ar gyfer yr wyf yn wraig weddw a cefnu. 

{2:3} wyf eich magu gyda gladness; ond â thristwch a 

drymder wedi ichi golli: ar gyfer wedi et sinned cyn y 

Arglwydd eich Duw, ac yn gwneud peth hwnnw yw drygioni ger 
ei fron. 

{2:4} ond beth byddaf bellach yn gwneud-unto chi? Yr wyf yn 
wraig weddw 

a cefnu: fynd yn eich ffordd, O 'm plant, a gofyn drugaredd 

o Arglwydd. 



{2:5} fel i mi, O dad, galwaf ar ymgynghoriadau ar y gweill ar 
gyfer tyst 

dros y fam o'r plant hyn, ni fyddai sy'n cadw fy 

cyfamod, 

{2:6} ymhél ddwyn iddynt at ddryswch, a gyda'u mam 

i wastraff, y gall fod unrhyw epil iddynt. 

{2:7} Gadewch iddynt gael eu gwasgaru dramor ymhlith y 
heathen, gadewch 

rhoi eu henwau o'r ddaear: am eu bod wedi ei gasáu 

fy cyfamod. 

{2:8} gwae yn-unto cyhudd, Assur, ymhél a hidest y 

unrighteous yn y cyhudd! O Roedd ymhél drwg bobl, cofiwch 
hyn 

Fe wnes I-unto Sodom a Gomorrha; 

{2:9} lieth eu tir yn CLODiau llain a'r pentyrrau o 

cyfres y Lludw: hyd yn oed felly hefyd fe wnaf-unto iddynt 
glywed mi ni, 

saith yr Arglwydd Hollalluog. 

Mae {2:10} saith felly yr Arglwydd-unto Esdras, dweud wrth 
bobl fy 

y bydd rhoi iddynt y Deyrnas o Jerwsalem, ac yr wyf yn 

byddai wedi rhoi-unto Israel. 



{2:11} i'w ogoniant hefyd bydd gennyf gymryd-unto mi, a rhoi'r 
rhain 

y tabernacles edafeddog, a oedd yn barod ar eu cyfer. 

{2:12} bydd ganddynt goeden fywyd caws o 

savour melys; maent bydd Llafur, nac yn wedi blino. 

{2:13} rhaid mynd, a gwna yn derbyn: yn gweddo am ychydig 
ddyddiau-unto 

chi, y gall ei byrhau: Mae eisoes yn y Deyrnas 

yn barod i chi: gwylio. 

{2:14} gymryd nefoedd a daear i dyst; ar gyfer yr wyf 

wedi torri drygioni yn ddarnau, ac wedi creu da: ar gyfer yr wyf 
yn byw, 

saith yr Arglwydd. 

{2:15} mam, câr dy blant, ac i'w codi 

gyda gladness, wneud eu traed mor gyflym fel piler: ar gyfer 
gennyf 

dewis cyhudd, saith yr Arglwydd. 

{2:16} a'r rhai sydd yn marw bydd codaf fyny eto o 

eu lleoedd, a'u dwyn allan o'r beddau: ar gyfer gennyf 

enw fy enw yn Israel. 

{2:17} ofni nad, ymhél mam y plant: ar gyfer gennyf 



dewis cyhudd, saith yr Arglwydd. 

{2:18} am help iddynt oll bydd yn anfon gweision fy Esau a 

Jeremy, ar ôl eu Cwnsler yr wyf wedi cyfiawnhau ac yn barod 

i dri deuddeg coed ffrwythau divers, yn llawn 

{2:19} ac fel nifer o ffynhonnau yn llifo o laeth a 

mêl, a mynyddoedd mighty saith, dod yno yn tyfu 

Rhos-a lili, lle bydd i lenwi'r câr dy blant gyda llawenydd. 

Mae {2:20} hawl i y wraig weddw, farnu ar gyfer fatherless, 

rhoi i'r tlodion, amddiffyn yr amddifad, ddilladu noeth, 

Mae {2:21} iachau'r y wedi torri ac y gwan, nid cloff yn 
chwerthin 

dyn gwawdio, amddiffyn y hanafu, a gadael y dyn dall 

yn dod i olwg fy eglurder. 

Mae {2:22} yn cadw yr hen a'r ifanc o fewn muriau iddynt oll. 

{2:23} wheresoever Mae ymhél findest y meirw, yn eu cymryd a 

claddu, a bydd rhoi y lle cyntaf hwwn fy 

atgyfodi. 

Mae {2:24} gadw at hyd, O fy pobl, a cymryd yn weddill iddynt 
oll, câr dy 

dawelwch yn dal i ddod. 

Mae {2:25} meithrin câr dy blant, O ymhél da nyrs; efydlu 



eu traed. 

{2:26} ag ar gyfer gweision y rhoddais cyhudd, 

Bydd un ohonynt yn marw; am y bydd yn ofynnol iddynt gan 

ymhlith nifer iddynt oll. 

{2:27} fod ni wedi blino: ar gyfer pryd y diwrnod o drafferth a 

drymder nesaf, bydd eraill wylwch ac yn sorrowful, ond 

shalt ymhél yn llawen a Mae ddigonedd. 

{2:28} Bydd y heathen yn genfigennus o ymgynghoriadau ar y 
gweill, ond byddant yn gallu 

i wneud dim erbyn cyhudd, saith yr Arglwydd. 

{2:29} Bydd fy nwylo yn cynnwys ymgynghoriadau ar y gweill, 
fel y dymuna plant 

Nid rhaid gweld uffern. 

{2:30} yn llawen, O ymhél mam, gyda câr dy blant; ar gyfer fy 

Bydd grid, gyflawni saith yr Arglwydd. 

Mae {2:31} yn cofio câr dy blant sy'n cysgu, bydd yn dod â 

iddyn nhw tu allan i ochr y ddaear, a'r drugaredd shew-unto 

iddynt: i y tosturiol, saith Hollalluog Arglwydd. 

Mae {2:32} yn cofleidio'r câr dy plant hyd nes y dof a drugaredd 
shew 

-unto iddynt: Mae fy ffynhonnau yn rhedeg, ac ni bydd fy gras 



yn methu. 

{2:33} Esdras gefais tâl o Arglwydd ar y 

Mount Oreb, y dylid yn mynd-unto Israel; ond wrth ddod 

-unto iddynt, maent wedi fy arwain ar sero, ac gasáu y 

gorchymy yr Arglwydd. 
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{2:34} ac felly dywedaf-unto chi, O ye heathen, y 

clywed ac yn deall, edrychwch ar gyfer eich Shepherd, rhaid 
iddo 

chi edafeddog weddill; am ei fod yn bron wrth law, a bydd yn 
dod 

yn y diwedd y byd. 

{2:35} fod yn barod i wobrwyo y Deyrnas, ar gyfer y 

Bydd edafeddog golau ddisgleirio arnoch am byth. 

Mae {2:36} ffoi cysgodol y byd hwn, yn cael y 

joyfulness eich ogoniant: yr wyf yn tystio fy achubol agored. 

{2:37} O dderbyn y rhodd yw rhoi i chi, ac yn falch, 

rhoi diolch-unto ef a chanddynt arweiniodd at y Aunt 

y Deyrnas. 

Mae {2:38} codi fyny a sefyll, weld y nifer o'r rhai 

hynny gael ei selio mewn gwledd yr Arglwydd; 



{2:39} sydd yn gwyro oddi wrth y cysgodol y byd, 

ac wedi derbyn gwisgoedd gogoneddus yr Arglwydd. 

Mae {2:40} cymryd câr dy nifer, O Sion, ac yn ddistaw rhai o 

yn driw sy'n gorchuddio'r mewn gwyn, sydd wedi cyflawni y 
gyfraith 

o Arglwydd. 

{2:41} nifer y câr dy blant, bwy ymhél longedst 

ar gyfer, yn cael eu cyflawni: pŵer yr Arglwydd, yn gwbl y câr dy 

Gall pobl sydd wedi'u galw i o'r dechrau, fod yn 

hallowed. 

{2:42} gwelais Esdras ar mount Sion fawr o bobl, 

Roedd ef I ni allai nifer, ac mae pawb yn canmol yr Arglwydd 

gyda caneuon. 

{2:43} a yng nghanol hwy yr oedd yn ddyn ifanc 

o statws uchel, yn dalach na'r lleill i gyd, ac ar bob un 

eu pennau ef osod coronau, a oedd yn fwy i'w mawrygu; ac yr 
wyf yn 

ryfeddu yn fawr. 

{2:44} felly gofynnodd yr angel, ac a ddywedodd, Syr, beth yw'r 
rhain? 

{2:45} rhain ei ateb a dweud-unto mi, boed yn y 



wedi digalonni dillad farwol, ac yn rhoi ar anfarwol, 

ac mae wedi cyfaddef enw Duw: a ydynt yn awr 

choroni, a derbyn cledrau. 

{2:46} yr yna yn dweud-unto yr angel, pa person ifanc yn ei 

y crowneth hwy, ac a giveth iddynt cledrau yn eu dwylo? 

{2:47} fel ei ateb a dweud-unto mi, yn fab i 

Duw, y maent wedi cyfaddef yn y byd. Yna dechreuais 

fawr i'w ganmol yn yn sefyll mor stiffly am yr enw 

o Arglwydd. 

Mae {2:48} yna dywedodd yr angel-unto mi, câr dy ffordd yn 
mynd, a dweud 

fy pa fath o bethau, a rhyfeddodau mawr yn sut mae pobl 

Dymuna Duw Arglwydd, hast ymhél yn gweld. 

{3:1} yn y degfed flwyddyn ar ôl y distryw y ddinas yr oeddwn 
yn 

Babylon, a lleyg cythryblus ar fy ngwely, a 'm meddyliau 

gododd dros fy nghalon: 

{3:2} ar gyfer gwelais desolation Sion, a chyfoeth 

eu bod wedi ymdrin yn Babylon. 

{3:3} a fy ysbryd yn boenus symud, fel y dechreuais i 

siarad geiriau llawn o ofn i mwyaf uchel, a dywedodd, 



{3:4} O Arglwydd, pwy bearest rheol, ymhél spakest ar y 

dechrau, pan didst ymhél planhigion y ddaear, a bod thyself 

unig, a commandedst y bobl, 

{3:5} a gavest corff-unto Adam heb enaid, sy'n 

oedd y grefft o driw dwylo, a didst rhoi i mewn 

Gwnaed ef anadl bywyd, ac yn byw cyn cyhudd. 

{3:6} a Mae ymhél leadest ef i mewn i baradwys, sy'n hawl 
iddynt oll 

llaw wedi eu plannu, cyn erioed ymlaen daeth y ddaear. 

{3:7} a-unto ef ymhél Gorchymy gavest i wrth eu bodd yn 

câr dy ffordd: a oedd ef yn camweddu, ac ar unwaith ymhél 

appointedst marwolaeth mewn iddo ac yn ei cenedlaethau, 
ohonynt 

Daeth Cenhedloedd, llwythau, pobl, a kindreds, allan o nifer. 

{3:8} a cherddodd bob bobl ar ôl eu hunain ewyllys, a 

Nid oedd pethau gwych cyn cyhudd, a gasáu câr dy 

Gorchymyn. 

{3:9}, ac eto yn broses o ymhél yn amser broughtest y 

llifogydd ar y rheini sy'n byw yn y byd, a destroyedst 

iddynt. 

{3:10}, a daeth i basio yn bob un ohonynt, fel marwolaeth 



oedd i Adam, felly roedd y llifogydd hyn. 

{3:11} Serch hynny un ohonynt ymhél leftest, sef, 

Daeth Noah gyda ei aelwyd, ohonynt bob dynion cyfiawn. 

{3:12} a digwyddodd, pan eu bod wedi ymhelaethu ar 

Mae y ddaear yn dechrau lluosi, a oedd gotten iddynt lawer o 

plant, a oedd yn fawr o bobl, dechreuodd eto i fod yn 

mwy ungodly na'r cyntaf. 

{3:13} awr pan oeddent yn byw felly gael cyn cyhudd, 

didst ymhél yn dewis hwwn yn ddyn o blith iddynt, eu 

enw oedd Abraham. 

{3:14} ef ymhél lovedst, a-unto ef dim ond ymhél 

shewedst câr dy ewyllys: 

{3:15} a'r cyfamod edafeddog madest gydag ef, 

addo iddo ymhél wouldest byth anwybyddu ei hadau. 

{3:16} a-unto ef ymhél Isaac, gavest ac-unto Isaac 

hefyd ymhél gavest Jacob ac Esau. Roedd ymhél yn didst ag i 
Jacob, 

Dewiswch ef i ymgynghoriadau ar y gweill, a rhowch gan Esau: 
ac felly daeth Jacob 

llu mawr. 

{3:17}, a daeth i basio, hynny pan mae ymhél yn leadest ei 



had allan o'r Aifft, ymhél broughtest hwy hyd at mount 

Sinai. 

{3:18} a'r consortia y nefoedd, didst ymhél gosod cyflym y 

ddaear, movedst y byd i gyd, a madest y dyfnderoedd i 

grynu yn ei ffedog, a troubledst y dynion yr oedran hwnnw. 

{3:19} ac aeth câr dy ogoniant drwy gatiau pedwar, tân, a 

daeargryn, ac ynni gwynt, ac oer; hwnnw ymhél mightest 

rhoi y gyfraith-unto had Jacob, a diwydrwydd-unto y 

genhedlaeth o Israel. 

{3:20} ac eto tookest ymhél nid oddi arnynt 

drwg Calon, y gallai câr dy gyfraith yn dod â ffrwyth ymlaen 
ynddynt. 

{3:21} ar gyfer Adam yn gyntaf o gofio galon drwg 

camweddu, a oedd yn goresgyn; ac felly eu bod yn 

Ganed iddo. 
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{3:22} lesgedd felly gwnaed parhaol; a'r gyfraith 

(hefyd) yn galon y bobl gyda malignity o y 

gwraidd; fel y gwyro da i ffwrdd, ac roedd y drwg i breswylio 
dal. 



{3:23} fel y times yn cael ei basio i ffwrdd, ac roedd y 
blynyddoedd yn 

dod i ben: yna didst ymhél hwwn godi fyny gwas, 

David o'r enw: 

{3:24} bwy ymhél commandedst i adeiladu Dinas-unto câr dy 

enw, ac i gynnig arogldarth a oblations-unto hwwn ynddo. 

{3:25} pan hyn gwnaethpwyd llawer o flynyddoedd, yna maent 
y 

cyfannedd Roedd y ddinas yn forsook cyhudd, 

{3:26} ac yn holl bethau oedd hyd yn oed fel Adam a holl ei 

cenedlaethau wedi gwneud: am fod ganddynt galon drwg: 

{3:27} ac felly ymhél gavest câr dy ddinas dros i ddwylo 

driw gelynion. 

{3:28} yn eu gweithredoedd yna well Mae bod yn byw 

Babylon, a dylent felly gael y ddominiwn dros 

Sion? 

{3:29} pan ddaeth phetai, a oedd wedi gweld impieties 

heb nifer, yna mae fy enaid yn gweld llawer o evildoers yn hyn 

degfed flwyddyn, fel y methodd fy nghalon mi. 

{3:30} ar gyfer yr wyf wedi gweld sut mae ymhél sufferest eu 
sinning, 



a hast arbed phoenwn drygionus: a dinistrio hast câr dy 

o bobl, a hast gadwedig driw gelynion, a hast nid 

ei ddynodi. 

{3:31} Nid wyf yn cofio sut y gallai gadael y ffordd hon: yn 

wedyn, byddant o Babylon yn well nag y byddent o Sion? 

{3:32} neu a oes unrhyw bobl eraill a knoweth grid 

ochr yn ochr â Israel? neu a oes ganddynt genhedlaeth pa mor 
credu iddynt oll 

cyfamodau fel Jacob? 

{3:33} ac eto mae eu gwobr yn appeareth ni, ac yn eu 

Mae Llafur yn ôl unrhyw ffrwythau: am fy mod wedi mynd yma 
ac acw drwy 

Gweler y heathen, ac eu bod yn llifo mewn cyfoeth, ac yn credu 
nad 

ar iddynt oll Gorchymyn. 

{3:34} bwyso a Mesur ymhél felly ein ddrygioni bellach yn y 

cydbwysedd, ac eu y hefyd y bendroni y byd; ac felly bydd 

câr dy enw unrhyw le yn canfod ond yn Israel. 

{3:35} neu pan oedd hi iddynt sy'n ymhelaethu ar y 

Nid y ddaear wedi sinned mewn golwg câr dy? neu beth mae 
pobl wedi hynny 



Gorchymyn iddynt oll yn cael eu cadw? 

{3:36} shalt ymhél yn canfod nad oes ganddynt Israel gan enw 
cadw iddynt oll 

praeseptau; ond nid y heathen. 

{4:1} ac yr angel a anfonwyd-unto mi, ei enw 

Roedd Uriel, cefais ateb, 

{4:2} ac a ddywedodd, oes ganddynt câr dy galon wedi mynd i 
lawer yn y byd hwn, 

a thinkest ymhél i amgyffred ffordd o mwyaf uchel? 

{4:3} yna dywedodd wyf, ie, fy Arglwydd. Ac atebodd fi, 

ac a ddywedodd, yr wyf anfonais at shew hwwn tair ffordd, ac i 
nodi 

tair similitudes cyn ymgynghoriadau ar y gweill: 

{4:4} hyn os canst ymhél yn datgan imi un, byddaf yn shew 

Bydd ymgynghoriadau ar y gweill hefyd y ffordd y mae ymhél 
yn desirest i weld, a shew 

ymgynghoriadau ar y gweill o lle y dechreuwyd nesaf galon 
drwg. 

{4:5} a dywedais, ddweud, fy Arglwydd. Yna dywedodd ef-mi, 
unto 

Câr dy ffordd yn mynd, mi bwyso a mesur y pwysau y tân, neu 
fesur mi 



chwyth y gwynt, neu ffoniwch fi eto y diwrnod hwnnw yn y 
gorffennol. 

{4:6} wedyn atebais ac a ddywedodd, hyn y mae dyn yn gallu ei 
wneud 

hynny, yn ei ymhél shouldest ofyn pethau o'r fath imi? 

{4:7} a dywedodd-unto imi, os dylwn ofyn hwwn sut mawr 

Mae anheddau yng nghanol y môr, neu Mae ffynhonnau faint o 

yn dechrau y dwfn, neu faint o ffynhonnau yn 

uwchben y ffurfafen, neu sy'n alldaliadau baradwys: 

{4:8} Peradventure wouldest ymhél dweud-unto imi, nid wyf 
erioed 

Aeth i lawr i'r dyfnderoedd, nac hyd yn hyn i uffern, na minnau 

dringo fyny byth i'r nefoedd. 

{4:9} Serch hynny bellach wedi gofyn ar ymgynghoriadau ar y 
gweill ond dim ond o y 

tân a gwynt, a dydd wherethrough yn ymhél hast 

basiwyd, ac o bethau y canst ymhél ni yn 

wedi gwahanu, ac eto canst ichi roi unrhyw ateb ohonynt i mi. 

{4:10}, dywedodd yn ogystal-unto mi, driw hunain pethau, a 

fel yn tyfu i fyny gyda cyhudd, canst ymhél yn gwybod; 

{4:11} sut dylai câr dy llong wedyn yn gallu deall 



y ffordd o yr uchaf, ac, yn y byd yn awr yn allanol 

llwgr i ddeall y llygredigaeth sydd yn amlwg yn fy 

golwg? 

{4:12} yr yna yn dweud-unto ef, oedd yn well ein bod yn 

ddim o gwbl, nag ydym dylai yn byw hyd yn ddrygioni, ac i 

ddioddef, ac i beidio â gwybod wherefore. 

{4:13} ei hateb imi, a dweud, euthum i mewn i goedwig i 

Cymerodd plaen, a choed y Cwnsler, 

{4:14} a ddywedodd, dod, gadewch inni fynd a gwneud rhyfel 
yn erbyn 

y môr y gall wyro wrth i ffwrdd ger ein bron, ac y gallai ydym 

ein gwneud yn rhagor o goedwigoedd. 

{4:15} Cymerodd y llifogydd y môr hefyd yn yr un modd 

Cwnsler, ac a ddywedodd, dod, gadewch inni fynd a 
ddarostwng y goedwig 

o'r blaen, y mae hefyd efallai y gwnawn ein gwlad arall. 

{4:16} y meddwl y pren oedd yn ofer, am y tân 

Mae'n bwyta a ddaeth. 

{4:17} Daeth feddwl am y llifogydd y môr yn yr un modd 

at nought, ar gyfer y tywod ar ei draed ac yn eu hatal. 

{4:18} Os ymhél wert barnwr awr betwixt y ddau hyn, y 



wouldest ymhél dechrau cyfiawnhau? neu bwy wouldest ymhél 

yn condemnio? 

{4:19} ateb a ddywedodd, Verily mae'n syniad ffôl 

bod wedi ddau dyfeisio, i'r tir y rhoddir-unto y 

coed, a'r môr ganddynt hefyd ei waith i gofio ei llifogydd. 

{4:20} wedyn ei fod wedi ateb imi, a dywedodd, hast ymhél yn 
cael 

dyfarniad, ond pam yr hawl judgest ymhél nid thyself hefyd? 

{4:21} i hoffi fel y rhoddir y ddaear-unto y pren, a 

y môr at ei llifogydd: Er hynny eu bod i aros ar y ddaear 

Efallai y bydd yn deall dim ond hynny sydd ar y ddaear: 

ac y dwelleth uchod y nefoedd efallai dim ond 

deall y pethau sydd uwchben uchder y 

nefoedd. 

{4:22} wedyn atebais ac a ddywedodd, yr wyf yn erfyn cyhudd, 
O Arglwydd, 
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Gadewch imi ddeall: 

{4:23} am nad oedd yn fy meddwl i fod yn chwilfrydig o uchel 

pethau, ond o fel heibio inni bob dydd, sef, wherefore 



Mae Israel wedi rhoi'r gorau yn gwbl ddi-fai y heathen, ac ar 
gyfer beth 

yn achos y bobl y ymhél hast wrth eu bodd yn cael-unto 

ungodly Cenhedloedd, a dyna pam y gyfraith ein cyndadau 

dwyn i sero, a daw y cyfamodau ysgrifenedig i dim 

effaith, 

{4:24} ac yr ydym yn pasio i ffwrdd allan o'r byd fel 

ceiliogod rhedyn, ac ein bywyd yn syndod ac ofn, ac yr ydym 

nad ydynt yn deilwng i gael drugaredd. 

{4:25} Bydd yna ef-unto ei enw lle rydym 

yn galw? Rwyf wedi gofyn o'r pethau hyn. 

{4:26} wedyn ei fod wedi ateb imi, a dywedodd, mwy ymhél 

searchest, po shalt ymhél ryfeddu; ar gyfer y byd hasteth 

cyflym i basio i ffwrdd, 

{4:27} ac ni ellir deall y pethau sy'n 

Addawodd y righteous mewn pryd i ddod: ar gyfer y byd hwn 
yn 

llawn o unrighteousness a lesgedd. 

{4:28} ond fel ynghylch y pethau hyn y mae ymhél askest 

mi, bydd yn dweud hwwn; ar gyfer y drygioni ei hau, ond mae 
difa 



ohoni yw nid dod eto. 

{4:29} Os felly nid hynny sydd wedi ei hau yn troi 

wyneb i waered, ac os mae y man lle y drygioni ei hau yn pasio 

nid i ffwrdd, yna ni all ddod a hau â da. 

{4:30} ar gyfer oes ganddynt grawn anfad hadau wedi'u hau yn 
y 

wraidd Adam o'r dechrau, a faint o 

ungodliness ganddynt yn magu-unto y tro hwn? a sut 

llawer rhaid iddo eto ddwyn ymlaen hyd adeg dyrnu 

yn dod? 

{4:31} Ponder bellach gan thyself, ffrwythau sut mawr o 

oes ganddynt ddrygioni grawn hadau drwg yn dwyn ymlaen. 

{4:32} pan fydd torri y clustiau i lawr, sydd yn 

heb nifer, llawr mawr sut bydd eu llenwi? 

{4:33} yna ateb a dweud sut a phryd y bydd 

Mae'r pethau hyn yn dod i basio? yn ein blynyddoedd 
wherefore ychydig a 

drygioni? 

{4:34} a atebodd imi ddweud, yn ei wneud nid ymhél yn 
cyflymu 

uchod mwyaf uchaf: yn ofer yw câr dy frys i fod yn uwch na 



iddo ef, ar gyfer hast ymhél llawer uwch na'r. 

Gwnaeth {4:35} Nid eneidiau'r hefyd y cyfiawn Gofynnwch y 
cwestiwn 

o'r pethau hyn yn eu siambrau, ddweud, pa mor hir bydd fy 

gobeithio ar ffasiwn hwn? pan fydd nesaf ffrwythau y llawr o 

ein gwobrwyo? 

{4:36} a-unto Uriel Rhoddodd yr archangel pethau hyn 

nhw i ateb, a dweud, hyd yn oed pan fo nifer yr hadau yn 

ydych wedi llenwi: ar gyfer ganddynt yn pwyso a mesur y byd 
yn y fantol. 

{4:37} Mesur ef ganddynt fesur yr amserau; a thrwy 

nifer ef ganddynt rhifo yr amserau; a Tebygaf nad symud 

na throwch nhw, dywedodd Mesur yn cael eu cyflawni. 

{4:38} wedyn atebais ac a ddywedodd, O Arglwydd y bearest 

rheol, hyd yn oed yr ydym i gyd yn llawn o impiety. 

{4:39} ac ar gyfer eu lles ein peradventure ydyw y lloriau 

o y righteous eu nid llenwi, oherwydd y pechodau ohonynt 

Mae hynny i aros ar y ddaear. 

{4:40} fel ateb fi ef, ac a ddywedodd, ewch câr dy ffordd i 

fenyw gyda'r plant, a gofyn iddi pan fydd hi'n ôl bodlon 

ei naw mis, os caiff ei groth yn cadw y geni mwyach 



o fewn iddi. 

{4:41} yna dywedais, na, Arglwydd, y gall hi ni. Ac ef 

Dywedodd-unto mi, yn y bedd yn siambrau eneidiau fel y 

groth menyw: 

{4:42} ar gyfer fel fel menyw travaileth maketh frys i 

dianc rhag yr angen i y travail: Er hynny nid oes lleoedd hyn 

frys i gyflawni pethau hynny sydd wedi ymrwymo-unto iddynt. 

{4:43} o'r dechrau, edrych, beth ymhél desirest i 

weld, bydd yn shewed cyhudd. 

{4:44} wedyn atebais ac a ddywedodd, os cefais ffafr 

yn câr dy olwg, ac os yw'n bosibl, ac os yn cwrdd felly, 

{4:45} Shew imi, a bydd mwy i ddod nag 

Mae gorffennol, neu gorffennol mwy nag sydd i ddod. 

{4:46} beth yw'r gorffennol yn gwybod, ond beth yw am ddod I 

gwybod nad. 

{4:47} a dywedodd-unto mi, yn sefyll ar yr ochr dde, 

a bydd draethu'n similitude yr-unto cyhudd. 

{4:48} felly safodd, ac a welais, ac, wele, llosgi poeth 

ffwrn a basiwyd gan ger fy mron: a digwyddodd hynny pan fydd 
y 



Roedd fflam wedi mynd heibio edrychais, a, wele, mwg y 

wedi aros yn dal i fod. 

{4:49} ar ôl hyn yna pasiodd cyn imi dyfrllyd 

cwmwl, a anfonwyd i lawr o law gyda storm; a phryd y 

glaw stormus yn y gorffennol, arhosodd y diferion yn dal i fod. 

{4:50} yna dywedodd ef-unto mi, ystyried gyda thyself; fel 

y glaw yn fwy nag y diferion, ac fel y tân yn fwy na 

y mwg; ond erys y diferion a mwg y tu ôl i: Felly 

oedd y nifer sydd yn y gorffennol yn fwy fwy. 

{4:51} ac yna rhoi'r bai arnom, ac y dywedodd, fyw, I ymhél, 
thinkest 

tan yr amser hwnnw? neu beth fydd yn digwydd yn y dyddiau 
hynny? 

{4:52} ei ateb imi, a dweud, o ran y tocynnau 

hyn mae ymhél askest mi, gall ddweud hwwn ohonynt yn 
rhannol: ond 

fel cyffwrdd bywyd iddynt oll, yr wyf nad anfonais at shew 
hwwn; ar gyfer nid wyf 

yn gwybod hynny. 

{5:1} Serch hynny fel dod y talebau, wele, y diwrnod 

deuant, bod rhaid cymryd nhw a myfyrio ar y ddaear 



mewn llawer iawn rhaid cuddio nifer, a'r ffordd y gwirionedd, a 

Bydd y tir yn hesb o ffydd. 

{5:2} ond camwedd yn cynyddu uwchlaw hynny sy'n 

bellach mae ymhél seest, neu y hast ymhél clywed hir yn ôl. 

{5:3} ac y tir, y mae seest ymhél yn awr i gael gwraidd, shalt 

chewch weld gwastraffu sydyn. 

Mae {5:4} ond os mwyaf uchel grant hwwn i fyw, ymhél shalt 

gweld ar ôl trydydd trumpet y bydd yr haul yn disgleirio yn 
sydyn 

eto yn y nos, a lleuad deirgwaith yn ystod y dydd: 
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{5:5} a gwaed rhaid gollwng allan o'r coed, ac yn y garreg 

Bydd yn rhoi ei lais, a bydd pobl yn cythryblus: 

{5:6} a hyd yn oed y bydd ei dyfarnu, y maent yn edrych nid ar 
gyfer y 

ymhelaethu ar y ddaear, a bydd y ffowls yn cael eu hedfan 

i ffwrdd gyda'i gilydd: 

{5:7} a bydd y môr Sodomitish yn bwrw allan pysgod, a 

gwneud sŵn yn y nos, mae llawer nad yn hysbys: ond 

Bydd maent oll wedi clywed y llais ohoni. 

{5:8} yno fydd dryswch hefyd mewn llawer o leoedd, a 



Bydd y tân yn aml hanfon eto, a bydd y bwystfilod gwyllt 

eu lleoedd yn newid, a bydd fenywod menstruous ddod â 

blaen angenfilod: 

{5:9} a rhaid dod o hyd i ddyfroedd halen yn melys, a'r holl 

Bydd ffrindiau yn dinistrio un arall; yna bydd ffraethineb yn 
cuddio ei hun, 

a dealltwriaeth dynnu ei hun i mewn i'r Siambr ei gyfrinach, 

{5:10} a bydd gofyn llawer, ac eto ni yn 

canfod: yna unrighteousness a incontinency yn 

lluosi ar y ddaear. 

{5:11} un tir hefyd bydd ofyn un arall, ac yn dweud, yn 

chyfiawnder i y maketh ddyn cyfiawn wedi mynd drwy'r 

ymgynghoriadau ar y gweill? A bydd yn dweud, Rhif. 

{5:12} ar yr un pryd bydd dynion yn gobeithio, ond dim byd 

gael: bydd eu llafur, ond bydd eu ffyrdd yn ffynnu. 

{5:13} i shew hwwn docynnau o'r fath rhaid gadael; ac os yw 
ymhél 

gwywo gweddo eto, ac wylwch fel yn awr, a hynny'n gyflym hyd 
yn oed diwrnod, ymhél 

shalt glywed pethau mwy eto. 

{5:14}, awaked wyf, ac aeth ofn eithafol 



drwy'r holl cythryblus fy nghorff, a fy meddwl, fel y mae'n 

llewygu. 

{5:15} fel Cynhaliodd yr angel oedd yn dod i siarad â mi 

mi, cysuro mi, a 'm gosod ar fy nhraed. 

{5:16} ac yn y nos ail daeth i basio, hynny 

Daeth Salathiel capten y bobl-unto imi ddweud, 

Lle hast ymhél yn bod? a pham mae câr dy gefnogi hynny 

trwm? 

{5:17} Knowest ymhél nid bod Israel yn ymrwymedig-unto 

hwwn yn tir eu caethiwed? 

{5:18} yna, i fyny ac yn bwyta bara, a gefnu ar ein nid, fel y 

bugail y leaveth ei ddiadell yn nwylo bleiddiaid greulon. 

{5:19} yr yna yn dweud-unto ef, câr dy ffyrdd oddi wrthyf fi, yn 
mynd a 

ddod No mi ni. A glywodd beth ddywedais, ac aeth oddi 

mi. 

{5:20}, ac felly yr wyf yn fasted saith niwrnod, alaru ac 

wylo, fel fel roedd Uriel yr angel â mi. 

{5:21} ac ar ôl saith diwrnod felly ydoedd, a meddyliau 

Roedd fy nghalon yn anaf difrifol iawn-unto mi unwaith eto, 



{5:22} ac roedd fy enaid adfer ysbryd dealltwriaeth, 

a dechreuodd siarad gyda'r mwyaf uchel eto, 

{5:23} a ddywedodd, O Arglwydd y bearest rheol, bob pren 

y ddaear, a holl goed ohoni, hast ymhél dewis 

cyhudd un unig winwydd: 

{5:24} a holl tiroedd y byd cyfan yn ymhél hast 

hwwn yn dewis un pwll: a'r holl Llinos un ohoni y blodau: 

{5:25} a'r holl ddyfnderoedd y môr ymhél hast llenwi 

cyhudd un afon: a hast ymhél hallowed o holl ddinasoedd 
builded 

Sion-unto thyself: 

{5:26} a Mae ymhél hast o holl ffowls sy'n cael eu creu 

enwir hwwn dove un: a holl wartheg sy'n cael eu gwneud 

hast ymhél yn darparu hwwn defaid un: 

{5:27} ac ymhlith holl multitudes o bobl yn ymhél hast 

gotten hwwn pobl un: a-unto hwn pobl, bwy ymhél 

lovedst, ymhél gavest gyfraith a gymeradwyir oll. 

{5:28} ac yn awr, O Arglwydd, pam hast ymhél yn ystyried hwn 
un 

bobl dros-unto llawer? ac ar yr un gwraidd hast ymhél 



eraill, yn barod a'r pam hast ymhél yn wasgaredig câr dy unig 
un 

bobl ymhlith llawer? 

{5:29} a nhw a oedd yn gwrth-ddweud câr dy addewidion, a 

credu nid câr dy cyfamodau, troedio'n ddigon iddyn nhw i lawr. 

{5:30} os didst ymhél gymaint casineb câr dy bobl, eto 

shouldest ymhél eu cosbi â dwylo driw ei hun. 

{5:31} pan wyf wedi siarad bellach y geiriau hyn, yr angel 

Daeth hynny i mi y nos gorlethu anfonwyd-mi, unto 

{5:32} a dweud-unto mi, glywed imi, a byddaf yn cyfarwyddo 

ymgynghoriadau ar y gweill; hearken y peth yr wyf yn dweud, a 
ddylwn I ei ddweud hwwn 

mwy. 

{5:33} a dywedais, siarad, fy Arglwydd. Yna dywedodd ef-unto 

mi, ymhél celf boenus cythryblus mewn cof er mwyn Israel: 
lovest 

ymhél bod pobl yn well nag ef wnaeth iddynt? 

{5:34} a dywedais, na, Arglwydd: ond o alar iawn gennyf 

siarad: i Mae fy awenau yn boen bob awr, mi tra fy Llafur i 

deall y modd mwyaf uchel, ac i geisio rhan 

ei barn. 



{5:35} a ddywedodd-mi, unto ymhél canst ni. A dywedais, 

Wherefore, Arglwydd? whereunto cefais fy ngeni wedyn? neu 
pam oedd 

Nid groth fy mam ac yna fy bedd, nad allai gennyf 

gweld travail Jacob, a Llafur wearisome o stoc 

Israel? 

{5:36} a dywedodd-unto mi, mi Rhif y pethau hynny 

yn nid dod eto, mi gasglu ynghyd y sothach sydd 

gwasgaru dramor, yn gwneud i mi y blodau gwyrdd unwaith eto 
yn y 

araf ddiflannu, 

Mae {5:37} yn agor y lleoedd sydd ar gau, a mi yn dod â mi 

blaen y gwyntoedd a ynddynt yn cau eu cegau shew mi 
delwedd 

Llais: ac yna bydd ddatgan i'r cyhudd y peth hwnnw ichi 

labourest gwybod. 

{5:38} a dywedais, O Arglwydd y bearest rheol, sydd o bosib 

gwybod y pethau hyn, ond nad oes ganddynt ddim ei annedd 
gyda 

dynion? 

{5:39} mi, yr wyf yn annoeth: sut gall yna yn siarad o 



hyn mae ymhél mi askest y pethau hyn? 

Yna dywedodd {5:40}-fi, unto hoffi fel canst ymhél dim 

o'r pethau hyn y mae sôn amdanynt, hyd yn oed mor canst 
ymhél nid 

dod o hyd i fy nyfarniad, neu yn y pen draw y cariad sydd 
gennyf 

addawyd-unto fy pobl. 
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{5:41} a ddywedais, Behold, Arglwydd O, ond celf ymhél No-
unto 

eu bod yn cael eu cadw tan y diwedd: a beth fydd ei wneud 

wedi hynny cyn imi, neu inni yn awr, neu eu bod 

Bydd yn dod ar ôl inni? 

{5:42} a ddywedodd-unto mi, bydd gennyf gyffelybu'r fy 
nyfarniad 

-unto cylch: hoffi gan nad oes unrhyw esgeulustod yr olaf, er 
hynny 

Mae unrhyw innau y cyntaf. 

{5:43} fel ateb a ddywedodd, Couldest ichi beidio â gwneud 

hynny a wnaed, ac yn awr, ac y mae am i 

dod ar unwaith; hwnnw ymhél mightest shew câr dy dyfarniad 
y 



gorau po gyntaf? 

{5:44} wedyn ei fod wedi ateb imi, a dywedodd, mai y creadur 

Nid yn frysiog uchod y gwneuthurwr; Nid allai y byd yn eu dal 

ar unwaith a rhaid creu ynddo. 

{5:45} a dywedais, fel hast ymhél yn dweud-unto câr dy was, a 

ymhél a givest bywyd i bawb, hast rhoi bywyd ar unwaith at y 

Mae'r creadur hast ymhél yn creu, ac y creadur moel ei: hyd yn 
oed 

felly bellach allai gofio iddynt y yn awr yn bresennol ar unwaith 
hefyd. 

{5:46} a dywedodd-unto mi, gofynnwch y groth menyw, 

a dweud-unto hi, os mae ymhél bringest blaen plant, pam dost 

ymhél yn nid gyda'i gilydd, ond un ar ôl y llall? gweddïo hi 

felly i gyflwyno deg o blant ar unwaith. 

{5:47} a dywedais, na all hi: ond rhaid ei wneud drwy pellter 

o amser. 

{5:48} yna dywedodd ef-unto mi, hyd yn oed felly rhoddais y 

groth y ddaear i'r rhai sydd yn hau yn mae'n yn eu gwaith. 

{5:49} ar gyfer fel fel plentyn ifanc efallai nid dwyn ymlaen y 

pethau sy'n perthyn i yr oed, hyd yn oed wedi fy waredu yn y 

byd a greodd yr wyf. 



{5:50} a gofyn, ac a ddywedodd, weld ymhél hast bellach wedi 
rhoi 

mi y ffordd, bydd yn bwrw ymlaen i siarad cyn hwwn: ar gyfer 
ein 

mam, ohonynt hast ymhél wrthyf ei bod yn ifanc, 

draweth bellach No-unto oedran. 

{5:51} ef ateb imi, ac meddai, ofyn menyw sy'n 

beareth plant, a rhaid iddi ddweud cyhudd. 

{5:52} dweud-unto hi, Wherefore yr-unto maent bwy ymhél 

hast bellach yn dwyn ymlaen fel y rhai a oedd gerbron, ond yn 
llai 

o statws? 

{5:53} a rhaid iddi ateb cyhudd, maent yn cael eu geni yn 

y cryfder ieuenctid o ffasiwn un, ac maent fel a ganlyn 

eu geni yn yr amser o oed, pan y mae y groth yn faileth, yn 

fel arall. 

{5:54} ymhél ystyried felly hefyd, sut y gwna yn llai 

o statws na'r rhai a oedd ger eich bron. 

{5:55} ac felly maent yn dod ar ôl llai na et, byddwch yn 

fel y creaduriaid sy'n dechrau yn awr i fod yn hen, ac wedi pasio 

am nerth yr ieuenctid. 



{5:56} yna dywedais, yr Arglwydd, yr wyf yn erfyn cyhudd, os 
cefais 

o blaid yn câr dy olwg, shew câr dy was a gan bwy mae'r ymhél 
yn visitest 

câr dy creadur. 

{6:1} a dywedodd-unto mi, yn y dechrau, pan fydd y 

Gwnaed y ddaear, cyn y gororau y byd yn sefyll, neu 

erioed roedd y gwynt yn chwythu, 

{6:2} cyn iddo thundered a ysgafnhau, neu erioed y 

gosodwyd sylfeini o baradwys, 

{6:3} cyn y gwelwyd y blodau teg, neu erioed y 

Sefydlwyd pwerau symudol, cyn y dirifedi 

Casglwyd llu o angylion at ei gilydd, 

{6:4} neu erioed oedd uchder yr awyr yn codi'r, cyn 

enwyd y mesurau y ffurfafen, neu erioed y 

simneiau yn Sion yn boeth, 

{6:5} ac os ceisiwyd mlynedd presennol, a neu 

erioed a ddyfeisiodd eu bod bellach pechod oedd troi, cyn 

Roedd eu selio a gasglwyd ffydd am drysor: 

{6:6} wedyn oedd ystyried y pethau hyn, ac maent i gyd yn 

gwneud drwy mi yn unig, a thrwy dim arall: gan imi hefyd 



byddant yn dod i ben, ac erbyn yr un arall. 

{6:7} wedyn atebais a dywedodd, beth fydd yr ergyd olaf 

amlwg o amserau? neu pan fydd diwedd y cyntaf, 

a dechrau ei y followeth? 

{6:8} a dywedodd-unto imi, o Abraham-unto Isaac, 

pan aned Jacob ac Esau iddo, Jacob y llaw a gynhaliwyd 

Prif sawdl Esau. 

{6:9} i Esau yn ddiwedd y byd, a Jacob yn y 

dechrau yn y followeth. 

{6:10} llaw dyn yn betwixt y sawdl a llaw: 

Cwestiwn arall, Esdras, yn gofyn ichi nid. 

{6:11} hateb bryd hynny ac a ddywedodd, O Arglwydd y bearest 
rheol, 

Os cefais ffafr yn câr dy olwg, 

{6:12} yr wyf yn gwbl câr dy was ddiwedd y cyhudd, shew o câr 
dy 

talebau hyn ymhél shewedst mi rhan y neithiwr. 

{6:13} fel ei ateb a dweud-mi, stondin unto fyny ar 

câr dy draed, a chlywed llais swnio'n mighty. 

{6:14} a fydd yn cynnig mawr; ond y 

Bydd symud waith lle mae ymhél yn standest ni. 



{6:15} ac felly ni fod pan y mae speaketh ofn: ar gyfer 

y gair yn y diwedd, ac yw sylfaen y ddaear 

deall. 

{6:16} a pham? gan fod Araith y pethau hyn 

trembleth a symudir: ar gyfer Mae ei knoweth a diwedd y rhain 

Rhaid newid pethau. 

{6:17} a ddigwyddodd, pan wyf wedi ei glywed imi sefyll 

i fyny ar fy nhraed, a hearkened, a, weld, roedd 

llais hwnnw spake, ac yr oedd y swn fel swn 

llawer o ddyfroedd. 

{6:18} a dywedodd, Behold, y diwrnod yn dod, a byddaf yn 

dechrau i dynnu bron, ac i ymweld â nhw a myfyrio ar y 

y ddaear, 

{6:19} a bydd yn dechrau gwneud gyfle i groesholi ohonynt, 
beth 

eu bod wedi brifo gam gyda eu unrighteousness, 

a phan bydd bodlon eu blino'n Sion; 

{6:20} a phryd y byd, a bydd yn dechrau diflannu 

i ffwrdd, bydd yn cael ei chwblhau, yna byddaf yn shew 
tocynnau hyn: y 

Bydd agor llyfrau cyn y ffurfafen, a rhaid iddynt 
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Gweler gyda'i gilydd: 

{6:21} a bydd plant yn flwydd oed yn siarad gyda 

eu lleisiau, menywod gyda'r plant yn tynnu ymlaen 

Bydd plant anamserol o dri neu bedwar mis oed, ac maent 

byw, ac yn codi fyny. 

{6:22} a sydyn y lleoedd wedi'u hau ymddangos 

unsown, bydd y storfeydd llawn yn canfod yn sydyn gwag: 

{6:23} a bydd trumpet hynn yn rhoi cadarn, a fydd 

Mae pob dyn yn heareth, byddant yn sydyn ofn. 

{6:24} ar yr adeg honno bydd ffrindiau yn ymladd un yn erbyn 
un arall 

fel bydd gelynion, ac yn y ddaear yn sefyll mewn ofn gyda rhai 
hynny 

myfyrio ynddo, bydd y ffynhonnau y ffynhonnau yn sefyll yn 
llonydd, 

ac mewn tair awr bydd nad ydynt yn rhedeg. 

{6:25} pwy bynnag a remaineth gan bawb rhain sydd gennyf 

wrth hwwn rhaid dianc, a gweld fy Iachawdwriaeth, a diwedd y 

eich byd. 

{6:26} a bydd y dynion sydd yn cael ei gweld, sy'n 



Nid wedi blasu marwolaeth o adeg eu geni: a chalon y 

Bydd trigolion fod wedi newid, ac wedi troi i mewn i un arall 

ystyr. 

{6:27} Rhaid rhoi drygioni, a oedd yn 

quenched. 

{6:28} o ran ffydd, rhaid iddi ffynnu, bydd llygredd yn 

goresgyn, a gwirionedd, a chanddynt wedi bod mor hir heb 

ffrwythau, yn cael ei datgan. 

{6:29} a pan siaradodd â mi, weld, rwyf wedi edrych drwy 

ychydig ac ychydig arno mi yn sefyll ger ei fron. 

{6:30} a geiriau hyn dywedodd ef-unto mi; Yr wyf yn dod 

shew hwwn amser y nos i ddod. 

{6:31} os mae ymhél yn gwywo gweddo eto mwy, a cyflym saith 
diwrnod 

Unwaith eto, rhaid dweud mwy o bethau yn ystod y dydd na mi 
hwwn 

clywed. 

{6:32} ar gyfer câr dy lais cyn mwyaf uchel: ar gyfer 

oes ganddynt y Mighty gweld iddynt oll ymdrin cyfiawn, oes 
ganddynt ei weld 



hefyd câr dy diweirdeb, a oedd yn ymhél hast erioed ers câr dy 
ieuenctid. 

{6:33} ac felly oes ganddynt ei anfon ataf i shew hwwn holl 

y pethau hyn, ac i ddweud-unto cyhudd, fod yn gysur da a 

ofni nad 

{6:34} ac nid ag amserau sydd yn y gorffennol, at 

feddwl pethau ofer, ymhél hwnnw mayest ni brysuro o'r ail 

amseroedd. 

{6:35}, a daeth i basio ar ôl hyn, y wept wyf eto, 

a fasted saith niwrnod yn yr un modd, gallai fod yn cyflawni y 

tair wythnos a dywedodd wrthyf. 

{6:36} ac yn yr wythfed nos Roedd fy nghalon dadleuol o fewn 

Dechreuodd mi eto, ac i siarad cyn i'r eithaf uchel. 

{6:37} gyfer fawr oedd fy ysbryd ar dân, a fy enaid 

yr oedd mewn trallod. 

{6:38} a dywedais, O Arglwydd, ymhél spakest gan y 

dechrau creu, hyd yn oed y diwrnod cyntaf, a saidst felly; 

Gadewch nefoedd a'r ddaear, eu gwneud; a oedd y gair câr dy 
berffaith 

gwaith. 

{6:39} ac wedyn yr oedd yr ysbryd, a'r tywyllwch a distawrwydd 



Roedd ar bob ochr; Nid oedd sain llais y dyn eto 

ffurfio. 

{6:40} commandedst yna ymhél golau teg i ddod ymlaen 

câr dy trysorau, a allai ymddangos câr dy waith. 

{6:41} ar yr ail ddiwrnod ymhél madest yr ysbryd o y 

ffurfafen, a commandedst i asunder rhan, ac i 

gwneud adran betwixt y dyfroedd, a gallai un rhan 

mynd i fyny, ac eraill yn parhau i fod o dan. 

{6:42} ar y trydydd diwrnod didst ymhél yn mynnu bod y 

Dylid casglu dyfroedd yn seithfed yn y ddaear: 

Awstraliaid chwe hast ymhél yn sychu, ac yn cael ei gadw 
iddynt, i fwriad 

gallai rhai cael eu plannu Duw a tilled gwasanaethu o'r rhain 

ymgynghoriadau ar y gweill. 

{6:43} ar gyfer gynted ag aeth gair câr dy ymlaen y gwaith oedd 

gwneud. 

{6:44} ar gyfer union oedd mawr a dirifedi 

ffrwythau, a phleserau llawer o a divers am flas, a 

blodau lliw ddigyfnewid, ac arogleuon o'r gwych 

arogl: a gwnaed hyn y trydydd dydd. 



{6:45} ar y pedwerydd diwrnod ymhél commandedst bod y 

Dylai yr haul yn disgleirio, ac y lleuad rhoi ei goleuni, a sêr 

Dylai fod yn y Gorchymyn: 

{6:46} a gavest eu ffi i wneud gwasanaeth-unto dyn, 

yr oedd i gael eu gwneud. 

{6:47} ar y pumed diwrnod ymhél saidst-unto y seithfed 

rhan, lle casglwyd y dyfroedd y dylai ddwyn 

blaen byw creaduriaid, ffowls a llwfrgi: ac felly daeth i 

pasio. 

{6:48} ar gyfer dŵr fud ac heb wedi dod ymlaen 

pethau byw ar y Gorchymy Duw, bod pawb 

Gallai ganmol gwaith ffotograffig ryfeddol. 

{6:49} yna didst ymhél ordain dau creaduriaid byw, y 

un ymhél calledst Enoch, ac y Leviathan eraill; 

{6:50} a didst ar wahân yr un oddi wrth ei gilydd: ar gyfer y 

seithfed rhan, sef, lle casglwyd y dŵr 

gyda'i gilydd, gallai ni ddal ddau ohonynt. 

{6:51}-unto Enoch ymhél gavest un rhan, a oedd wedi'u sychu 

ar y trydydd diwrnod, dylai ei fod i aros yn rhan un, 

lle mae bryniau mil o: 



{6:52} ond-unto Leviathan ymhél gavest y seithfed rhan, 

sef, y llaith ac hast cedwir ef i fod yn devoured o 

bwy ymhél yn gwywo, a phryd. 

{6:53} ar y chweched diwrnod ymhél Gorchymy gavest 

-unto y ddaear, y cyn hwwn dylai ddod â blaen greaduriaid, 

gwartheg, a phethau ysgall: 

{6:54} ac ar ôl hyn, Adam hefyd, bwy ymhél madest 

yr Arglwydd o câr dy holl greaduriaid: iddo ddod ydym oll, a'r 
bobl 

hefyd y ymhél hast dewis. 

{6:55} hyn oll yr wyf wedi siarad o'r blaen cyhudd, O Arglwydd, 

oherwydd ymhél madest y byd ar gyfer eu lles ein 
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{6:56} ag ar gyfer pobl eraill, a hefyd yn dod o Adam, 

hast ymhél yn dweud eu bod yn ddim, ond fod fel-unto spittle: 

a hast phowlen digonedd ohonynt-unto gostyngiad y 

falleth o lestr. 

{6:57} ac yn awr, O Arglwydd, wele, hyn heathen, sy'n 

erioed wedi bod yn honedig fel dim, wedi dechrau yn Nhy'r 
Arglwyddi 

dros ein, ac i devour ein. 



{6:58} ond câr dy bobl, y ymhél hast o'r enw câr dy 

nghastio, câr dy unig-anedig, a dymuna ddilynwr angerddol, 
rhoddir 

yn eu dwylo. 

Mae {6:59} Os awr y byd ar gyfer ein lles, pam gwneud 

Rydym ni yn meddu ar etifeddiaeth gyda y byd? pa mor hir 

Bydd hyn yn ei ddioddef? 

{7:1} a pan rwyf wedi gwneud pen y rhain siarad 

geiriau, nid anfonwyd-unto mi yr angel a oedd wedi bod 

anfon-unto mi y nosweithiau gorlethu: 

{7:2} a dywedodd-unto mi, hyd, Esdras, a clywed y 

geiriau y yr wyf yn dod i ddweud wrth y cyhudd. 

{7:3} a dywedais, siarad ar, 'm Duw. Yna dywedodd ef-unto 

mi, y môr yn gosod mewn lle eang, y gallai fod yn ddwfn a 

mawr. 

Mae {7:4} ond yn rhoi achos y fynedfa yn gul, ac yn hoffi 

Afon; 

{7:5} sydd yna gallai fynd i mewn i'r môr i edrych arno, a 

i ddyfarnu iddo? Os aeth nid drwy y cul, sut y gallai fod 

yn dod i eang? 



Hefyd mae yna {7:6} peth arall; Dinas yn builded, a 

gosod ar faes eang, ac yn llawn am yr holl bethau da: 

{7:7} y fynedfa ohoni yn gul, ac yn gosod 

lle peryglus i ostwng, fel fel pe bai tân ar y 

llaw dde, ac ar y chwith dŵr dwfn: 

{7:8} ac un llwybr unig rhwng y ddau, hyd yn oed 

rhwng y tân a'r dŵr, felly bach pe ond 

Mae mynd un dyn ar unwaith. 

{7:9} Os rhoddwyd y ddinas hon awr-unto dyn ar gyfer 

etifeddiant, os byth y bydd ef trosglwyddo perygl gosod ger ei 
fron, 

sut bydd cael etifeddiaeth hon? 

{7:10} a dywedais, dyna ydyw, yr Arglwydd. Yna dywedodd ef-
mi, unto 

Er hynny hefyd yn gyfran Israel. 

{7:11} oherwydd am eu lles eu gwneuthum y byd: a 

Roedd pan mae Adam yn camweddu fy statudau, yna oedd 
dyfarnu 

bellach caiff ei wneud. 

{7:12} wedyn oedd y mynedfeydd y byd hwn wedi gwneud 

cul, yn llawn tristwch a travail: eu bod ond ychydig a drwg, 



llawn o beryglon,: a phoenus iawn. 

{7:13} i fynedfeydd y byd yr henoed yn eang a 

siŵr, ac wedi cyflwyno ffrwythau anfarwol. 

{7:14} Os pryd maent yn byw Lafur beidio â mynd strait rhain i 

a'r pethau ofer, gallant byth dderbyn rhai a osodwyd hyd 

ar eu cyfer. 

{7:15} bellach felly pam disquietest ymhél thyself, gweld 

ymhél celf ond dyn corruptible? a pam celf ymhél symud, 

tra ymhél celf ond farwol? 

{7:16} pam hast ymhél nid ystyrir câr dy gofio hyn 

Beth sydd i ddod, yn hytrach na hynny sy'n bresennol? 

{7:17} wedyn atebais ac a ddywedodd, O Arglwydd y bearest 

rheol, ymhél hast hordeinio yn câr dy gyfraith, y dylai y 
righteous 

etifeddu y pethau hyn, ond y dylai y ungodly yn marw. 

{7:18} Serch hynny bydd y righteous dioddef Menai 

pethau, a gobaith eang: am eu bod wedi gwneud gael 

wedi dioddef pethau strait, ac eto nid rhaid gweld eang. 

{7:19} a dywedodd-unto imi. Nid oes unrhyw barnwr uchod 

Duw, ac nid oes yr un y mae ganddynt ddealltwriaeth uchod yr 
uchaf. 



{7:20} am fod llawer yn marw yn y bywyd hwn, oherwydd 

Mae nhw yn ffieiddio y gyfraith Duw sydd yn gosod ger eu bron. 

{7:21} ar gyfer Duw ganddynt gofio Gorchymy strait i fel 

Daeth, beth y dylent ei wneud i fyw, hyd yn oed fel y daethant, 
ac 

beth maent Dylai arsylwi er mwyn osgoi cosbi. 

{7:22} Serch hynny, nid oeddent yn obedient-unto ef; ond 

spake erbyn iddo, a dychmygol pethau ofer; 

{7:23} ac yn cael eu twyllo eu hunain gan eu gweithredoedd 
drwg; 

a dywedodd mwyaf uchel, ei fod yn peidio; ac nid iddo ef yn 
gwybod 

ffyrdd: 

{7:24} ond ei gyfraith wedi gasáu, a gwadu ei 

cyfamodau; yn ei statudau nad oeddent yn ffyddlon, a 

ni wedi perfformio ei gwaith. 

{7:25} ac felly, Esdras, ar gyfer y wag yn wag 

pethau, a llawn yw'r pethau llawn. 

{7:26} Behold, adeg y deuant, y tocynnau hyn 

deuant a wrthyf hwwn i pasio, a Saint-y-brid 



Bydd yn ymddangos, a hi fydd yn cael eu cyflwyno, wedi gweld 
mai yn awr yw'r 

tynnu'n ôl o'r ddaear. 

{7:27} a darperir pwy bynnag o ddrygioni foresaid 

Rhaid gweld fy rhyfeddodau. 

{7:28} ar gyfer fy mab rhaid datgelu Iesu gyda'r rhai sy'n 

fod gydag ef, a rhaid eu bod yn parhau i fod yn llawenhau o 
fewn y pedair 

can mlynedd. 

{7:29} ar ôl y blynyddoedd hyn bydd fy mab marw Crist, a phob 
un 

dynion sy'n cael bywyd. 

{7:30} a rhaid troi y byd y distawrwydd hen 

saith diwrnod, fel ag yn y dyfarniadau blaenorol: fel y dyn nid 
oes 

Bydd yn parhau i fod. 

{7:31} ac ar ôl saith niwrnod y byd, a awaketh eto 

na, rhaid eu codi, ac y bydd hynny yn llwgr marw 

{7:32} a bydd y ddaear yn adfer y rhai sy'n cysgu yn 

iddi hi, ac felly bydd y llwch rhai sy'n myfyrio yn dawel, ac yn y 

Bydd lleoedd dirgel ddarparu eneidiau hynny a oedd wedi 
ymrwymo 



-unto iddynt. 

{7:33} a bydd y rhai mwyaf uchel yn ymddangos ar y sedd o 

dyfarniad, a diflastod bydd basio i ffwrdd, a hir 

Bydd yn rhaid dioddef ben: 
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{7:34} ond dyfarniad yn aros yn unig, gwir rhaid sefyll, 

a bydd ffydd wax cryf: 

{7:35} a bydd y gwaith yn dilyn, a bydd y wobr yn 

Bydd shewed, a gweithredoedd da yn o rym, ac yn ddrwg 

Bydd gweithredoedd yn dwyn oes rheol. 

{7:36} yna dywedais, Abraham yn rhoi'r bai arnom yn gyntaf ar 
gyfer y 

Sodomites, a Moses ar gyfer tadau y sinned yn y 

anialwch: 

{7:37} Iesu ac ar ei ôl i Israel yn yr amser o Achan: 

{7:38} a Samuel a David ar gyfer dinistrio: a 

Solomon ar eu cyfer a ddylai ddod i y noddfa: 

{7:39} Helias ac ar gyfer y rheiny a dderbyniodd glaw; ac ar 
gyfer y 

farw, y gallai fyw: 

{7:40} Ezechias ac i bobl mewn amser o 



Sennacherib: a llawer o i lawer. 

{7:41} Er hynny yn awr, gweld llygredd yn tyfu i fyny, a 

mwy o ddrygioni, ac y righteous wedi rhoi'r bai arnom ar gyfer y 

ungodly: wherefore ni bydd felly, yn awr hefyd? 

{7:42} ei hateb imi, a dweud, nid yw y bywyd presennol hwn 

y diwedd lle cadw llawer o ogoniant Tebygaf at; Felly, maent 

rhoi'r bai arnom ar gyfer y gwan. 

{7:43} ond dydd gwae fydd diwedd y tro hwn, 

a dechrau hanfarwoldeb am ddod, lle 

llygredd yn y gorffennol, 

{7:44} intemperance yn dod i ben, infidelity yn torri i ffwrdd, 

chyfiawnder i yn tyfu, ac ymddangosodd gwir. 

{7:45} wedyn a fydd modd i arbed ef yw oes dyn 

dinistrio, nac i gormesu ef fod ganddynt gotten y fuddugoliaeth. 

{7:46} ateb wedyn a dweud, mae hyn yn fy cyntaf ac olaf 

ddweud, ei bod wedi bod yn well peidio â wedi rhoi y ddaear 

-unto Adam: neu arall, pan roddwyd iddo, wedi 

ffrwyno ef o sinning. 

{7:47} ar gyfer pa elw a yw'n dynion bellach yn y presennol 

amser i fyw yn drymder, ac ar ôl marwolaeth i chwilio am 



cosbi? 

{7:48} O ymhél Adam, beth hast ymhél ei wneud? ar gyfer er ei 

Roedd ymhél a sinned, ymhél celf nid yw gostwng yn unig, ond 
ein holl 

sy'n dod o ymgynghoriadau ar y gweill. 

{7:49} ar gyfer pa elw ydyw-unto inni, os nid yn addo 

ohonom yn amser anfarwol, tra rydym wedi gwneud y gwaith 
hynny 

dod â marwolaeth? 

{7:50} ac nad oes addewid ein gobaith bythol, 

tra bod ein hunain yn fwyaf ddrwg gwneir ofer? 

{7:51} ac y mae yn osod i ni anheddau o 

Iechyd a diogelwch, ond yr ydym wedi byw gael? 

{7:52} ac y cedwir y gogoniant mwyaf uchel i 

hamddiffyn sydd wedi arwain bywyd ddrwgdybus, tra bo 
gennym ni 

cerdded yn y ffyrdd mwyaf dyrys oll? 

{7:53} ac y dylid shewed paradwys, mae eu 

Mae ffrwythau yn endureth i erioed, lle mae diogelwch a 
meddygaeth, 

ers rhaid nid yn ymrwymo i hynny? 



{7:54} (ar gyfer yr ydym wedi cerdded mewn lleoedd 
annymunol.) 

{7:55} ac y wynebau ohonynt sydd wedi defnyddio 

Rhaid ymwrthod ddisgleirio uchod y sêr, tra bod ein wynebau 

fydd blacker na'r tywyllwch? 

{7:56} ar gyfer er ein bod yn byw ac yn ymrwymedig camwedd, 
rydym 

Nid ystyriwyd hynny dylem ddechrau dioddef drosto ar ôl 

marwolaeth. 

{7:57} yna ateb ef mi, ac a ddywedodd, dyma y 

cyflwr y frwydr, a dyn sy'n cael ei eni ar y 

Bydd y ddaear yn ymladd; 

{7:58} y, os ei goresgyn, rhaid dioddef fel ymhél 

hast a ddywedodd: ond os ei fod yn cael y fuddugoliaeth, rhaid 
ei fod yn derbyn y peth 

fy mod yn dweud. 

{7:59} am hyn yw y bywyd hyn spake Moses-unto y 

Mae pobl tra oedd yn byw, yn dweud, yn dewis hwwn bywyd, 
hwnnw ichi 

mayest yn byw. 

{7: 60} Serch hynny, roeddent o'r farn nad ef, nac eto y 



proffwydi ar ei ôl, a dim na mi sydd wedi siarad-unto iddynt, 

{7:61} na ddylai o'r fath drymder yn eu 

difa, fel y bydd yn joy drostynt hwnnw eu perswadio i 

Iachawdwriaeth. 

{7: 62} hateb bryd hynny, ac a ddywedodd, gwn, Arglwydd, y 

Gelwir tosturiol, mae'r rhan fwyaf o uchel y mae ef ganddynt 
drugaredd ar 

hwy a ni yn dod i'r byd, eto 

{7:63} ac ar ôl hynny hefyd droi at ei gyfraith; 

{7:64} a mae ei fod yn amyneddgar, ac yn hir yn suffereth y rhai 
a 

wedi sinned, fel ei greaduriaid; 

{7:65} ac ei fod yn haelionus, am ei fod yn barod i roi 

lle y mae yn needeth; 

{7: 66} ac ei fod yn o drugaredd mawr, am ei fod yn multiplieth 

drugareddau mwy a mwy iddynt fod yn bresennol, a sydd yn 

yn y gorffennol, a hefyd iddynt yn sydd i ddod. 

{7: 67} Os oes rhaid iddo nid yn lluosi ei drugareddau, y byd 

ni byddai parhau â hwy etifeddu ynddo. 

{7: 68 cyn} ac mae ef yn pardoneth; Os oes nad oedd cymaint 
o'i 



Duw, y maent wedi ei ymrwymo anghyfiawnderau'r efallai 

ei gwneud yn haws iddynt, dylai y deng milfed rhan o ddynion 
nad 

barhau i fyw. 

{7: 69} a bod yn farnwr, os nid dylai maddau iddynt 

hynny wedi'i halltu â ei air, a rhoi allan i'r llu o 

haeriadau, 

{7:70} Dylid gadael fod yn ychydig iawn o peradventure yn 

llu dirifedi. 

{8:1} a atebodd imi ddweud, mae ganddynt y mwyaf uchel 

gwneud y byd hwn i lawer o bobl, ond y byd i ddod am ychydig. 

{8:2} dywedaf hwwn similitude, Esdras; Fel pan ymhél 

askest y ddaear, mae'n rhaid dweud-unto cyhudd, y mae giveth 
llawer 

Mae llwydni hyn gwneir lestri pridd, ond ychydig llwch 

Aur nesaf o: Er hynny yw cwrs y byd presennol hwn. 
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{8:3} Nid fod llawer wedi creu, ond rhaid cadw ychydig. 

{8:4} felly atebais ac a ddywedodd, wennol wedyn i lawr, O fy 

enaid, deall, a doethineb devour. 

{8:5} dros hast ymhél yn cytuno i roi clust, a chelf yn barod i 



broffwydo: i Mae ymhél hast mwyach le na dim ond i fyw. 

{8:6} O Arglwydd, os ymhél yn dioddef nid câr dy was, a gallai 
ydym 

cyn hwwn yn gweddïo, a ymhél yn rhoi hadau-unto ein calon, a 

diwylliant i'n dealltwriaeth, efallai y daw ffrwyth 

sut y bydd pob dyn byw hynny yw llwgr, a beareth y 

waith dyn? 

{8:7} ar gyfer ymhél celf unig, ac yr ydym bob un crefftwaith o 

driw dwylo, fel fel hast ymhél a ddywedodd. 

{8:8} ar gyfer pan fydd y corff yn ffasiwn bellach yn y fam 

groth, a chewch ei givest Aelodau, cedwir câr dy creadur 

tân a dŵr, a naw mis Tebygaf câr dy crefftwaith 

câr dy creadur sy'n cael ei greu yn ei ddioddef. 

{8:9} ond y ddau a keepeth ac a gedwir yn 

gadwedig: a pan y tro nesaf, y groth gadwedig 

delivereth fyny pethau y tyfodd ynddo. 

{8:10} ar gyfer hast ymhél yn gyfrifol am y rhannau y tu allan i'r 
y 

corff, yw hynny i ddweud, y bronnau, y tu allan i'r llaeth gael ei 
roi, 

sydd yn ffrwyth y bronnau, 



{8:11} y gellir y peth sydd yn ffasiwn 

Meithrin ers amser, til yn ymhél yn ei disposest i câr dy 
drugaredd. 

{8:12} ymhél broughtest ei â chyfiawnder i iddynt oll, a 

nurturedst yn câr dy law, a reformedst gyda dyfarniad iddynt 
oll. 

{8:13} a shalt ymhél yn ei mortify fel creadur iddynt oll, a 

Mae'n cyflymu fel câr dy waith. 

{8:14} Os felly shalt ymhél ddinistrio ef a gyda fel 

Roedd Llafur mawr ffasiwn, peth hawdd yw ei hordeinio 

gan câr dy Gorchymy, y gallai y peth a oedd yn 

fod yn gadwedig. 

Mae {8:15} bellach felly, Arglwydd, bydd yn siarad; cyffwrdd 
dyn yn 

Cyffredinol, mae ymhél knowest orau; ond cyffwrdd câr dy 
bobl, i 

Mae ei fwyn mae'n ddrwg gennyf; 

{8:16} ac ar gyfer driw etifeddiaeth, ar gyfer ei achosi I 

galaru; ac i Israel, i bwy yr wyf trwm; ac am Jacob, 

Er ei fwyn ei wyf cythryblus; 

{8:17} felly bydd yn dechrau i weddïo gerbron ymgynghoriadau 
ar y gweill ar gyfer 



fy hun ac ar eu cyfer: ar gyfer gwelaf y cwympiadau ohonom, a 
myfyrio yn 

y tir. 

{8:18} ond clywais innau y barnwr a 

sydd i ddod. 

Mae {8:19} felly yn clywed fy llais, ac yn deall fy 

geiriau, ac yn siarad cyn cyhudd. Dyma ddechrau 

geiriau Esdras, cyn iddo fynd: ac a ddywedodd, 

{8:20} O Arglwydd, ymhél a dwellest yn everlastingness 

a beholdest uwchben pethau yn y nefoedd ac yn y 

aer; 

{8:21} ei Orsedd yn amhrisiadwy; Efallai na fydd yn ei ogoniant 

yn angof; Mae gwesteiwyr angylion yn sefyll ger ei fron 

â crynu, 

{8:22} eu gwasanaeth yn gyfarwydd yn y gwynt a'r tân; 

Mae ei air yn wir, a dywediadau cyson; Mae eu 

Gorchymy yn gryf, a Ordiniant ofni; 

{8:23} drieth eu golwg ddyfnderoedd, a dicter 

maketh y mynyddoedd toddi ymaith; y gwir 

witnesseth: 



{8:24} O glywed gweddi câr dy was, a rhoi clust i 

deiseb câr dy creadur. 

{8:25} ar gyfer tra fy mod yn byw yn siarad, ac fel yr wyf yn 

deall bydd ateb. 

{8:26} O edrych nid ar bechodau câr dy bobl; ond ar 

iddynt pan hwwn yn gwasanaethu mewn gwirionedd. 

Mae {8:27} ystyried ni a ddyfeisiodd drwg heathen, 

ond awydd y rhai sy'n cadw câr dy dystiolaethau yn 

gyflyrau. 

{8:28} meddwl nid ar y rhai sydd wedi cerdded feignedly 

cyn hwwn: ond cofio nhw, sy'n ôl iddynt oll 

Bydd gwybod ofn iddynt oll. 

Mae {8:29} gadewch iddi nid fod iddynt oll fydd eu sydd wedi 
dinistrio 

byw fel bwystfilod; ond i edrych arnynt yn amlwg yn cael 

addysgir câr dy gyfraith. 

{8:30} gymryd ymhél dim dicter arnyn nhw sy'n 

ystyrir bod waeth na fwystfilod; ond wrth eu bodd eu bod bob 
amser yn rhoi 

Ymddiriedolaeth eu câr dy chyfiawnder i a gogoniant. 

{8:31} i wneud inni ac yn ein tadau yn nychu o'r fath 



clefydau: ond oherwydd inni pechaduriaid ymhél shalt o'r enw 

tosturiol. 

{8:32} Os oes Mae ymhél hast awydd i gael drugaredd arnom ni, 

shalt ymhél enw tosturiol, i ni, sef y Rhif 

gwaith chyfiawnder i. 

{8:33} ar gyfer yr unig, sydd â llawer o'r gwaith da a osodwyd 
hyd 

gydag ymgynghoriadau ar y gweill, bydd allan o'r 
gweithredoedd eu hunain yn cael gwobr. 

{8:34} ar gyfer beth yw dyn, hwnnw ichi gymryd shouldest 

hanfodlonrwydd ar iddo? neu beth yw cenhedlaeth corruptible, 
y 

ymhél yn shouldest mor chwerw tuag at gyflawni hynny? 

{8:35} ar gyfer mewn gwirionedd iddynt yw oes dyn yn eu plith 
y 

geni, ond oes ganddynt ddeliodd gael; ac ymysg y ffyddloniaid 

yn yr un lle nad oes ganddynt wneud amiss. 

{8:36} i mewn hon, O Arglwydd, câr dy chyfiawnder i a câr dy 

dyn yn cael ei datgan, os yn ymhél tosturiol-unto iddynt 

sydd â hyder na gwaith da. 

{8:37} wedyn ei fod wedi ateb imi, a dweud rhai pethau hast 



Rhaid ichi siarad aright, a'r ôl-unto câr dy eiriau ei gael. 

{8:38} ar gyfer yn wir nid byddaf yn meddwl am natur 

nhw sydd wedi sinned cyn ei farwolaeth, cyn dyfarniad, 

cyn dinistrio: 

{8:39} ond bydd yn llawenhau dros natur y 

righteous, a bydd yn cofio hefyd eu pererindod, ac 

yr Iachawdwriaeth, a gwobrwyo, a bydd ganddynt. 
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{8:40} fel fel yr wyf wedi siarad bellach, felly bydd yn dod i 
basio. 

{8:41} i fel y husbandman soweth llawer o hadau ar 

y ddaear, a planteth llawer o goed, ac eto y peth a dyna'r 

hau da yn ei dymor mae nesaf ni, ychwaith Tebygaf hynny i gyd 

Mae plannu gwreiddiau cymryd: Er hynny mae'n eu hau yn y 

y byd; Bydd pob un i'w hachub. 

Mae {8:42} ateb wedyn a dweud, os cefais gras, gadewch 

mi siarad. 

{8:43} fel fel mae hadau y husbandman yn perisheth, os yw'n 

dod ni i fyny, a derbyn nad câr dy glaw maes o law tymor; neu, 
os yw'n 

dod gormod glaw, a llwgr ei: 



Mae {8:44} Er hynny perisheth dyn hefyd, y ffurfir 

câr dy ddwylo, a gelwir driw hun delwedd, oherwydd ymhél celf 

fel-unto ef, er ei fwyn ei ymhél hast gwneud holl bethau, ac 

Roedd ef yn debyg-unto hadau y husbandman. 

{8:45} Nid yn wroth gyda ni ond dros ben câr dy bobl, a 

wedi drugaredd ar etifeddiaeth driw hunain: ar gyfer celf ymhél 

tosturiol-unto câr dy creadur. 

{8:46} wedyn ei fod wedi ateb imi, gan ddweud, pethau oedd yn 
bresennol yn 

ar hyn o bryd, a phethau i'w nesaf ar gyfer o'r fath fel ddod i'w 
rhan. 

{8:47} i ymhél yn comest hyd byr hwnnw ymhél shouldest yn 

gallu hoffi fy creadur yn fwy na'r wedi I:, ond ofttimes 

Daw bron-unto cyhudd, ac-unto, ond erioed i y 

unrighteous. 

{8:48} yn hyn hefyd ymhél celf gwych cyn y rhan fwyaf 

Uchel: 

Mae {8:49} yn y hast ymhél humbled thyself, fel y mae'n 
becometh 

ymgynghoriadau ar y gweill, a barnu nad hast thyself teilwng i 
fod yn llawer 



mawreddog ymhlith y righteous. 

{8:50} ar gyfer bydd llawer o trueni mawr ei wneud iddynt a 

Bydd yn yr amser olaf i aros yn y byd, gan fod ganddynt 

cerdded yn ymfalchïo 'n fawr. 

{8:51} ond ymhél yn deall thyself, ac yn chwilio am y 

fel bod gogoniant ar gyfer fel cyhudd. 

{8:52} ar gyfer-unto ydych yn baradwys agor, bywyd y coed yn 

plannu, yw yr amser i ddod yn barod, y gwneir plenteousness 

barod, Dinas yn builded, a chaniateir weddill, ie, yn berffaith 

Duw a doethineb. 

{8:53} yw gwraidd drygioni selio sefydlu oddi wrthych, gwendid 

a yw y gwyfyn yn cuddio oddi wrthych chi, a yw llygredd yn ffoi i 

uffern yn anghofio: 

{8:54} gofidiau Gorffennodd ei basio, ac yn y diwedd mae 
shewed y 

Trysor hanfarwoldeb. 

{8:55} ac felly ymhél yn gofyn mwy o gwestiynau 

ynghylch y llu ohonynt yn marw. 

{8:56} ar gyfer pan oeddent wedi cymryd rhyddid, roedd nhw 
gasáu y 



Mae'r rhan fwyaf o uchel, meddwl dirmyg ei gyfraith, a forsook 
ei ffyrdd. 

{8:57} maent yn troedio'n ddigon i lawr ei righteous, ar ben 
hynny 

{8:58} a dywedodd yn ei galon, nad oes dim Duw; Ie, 

a gwybod bod rhaid iddynt farw. 

{8:59} ar gyfer fel y pethau uchod shalt cael chi, felly 

syched a poen yn paratoi ar eu cyfer: am nad oedd yn ei 

bod dynion yn dod i'r dim: 

{8:60} ond maent wedi creu a defiled yr enw 

iddo eu gwneud, a'u bod yn unthankful-unto iddo 

paratoi a bywyd ar eu cyfer. 

{8:61} ac felly mae fy nyfarniad bellach wrth law. 

{8:62} y pethau hyn yr wyf nid shewed-unto holl ddynion, ond 

-unto cyhudd, a rhai fel ymgynghoriadau ar y gweill. Wedyn 
atebais ac a ddywedodd, 

{8:63} Behold, O Arglwydd, awr hast ymhél shewed mi y 

myrdd o ryfeddodau, a gwywo ymhél a dechrau ei wneud yn y 

amseroedd diwethaf: ond pa bryd, mae ymhél hast shewed na 
mi. 

{9:1} Atebodd mi wedyn, a dywedodd, yn ymhél Mesur y 



amser ddiwyd ynddo'i hun: a pan mae ymhél seest rhan o y 

diwethaf, arwyddion sy'n dweud wrthyf hwwn cyn, 

{9:2} Ni ymhél yn deall wedyn, ei fod yr un 

amser, lle bydd y uchaf yn dechrau ymweld â byd 

a wnaeth ef. 

{9:3} felly pan fydd daeargrynfeydd a welwyd a 

uproars y bobl yn y byd: 

{9:4} yna ni chewch ddeall hynny'n dda, y mwyaf uchel 

spake pethau hynny o'r dyddiau cyn cyhudd, 

hyd yn oed o'r dechrau. 

Mae ganddynt {9:5} ar gyfer fel fel popeth a wneir yn y byd 

dechrau a diwedd, a diwedd yn amlwg: 

Mae {9:6} Er hynny yr adegau hefyd o uchaf y plaen 

dechrau mewn syndod a gwaith pwerus a terfyniadau yn 

effeithiau ac arwyddion. 

{9:7} a bob un y bydd ei arbed, a bydd yn gallu 

i ddianc drwy ei gwaith, a thrwy ffydd, lle mae ye 

yn credu, 

Bydd {9:8} eu cadw rhag y peryglon a enwyd, a bydd 

gweld fy Iachawdwriaeth yn fy tir, ac o fewn fy Gororau: am fy 



wedi cyfiawnhau hwy i mi o'r dechrau. 

{9:9} wedyn byddant yn achos truenus, y mae yn awr 

eu cam-drin fy ffyrdd: a eu bod wedi eu bwrw ymaith 

despitefully rhaid ymhelaethu yn torments. 

{9:10} ar gyfer megis yn eu bywyd wedi derbyn budd-daliadau, 
a 

beidio â gwybod imi; 

{9:11} ac maent wedi eglur fy nghyfraith, tra oedd ganddynt 

ac eto, rhyddid, ac eto yn pan oedd waith o edifeirwch rhan 
hwy yn agored 

-unto eu deall ni, ond gasáu 

{9:12} Rhaid yr un wybod ar ôl marwolaeth gan boen. 

{9:13} ac felly yn ymhél nid rhyfedd sut y 

Bydd cosbi ungodly, a phryd: ond holi sut y 

righteous rhaid eu hachub, pwy yn y byd, ac i bwy 

Crëir y byd. 

{9:14} wedyn atebais ac a ddywedodd, 

{9:15} I wedi dweud o'r blaen, a bellach a siarad, a bydd 

siarad hefyd o hyn ymlaen, y mae yn llawer mwy ohonynt 
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sy'n dirywio, na ohonynt sy'n rhaid eu cadw: 



{9:16} fel fel ton yn fwy na'r gostyngiad. 

{9:17} a atebodd imi ddweud, fel ag yn y maes, 

Felly mae hefyd yr hadau; o'r fath fel y blodau, yn lliwiau 

hefyd; fel yn y workman, o'r fath hefyd yn y gwaith; ac fel 

husbandman ls ei hun, felly mae ei hwsmonaeth hefyd: ar gyfer 
ei 

Roedd amser y byd. 

{9:18} a bellach pan fydd yn barod y byd, a oedd yn 

heb eu gwneud eto, hyd yn oed ar eu cyfer i bendroni yn hynny 
erbyn hyn yn byw, nid oes 

spake dyn yn fy erbyn. 

{9:19} bob un ufuddhau i hynny: ond yn awr y moesau 

ohonynt sy'n cael eu creu yn y byd hwn y gwneir yn 

llygru gan Hadau gwastadol, ac yn ôl y gyfraith sy'n 

Mae unsearchable gwared ar eu hunain. 

{9:20} felly ystyried y byd, a, wele, nid oedd 

perygl oherwydd y dyfeisiau a oedd wedi dod i mewn iddo. 

{9:21} a welais, ac arbed fawr, ac wedi cadw mi 

grawnwin y clwstwr, ac planhigion o fawr o bobl. 

Mae {9:22} Gadewch i'r llu yn marw wedyn, a anwyd yn 



ofer; a gadewch fy grawnwin yn cael eu cadw, a 'm 
planhigion; ar gyfer â chryn 

Llafur wedi gwneuthum yn berffaith. 

{9:23} Serch hynny, os mae ymhél yn gwywo dod i ben eto saith 
diwrnod 

mwy, (ond ni chewch cyflym nid ynddynt, 

{9:24} ond yn mynd i maes o flodau, lle nad oes tŷ yn 

builded, ac yn bwyta dim ond blodau y maes; blasu unrhyw 
cnawd, 

yfed gwin dim, ond bwyta blodau unig;) 

{9:25} a gweddïo-unto uchaf y barhaus, yna byddaf yn 

Dewch i siarad ag ymgynghoriadau ar y gweill. 

{9:26} felly fe es i fy ffordd i mewn i'r cae a elwir yn 

Ardath, fel ag y dywedodd ei fod wedi ennyn mi; ac nid 
eisteddais ymhlith 

y blodau, a oedd yn bwyta o berlysiau y maes, ac yn y 

Roedd cig o'r un yn fodlon imi. 

{9:27} ar ôl saith diwrnod eistedd ar y glaswellt, a fy nghalon 

Roedd yn peri gofid o fewn i mi, fel ag o'r blaen: 

{9:28} ac agor fy ngheg, a dechreuodd siarad cyn 

y mwyaf uchel, a dywedodd, 



{9:29} O Arglwydd, ymhél hwnnw shewest thyself-unto, ymhél 

WAST shewed-unto ein tadau yn yr anialwch, mewn man 

lle mae unrhyw ddyn treadeth, mewn lle hesb, pan ddaethant 

allan o'r Aifft. 

{9:30} a chewch glywed spakest ddweud, mi, O Israel; ac 

nodi fy ngeiriau, ymhél had o Jacob. 

{9:31}, weld, hau wyf fy gyfraith ynoch, a bydd 

ddod â ffrwythau chi, a rhaid anrhydeddu et ynddo am byth. 

{9:32} ond cadwodd ein tadau, a gafodd y gyfraith, mae'n 

ni, a gwelodd nad câr dy erlyniadau: ac er y ffrwythau 

câr dy gyfraith nad oedd marw, ychwaith, gallai oedd thine; 

{9:33} eto eu bod wedi derbyn ei farw, oherwydd eu 

cadw nid y peth yr oedd hau ynddynt. 

{9:34} a, ise, mae'n ls y ddefod, pan y mae y ddaear yn ôl 

derbyn hadau, neu môr y llong, neu unrhyw cig llong neu yfed, 

hynny, yn ei farw yn lle oedd ei hau neu bwrw i'r, 

{9:35} peth hwnnw hefyd oedd y hau, neu fwrw ynddo, neu 

derbyn, Tebygaf yn marw, a remaineth nid gyda ni: ond gyda ni 

Nid oes ganddynt digwydd hynny. 



{9:36} ar gyfer marw ein bod wedi derbyn y gyfraith gan 
pechod, 

ac yn ein calon hefyd sydd yn cael ei 

{9:37} er gwaethaf y mae y gyfraith yn perisheth ni, ond 

remaineth yn ei rym. 

{9:38} a pan wyf spake pethau hyn yn fy nghalon, fy 

edrych yn ôl â 'm llygaid, ac ar yr ochr dde gwelais 

fenyw, a, weld, yn galaru ar ôl ac yn wept gyda swnllyd 

llais, a oedd llawer yn alaru yn y galon, ac yn ei dillad 

Roedd rhent, a hi lludw ar ei phen. 

{9:39} yna gadewch I aiff fy meddyliau yn, a wedi troi 

mi-unto hi, 

{9:40} a dywedodd-unto hi, Wherefore weepest ymhél? pam 

celf ymhél yn alaru felly câr dy gofio? 

{9:41} a dywedodd-unto fi, Syr, gadewch imi unig, y caf 

bewail fy hun, ac ychwanegu-unto fy tristwch, i poenus 
dadleuol 

yn fy marn i, a dod yn isel iawn. 

{9:42} a dywedais-unto hi, beth aileth hwwn? dywedwch wrthyf 
fi. 

{9:43} Dywedodd-unto mi, câr dy was wedi bod yn hesb, 



a oedd unrhyw blentyn, ond cefais gŵr ddeng mlynedd ar 
hugain, 

{9:44} a deng mlynedd ar hugain hynny a wnes i ddim byd arall 
dydd a 

nos, bob awr, ond gwneud fy, gweddi i yr uchaf. 

{9:45} ar ôl deng mlynedd ar hugain Duw wedi fy nghlywed yn 
driw handmaid, 

edrych ar fy dioddefaint, ystyried fy helynt, a roddodd 

mi fab: ac felly yr oeddwn yn falch iawn ohono, oedd fy ngwr 

hefyd, a 'm cymdogion: a rhoesom anrhydedd mawr-unto 

yr Hollalluog. 

{9:46} a meithrin rwyf iddo gyda travail mawr. 

Mae {9:47} felly wrth iddo dyfu i fyny, a daeth i amser ef 

Dylai fod yn wraig, gwneuthum wledd. 

{10:1}, a felly daeth i basio, hynny pan oedd fy mab yn 

ymunwyd Siambr ei briodas, syrthiodd i lawr, a bu farw. 

{10:2}, yna yr ydym i gyd yn overthrew y goleuadau, ac i gyd fy 

cymdogion a gododd i gysuro mi: Felly cymerais fy weddill-unto 

yr ail ddiwrnod yn ystod y nos. 

{10:3}, a daeth i basio, pan maent wedi holl gadael oddi ar i 

cysur imi, i ddiwedd y gallem yn dawel; yna cododd I gan 



nos a ffoi, a ddaeth o'r naill i'r maes hwn, fel y mae yn ymhél 
seest. 

{10:4} a bellach rwy'n gwneud diben beidio â dychwelyd i'r 
ddinas, 

ond yma i aros, nac ychwaith i fwyta nac yfed, ond yn barhaus 

i alaru ac i gyflym nes i mi farw. 

{10:5} yna gadewais meditations lle yr oeddwn, a 

spake iddi mewn dicter, yn dweud, 

{10:6} ymhél ffôl menyw yn anad dim arall, seest ymhél 

Nid ein galar, a happeneth beth-unto inni? 
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{10:7} sut y Sion ein mam yn llawn o drymder oll, 

a llawer wylaidd, alaru poenus iawn? 

{10:8} ac yn gweld yn awr, yr ydym oll yn galaru ac yn drist, am 
inni 

bod i gyd yn drymder, celf roedd ymhél alaru ar gyfer un mab? 

Mae {10:9} ar gyfer gofyn y ddaear, a bydd cyhudd, ddweud ei 
bod yn 

hi a ddylai i alaru am y gostyngiad o gymaint o hynny dyfu 

arni. 

{10:10} ar gyfer daeth allan o'i gyd ar y cyntaf, a'r tu allan iddi 



Rhaid bod pawb arall yn dod, ac, wele, o bron i gyd i gerdded 

ddinistrio, a nifer fawr ohonynt yn hollol â'i wreiddiau. 

{10:11} sydd yna dylid gwneud alaru fwy na hi, 

a oes ganddynt golli mor fawr llu; ac ni chewch, celf a 

Mae'n ddrwg gennyf ond am un? 

{10:12} ond os mae ymhél yn sayest-unto mi, nid yw fy 
lamentation 

hoffi y ddaear, oherwydd yr wyf wedi colli ffrwythau fy groth, 

a dwyn ymlaen gyda poenau, a moel â gofidiau Gorffennodd; 

{10:13} y ddaear ond nid felly: ar gyfer y llu bresennol yn 

yn ôl y cwrs y ddaear mae'n mynd, fel y daeth: 

{10:14}, yna dywedaf-unto cyhudd, fel fel hast ymhél yn dwyn 

ymlaen gyda Llafur; hyd yn oed felly hefyd ganddynt y ddaear 
yn cael ei ffrwythau, 

sef, dyn, byth ers y dechrau-unto ef a wnaethpwyd 

ei. 

Mae {10:15} bellach felly yn cadw câr dy tristwch i thyself, ac 

gofio gyda dewrder da a bod ganddynt sy'n taro cyhudd. 

{10:16} Os oes shalt ymhél yn cydnabod y penderfyniad 

Duw yn unig, shalt ymhél ddau derbyn câr dy fab mewn amser, 

a shalt canmol ymhlith menywod. 



{10:17} fynd câr dy ffordd wedyn i mewn i'r ddinas i driw gwr. 

{10:18} a ddywedodd-unto imi, ni wnaf: Gwnaf 

Nid ewch i mewn i'r ddinas, ond bydd yma mi farw. 

{10:19} Felly aeth ymlaen imi i siarad pellach-unto iddi, a 
dywedodd, 

{10:20} wneud nid felly, ond gael ei gwnsela. gan imi: am sut 

Mae llawer yn helbulon Sion? eu cysuro mewn perthynas â 

tristwch Jerwsalem. 

{10:21} i ymhél yn seest y gosodir gwastraff, ein noddfa 

ein allor wedi torri i lawr, dinistrio ein Deml; 

{10:22} yn ein psaltery a osodwyd ar lawr gwlad, yn rhoi ein cân 

i dawelu, ein llawenydd yn dod i ben, y golau o ein 

candlestick cael ei roi allan, yn arch cyfamod ein difetha, ein 

pethau Sanctaidd yn defiled, ac enw y mae'n galw arnom 

bron yn profaned: Mae ein plant yn rhoi cywilydd, ein 

offeiriaid eu llosgi, yn ein Levites wedi mynd i mewn caethiwed, 
ein 

Mae virgins defiled, a ravished ein gwragedd; ein righteous 

oedd dynion yn cario i ffwrdd, ein plantos dinistrio, ein dynion 
ifanc 

Dygir yn unbenniaeth, ac yn dod yn ein dynion cryf 



wan; 

{10:23} a, — y mwyaf oll, sêl Sion 

oes ganddynt yn awr wedi colli ei anrhydedd; ar gyfer y 
cyflwynir hi i ddwylo 

eu bod yn ein casáu. 

{10:24} ac felly ymddihatru câr dy mawr drymder, a 

rhoi i gadw myrdd gofidiau gorffennodd, a allai fod yn y Mighty 

tosturiol-unto hwwn eto, a bydd y uchaf yn rhoi cysylltiad 

gweddill a rhwydd o câr dy Lafur. 

{10:25}, a daeth i basio tra oedd yn siarad â hi, 

Wele, ei hwyneb ar eithriadol yn disgleirio sydyn, a hi 

Roedd ystyried glistered, fel bod yr oeddwn yn ofni iddi, a 
myfyrio 

Beth a fyddai. 

{10:26} a, weld, yn sydyn fe wnaeth CRI mawr iawn 

ofni: fel y dywedodd y ddaear yn ysgwyd ar sŵn y fenyw. 

{10:27} ac yr wyf wedi edrych, ac, wele, ymddangosodd y fenyw 

-unto mi dim mwy, ond yr oedd Dinas builded, a mawr 

gosod shewed ei hun gan y sylfeini: yna yr oeddwn yn ofni, 

a gwaeddodd â llais uchel, a dywedodd, 

{10:28} lle mae Uriel yr angel, a ddaeth-unto mi ar 



y cyntaf? ar gyfer oes ganddynt ei fod yn peri imi syrthio i lawer 
o trances, 

ac yn ben pwll droi'n llygredigaeth, a 'm gweddi i 

ceryddu. 

{10:29} ac fel yr oedd yn siarad geiriau hyn wele, ei 

Daeth-unto imi, ac edrychodd arnaf. 

{10:30} ac ise, osod rwyf fel un sydd wedi marw, a 

Cymerwyd dealltwriaeth lofa oddi wrthyf: a aeth â mi gan 

y dde, a mi gysuro, a 'm gosod ar fy nhraed, 

a dywedodd-mi, unto 

{10:31} Beth aileth hwwn? a pam celf ymhél mor disquieted? 

a pam yn driw dealltwriaeth cythryblus, ac yn y meddyliau 

o driw galon? 

{10:32} a dywedais, oherwydd hast ymhél yn rhoi'r gorau i mi, a 

eto fe wnes I yn ôl câr dy eiriau, ac euthum i mewn i'r cae, 

ac ise, wedi gweld, a gweld eto, nad wyf yn gallu 

datganedig. 

{10:33} a dywedodd-unto mi, sefyll yn wrol, ac 

Bydd yn cynghori cyhudd. 

{10:34} yna dywedais, siarad ar fy Arglwydd, i mi; dim ond 



anwybyddu mi ni, rhag ofn i mi farw rwystro o fy ngobaith. 

{10:35} wedi gweld y gwyddwn ni, ac yn clywed fy mod yn 
gwneud 

ddim yn gwybod. 

{10:36} neu yn fy synnwyr twyllo'n, neu fy enaid mewn 
breuddwyd? 

{10:37} bellach felly yr wyf yn erfyn hwwn fod ymhél gwywo 
shew 

câr dy was weledigaeth hon. 

{10:38} ef mi hateb bryd hynny, ac a ddywedodd, glywed imi, a 

Rhaid hysbysu cyhudd, a dweud hwwn wherefore ymhél celf 
ofn: ar gyfer 

Bydd y uchaf yn datgelu llawer o bethau cudd-unto cyhudd. 

{10:39} a chanddynt gweld y câr dy ffordd yn iawn: am hynny 
ichi 

sorrowest barhaus i câr dy bobl, a makest mawr 

lamentation i Sion. 

{10:40} hwn felly yw ystyr y weledigaeth sy'n 

yn ddiweddar mae ymhél sawest: 

{10:41} ymhél sawest fenyw alaru, a chewch 

begannest cysur iddi: 

{10:42} ond bellach seest ymhél debygrwydd o'r fenyw na 



mwy, ond roedd yn ymddangos bod-unto hwwn yn ddinas 
builded. 

{10:43} a tra dywedodd hwwn yn marw hi wrth 
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mab, yr ateb yw hwn: 

{10:44} fenyw hon, y mae yn ymhél sawest yn Sion: a 

tra dywedodd-unto cyhudd, hyd yn oed hi y mae ymhél seest 
fel 

builded, Dinas 

{10:45} tra, dywedaf, meddai-unto cyhudd, mae hi'n oes 
ganddynt 

wedi deng mlynedd ar hugain yn hesb: rhai yn y deng mlynedd 
ar hugain yn lle 

Nid oedd unrhyw gynnig a wnaed yn ei. 

{10:46} ond ar ôl deng mlynedd ar hugain Solomon yn builded y 
ddinas 

ac yn cynnig cynigion: ac yna moel y mab hesb. 

{10:47} a tra dywedodd hwwn wrth y oedd hi yn meithrin iddo 

gyda Llafur: yr oedd yr annedd yn Jerwsalem. 

{10:48} ond tra dywedodd-unto cyhudd, bod fy mab 

yn dod i mewn i'r Siambr ei briodas a ddigwyddodd wedi 
methu, 



a fu farw: hwn oedd y dinistr a ddaeth i Jerwsalem. 

{10:49} a, weld, mae ymhél yn sawest ei ichi, a 

oherwydd roedd hi'n galaru ar ôl i'w mab, ymhél begannest i 
gysur 

hi: ac mae'r rhain yn bethau hyn wedi digwyddodd, 

agor-unto cyhudd. 

{10:50} ar gyfer bellach mae mwyaf uchel seeth celf ymhél alaru 

unfeignedly, a sufferest o câr dy galon gyfan iddi, felly 

oes ganddynt shewed AU hwwn disgleirdeb ei ogoniant, ac y 

comeliness ei harddwch: 

{10:51} ac felly rwy'n bade hwwn yn aros yn y maes 

lle nad oes tŷ oedd builded: 

{10:52} ar gyfer gwyddwn fod uchaf y byddai shew hyn-unto 

ymgynghoriadau ar y gweill. 

{10:53} felly yr wyf yn gyfrifol am ymgynghoriadau ar y gweill i 
fynd i'r maes, 

lle'r oedd nad oes sylfaen unrhyw adeilad. 

{10:54} i yn y man lle mae'r uchaf y beginneth i 

shew ei Dinas, gall adeilad oes dyn yn gallu sefyll. 

{10:55} ac felly nid ofni, gadewch yn driw galon yn 

affrighted, ond câr dy ffordd yn mynd, a gweld harddwch a 



fawredd yr adeilad, fel yn driw llygaid yn gallu 

Gweler: 

{10:56} ac yna ni chewch glywed cymaint â driw clustiau 

Gall deall. 

{10:57} i ymhél celf bendithio uchod llawer o bobl eraill, a celf 

Galwodd gyda uchaf; a yw hynny ond ychydig. 

{10:58} ond i morrow nos ymhél shalt aros yma; 

{10:59} ac felly bydd shew uchaf mae hwwn gweledigaethau o y 

pethau uchel, a mwyaf uchel hynny-unto eu bod 

ymhelaethu ar y ddaear yn y dyddiau diwethaf. Yr wyf felly yn 
cysgu y noson honno 

ac arall, fel ag y dywedodd ei fod wedi ennyn mi. 

Mae {11:1} yna gwelais freuddwyd, a, weld, ni ddaeth 

o'r môr yr eryr, a oedd yn cynnwys deuddeg adenydd pluog, 

a phenaethiaid tri. 

{11:2} ac rwy'n gweld, ac, wele, y mae hi yn lledaenu ei 
adenydd dros 

y ddaear, a phob un oedd y gwyntoedd yr aer yn chwythu arni 
hi, a 

Casglwyd at ei gilydd. 

{11:3} beheld wyf, a tyfodd plu ei bod y tu allan 



eraill plu i'r gwrthwyneb; a daeth eu plu fawr a 

bach. 

{11:4} ond ei penaethiaid oedd yn weddill: pennaeth yn mysg y 

oedd yn fwy na'r llall, ac eto oedd yn gyfrifol am ei weddillion. 

{11:5} ar ben hynny rwyf yn beheld, ac ise, yr eryr hedfanodd 
gyda hi 

plu, a reigned ar y ddaear, a thros eu bod wedi ymhelaethu 

ynddo. 

{11:6} a gwelais nad oedd holl bethau o dan nefoedd 

pwnc-unto hi, ac nid oes spake dyn yn ei herbyn, na, nid un 

creadur ar wyneb y ddaear. 

{11:7} a beheld wyf, a ise, Eryr y cododd arni 

talons, a spake i ei phlu, gan ddweud, 

Watch {11:8} Nid ar unwaith: pob un yn ei hun yn cysgu 

waith, a gwylio gan cwrs: 

Mae {11:9} ond gadewch y penaethiaid yn cael eu cadw ar gyfer 
yr olaf. 

{11:10} a beheld wyf, a ise, llais aeth nid o 

ei penaethiaid, ond o'r plith ei gorff. 

{11:11} a wyf yn rhifo ei phlu i'r gwrthwyneb, a, 

Wele, nid oedd wyth ohonynt. 



{11:12} ac edrychais, a, wele, ar ochr dde 

Cododd un plu, a reigned dros y ddaear; 

{11:13} ac felly mae'n oedd, pan oedd ei reigned, ei ddiwedd 

Daeth, ac yn y man ohoni yn ymddangos yn fwy: felly y nesaf 

yn dilyn oedd fyny. a reigned, ac wedi cael amser gwych; 

{11:14} a digwyddodd, hwnnw pan ei reigned, diwedd y 

Daeth hefyd, fel fel y cyntaf, felly ei bod yn ymddangos yn ddim 
mwy. 

Mae {11:15} wedyn yn Daeth llais-unto ei yno, a dywedodd, 

{11:16} glywed ymhél hast a gludir rheol dros y ddaear felly 

hir: hyn ddweud-unto cyhudd, cyn ymhél yn beginnest i 
ymddangos nad oes 

mwy, 

{11:17} ni bydd dim ar ôl tair yn cyrraedd-unto câr dy amser, 

ychwaith-unto yr hanner ohoni. 

Mae {11:18} wedyn yn codi y trydydd, a reigned â'i gilydd 

o'r blaen, ac roedd yn ymddangos bod dim mwy hefyd. 

{11:19} Felly aeth ei gyda holl weddillion un ar ôl y llall, 

fel y mae pob un yn reigned, ac wedyn yn ymddangos yn ddim 
mwy. 

{11:20}, yna yr wyf yn beheld, a, ise, wrthi'n amser y 



Safodd plu a ddilynodd ar yr ochr dde, eu bod 

Gallai'r rheol hefyd; ac mae rhai ohonynt wedi dyfarnu, ond o 
fewn ychydig 

Roeddent yn ymddangos yn fwy: 

{11:21} ar gyfer rhai ohonynt, ond dyfarnodd nad. 

{11:22} ar ôl hyn edrychais, a, wele, y deuddeg 

plu yn ymddangos yn ddim mwy, nac ychwaith y plu fawr o 
ddau: 

{11:23} ac nid oedd dim mwy ar gorff yr eryr, 

ond penaethiaid tri a oedd yn gyfrifol am, ac adenydd ychydig o 
chwe. 

{11:24} wedyn gweld hefyd bod plu fawr o dau ei rannu 

eu hunain o chwech, ac wedi aros o dan y Pennaeth y 

Roedd ar ochr dde: ar gyfer y pedwar wedi parhau yn eu lle. 
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{11:25} a beheld wyf, a, ise, plu a oedd yn 

o dan adain y meddwl i sefydlu eu hunain ac i gael y 

y rheol. 

{11:26} a beheld wyf, a ise, cafwyd un set, ond 

cyn hir roedd yn ymddangos nad oes mwy. 

{11:27} a'r ail oedd gynt i ffwrdd na'r cyntaf. 



{11:28} a beheld wyf, a ise, y ddau sydd wedi aros yn 

meddwl hefyd ynddynt eu hunain i teyrnasiad: 

{11:29} ac wrth feddwl felly, weld, mae awaked 

yr oedd un o'r penaethiaid a oedd yn weddill, sef, ei bod yn y 

plith; ar gyfer hynny yn fwy na'r ddau penaethiaid eraill. 

{11:30} ac yna gwelais fod y ddau penaethiaid eraill yn 

ymuno â hi. 

{11:31} a, weld, roedd y pennaeth wedi troi gyda hwy a 

yr oedd gydag ef, a oedd yn llyncu y plu dau o dan adain 

Byddai hynny wedi reigned. 

{11:32} ond cyflwynodd y Pennaeth y ddaear gyfan mewn ofn, a 
moel 

Rheol ynddi dros y rhai sy'n byw ar y ddaear gyda llawer 

gorthrwm; ac yr oedd llywodraethu y byd mwy 

na holl adenydd a oedd wedi bod. 

{11:33} ac yr wyf yn beheld ar ôl hyn, ac, ise, y pennaeth a oedd 

yn y plith yn sydyn yn ymddangos yn ddim mwy, fel fel 
adenydd. 

{11:34} ond mae dal y ddau bennaeth, sydd hefyd yn 

fath wedi dyfarnu ar y ddaear, ac dros y rhai sydd wedi mynd 

ynddo. 



{11:35} ac yr wyf yn beheld, a, ise, pen ar yr hawl 

Roedd ochr yn devoured ei fod ar yr ochr chwith. 

{11:36} yna fi yw pennaeth llais, meddai-unto mi, edrychwch 

cyn cyhudd, ac ystyried y peth y mae yn ymhél seest. 

{11:37} a beheld wyf, ac ise, fel yr oedd hi yn llew sioe 

rhedeg ar ôl allan o'r coed: a gwelais fod wedi anfon allan yn 
ddyn 

llais-unto yr eryr, ac a ddywedodd, 

{11:38} glywed ichi, bydd yn siarad gydag ymgynghoriadau ar y 
gweill, ac y uchaf 

Rhaid dweud-unto cyhudd, 

{11:39} celf yn ymhél yn y remainest o greaduriaid pedair, 

y gwneuthum i teyrnasiad yn fy byd y diwedd eu 

gwaith a allai ddod drwodd iddynt? 

{11:40} a ddaeth yn bedwerydd, a goresgyn yr holl greaduriaid 

yr oedd yn y gorffennol, ac wedi cael pŵer dros y byd â chryn 

ofn, a thros y cwmpawd cyfan y ddaear gyda 

gorthrwm llawer drwg; ac mor hir amser wedi ymhelaethu ef 

y ddaear â oedd. 

{11:41} ar y ddaear na ymhél hast barnu â gwir. 



{11:42} ar gyfer hast ymhél dioddef y llariaidd, hast ymhél yn 
brifo 

peaceable, ymhél hast caru Celwyddgwn, a dinistrio y 

anheddau ohonynt sy'n cyflwyno ffrwythau, a fwriwyd hast 

i lawr y muriau o fel hwwn oedd unrhyw niwed. 

{11:43} felly yw câr dy ymdrin anghyfiawn yn dod-unto 

yr uchaf, a dymuna balchder-unto y Mighty. 

{11:44} uchaf yr oes ganddynt edrych hefyd ar y balch 

amser, weld, maent yn dod i ben, ac yn ei erchyllterau'n 

cael eu cyflawni. 

{11:45} ac felly yn ymddangos yn ddim mwy, ymhél eryr, nac 

câr dy adenydd ofnadwy, nac iddynt oll plu drwg nac iddynt oll 

penaethiaid maleisus, nac iddynt oll crafangau cas, nac câr dy 
holl gorff ofer: 

{11:46} bod y ddaear yn ei newydd wedd, a gall 

yn dychwelyd, a ddarperir o câr dy drais, ac efallai ei bod 

gobaith ar gyfer y dyfarniad a'r drugaredd ef sydd yn gwneud 
iddi. 

{12:1} ac mae'n dod i basio, whiles spake Llew rhain 

geiriau-unto yr eryr, a welais, 

{12:2} ac, wele, y pennaeth sy'n aros a'r pedwar 



adenydd yn ymddangos yn ddim mwy, a aeth-unto yn y ddau a 
gosod 

eu hunain hyd at deyrnasiad, ac eu Deyrnas yn fach, a 

llenwi o stwr. 

{12:3} ac rwy'n gweld, ac, wele, y maent yn ymddangos yn ddim 
mwy, 

a oedd y corff cyfan o yr eryr yn llosgi fel y ddaear 

oedd yn ofn mawr: yna awaked I allan o drafferth a 

trance fy meddwl, a rhag ofn mawr, a dywedodd-unto fy 

ysbryd, 

{12:4} Lo, hyn hast ymhél wneud-mi, unto yn ymhél 

searchest ffyrdd yr uchaf. 

{12:5} Lo, eto yr wyf I wedi blino yn fy meddwl, ac yn wan iawn 
yn 

fy ysbryd; ac ychydig o gryfder a oes ynof, ar gyfer yr ofn mawr 

wherewith yr oeddwn yn dioddef nos yma. 

{12:6} felly bydd yr wyf bellach yn gwbl uchaf, ei fod 

Bydd cysur imi-unto y diwedd. 

{12:7} a dywedais, Arglwydd y bearest rheol, os cefais 

gras cyn câr dy olwg, ac os wyf yn cyfiawnhau hwwn cyn 



llawer o rai eraill, ac, os yn wir yn fy ngweddi yn dod cyn iddynt 
oll 

wyneb; 

Mae {12:8} yn cysur imi wedyn, a shew mi câr dy was y 

dehongli a gwahaniaeth clir o'r weledigaeth hon ofnus, y 

ymhél mayest berffaith cysur fy enaid. 

{12:9} ar gyfer hast ymhél barnu mi teilwng i shew mi y 

amseroedd diwethaf. 

{12:10} a dywedodd-unto wrthyf, dyma y dehongliad o 

y weledigaeth: 

{12:11} yr eryr, y mae yn ymhél sawest yn dod o y 

môr, yn y Deyrnas a welwyd yn y weledigaeth o câr dy 

brawd Daniel. 

{12:12} ond nid oedd ei ddehonglir-unto iddo, felly 

Datganaf yn awr-unto cyhudd. 

{12:13} Behold, y dyddiau ddaw, y mae yn rhaid codi 

fyny Deyrnas ar y ddaear, ac mae'n rhaid ofni uwchlaw popeth 
y 

teyrnasoedd a oedd ger ei fron. 

{12:14} yn yr un bydd brenhinoedd deuddeg teyrnasiad, un ar 
ôl 



arall: 

{12:15} hyn bydd yr ail ddechrau teyrnasiad, a 

Rhaid cael mwy o amser nag unrhyw y deuddeg. 

{12:16} a hyn wneud y deuddeg arwydd adenydd, sy'n ymhél 

sawest. 
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{12:17} ag ar gyfer y llais sy'n ymhél siarad heardest, a 

y mae ymhél yn sawest ni i fynd allan gan y penaethiaid ond 
gan y 

midst y corff ohoni, dyma y dehongli: 

{12:18} fod ar ôl yr amser hwnnw Deyrnas mae rhaid 

strivings mawr yn codi, a bydd yn sefyll mewn perygl o fethu: 

Serch hynny, bydd ei ni wedyn yn disgyn, ond rhaid adfer 
unwaith eto 

i ddechrau ei. 

{12:19} a tra mae ymhél yn sawest bach wyth o dan 

plu yn glynu at ei adenydd, dyma y dehongli: 

{12:20} y ef yno bydd yn codi wyth kings, mae ei 

Bydd adegau ond bach, a swift eu blynyddoedd. 

{12:21} a bydd dau ohonynt yn marw, y pryd canol 

agosáu at: pedwar y cedwir hyd nes diwedd eu dechrau 



dull: ond bydd dau fod wedi'u cadw ar y diwedd. 

{12:22} a tra mae ymhél yn sawest tri phennaeth gorffwys, hyn 

Mae dehongli: 

{12:23} yn ei un olaf diwrnod bydd Rhagori mwyaf uchel hyd dri 

teyrnasoedd, ac adnewyddu llawer o bethau ynddynt, a rhaid 
iddynt 

wedi ddominiwn y ddaear, 

{12:24} a'r rhai sy'n myfyrio ynddo, gyda llawer 

gorthrwm, yn anad dim y rheini a oedd ger eu bron: Felly 

Gelwir penaethiaid yr eryr. 

{12:25} ar gyfer hyn yn eu bod yn rhaid ei gyflawni 

Bydd ddrygioni, a bod yn gorffen ei diwedd diwethaf. 

{12:26} a tra mae ymhél a sawest y pen mawr 

yn ymddangos yn ddim mwy, mae yn signifieth y bydd un 
ohonynt yn marw 

ar ei wely, ac eto â phoen. 

{12:27} ar gyfer rhaid rhoi TAW ar y ddau yn parhau i fod gyda y 

cleddyf. 

{12:28} ar gyfer bydd cleddyf yr un devour arall: 

ond o'r diwedd y bydd ef yn dod drwy gleddyf ei hun. 

{12:29} a tra mae ymhél sawest plu dau o dan y 



adenydd yn pasio dros y pen ar yr ochr dde; 

{12:30} Mae yn signifieth bod y rhain yn eu, bwy yr uchaf 

wedi'u eu diwedd oes ganddynt cadw: Dyma y Deyrnas fechan 
a llawn 

o drafferth, fel y mae yn ymhél sawest. 

{12:31} ac y Llew, y mae ymhél sawest codi allan o 

pren, a rhuo, a siarad â yr eryr, a 

rebuking hi am ei unrighteousness y geiriau 

sy'n ymhél hast clywed; 

{12:32} Dyma anointed, a chanddynt y uchaf yn cael eu cadw 

ar eu cyfer ac ar gyfer eu ddrygioni-unto diwedd: rhaid iddo 

reprove iddynt, a rhaid iddynt upbraid gyda eu creulondeb. 

{12:33} ar gyfer bydd wedi'u gosod iddynt cyn iddo fyw yn 

dyfarniad, a bydd eu ceryddu, a eu cywiro. 

{12:34} ar gyfer gweddill fy pobl rhaid iddo gyflawni gyda 

drugaredd, y rhai sydd wedi bod yn pwyso ar fy Gororau, a 

Bydd yn eu gwneud yn llawen hyd nes y daw y dydd o 

dyfarniad, mwyn imi siarad-unto ymgynghoriadau ar y gweill 
gan y y 

yn dechrau. 



{12:35} Dyma y breuddwyd y mae ymhél yn sawest, ac mae'r 
rhain yn 

dehongliadau. 

{12:36} hast ymhél dim ond wedi cwrdd i yn gwybod y gyfrinach 
hon o 

yr uchaf. 

Mae {12:37} felly yn ysgrifennu holl bethau hyn y mae ymhél 
hast 

gweld mewn llyfr, ac yn cuddio: 

{12:38} ac yn eu haddysgu i y gall y bobl, mae eu 

calonnau yn ymhél knowest allai amgyffred a chadw rhain 

cyfrinachau. 

{12:39} ond aros ymhél yma thyself eto saith diwrnod mwy, 

y gall fod shewed cyhudd, o gwbl pleaseth y 

Uchaf i ddatgan-unto cyhudd. A gyda hynny, aeth ei ffordd. 

{12:40}, a daeth i basio, pan welodd y bobl hynny 

saith niwrnod yn y gorffennol, ac nid y deuaf eto i mewn i'r 
ddinas, 

a gasglwyd iddynt oll gyda'i gilydd, o leiaf-unto y 

mwyaf, a daeth-unto imi, a dweud, 

{12:41} beth yr ydym wedi troseddu hwwn? a pa ddrygioni wedi 



Rydym wedi gwneud erbyn cyhudd, ymhél ein forsakest, a 
sittest yma 

yn y lle hwn? 

{12:42} ar gyfer y proffwydi ymhél yn unig celf gadael inni, fel 

clwstwr y vintage, ac fel cannwyll mewn lle tywyll, ac fel 

Hafan neu llong a gedwir gan y tempest. 

{12:43} Nid yn ddrygioni sydd yn dod atom yn ddigonol? 

{12:44} Os shalt ymhél gefnu ar inni, pa faint gwell wedi ei 

wedi i ni, os hefyd inni eu llosgi yng nghanol Sion? 

{12:45} am nad ydym yn well na nhw fu farw yno. 

Ac roedd eu wept gyda llais uchel. Yna yr atebais iddynt, 

a dywedodd, 

{12:46} da gysur, O Israel; ac nid yn trwm, 

ymhél mewnol o Jacob: 

{12:47} Mae ar gyfer y uchaf yn eich ôl mewn coffadwriaeth, a 

Nid oes ganddynt y Mighty anghofio chi yn demtasiwn. 

{12:48} mi, wedi I ni rhoi'r gorau chi, ychwaith yr wyf 

gwyro oddi wrth ichi: ond yr wyf wedi dod i'r lle hwn, i'w 
grybwyll 

desolation Sion, ac y gallai yn ceisio drugaredd ar gyfer y 

ystâd isel o eich noddfa. 



{12:49} a bellach yn eich ffordd gartref pob dyn, ac ar ôl 

y dyddiau hyn dof-unto chi. 

{12:50} felly aeth y bobl eu ffordd i mewn i'r ddinas, fel fel 

Yr wyf yn gyfrifol am iddynt: 

{12:51} ond wedi aros yn fy hyd yn y maes saith niwrnod, fel y 

Roedd angel â mi; a oedd yn bwyta dim ond yn y dyddiau hynny 
o y 

blodau y cae, ac roedd fy cig y perlysiau 

{13:1} a ddaeth i basio ar ôl saith diwrnod, rwy'n breuddwydio 

breuddwydio gan nos: 

{13:2} ac ise, mae gododd gwynt o'r môr, ei bod 

symud y tonnau ohoni. 

{13:3} a beheld wyf, a ise, y dyn hwnnw yn canu gryf gyda 

miloedd o nefoedd: a pan y trodd ei 

ystyried edrych, pob un roedd pethau yn cydio a welwyd 

o dan ef. 
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{13:4} a whensoever aeth y llais allan ei geg, 

holl iddynt losgi clywed ei lais, fel ag y mae y ddaear yn faileth 

pan y mae yn feeleth y tân. 



{13:5} ac ar ôl hyn mi beheld, ac, ise, yna casglwyd 

gyda'i gilydd llu o ddynion, allan o nifer, gan pedwar 

gwyntoedd y nefoedd, i ddarostwng y dyn a ddaeth allan o y 

môr 

Roedd {13:6} ond beheld, ac ise, wedi iddo graved ei hun mawr 

Mynydd, ac euthum i fyny arno. 

Byddai {13:7} ond wedi gweld y rhanbarth neu waith 

whereout y Mynydd oedd graven, ac ni allwn. 

{13:8} ac ar ôl hyn fy beheld, a, ise, maent i gyd sy'n 

Casglwyd i ddarostwng iddo yn boenus ofn, at ei gilydd a 

eto frwydr durst. 

{13:9} a, ise, fel y gwelodd y trais y llu 

a ddaeth, yn ei law yn codi'r, nac dal cleddyf, ac ni 

unrhyw offeryn rhyfel: 

{13:10} ond dim ond gwelais fod wedi anfon allan ei geg fel y 
mae'n 

wedi chwyth tân, ac allan o wefusau ei anadl poeth, 

ac allan o'r tafod mae ef a fwriwyd allan gwreichion a tempests. 

{13:11} ac roedd eu holl gymysg gyda'i gilydd; chwyth o 

tân, anadl poeth, ac mae'r tempest mawr; a disgyn gyda 



trais ar y llu a oedd yn barod i ymladd, 

a llosgi eu pob un, felly ar sydyn o 

llu dirifedi i gael ei ystyried, nid oedd dim ond 

dim ond llwch ac arogl mwg: pan welais hyn yr oeddwn yn ofni. 

Gwelodd {13:12} Whittle yr wyf yr un dyn yn dod i lawr o 

y Mynydd, a galw-unto ef un arall peaceable 

Llu. 

{13:13} a deuai llawer o bobl-unto ef, mwyn 

Roedd rhai yn falch, roedd rhai yn flin, ac roedd rhai ohonynt yn 

Cynigiwyd gaeth, a eraill roedd rhai wedi dod ohonynt hynny: 

yna yr oedd yn sâl drwy ofn mawr, a awaked, ac a ddywedodd, 

{13:14} Mae ymhél hast shewed câr dy was rhyfeddodau hyn 

o'r dechrau, a hast mi cyfrif teilwng sy'n ymhél 

shouldest derbyn fy ngweddi: 

{13:15} Shew wrthyf bellach eto y dehongliad o freuddwyd hon. 

{13:16} ar gyfer fel rwy'n ei dychmygu yn f'un i ddeall, woe 

-unto iddynt y bydd eu gadael yn y dyddiau hynny a llawer mwy 

gwae-unto eu bod yn gadael ni ar ôl! 

{13:17} ar gyfer a adawyd nad oeddent yn drymder. 

{13:18} bellach yr wyf yn deall y pethau sy'n cael eu codi yn 



y diwrnod olaf, sy'n rhaid digwydd-unto iddynt, a'r rhai 

y mae yn gadael ar ôl. 

{13:19} felly yn deuant i beryglon mawr a 

llawer o angenrheidiau, fel fel breuddwydion hyn ddatgan. 

{13:20} eto a yw'n haws iddo sydd mewn perygl i ddod 

yn y pethau hyn, nag i basio i ffwrdd fel cwmwl allan o y 

byd, ac nid i weld beth sy'n digwydd yn y dyddiau diwethaf. 

Ac mae ei hateb-unto imi, a dweud, 

{13:21} y dehongliad y weledigaeth a wnaf fi shew cyhudd, 

a bydd yn agored-unto hwwn y peth y hast ymhél yn ofynnol. 

{13:22} tra hast ymhél yn sôn am eu bod yn gadael 

ar ei hôl hi, dyma y dehongli: 

{13:23} iddo y bydd yn dioddef y perygl y mae amser yn ôl 

cadw ei hun: maent yn cwympo i'r perygl fel 

gael gwaith, a ffydd tuag at yr Hollalluog. 

Mae {13:24} yn gwybod hyn felly, eu bod sy'n gadael 

ar ei hôl hi yn Bendigaid mwy nag y maent yn marw. 

{13:25} Dyma ystyr y weledigaeth: tra ymhél 

sawest ddyn yn dod i fyny o plith y môr: 



{13:26} yr un yw ei fod ef ganddynt Duw y uchaf yn cael eu 
cadw 

dymor ardderchog, a rhaid ei ddarparu gan hunanasesu ei hun 

creadur: a bydd ei Gorchymyn sy'n cael eu gadael ar ei hôl hi. 

{13:27} a tra ymhél sawest, y tu allan ei geg 

Mae wedi dod fel chwa o wynt, tân, ac a stormydd; 

{13:28} a chynhaliodd ei fod cleddyf, nac unrhyw 

offeryn rhyfel, ond roedd y rhuthro i mewn iddo ddinistrio 

y llu cyfan a ddaeth i ddarostwng iddo; Mae hyn yn y 

dehongli: 

{13:29} Behold, y diwrnod yn dod, pan fydd y rhai mwyaf uchel 

yn dechrau cyflawni sydd ar wyneb y ddaear. 

{13:30} a daw ef i syndod ohonynt 

Mae bod yn myfyrio ar y ddaear. 

{13:31} ac un rhaid ymgymryd i ymladd yn erbyn un arall, 

un ddinas erbyn un arall, un lle erbyn un arall, 

pobl yn erbyn un arall, ac un amgylchfyd erbyn un arall. 

{13:32} a fydd yr amser pan fydd y pethau hyn 

yn dod i basio, ac arwyddion y bydd yn digwydd ac yr wyf yn 
shewed 



ymgynghoriadau ar y gweill cyn, ac yna fy mab yn cael ei 
datgan, bwy ymhél 

sawest fel dyn o'r dechrau i'r diwedd. 

{13:33} a pan fydd holl bobl yn clywed ei lais, bob 

bydd dyn yn gadael tir eu hunain ganddynt un frwydr 

erbyn un arall. 

{13:34} a rhaid casglu llu dirifedi 

gyda'i gilydd, fel mae ymhél yn sawest iddynt, yn barod i ddod, 
ac i 

datrys y mater drwy ymladd. 

{13:35} ond rhaid ei fod yn sefyll ar frig y Sion mount. 

{13:36} Bydd Sion a dod, a fydd shewed i bawb 

dynion, yn barod a builded, fel ag y mae ymhél yn sawest y 
Mynydd 

graven heb dwylo. 

{13:37} a hwn fydd fy mab ceryddu y drwg 

a ddyfeisiodd y Cenhedloedd hynny, sydd ar gyfer eu bywyd 
drwg 

syrthio Mae'r tempest; 

{13:38} a bydd yn gosod gerbron iddynt eu meddyliau drwg, a 

torments yr wherewith bydd yn dechrau i fod yn parhau'n 



y mae fel-unto fflam: a rhaid iddo eu dinistrio 

heb Lafur gan y gyfraith sydd fel-unto imi. 

{13:39} a tra mae ymhél a sawest ef a gasglwyd 

llu peaceable arall-unto ef; 

{13:40} yn rhai llwythau deg, a gafodd eu dwyn i ffwrdd 

carcharorion allan eu tir eu hunain yn amser y Brenin, Osea 

pwy arweiniodd Salmanasar Brenin Assyria caeth i ffwrdd, ac 
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mae'n eu cynnal dros y dyfroedd, ac felly daeth maent i 

tir arall. 

{13:41} ond cymerodd Cwnsler hwn ymysg eu hunain, 

y byddent yn gadael llu y heathen, ac yn mynd 

ymlaen i wlad arall, lle byth oedd dynolryw yn sôn, 

{13:42} y gallai gadw eu statudau, yno y 

maent byth yn cael eu cadw yn eu tir eu hunain. 

{13:43} ac iddynt ymrwymo i Euphrates gan y cul 

lleoedd yr afon. 

{13:44} ar gyfer arwyddion uchel yna shewed iddynt, 

a chynhaliwyd y llifogydd, hyd nes iddynt gael eu pasio. 

{13:45} ar gyfer drwy y wlad honno yn ffordd wych i 



ewch, sef, o flwyddyn a hanner: ac yn yr un rhanbarth 

o'r enw Arsareth. 

{13:46} wedyn wedi ymhelaethu maent yno tan y tro olaf; ac 

bellach pan fyddant rhaid dechrau dod, 

{13:47} uchaf y bydd aros ffynhonnau y ffrwd 

Unwaith eto, y gallant fynd: Felly sawest ymhél y 

llu gyda heddwch. 

{13:48} ond y rhai sydd yn gadael ar ôl o câr dy bobl yn 

nhw sydd i'w canfod o fewn fy Gororau. 

{13:49} awr pan y mae ei destroyeth i'r llu o y 

Cenhedloedd hynny gyda'i gilydd, mae'n rhaid amddiffyn ei 
bobl 

sy'n aros. 

{13:50} ac yna bydd AU shew iddynt ryfeddodau mawr. 

{13:51} yna dywedais, O Arglwydd y bearest rheol, shew mi 

hyn: Wherefore yr wyf wedi gweld y dyn a dod i fyny o y 

plith y môr? 

{13:52} a dywedodd-unto imi, fel fel ymhél canst naill na'r llall 

chwilio am, nac yn gwybod y pethau sydd yn y dwfn y môr: 

Gall hyd yn oed felly nid oes dyn ar y ddaear gweler fy mab, 
neu'r rhai sy'n cael ei 



gydag ef, ond yn ystod y dydd. 

{13:53} y dehongliad o freuddwyd yw hwn sy'n ymhél 

sawest, a lle ymhél dim ond celf ysgafnhau yma. 

{13:54} ar gyfer hast ymhél disgwyl y cefnir ffordd driw ei hun, a 

gymhwyso câr dy diwydrwydd-unto fy nghyfraith, a cheisiodd 
ei. 

{13:55} câr dy fywyd hast ymhél a archebwyd yn ddoethineb, ac 
hast 

Galwodd dealltwriaeth câr dy fam. 

{13:56} ac felly mae gennyf shewed hwwn trysorau 

yr uchaf: ar ôl tri diwrnod arall fydd yn siarad pethau eraill 

-unto cyhudd, a datgan-unto hwwn nerthol a wondrous 

pethau. 

{13:57} yna euthum ymlaen i faes, yn rhoi canmoliaeth ac 

Diolch yn fawr-unto mwyaf uchel oherwydd ei rhyfeddodau 

a gwnaeth hynny mewn pryd; 

{13:58} ac oherwydd mae ef yn governeth yr un, ac o'r fath 

pethau fel gostyngiad yn eu tymhorau: a eisteddais yno dri 
diwrnod. 

{14:1} a ddaeth i basio ar y trydydd diwrnod, eisteddais dan 

yn derw, a, weld, yna daeth llais o'r Llwyn 



erbyn imi, a dweud, Esdras, Esdras. 

{14:2} a dywedais, yma yr wyf fi, yr Arglwydd a imi sefyll ar 

fy nhraed. 

{14:3} yna dywedodd-unto imi, mewn bwsh gwneuthum yn 
amlwg 

dangos fy hun-unto Moses, ac wedi siarad ag ef, pan fydd fy 

gwasanaethu pobl yn yr Aifft: 

{14:4} a anfonwyd iddo gan arwain fy mhobl allan o'r Aifft, 

a dwyn iddo hyd at mount lle cynhaliais ef gan imi 

tymor hir, 

{14:5} a wrtho lawer o bethau ryfeddol, a shewed 

iddo ef y cyfrinachau o yr amseroedd, ac ar y diwedd; ac ennyn 

ef, yn dweud, 

{14:6} geiriau hyn ni chewch ddatgan, a rhain shalt 

ymhél yn cuddio. 

{14:7} a bellach rwy'n dweud-unto cyhudd, 

{14:8} fod ymhél yn gosod yn câr dy galon yr arwyddion sydd 
gennyf 

shewed, breuddwydion hast ymhél yn gweld, ac yn y 

dehongliadau sy'n ymhél hast clywed: 

{14:9} ar gyfer shalt ymhél cymryd i ffwrdd o bob un, ac o 



hyn ymlaen shalt ymhél yn aros gyda fy mab, ac fel 

fod fel cyhudd, hyd nes y bydd y gwaith i ben. 

{14:10} ar gyfer ganddynt y byd yn colli ei ieuenctid, ac amserau 

dechrau cwyr hen. 

{14:11} ar gyfer Mae'r byd wedi'i rannu'n rhannau deuddeg, ac 
y 

deg rhannau ohono wedi mynd eisoes, a hanner y degfed rhan: 

{14:12} a Mae remaineth y sydd ar ôl yr hanner 

y degfed rhan. 

{14:13} bellach felly gosododd driw tŷ yn y Gorchymyn, a 

reprove câr dy bobl, cysur o'r fath ohonynt fel mewn helynt, 

a bellach yn ymwrthod â llygredd, 

Mae {14:14} gadael i fynd o'r hwwn meddyliau farwol, bwrw 
ymaith y 

rhoi beichiau dyn, oddi ar natur wan, bellach 

{14:15} a neilltuo meddyliau sydd mwyaf trwm 

-unto cyhudd, a brys dyladwy hwwn i ffoi o'r amseroedd hyn. 

{14:16} am ddrwg eto mwy na'r rheini sy'n ymhél Mae hast 

gweld digwydd rhaid ei wneud o hyn ymlaen. 

{14:17} ar gyfer edrych faint o byd y bydd yn wannach 

trwy oed, cymaint mwy y bydd cynnydd ddrwg ar 



iddynt fod i aros ynddo. 

{14:18} yn amser ffoi bell i ffwrdd, a prydlesu yn anodd 

wrth law: ar hyn o bryd hasteth weledigaeth i ddod, y mae yn 
ymhél hast 

gweld. 

{14:19} wedyn atebais cyn cyhudd, a dywedodd, 

{14:20} Behold, Arglwydd, bydd af, fel hast ymhél â 

mi a reprove y bobl sy'n bresennol: ond eu bod 

Rhaid cael eu geni ar ôl hynny, a rhaid iddynt admonish? Felly y 

Gosodir byd mewn tywyllwch, ac maent i aros ynddynt yn 

heb olau. 

{14:21} ar gyfer yw câr dy gyfraith yn llosgi, felly mae unrhyw 
ddyn yn knoweth 

y pethau sy'n cael eu gwneud o ymgynghoriadau ar y gweill, 
neu y gwaith y bydd yn dechrau. 
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Mae {14:22} ond os cefais gras cyn cyhudd, anfon y 

Ysbryd Sanctaidd i mi, a byddaf yn ysgrifennu popeth a wnaed 
ganddynt 

yn y byd ers y dechrau, a ysgrifennwyd yn câr dy 

gyfraith, a dynion yn cael llwybr ffotograffig, a'u bod yn a fydd 



Gall fyw yn y dyddiau olaf yn byw. 

{14:23} a atebodd imi ddweud, ewch câr dy ffordd, casglu 

pobl at ei gilydd, a dweud-unto iddynt, y maent yn ceisio 
ymgynghoriadau ar y gweill 

Nid am ddeugain diwrnod. 

{14:24} ond edrych ymhél hwwn yn paratoi sawl blwch coed, a 

gymryd â hwwn Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus, a Asiel, 

pump hyn sy'n bod yn barod i ysgrifennu yn gyflym; 

{14:25} a dod yma, a bydd fy golau cannwyll o 

dealltwriaeth yn driw galon, ac ni chaiff neb ei roi allan, til 

y pethau i'w cyflawni sy'n ymhél shalt dechrau ysgrifennu. 

{14:26} a pan ymhél hast gwneud, rhai pethau ni chewch 

cyhoeddi, a rhai o'r pethau shalt ymhél shew gyfrinachol at y 

Doeth: i morrow awr hon ni ymhél yn dechrau ysgrifennu. 

{14:27} yna euthum yn blaen, fel y dywedodd ei fod wedi 
ennyn, a 

gasglwyd holl bobl ynghyd, a dywedodd, 

Mae {14:28} yn clywed y geiriau hyn, O Israel. 

{14:29} ein tadau ar y dechrau roedd dieithriaid yn 

Yr Aifft, o lle darparwyd: 

{14:30} a dderbyniwyd y gyfraith bywyd, sef eu bod yn cadw ni, 



sydd wedi et hefyd feirniadaeth ar ôl iddynt. 

{14:31} wedyn oedd y tir, hyd yn oed tir Sion, ildio 

ymhlith eich gan lawer: ond y mae eich tadau, a gwna eich 
hunain, 

gwneud unrighteousness, ac nid yw wedi cadw y ffyrdd lle y 

Ydych wedi ennyn uchaf. 

{14:32} a forasmuch gan ei fod yn farnwr cyfiawn, ei 

Cymerodd oddi wrthych yn amser y peth wedi ei rhoi i chi. 

{14:33} a bellach yn ye yma, ac yn eich brethren ymhlith 

chi. 

{14:34} felly os felly fod y bydd et ddarostwng eich hun 

dealltwriaeth, a diwygio eich calonnau, y cedwir et 

yn fyw ac ar ôl marwolaeth bydd et gael drugaredd. 

{14:35} ar gyfer ar ôl marwolaeth bydd y dyfarniad yn dod, pan 

Rhaid inni fyw eto: ac yna bydd enwau y 

cyfiawn yn amlwg, a fydd y gwaith o ungodly y 

datgan. 

Mae {14:36} Peidied yr un dyn felly dod-unto mi yn awr, nac yn 

chwilio am ddeugain diwrnod hyn ar fy ôl. 

{14:37} felly cymerais y pum dynion, fel y dywedodd ei fod wedi 
ennyn mi, 



a ydym yn mynd i mewn i'r cae, ac yno y bu. 

{14:38} a weld y diwrnod nesaf, lais yn galw arnaf, 

dweud, Esdras, câr dy geg ar agor, ac yfed y rhoddaf hwwn i 

diod. 

{14:39} yna agorais fy ngheg, ac, wele, ei 

mi cyrraedd Cwpan llawn, a oedd yn llawn fel petai â dŵr, 

ond yr oedd y lliw ohono fel tân. 

{14:40} a gymerodd ei, ac wedi yfed: a pan wyf wedi yfed o 

fy nghalon yngan dealltwriaeth, a tyfodd doethineb yn fy 

Atgyfnerthodd y fron, am fy ysbryd fy nghof: 

{14:41} ac agor fy ngheg, a gau dim mwy. 

{14:42} Rhoddodd uchaf y deall-unto y pum 

dynion, a ysgrifennodd gweledigaethau gwych y nos 

Dywedwyd wrthym, a gwyddent nad: a eisteddent ddeugain 
diwrnod, a 

Ysgrifenasant yn y dydd, ac roeddent yn bwyta bara yn y nos. 

{14:43} ag i mi. Rwy'n spake yn y dydd, ac nid cynhaliais fy 

tafod yn ystod y nos. 

{14:44} yn ddeugain diwrnod Ysgrifennodd dau gant a pedwar 

llyfrau. 



{14:45}, a daeth i basio, pan oedd y deugain niwrnod 

llenwi, y spake uchaf, yn dweud, y cyntaf yn ymhél hast 

ysgrifenedig agored, gyhoeddi hynny mai teilwng ac annheilwng 

Mae'n darllen: 

{14:46} ond cadw y saith deg ddiwethaf, fod ymhél mayest 

ddarparu iddynt dim ond fel fod yn ddoeth ymysg y bobl: 

{14:47} ynddynt yn y gwanwyn o ddealltwriaeth, y 

Ffynnon o ddoethineb, a llif o wybodaeth. 

{14:48} a gwneuthum hynny. 

{15:1} Behold, siarad ymhél yn glustiau fy pobl y 

saith geiriau o broffwydoliaeth, a fydd yn rhoi yn câr dy geg, y 

Yr Arglwydd: 

{15:2} ac achosi iddynt gael eu hysgrifennu mewn papur: am eu 
bod yn 

ffyddlon a gwir. 

{15:3} ofn na dychymyg erbyn cyhudd, gadewch ni y 

anghredinedd ohonynt trafferth cyhudd, siarad yn erbyn 
cyhudd. 

{15:4} i bawb y unfaithful bydd marw yn eu 

anffyddlondeb. 

{15:5} Behold, saith yr Arglwydd, bydd dwyn phla ar 



y byd; y cleddyf, newyn, marwolaeth a dinistr. 

{15:6} ar gyfer oes ganddynt ddrygioni eithriadol llygredig y 

bodlonir y ddaear gyfan, ac yn eu gwaith cas. 

Mae {15:7} felly saith yr Arglwydd, 

Bydd {15:8} wyf fy nhafod fwy fel cyffwrdd eu 

ddrygioni, a profanely maent yn ymrwymo, ni fydd gennyf 

eu dioddef yn y pethau hynny, mae iddynt gael ymarfer 

eu hunain: wele, mae gwaed diniwed a cyfiawn yn crieth 

-unto fi, ac y mae eneidiau'r cyfiawn y cwyno barhaus. 

{15:9} ac felly, saith yr Arglwydd, bydd fy siawns dianc 

iddynt, a derbyn-unto mi y gwaed diniwed o 

mysg. 

{15:10} Behold, fy pobl dan arweiniad fel haid i y 

lladd: fydd yn dioddef yn awr i bendroni yn y tir o 

Yr Aifft: 

{15:11} ond bydd yn dod â nhw gyda llaw mighty a 

ymestyn allan fraich, ac smite yr Aifft â phla, fel o'r blaen, 

a fydd yn dinistrio holl dir ohoni. 

{15:12} yr Aifft bydd galaru, a sylfaen y mae'n rhaid 

yn smitten gyda y pla a chosbi y bydd Duw 
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dwyn arno. 

{15:13} rhaid iddynt y til y ddaear alaru: ar gyfer eu 

Bydd hadau yn methu drwy ffrwydro a gesair, a gyda 

Tree ofnus. 

{15:14} wae i byd a hwy a myfyrio ynddo! 

Mae {15:15} ar gyfer draweth y cleddyf a eu dinistrio bron yn, 

a bydd un o bobl sefyll ac ymladd yn erbyn un arall, a 

cleddyfau yn eu dwylo. 

{15:16} ar gyfer fydd ormesu ymysg dynion, a 

ymosod ar un arall; Rhaid nad ydynt yn ystyried eu 
brenhinoedd nac 

Bydd cwrs eu gweithredoedd a Thywysogion yn sefyll yn eu 

pŵer. 

{15:17} bydd dyn awydd i fynd i mewn i ddinas, ac na 

yn gallu. 

{15:18} ar gyfer oherwydd eu balchder yn y dinasoedd 

Bydd y tai sydd mewn trafferthion, eu dinistrio, a fydd dynion 

ofn. 

{15:19} bydd dyn wedi biti nad oes ar ei gymydog, ond 



Bydd dinistrio y cleddyf yn eu cartrefi, ac yn difetha eu 

nwyddau, oherwydd y prinder o fara, ac am tribulation mawr. 

{15:20} Behold, saith Duw, bydd yn galw ynghyd holl y 

brenhinoedd y ddaear i reverence mi, sydd o cynyddu y 

yr haul, o'r De, y dwyrain, a Libanus; i 

droi eu hunain un yn erbyn un arall, ac ad-dalu'r pethau 

y maent wedi gwneud iddynt. 

{15:21} fel ag y maent yn ei wneud eto y diwrnod hwn-unto 
dewis, fel 

Rwy'n ei wneud hefyd, ac ad-dalu yn eu côl. Felly saith 

yr Arglwydd Dduw; 

{15:22} ni bydd fy llaw dde dros ben y pechaduriaid, ac yn fy 

Ni fydd cleddyf yn peidio dros iddynt sy'n gollwng gwaed 
diniwed 

ar wyneb y ddaear. 

{15:23} y tân wedi mynd ymlaen gan ei ennyn digofaint, a 
chanddynt 

a ddefnyddir y sylfeini y ddaear, ac y pechaduriaid, fel 

gwellt yn kindled. 

{15:24} gwae iddynt y pechod, ac nid yw yn cadw fy 

Gorchymyn! saith yr Arglwydd. 



{15:25} bydd nid yn dros ben iddynt: mynd eich ffordd, ye plant, 

o y pŵer, defile nid fy noddfa. 

{15:26} Mae ar gyfer y Arglwydd yn knoweth y pechod yn erbyn 
pob un 

iddo ef, ac felly ei fod yn delivereth hwy-unto marwolaeth a 

dinistrio. 

{15:27} ar gyfer dod i'r phla bellach ar y cyfan 

y ddaear a et yn aros ynddynt: am na bydd Duw yn sicrhau 

chi, oherwydd wedi et sinned yn ei erbyn. 

Mae {15:28} weld weledigaeth ofnadwy, ac ymddangosiad 

ohoni o'r dwyrain: 

{15:29} lle bydd Cenhedloedd Dreigiau Arabia 

dod allan gyda chariots lawer, a llu ohonynt 

Bydd ei fel y gwynt ar y ddaear, a holl iddynt sy'n 

eu clywed efallai yn ofni a grynu yn ei ffedog. 

{15:30} hefyd hawyr Carmanians yn ennyn digofaint rhaid mynd 

blaen fel baeddod gwyllt o'r coed, a gyda grym mawr 

Bydd yn dod, ac ymuno â brwydro gyda hwy, a bydd gwastraff 

cyfran o dir y Assyrians. 

{15:31} ac yna bydd y Dreigiau yn cael y llaw uchaf, 



cofio eu natur; ac os bydd yn troi eu hunain, 

cynllwynio gyda'i gilydd mewn grym mawr i erlid arnynt, 

{15:32}, yna bydd rhain fod cythryblus waedu, a chadw 

dawelu drwy eu pŵer, a rhaid ffoi. 

{15:33} ac o dir y Assyrians bydd y 

Mae gelyn gwarchae iddynt, a rhai ohonynt, ac yn yfed 

Bydd eu llu yn ofn ac yn arswydo, a gwrthdaro ymhlith eu 

brenhinoedd. 

{15:34} weld cymylau o'r dwyrain ac o'r Gogledd 

-unto y De, ac maent yn llawn, yn ffiaidd iawn i edrych ar 

o ddicter a stormydd. 

{15:35} rhaid iddynt smite un ar y llall, a rhaid iddynt 

smite i lawr llu mawr o sêr ar wyneb y ddaear, hyd yn oed 

seren eu hunain; a fydd gan y cleddyf-unto gwaed y 

bol, 

{15:36} a dom o ddynion-unto y camel hough. 

{15:37} a fydd ofn mawr a 

crynu ar y ddaear: a fydd eu bod yn gweld ennyn llid 

Daw'r ofn, a ffyrnig a chrynedig arnynt. 

{15:38} ac wedyn daw'r Mae stormydd mawr gan y 



De, ac yn y Gogledd, a'r rhan arall o'r gorllewin. 

{15:39} a bydd gwyntoedd cryfion yn codi o'r dwyrain, a 

Bydd ei agor; a'r cwmwl a a gododd yn ennyn digofaint, a 

y seren troi'n achosi ofn tuag at y gwynt dwyrain a'r gorllewin, 

rhaid eu dinistrio. 

{15:40} Bydd ymchwyddo y cymylau mawr a mighty 

llawn o ennyn digofaint, a seren, y gall wneud y ddaear 

ofn, a hwy a myfyrio ynddo; a bydd eu tywallt 

dros bob man uchel ac enwog seren ofnadwy, 

{15:41} tân, a gesair, a hedfan cleddyfau, a llawer 

dyfroedd, y caeau bob efallai yn llawn, a holl afonydd, â y 

helaethrwydd o ddyfroedd mawr. 

{15:42} a rhaid chwalu y dinasoedd a waliau, 

mynyddoedd a bryniau, coed y pren, a glaswellt y 

dolydd, ac yd. 

{15:43} a rhaid iddynt fynd yn stedfastly-unto Babylon, a 

ei gwneud yn ofnus. 

{15:44} Rhaid iddynt ddod â hi, a gwarchae hi, y seren 

a holl ddicter rhaid iddynt arllwys arni: yna bydd y 

Mae llwch a mwg yn mynd-unto y nefoedd, ac eu bod yn 



Bydd am ei bewail hi. 

{15:45} a bydd hynny'n parhau o dan ei wneud gwasanaeth 

-unto iddynt fod wedi ei rhoi mewn ofn. 

{15:46} a ymhél, Asia, y cyfranogwr celf o obaith o 

Babylon, a chelf ogoniant ei berson: 

{15:47} yn gwae-unto cyhudd, ymhél wretch, oherwydd mae 
ymhél hast 

thyself fel gwneud-unto hi; a hast decin câr dy merched yn 

whoredom, y gallai eu os gwelwch yn dda ac yn câr dy gariadon, 
clodfori 

Tudalen 2 Esdras 728 

sydd wedi a ddymunir bob amser i ymrwymo whoredom ag 
ymgynghoriadau ar y gweill. 

{15:48} ymhél hast dilyn hi sy'n casáu ym mhob hi 

gwaith a dyfeisiadau: saith Duw, felly 

{15:49} anfonaf phla ar ymgynghoriadau ar y 
gweill; gweddwdod, 

tlodi, newyn, cleddyf, a haint, gwastraff câr dy dŷ 

â dinistr a marwolaeth. 

{15:50} a bydd sychu ogoniant câr dy pŵer fel 

blodau, bydd y gwres godi a anfonir dros cyhudd. 



{15:51} shalt gwanhau ymhél fel menyw gwael gyda 

streipiau, ac fel un yn ceryddu'r â clwyfau, fel bod y 

Mighty ac ni fydd cariadon yn gallu derbyn cyhudd. 

{15:52} Byddai gyda cenfigen wedi mynd ymlaen felly erbyn 

ymgynghoriadau ar y gweill, saith yr Arglwydd, 

{15:53} Os hadst ymhél ni bob amser wedi rhoi TAW dewis, 

exalting strôc driw dwylo, a dweud yn ystod eu 

marw, pan ymhél wast meddw, 

{15:54} nodir harddwch câr dy gefnogi? 

{15:55} fydd gwobr câr dy whoredom yn câr dy 

mynwesol, felly shalt ymhél yn cael recompence. 

Mae {15:56} fel fel hast ymhél yn gwneud-unto dewis, saith y 

Arglwydd, er hynny bydd Duw yn ei wneud-unto cyhudd, a 
rhaid darparu hwwn 

i mewn i helynt 

{15:57} Bydd câr dy blant yn marw o newyn, a chewch shalt 

syrthio trwy y cleddyf: Bydd câr dy dinasoedd yn cael eu torri i 
lawr, a 

Bydd holl thine marw gyda y cleddyf yn y maes. 

{15:58} rhaid iddynt fod yn y mynyddoedd yn marw o newyn, 

a bwyta cnawd eu hunain, ac yfed gwaed eu hunain, am iawn 



newyn bara, a syched o ddŵr. 

{15:59} ymhél yn anhapus shalt dod drwy'r môr, a 

derbyn phla unwaith eto. 

{15:60} yn hynt bydd iddynt ruthro ar y segur 

Dinas, a fydd yn dinistrio rhai cyfran câr dy dir, a 

bwyta rhan o câr dy ogoniant, a bydd yn dychwelyd i Babylon y 

Dinistriwyd. 

{15:61} a shalt ymhél bwrw i lawr gan iddynt fel sofl, 

a fydd eu-unto hwwn fel tân; 

{15:62} a bydd yn defnyddio cyhudd, a dymuna dinasoedd, câr 
dy dir, 

a dymuna mynyddoedd; Bydd câr dy holl goedwigoedd a choed 
ffrwythlon câr dy 

llosgi â thân. 

{15:63} câr dy blant rhaid iddynt gario caeth i ffwrdd, a, 

edrych, beth ymhél hast, bydd ddifetha, ac yn amharu ar 
harddwch 

o câr dy wyneb. 

Yn gwae {16:1}-unto cyhudd, Babylon, ac Asia! yn gwae-unto 

cyhudd, yr Aifft a Syria! 

Grid {16:2} hyd eich hunain â chadachau sach a gwallt, 



bewail eich plant, ac yn ddrwg; ar gyfer eich dinistr yn 

llaw. 

Anfonir {16:3} A cleddyf arnoch, ac sydd efallai yn ei droi 

yn ôl? 

Anfonir tân A {16:4} eich plith, ac sydd efallai yn phaid? 

Anfonir phla {16:5}-unto chi, a beth sydd ganddo efallai 

eu gyrru i ffwrdd? 

{16:6} Gall unrhyw ddyn yn gyrru i ffwrdd Llew llwglyd y 

coed? neu gall unrhyw un phaid tân mewn sofl, pan mae'n 

oes ganddynt wedi dechrau llosgi? 

{16:7} mai un droi unwaith eto y saeth a saethodd o 

saethwr cryf? 

{16:8} mighty yr Arglwydd sendeth y phla ac sydd yn 

AU a gall eu gyrru i ffwrdd? 

Bydd tân A {16:9} yn mynd ymlaen gan ei ennyn digofaint, a 
phwy sy'n ei 

y gall phaid? 

{16:10} Mae'n rhaid bwrw lightnings, ac ni bydd sydd yn ofni? 

Bydd ef yn diasbedain, ac ni fydd ofn? 

{16:11} Bydd yr Arglwydd yn bygwth, ac ni fydd sy'n 



hollol curo i powdr ar ei bresenoldeb? 

{16:12} Mae quaketh y ddaear, a'r sylfeini ohoni; 

Mae y môr yn ariseth fyny gyda'r tonnau o'r dyfnderoedd, ac y 
tonnau 

ohono yn cythryblus, ac yn llwfrgi ohoni hefyd, cyn y 

Yr Arglwydd, a chyn ogoniant ei pŵer: 

Mae {16:13} ar gyfer cryf ei hawl â llaw y bendeth y bwa, 

ei saethau y mae ei shooteth yn sydyn, ac nid rhaid colli'r cyfle, 

pan byddant yn dechrau saethu yn y byd yn dod i ben. 

{16:14} wele, anfonwyd y phla, ac nid yn dychwelyd 

Unwaith eto, nes y maent yn dod ar y ddaear. 

{16:15} kindled y tân, ac ni bydd yn ei roi allan, tan ei 

yn yfed y sylfaen y ddaear. 

{16:16} fel fel saeth a saethodd y saethwr mighty 

Nid returneth yn ôl: Er hynny phla a fydd 

anfon ar y ddaear ddim yn dychwelyd unwaith eto. 

{16:17} yw gwae fi! Mae gwae fi! phwy fydd mi yn darparu 

y dyddiau hynny? 

{16:18} dechrau gofidiau gorffennodd a mournings mawr; 

ddechrau'r newyn a marwolaeth mawr; ar ddechrau'r 



Bydd rhyfeloedd, a'r pwerau yn sefyll mewn ofn; ar ddechrau'r 

ddrwg! Beth ddylwn ei wneud pan deuant ddrygau hyn? 

{16:19} Behold, newyn a haint, tribulation a 

Ing, anfonir fel felltith ar gyfer gwelliant. 

{16:20} ond ar gyfer pob un o'r pethau hyn ni bydd yn troi o 

eu ddrygioni, nac ychwaith bob amser yn cadw mewn cof y 
felltith. 

{16:21} Behold, victuals fydd mor dda rhad ar 

y ddaear, a bydd eu barn hwy eu hunain i fod yn achos da, 

a hyd yn oed wedyn bydd ddrwg yn tyfu ar y ddaear, cleddyf, 
newyn, 

a dryswch mawr. 

{16:22} ar gyfer llawer ohonynt i aros ar y ddaear bydd 

marw o newyn; a bydd y llall, a dianc rhag y newyn, 

dinistrio y cleddyf. 

{16:23} a bydd y meirw gael eu bwrw fel tail, ac mae 

fydd dim dyn i'w cysuro: ar gyfer y ddaear 

yn cael ei wastraffu, a bydd y dinasoedd gael eu bwrw i lawr. 
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{16:24} Nid fydd unrhyw ddyn a gadael i tan y ddaear, ac i 

hau 



{16:25} Bydd y coed yn rhoi ffrwythau, ac sy'n rhaid ei gasglu 

iddynt? 

{16:26} Bydd aeddfedu'r y grawnwin, a sy'n rhaid troedio'n 
iddynt? 

ar gyfer holl leoedd bydd ddiffaith o ddynion: 

{16:27} felly rhaid bod un dyn yn ei awydd i weld un arall, a 

i glywed ei lais. 

{16:28} ar gyfer Dinas o bydd yn chwith deg, a dau o y 

y maes, a bydd yn cuddio eu hunain yn groves trwchus, ac yn 

sydd y creigiau. 

{16:29} fel perllan olifau ar bob coeden yno 

gadewir olifau tri neu bedwar; 

{16:30} neu fel pryd y cesglir gwinllan, yn gadael 

rhai clystyrau o iddynt geisio yn ddiwyd trwy y 

Gwinllan: 

{16:31} Er hynny yn y dyddiau hynny fydd tri neu bedwar 

chwith gan iddynt chwilio y cleddyf yn eu cartrefi. 

{16:32} a bydd y ddaear yn cael ei osod gwastraff, a'r caeau 

ohoni rhaid wax hen, ac yn ei ffyrdd a'r holl bydd ei llwybrau 

dyfu yn llawn o thorns, oherwydd bydd unrhyw ddyn yn teithio 



therethrough. 

{16:33} Bydd y virgins galaru, cael unrhyw bridegrooms; 

Bydd y merched yn galaru, cael unrhyw gwŷr; eu 

Bydd merched yn galaru ar ôl unrhyw gynorthwywyr. 

{16:34} yn y rhyfeloedd rhaid dinistrio eu bridegrooms, 

a bydd eu gwŷr yn marw o newyn. 

Mae {16:35} yn awr yn clywed y pethau hyn a'u deall, ye 

gweision yr Arglwydd. 

{16:36} Behold, gair yr Arglwydd, yn ei dderbyn: credu 

Nid y duwiau ohonynt spake yr Arglwydd. 

{16:37} Behold, y phla ddod No, ac nid ydynt wedi'u. 

{16:38} fel pan fydd menyw gyda'r plentyn yn y nawfed mis 

bringeth blaen ei mab, sydd â dwy neu dair awr ei geni 

Mae poenau mawr cwmpas ei groth, y poenau, pan fydd y 
plentyn 

nesaf ymlaen, y mae slack nid eiliad: 

{16:39} Er hynny fydd na phla y slac i ddod 

ar wyneb y ddaear, a bydd y byd yn galaru, a gyfansoddwyd 
iddo 

dod arno ar bob ochr. 

{16:40} glywed O 'm pobl, fy ngair: wneud byddwch yn barod i 



câr dy frwydr, ac yn ddrwg hynny fod hyd yn oed fel pererinion 
ar y 

y ddaear. 

{16:41} AU a selleth, gadewch iddo fod ganddo ef a fleeth i 
ffwrdd: 

ac ef a buyeth, fel un y bydd yn colli: 

{16:42} AU a occupieth nwyddau, fel rhai nad oes ganddynt 
unrhyw 

elw ganddo: ac ef a buildeth, y mae'n rhaid i aros 

Ni fydd: 

{16:43} ef soweth, fel pe nad ef ddylai elwa: felly hefyd 

ef a planteth y winllan, fel y bydd yn hel y 

grawnwin: 

{16:44} iddynt briodi, fel y bydd yn cael unrhyw 

plant; ac iddynt briodi nid, fel y gwŷr gweddw. 

{16:45} a felly eu Llafur Llafur yn ofer: 

{16:46} Bydd dieithriaid ELWa eu ffrwythau, a difetha 

Mae eu nwyddau, ddadwneud eu tai, a chymryd eu plant 

captives, ar gyfer mewn caethiwed a newyn rhaid cael plant. 

{16:47} ac iddynt feddiannu eu nwyddau gyda 

lladrad, po deulawr iddynt eu dinasoedd, eu tai, eu 



eiddo, ac unigolion eu hunain: 

{16:48} po bydd yn ddig gyda hwy am eu pechod, 

saith yr Arglwydd. 

{16:49} fel ag y mae whore envieth yn onest iawn ac 

rhinweddol wraig: 

{16:50} felly bydd chyfiawnder i casineb camwedd, pan fydd 
hi'n 

decketh ei hun, a bydd ei chyhuddo yn ei wyneb, pan ei fod 

nesaf y bydd ei amddiffyn ef y searcheth ddiwyd allan 

pob pechod ar y ddaear. 

{16:51}, ac felly gwna ni fel thereunto, nac i y 

gwaith ohoni. 

{16:52} ar gyfer eto ychydig, a rhaid cymryd camwedd i ffwrdd 

Bydd allan y ddaear, a chyfiawnder i teyrnasiad eich plith. 

Mae {16:53} Gadewch nid y pechadur yn dweud nad oes 
ganddynt ei fod yn sinned: ar gyfer 

Bydd Duw yn llosgi hanweddolrwydd tân ar ei ben, a saith 

cyn y Duw Arglwydd a ei ogoniant, wedi I ni sinned. 

{16:54} Behold, yr Arglwydd knoweth holl waith dynion, 

eu dychymyg, eu meddyliau, ac eu calonnau: 

{16:55} pa spake ond y gair, gadewch y ddaear gael ei wneud; 



ac fe'i gwnaed: Gadewch y nefoedd gael eu gwneud; ac fe'i 
crëwyd. 

{16:56} Gwnaed y sêr yn ei air, ac mae ganddo knoweth 

y nifer ohonynt. 

{16:57} Mae ef searcheth y dwfn, a thrysorau ohoni; 

oes ganddynt ei fod yn mesur y môr, a'r hyn y mae'n ei 
containeth. 

{16:58} a chanddynt ef gau y môr yng nghanol y dyfroedd, 

a gyda ei air ef ganddynt eich crogi y ddaear ar y dyfroedd. 

{16:59} Mae iddo spreadeth allan y nefoedd fel archif; ar 

y dyfroedd a chanddynt sefydlodd ei. 

{16:60} yn anialwch a chanddynt wnaeth ffynhonnau dŵr, ac 

pyllau ar gopaon y mynyddoedd, y gallai y llifogydd 

tywallt i lawr gan y creigiau uchel i dŵr y ddaear. 

{16:61} gwnaeth dyn, a rhoi ei galon yn midst 

y corff, ac yn rhoi iddo, anadl, bywyd, a dealltwriaeth. 

{16:62} Ie ac ysbryd Duw Hollalluog, sy'n gwneud 

holl bethau, a searcheth yr holl bethau cudd yn y cyfrinachau 

y ddaear, 

{16:63} yn sicr ei fod knoweth eich dyfeisiadau, a beth ydwy 

meddwl yn eich calonnau, hyd yn oed eu pechod, ac yn cuddio 



eu pechod. 

{16:64} felly mae ganddynt yr Arglwydd union chwilio'r holl 

Bydd eich gwaith, ac mae'n eich rhoi cywilydd i gyd. 
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{16:65} a pan gaiff eich pechodau wedi eu dwyn ymlaen, fydd et 

gywilydd cyn bydd dynion, a bechodau eich hunain yn eich 

accusers yn y diwrnod hwnnw. 

{16:66} beth et yn ei wneud? neu sut y gwna yn cuddio eich 
pechodau 

gerbron Duw a ei angylion? 

{16:67} Behold, Duw ei hun yw y barnwr, yn ofni iddo: gadael 

troi oddi ar eich pechodau, ac anghofio eich anghyfiawnder, i 
ymyrryd unrhyw 

mwy gyda nhw am byth: Felly bydd Duw eich arwain ymlaen, a 

chi ddarparu o'r holl helynt. 

{16:68}, wele, ennyn digofaint llosgi mawr 

yn llu kindled dros chi, a rhaid iddynt gymryd i ffwrdd 

rhai chi, a gynigiwyd gennych, bod yn segur, gyda phethau 
bwyd anifeiliaid 

-unto dod ynghyd. 

{16:69} ac roedd ganddynt y bydd cydsyniad-unto iddynt fod 



gwawd ac yn gwbl ddi-fai, a hoffant dan traed. 

{16:70} ar gyfer fydd ym mhob lle, ac yn y nesaf 

dinasoedd, gwrthryfel fyddai meddiannu'r mawr ar y rhai sydd 
yn ofni yr Arglwydd. 

{16:71} byddaf yn hoffi mad dynion, gynnil dim, ond 

dal i ddifetha a dinistrio'r rhai sydd yn ofni yr Arglwydd. 

{16:72} ar gyfer eu bydd gwastraff ac yn cymryd i ffwrdd eu 
nwyddau, 

ac eu bwrw allan o'u tai. 

{16:73} wedyn bydd nhw yn hysbys, sydd yn dewis; 

a bydd ceisiasant fel aur yn y tân. 

{16:74} Hear, O gwna fy annwyl, saith yr Arglwydd: wele, 

dyddiau drafferth wrth law, ond bydd yn sicrhau chi o 

yr un fath. 

{16:75} yn et nid ofn nad oedd amheuaeth; Duw yn eich 

Canllaw, 

{16:76} a'r canllaw ohonynt sy'n cadw fy 

Gorchymyn a praeseptau, saith Duw Arglwydd: Gadewch i ni 

Mae eich pechodau chi bwyso i lawr, a gadewch i ni eich 
anghyfiawnderau'r godi'r 

eu hunain. 



{16:77} yn gwae-unto iddynt sy'n eu rhwymo â eu pechodau, 

ac wedi'i gorchuddio â eu anghyfiawnderau'r fel ag y trafodir 
cae 

dros gyda llwyni, a llwybr ohoni wedi'i orchuddio â thorns, 

y gall unrhyw ddyn yn teithio drwy! 

{16:78} yn ei adael heb ei wisgo, ac yn cael ei bwrw i'r tân i fod 
yn 

a fwyteir hynny. 
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