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Prologue) yw'r rhain y dywediadau 
rhyfedd a Iesu, un sy'n byw, yn siarad, 
ac y Didymos (I'r ddau)Ysgrifennodd 
Judas, a elwir Thomas,. (Rhwng 8-40 
diwrnod ar ôl ei atgyfodiad.) 

1) a dywedodd, pwy bynnag sy'n 
gwrando ar y geiriau hyn (a) darganfod 
eu ystyr (bywyd Labors a chael hyd--
weld--adnod 58) byth bydd blas y 
farwolaeth (colli ystyr y geiriau hyn). 

2) Iesu a ddywedodd, yr un sydd yn 
ceisio (am ystyr y geiriau hyn) ni 
ddylai adael, (ond) Cadwch ar 
geisio (ar ei gyfer) nes 
genfydd (dirgelwch). Pan 
genfydd (Ystyr, dirgelwch), bydd yn 



cythryblus (Bywyd Lafur a dod o hyd i-
-adnod 58) (a) bydd ryfeddu. Pan mae 
cythryblus (a) pan mae ef gwyrthiau, 
yna bydd yn synnu, (i) bydd ef 
teyrnasiad (dros y byd) (a) Rheol dros y 
cyfan a (adnod 4). A phan mae ei 
rheolau, yna bydd ef yn 
gorffwys (Gweddill y Saboth yn y 
Mileniwm 7). 

3) Dywedodd Iesu, dylai'r rheini 
ddenu (a) arwain chi ddweud, ' weld, 
yn y Deyrnas yn yr awyr (gall yr 
arweinwyr crefyddol yn unig yn ei 
ddeall),' yna yr adar yr 
awyr (arweinwyr crefyddol, mae sy'n 
bwyta hadau, neu gair Duw) fydd yn 
curo chi iddo (cuddio allweddi a 
twyllo'r chi ohono--adnod 39; Luke 
11:52). Os dylent ddweud wrthych, ' o 
dan y ddaear (Yn amodol ar 



dysgeidiaethau ddaear, neu 
ysgolheigaidd), (Neu) yn y 
môr (Ddarostyngedig i ddysgeidiaeth 
yr Eglwys), ' yna y pysgod y 
môr (Arweinwyr Cristnogol) Bydd yn 
eich trechu iddo. Mae'n well bod y 
Deyrnas o fewn eich a heb (nad oes 
angen arweinwyr ei weld). Rhai 
ohonoch eich hunain gwyr 
sydd (Bywyd, goleuni, awdurdod, 
gwir) bydd yn darganfod (trwy 
laboring a dod o hyd i fywyd) fod hyn 
yn wir. Pan fydd eich (yr labored, 
a) ddarganfod pwy ydych, bydd 
byddwch yn dod yn hysbys ar y 
pryd (yn yr ystyr Beiblaidd, pan 
ddaw'r Iesu chi--adnod 108), a bydd yn 
cydnabod eich bod yn feibion y tad 
byw (adnod 106). Ond os nad 
ydych (Lafur a dewch i) gwybod eich 



hunain, mae fyddwch bendroni 
yn (Fleshly) tlodi ac yr ydych yn eich 
hunain y tlodi hwnnw (Fleshly). 

4) Iesu a ddywedodd, Gadewch y dyn 
sydd yn hen mewn dyddiau (dynion 
crefyddol ar ddiwedd oed) oedi cyn 
gofyn i blentyn bach o saith 
diwrnod (Y ethol, yn y Mileniwm 
7) am waith bywyd (adnod 50), ac 
AU (drwy ofyn i'r darpar ar y dydd 
Saboth o weddill) fydd yn dod yn 
fyw (gan ddod i ddeall ystyr y geiriau 
hyn).I lawer o bobl sydd yn 
gyntaf (Rheini yn dylanwadu ar 
infiltrators, Jude 4 ati) bydd yn dod yn 
olaf (Abased, colli eu Deyrnas), a'r 
olaf (Y darpar), yn gyntaf (Exalted, 
dyrchafedig, rhoi i 
teyrnasiad). Byddant yn wir yn 
un (Dod i gytuno â darpar y). 



5) Dywedodd Iesu, yn gwybod beth yw 
cyn eich wyneb (neges cudd wedi'i 
amgodio o fewn yr ysgrythurau) a beth 
yw cuddio (yr allweddi i'r iaith 
gyfrinachol--adnod 39; Luke 11:52) o 
chi datgelu i chi. Ar gyfer gudd dim 
yn (gan Ysgrifenyddion a Pharisees--
adnod 39; Luke 11:52; ac wedyn yr 
Eglwys) y bydd ni ddylid 
datgelu, (bydd adfer yr allweddi) nac 
unrhyw beth gladdwyd (o dan ddaear 
addysgu) nid fydd codi (gweld yn ei 
ystyr lefel uwch). 

6) Mae ei disciples wedi gofyn iddo a 
dywedodd wrtho, sut ydych chi am 
inni cyflym? (Wneud heb Logos)Sut 
bydd yr ydym yn gweddïo? (Ar gyfer y 
Deyrnas i ddod) Sut y bydd rhoi 
alms? (o ein hadnoddau ein hunain yn 
lle Duw) pa deiet rhaid inni 



arsylwi? (Canon rhaid inni 
dderbyn) Dywedodd Iesu, Peidiwch â 
dweud celwyddau (am hyn a 
ysgrifennwyd yn yr ysgrythurau), neu 
wneud beth chi casineb (drwy fynd ar 
drywydd pethau y byd hwn), ar gyfer 
holl bethau yn glir yn y 
golwg (dehongli) o'r nef (ystyr 
uwch), holl bethau yn cael eu datgelu 
cyn gwir (a dyna pam nad ydych yn 
gorwedd). Ar gyfer gudd dim yn (fel y 
bysellau) yn nid cael ei amlygu, ac nid 
oes dim wedi ei orchuddio (gan yr 
Ysgrifenyddion, Pharisees ac yn 
ddiweddarach, y Cristnogion) ni fydd 
yn datgelu (Gan y ethol) . 

7) Dywedodd Iesu, bendithio yn y 
Llew (Eglwys ffug sydd wedi ei 
devoured gan Satan-Mae 1 Peter 5:8) a 
dod yn dyn (chyfoethogwyd ethol un, 



yn dod yn) pan 
ddefnyddir (cymryd) gan ddyn (Y ethol 
rhai ar ddiwedd oed); a melltithio yw'r 
dyn (o cynnar yr Eglwys) ef y 
Llew (Satan) yn llyncu (Treiddio; Jude 
4, ati), a Llew (y diafol, fel ysbryd 
antichrist) yn dod yn 
dyn (Cristnogaeth newidiadau mewn 
ei delwedd). 

8) a dywedodd, yn y Deyrnas fel 
pysgotwr doeth sydd yn bwrw ei 
rhwyd i'r môr (cyfnod Cristnogol) a 
dynnodd ei o'r môr (oedran 
Cristnogol) llawn o bysgod 
bach (amrywiol enwadau 
Cristnogol). Yn eu plith y pysgotwr 
ddoeth dod o hyd i ddirwy (Noder bod 
'mawr' yn allweddol Mae hynny i'w 
wneud â 'dirwy')pysgod 
mawr (Addysgu unigol, wir addysgu 



Crist). Taflodd holl bysgod bach 
ôl (Enwadau Cristnogol) i'r 
môr (Oedran Christendom) a dewisodd 
y pysgod fawr (iawn) (Cristnogol 
addysgu) heb anhawster.(Oherwydd yr 
oedd yn amlwg pa un oedd y 
gorau) pwy bynnag sydd 
â (Dau) glustiau i glywed, (Adnod 
33)gadewch iddo 
glywed (Dysgeidiaethau uchaf ac isaf). 

9) Iesu a ddywedodd, bellach y 
sower (mab dyn) a aeth, cymryd llond 
llaw (hadau (Y gair)), a gwasgaru eu (ar 
draws oedran). Rhai (y llyfrau 
hyn) disgyn ar y ffordd (Eglwys 
cynnar, dylanwadu gan 
draddodiadau (ffordd) yr 
Ysgrifenyddion a'r Pharisees; gweler--
adnod 39; Luke 11:52); yr 
adar (Arweinwyr sydd, ysbrydolwyd 



gan Satan, yn bwyta hadau, neu 
gair) daeth a gasglwyd iddynt (Gair 
atafaelir Duw a it. wedi'i 
ddileu) syrthiodd eraill ar y 
Graig (Eglwys cynnar), ni chymerodd 
gwraidd yn y (Stony, barod) y pridd, ac 
ni chynhyrchodd 
clustiau (Ffrwythau). A syrthiodd eraill 
ar thorns (Rhai temtio â golud y byd 
hwn); Roedd eu nhagu hadau(Gair) a 
mwydod (Y Phrotestaniaid) yn eu 
bwyta'n (Dileu yr Apocrypha o y 
Beibl). A syrthiodd eraill ar dir 
da (Ethol y 7fed dydd) ac yn cynhyrchu 
ffrwythau da (Clustiau) : Mae ei Eger 
60% Mesur (Ar gyfer rhai o 6,000 o 
flynyddoedd) ac ugain a chant fesul 
Mesur (A dimensiwn newydd i, neu 
dyblu y 60). 



10) Iesu a ddywedodd, yr wyf yn bwrw 
tân (treial a dyfarniad) ar y byd, a 
gweld, yr wyf I warchod ei nes ei 
danau (Consumes, neu fel arall, dylai 
addasu'r). 

11) Dywedodd Iesu, bydd y nefoedd 
yn pasio i ffwrdd, (Cristnogaeth ffug) a 
bydd yr un uchod ei basio i 
ffwrdd (Iddewiaeth ffug). Y meirw (Fel 
y'i gelwir Cristnogion ac Iddewon) nad 
oedd yn fyw, ac yn byw (Y darpar) ni 
bydd marw (Gan ei bod yn amhosibl 
iddynt dwyllo â dysgeidiaethau 
ffug). Yn y dyddiau pan roedd chi a 
ddefnyddir beth yw 
marw (Dysgeidiaethau Cristnogol 
Judeo), gwnaethoch yn beth yn 
fyw(Mae'n cydnabod ac yn byw). Pan 
fyddwch yn dod i aros yn y goleuni, 
beth a wnewch? Ar y diwrnod (oedran 



yr Eglwys ar ddechrau) pan oeddech yn 
un (gwybod y dehongliadau Aunt a 
gawsant,) chi Daeth dau (dim ond 
ddim yn gwybod). Ond pan mae 
fyddwch ddod yn ddau (Rhannu), Beth 
a wnewch (Er mwyn adennill y colli 
undod o fewn)? 

12) Dywedodd y disciples i Iesu, 
gwyddom fod eich (y ffordd, 
gwirionedd a bywyd) bydd gwyro oddi 
wrthym ni. Fydd ein harweinydd 
yn (ar hyd y ffordd i wirionedd a 
bywyd)? Dywedodd Iesu iddyn 
nhw, ble bynnag yr ydych, yr ydych i 
fynd i James Righteous, ar gyfer ei 
fwyn nefoedd a'r ddaear (y ddau; 
ystyron uchaf ac isaf) i 
fodolaeth (Became un; yn y uwch sydd 
wedi'i fynegi yn is). 



13) Dywedodd Iesu at ei disciples, mi 
cymharu i rywun a dweud wrthyf pwy 
yr wyf fel. Simon Peter (Yr Eglwys) a 
ddywedodd wrtho, fel angel cyfiawn 
yr ydych yn (gweithiwr gwyrth, cael ei 
llewychol). Matthew (a elwir hefyd 
Levi; yr Iddewon) a ddywedodd wrtho, 
fel athronydd doeth yr ydych yn (fel yn 
sut maent bob amser yn galw iddo 
rabbi). Thomas (Ethol y) Dywedodd 
iddo, Meistr, fy ngheg yn gwbl 
analluog i bwy fel yr ydych yn ei 
ddweud. Dywedodd Iesu, nid wyf eich 
Meistr. Oherwydd yr ydych yn 
imbibed (o ei geg--adnod 108), ydych 
wedi dod yn feddw gan y gwanwyn 
byrlymus (o'r gair Duw) a wyf wedi 
mesur (mewn termau penodol, a dyna 
pam Thomas na allant ei siarad). a 
cymerodd ef ac yn ôl (gan yr Iddewon 



a Cristnogion) a wrtho tri pheth (y ceid 
tair testamentau). Pan 
ddychwelodd (Yr efengyl 
o) Thomas (yn ddiweddarach) (ar 
ddiwedd oed) i ei cymdeithion (yr 
Iddewon a Cristnogion), maent wedi 
gofyn iddo, beth wnaeth Iesu yn 
dweud i chi? (Esboniwch cyfrinachau 
hyn i ni) Thomas Dywedodd iddynt, os 
dywedaf wrthych un o'r pethau a 
ddywedodd wrthyf, (ynglŷn â sut 
byddai trydydd dyst) chi bydd godi'r 
cerrig (yr hen a newydd 
testamentau) ac yn eu taflu hwy (yn eu 
defnyddio erbyn) mi; Bydd tân (treial 
A a dyfarniad) ddod allan o'r 
cerrig (testamentau) a llosgi (Iddewon 
a Christnogion) . 

14) Dywedodd Iesu iddynt, Os ydych 
yn gyflym (o'r gair yn lle y byd--adnod 



27), a roddwch pechod yn codi (diffyg 
ddealltwriaeth ac oedran 
sinful) drosoch eich hunain; ac os 
ydych yn gweddïo (Ar gyfer y Deyrnas 
i ddod yn hytrach na cheisio ar ei 
gyfer), byddwch yn condemnio; ac os 
ydych yn rhoi alms (yn hytrach nag i 
allweddi gwybodaeth--adnod 39; Luke 
11:52), byddwch yn gwneud niwed i 
eich gwirodydd. (Gan ganolbwyntio ar 
anghenion corfforol yn hytrach na 
ysbrydol) pan fyddwch yn mynd i 
unrhyw dir a cherdded o gwmpas yr 
ardaloedd (Drwy gydol holl 
Christendom) os byddant yn derbyn 
chi, (Derbyn chi, neu roi eich 
gwrandawiad) bwyta beth y bydd ei 
osod ger eich bron (Defnyddiwch pa 
bynnag ysgrythurau yn derbyn fel 
awdurdodol) , ac i iachau'r (Adfer 



dirgel i) y (Ysbrydol) oherwydd salwch 
yn eu plith. Ar gyfer beth sy'n mynd i 
eich genau (Scripturally) ni bydd 
defile chi, ond y mae y materion gan 
eich ceg (Erbyn yr ysgrythurau) – yw y 
bydd y defile chi. 

15) Iesu a ddywedodd, pan fyddwch yn 
gweld un na aned o wraig, (nid o Mary, 
ond o ysbryd a gwirionedd) prostrate 
eich hunain ar eich wynebau ac addoli 
ef mai un yw eich tad (gair sydd yn 
wirionedd John 17:17). 

16) Iesu a ddywedodd, dynion credu, 
efallai, ei fod yn heddwch sydd wedi 
dod i'r bwrw ar y byd. Nid ydynt yn 
gwybod ei bod yn gynnen sydd wedi 
dod i'r bwrw ar wyneb y ddaear: 
tân (treialon), cleddyf (mae cleddyf, 
3ydd neu dyst materion o'i geg ar ei 
ddychweliad, gan ddod â 2 sydd eisoes 



ganddynt i 3; Gweler Luke 22:36), a 
rhyfel (rhwng rhai o gofeb 2 erbyn y 
rhai 3). Ar gyfer fydd pump mewn 
tŷ (Y rhai y testamentau 2 yn ogystal â 
rhai o 3): tri (Y darpar) bydd yn erbyn 
dau (Cristnogion ffug), ac (Ar ddiwedd 
amser) dau (Cristnogion ffug) erbyn 
tri (Y ethol, mae sy'n dychwelyd i 
addysgu cynharach), y tad (Rhai y 
testamentau a 3) erbyn y mab (Rhai y 
testamentau 2), a mab y (Rhai y 
testamentau a 2) erbyn y tad (Rhai y 
testamentau a 3) . A byddant yn sefyll 
neu'n unig (gyda'n gilydd fel un yn y 
pen draw). 

17) Dywedodd Iesu, rhaid ichi roi beth 
welodd unrhyw llygaid (yn hytrach na 
welwyd hyn ar gyfer 2,000 o 
flynyddoedd) a beth mae'r oes clust 
wedi clywed (ar gyfer 2,000 o 



flynyddoedd) a beth na llaw wedi 
cyffwrdd â (ar gyfer 2,000 o 
flynyddoedd) a'r hyn sydd wedi 
digwydd i'r meddwl dynol erioed (y 
bysellau gwybodaeth--adnod 39; Luke 
11:52; datguddiad hwn). 

18) disciples yr Iesu, wedi dweud 
wrthym sut y bydd ein 
diwedd. Dywedodd Iesu, yr ydych 
wedi darganfod, wedyn, 
ddechrau (sydd yn y dechrau a 
ysgrifenwyr y Testament newydd yn 
credu mewn ysgrythurau y tu allan i'r 
Canon)ichi edrych ar gyfer diwedd 
y (rhai yn well prawf na'r ffaith 
syml)? ar gyfer lle yn y dechrau(Y 
ffaith sylfaenol eu defnydd a'u cred 
gan ysgrifenwyr y Testament 
newydd), bydd y diwedd 
yn(Dychwelyd i'r ddealltwriaeth 



honno gwreiddiol). Yn ffodus mae ef 
pwy fydd yn cymryd ei le yn y 
dechrau(Bydd sefyll gydag 
ysgrifenwyr y Testament 
newydd); bydd yn gwybod y 
diwedd (Dychwelyd i addysgu 
hwnnw) a fydd yn 
profi (Y) marwolaeth (o'r dirgel hwn). 

19) Iesu a ddywedodd, bendithio ef a 
daeth i fodolaeth (sefydlwyd sylfaen 
dirgel hwn cyn ei golli) cyn iddo ddod 
i fodolaeth (ail dro ar ddiwedd y 
oedran). Os ydych yn fy disciples ac 
gwrando ar fy ngeiriau (Sy'n dyst i 
ysgrifau hyn o amser a ysgrifennwyd 
yr ysgrythurau yn wreiddiol) cerrig 
hyn (Testamentau) bydd y 
Gweinidog (Datgelu dirgelion eu) i 
chi. Ar gyfer pum goed i chi yn 
baradwys (y 2 grwpiau: rhai coed 2, 



cyfrolau neu ollyngiadau, yn ogystal â 
rhai o 3) sy'n dal yn haf llonydd (adeg 
y cynhaeaf) a'r gaeaf (y tymor 
anffrwythlon) ac mae eu dail (sydd yn i 
iachau y Cenhedloedd) nad ydynt (ond 
yn parhau drwy gydol i ni eu darllen, 
neu lyncu). Pwy bynnag sydd yn dod 
yn gyfarwydd â hwy (Wrth ei bodd yn 
ddwy set o goed a ffrwythau) bydd 
profiad nid (Neu yn ddarostyngedig i 
y) marwolaeth (o ddirgelwch). 

20) Dywedodd y disciples i Iesu, 
ddweud wrthym sut y mae y Deyrnas 
nefoedd. Dywedodd iddynt, mae'n 
debyg i hedyn mwstard, y lleiaf o'r 
holl hadau (cudd yn yr 
ysgrythurau). Ond pan fydd yn disgyn 
ar tilled pridd, (a chalon yn barod i 
dderbyn ac yn ei dderbyn — y 
darpar) mae'n cynhyrchu planhigion 



mawr (coed, neu dyst, ac addysgu) a 
dod yn lloches i adar yr 
awyr (arweinwyr Cristnogol ac 
Iddewig). 

21) Dywedodd Mary (oedran, ni all 
sy'n cyffwrdd iddo hyd nes y bydd yn 
datgelu ei lefel uwch) i Iesu, pwy yw 
eich disciples fel? Meddai, ydynt fel 
plant (Ethol y) sydd wedi setlo mewn 
maes nad hwy ydyw y (y byd).Pan 
ddaw i berchnogion y maes (Iddewon a 
Christnogion; y prynwyr a'r 
gwerthwyr) byddant yn dweud, ' 
Gadewch inni gael ôl ein 
maes.' (Crefydd; excommunicate y 
darpar oddi mewn iddynt) (bydd) 
iddynt ddadwisgo yn eu presenoldeb --
(Hynny yw, yn cael gwared ar eu dillad 
crefyddol, neu ymlyniadau) er mwyn 
gadael iddynt gael eu maes yn 



ôl (Cristnogaeth, Iddewiaeth) ac yn ei 
ôl iddo (Gweler datguddiad 18:4 dod 
allan o'r bobl ei, fy …). Felly ddweud 
wrthych, os yw perchennog y (Y 
tad) Tŷ (o Israel) gwybod hynny y 
dwyn (Satan) yn dod (I dwyn gair Duw 
ac yn cuddio allweddi gwybodaeth--
adnod 39; Luke 11:52; Luke 
11:52), bydd yn cychwyn ar ei cannwyll 
cyn y daw (drwy ddatgelu ei gynllun 
ethol yr Eglwys cynnar) a ni bydd 
gadewch ef yn ei dŷ ei 
maes (y wir Eglwys) i gludo ymaith ei 
nwyddau (ysgrythurau, allweddi, a 
dirgelion). Chi, (Disciples) yna, fod ar 
eich gwyliadwriaeth rhag y byd (Sydd 
wedi cymryd dros sefydliadau 
crefyddol). Cangen eich hunain gyda 
nerth mawr (Geirio'r uchaf yn 
isaf) rhag ofn y lladron (o'r gair 



Duw)dod o hyd i ffordd i ddod i chi (a 
dwyn yr allweddi a guddio ystyr uchaf; 
ond olion ei ddelwedd cadw yn 
ddiogel ac wedi'i eirio'n isaf), ar gyfer 
yr anhawster y byddwch yn 
disgwyl (Colli ystyr lefel uchaf) bydd 
materialize (yn sicr) (Yn y dirgel i fod i 
wyro a gollwyd ar gyfer 2,000 o 
flynyddoedd). Gadewch inni fod yn 
ymysg eich dyn o ddealltwriaeth (I'w 
adfer). Pan roedd y grawn 
caws (Ddisgynnodd ar bridd tilled a 
gynhyrchwyd 120-fold), Daeth gyflym 
gyda ei crymangelloedd yn ei law a 
Medi'r iddo. Pwy bynnag sydd wedi 
glustiau i glywed (fel y dyn o 
ddealltwriaeth), gadewch iddo glywed. 

22) Gwelodd Iesu babanod (Ethol y ar 
y 7fed dydd) yn cael ei sugno (gan y 
fam wir, ysbrydol). Dywedodd wrth ei 



disciples, babanod hyn sy'n cael ei 
sugno yn fel rhai sy'n mynd i y 
Deyrnas. Dywedasant wrtho, rhaid 
inni, fel plant, rhowch y 
Deyrnas? Dywedodd Iesu iddynt, pan 
fyddwch yn gwneud y ddau un (gweler 
ystyron is fel delweddau neu gychod y 
rhai uwch), a phan ydych yn ei wneud 
y tu mewn (lle dechrau chwilio am y 
Deyrnas) fel y tu allan (a byddwch yn 
darganfod mewn gwirionedd yn 
cyfateb eich hunan mewnol) a'r tu 
allan fel y tu mewn (yn lle eu delwedd 
gyda y tad, a lledaenu dros y ddaear--
adnod 113) , ac uchod (beth sydd yn yr 
awyr) fel yr isod (beth o dan y ddaear, 
neu yn y môr), a pan fyddwch yn 
gwneud y Gwryw (hadau ysbrydol y 
tad) a y fenyw (sy'n dod ymlaen â 
hadau fleshly tan hadau y tad yn dwyn 



ymlaen drwy lefel fleshly drwy 
gyfrwng datguddiad ysbrydol) yr un , 
fel y dyn (lefel y ysbrydol yr 
ysgrythurau) ni yn dynion (nid yn unig 
ysbrydol mewn natur, ond fel y mae 
wedi'i eirio mewn cnawd yn 
ogystal) nac y fenyw (ystyr y ddaear, 
neu lefel 
fleshly) benywaidd (oherwydd pan 
ysbrydol canfyddir sydd wedi'i fynegi 
o fewn y lefel fleshly, mae'n dwyn 
ymlaen y plant sanctaidd, neu y darpar, 
fel iaith lafar o gan Paul yn 
1st Corinthians 7:14);a pan mae 
fyddwch lunio llygaid (2 rhai lefelau o 
weld) bwriadu'ch llygad (Y fleshly 
lefel yn unig) , a (Dde)llaw (Sy'n 
gwybod beth mae Iesu yn ei 
wneud) yn lle o (Chwith) llaw (A does 
dim), ac (Dde) traed (Sy'n gwybod ble 



mae'n mynd) yn lle o (Chwith) traed (A 
does dim), ac (Uwch) yn lle 
o'r (Isaf) ichi (Gweld y uwch sydd 
wedi'i fynegi yn is); , y bydd Rhowch 
[y Deyrnas]. 

23) Iesu wedi dweud, bydd yn dewis 
chi, un o (i fynd ar drywydd) mil, a 
dwy allan o (i ddilyn) Bydd deng mil, 
ac maent yn sefyll fel un 
sengl. (Deuteronomy 32:30, ati) 

24) Dywedodd ei disciples iddo, yn 
dangos inni y man lle yr ydych, gan ei 
bod yn angenrheidiol i ni geisio 
ei. Dywedodd iddynt, pwy bynnag 
sydd â (ddau) glustiau, gadewch iddo 
glywed. Mae goleuni (lle Iesu, y 
goleuni y byd yw) o fewn dyn o 
olau (Iesu wedi dod yn y dyn 
hwnnw), ac mae'n (ystyr uchaf; goleuni 
Crist) yn goleuo y byd i gyd. Os nad 



yw ei ddisgleirio, ei (y goleuni o fewn 
eich) yw (yn unig) tywyllwch (dim ond 
un glust, dim ond y mae clywed y 
dysgeidiaethau fleshly dynion). 

25) Iesu a ddywedodd, cariad eich 
brawd (ethol y; yn eu dydd, y glaw 
cynnar, a rhai i ddod, y glaw olaf) fel 
eich enaid, gochel ef fel disgybl eich 
llygaid (er yn wir, maent yn eich 
llygaid). 

26) Iesu a ddywedodd, yr ydych yn 
gweld y brycheuyn yn llygaid eich 
brodyr (eich gwrthwynebiadau i lyfrau 
ei fod yn derbyn, oherwydd edrych nid 
ar iaith cudd yn cyfleu, ond dim ond ar 
eu dyddio a derbyn a hygrededd ati), 
ond nid ydych yn gweld y trawst yn 
eich llygad eich hun (y mae eich hun 
llyfrau cyfeirio atynt, ac y mae'r ddwy 
set o lyfrau yn datgloi i allweddi iawn 



un). Pan ydych yn bwrw y 
trawst (cysyniad ffug y Canon) allan o 
eich llygad eich hun, yna byddwch yn 
gweld yn amlwg (i yn ôl i lawr eich 
gwrthwynebiadau) bwrw y brycheuyn 
o lygad dy frawd (eich 
gwrthwynebiadau lefel fleshly ei 
ffordd o weld). 

27) Dywedodd Iesu: oni chi cyflym-
unto y byd, mewn unrhyw ffordd 
gwelwch Deyrnas Dduw; ac oni rydych 
chi'n gweld y dydd Saboth (y 
Mileniwm, ar ôl 6,000 o 
flynyddoedd) fel Saboth (un sydd yn 
weddill yn y gwirionedd)na fyddwch 
yn gweld y tad (y goleuni o fewn 
delweddau hynny). 

28) Iesu a ddywedodd, cymerais fy lle 
yng nghanol y byd, ac roedd yn 
ymddangos bod iddynt yn (ac ar lefel 



y) y cnawd (fel parable byw ei ystyr 
ysbrydol). Yr oedd pob un ohonynt yn 
feddw (Nid gan y gwanwyn byrlymus, 
ond geiriau dynion); Yr oedd yr un 
ohonynt yn sychedig (Ar gyfer y gair, y 
gwanwyn byrlymus) . A daeth fy enaid 
yn dioddef (wedi'i ostwng i lefel y 
gallwn dderbyn y fleshly) i feibion 
dynion, am eu bod yn (ysbrydol) ddall 
yn eu (ysbrydol) calonnau ac nad 
oes (ysbrydol) golwg (2il llygaid, 
clustiau, ati); ar gyfer 
gwag (Carnal) Daeth i'r byd, a 
gwag (Carnally) hefyd maent yn ceisio 
gadael y byd (Yn fodlon cael dim ond y 
llygaid 1, clust, ati). Ond ar hyn o bryd 
maent yn feddw (Ar y geiriau gwag, 
fleshly, byd o ddynion). Pan mae 
nhw'n ysgwyd oddi ar eu gwin (Cryf 
rhithdyb, meddwdod; y gwanwyn 



wedi mesur gan ddynion, ers yn hoffi 
nid y gwir), yna y bydd edifarhau (a 
diod yn hytrach gan ei gwanwyn 
byrlymus a ef, nid dynion, wedi ei 
fesur allan). 

29) Dywedodd Iesu, Os y cnawd (is-
lefel i'r ysgrythurau) i fodolaeth 
oherwydd ysbryd (hynny yw y lefel 
uwch, ysbrydol sydd wedi'i fynegi yn 
y lefel is, corfforol), mae'n 
rhyfedd . Ond os ysbryd (lefel uwch 
ystyr, drwy gyfrwng y sanctaidd, ethol 
plant) i fodolaeth oherwydd y 
corff (ganed y fenyw, neu y cnawd a 
gwaed, atgynhyrchu ar ôl, is, fleshly 
ystyr yr ysgrythurau), rhyfedd o 
ryfeddodau. Yn wir, yr wyf yn 
rhyfeddu sut y cyfoeth mawr (ystyr 
lefel uwch o yr ysgrythurau) wedi 
gwneud ei gartref (sydd wedi'i fynegi 



ei hun) mewn tlodi hwn (ystyr lefel is 
o ysgrythurau y). 

30) Dywedodd Iesu, lle ceir tri 
duwiau (fel Duw hen, newydd, a'r 
testamentau apocryffaidd), maent yn 
duwiau (Iesu wedi dod iddynt). Lle 
mae dau (Testamentau; y 
Cristnogion) neu un (Destament; yr 
Iddewon),Yr wyf yn gydag ef (Hyd at 
ddiwedd yr oed). (Y 3 yn y darpar, y 2 
Mae Cristnogion yr un tŷ; ac yr 
Iddewon, y 1 a Ty arall) godi y 
garreg (Elevate y Testament 
wrthodwyd), ac yno Cewch weld 
fy (conglfaen)cleave y coed (gofyn am 
y lefel uwch yn y Testament 
newydd), ac mae fy (Mae'r Logos) ac. 

31) Iesu a ddywedodd, derbynnir nad 
oes proffwyd yn y pentref ei hun (Iesu 
nid derbynnir gan yr Iddewon);Mae 



unrhyw feddyg yn cau'n rhai gwyr 
sydd iddo (Ni ellir Iesu yn gwella 
Cristnogion eu unbelief). 

32) Iesu a ddywedodd, A Dinas (y 
Jerwsalem newydd) yn cael eu 
hadeiladu ar fynydd uchel (Judeo-
Cristnogaeth) a cyfnerthedig (amser 
gan gair Duw) ni all syrthio (bydd y 
giatiau uffern ni fydd drechaf yn ei 
erbyn) nac y gellir ei chuddio. (Bydd y 
byd i gyd yn gweld it.) 

33) Iesu a ddywedodd, glywch (ystyr 
lefel is) ag un o'r eich clustiau, [ond un 
arall (sy'n deall y lefel uwch) ydych 
wedi cau.] bregethu gan eich housetops 
hyn a glywch yn eich clust un (y sydd 
wedi'u dysgu o'r blaen; y coed 2, neu 
gofeb) {(As well as) yn y 
llall (ysbrydol) clust (a oedd wedi'i 
ddysgu yn gyntaf ac ailddarganfod; y 



coed 3).} ar gyfer unrhyw un Mae golau 
lamp (y gair o Dduw Salm 119:105) ac 
yn ei roi (Y gair) o dan lestr, ac nid yw 
ei eiriau ef (Y gair) mewn man 
cudd, (wedi golygu y gair Apocrypha i 
ffwrdd a cudd) ond yn hytrach mae ef 
yn gosod ei stondin lamp (datgan 
lawer iddo yn yr Eglwys, datguddiad 
1:20) fel bod pawb sy'n mynd i (Y 
Deyrnas) a gadael (Y Deyrnas) Bydd 
gweld golau ei (sydd yn yr ystyr lefel 
uwch a geir mewn gair Duw). 

34) Iesu a ddywedodd, os dyn 
dall (Iddewon ffug â'u delwedd anwir, 
neu Canon) dyn dall yn 
arwain (Cristnogion ffug, mae sy'n 
defnyddio'r dacteg hon fel rheswm i 
lofruddiaeth y proffwydi ac alltud 
Apostles fel y gallant gymryd dros yr 
Eglwys)maent ill dau yn syrthio i 



bydew (peryglon o weld mai dim ond 
y lefel is; felly cymerir caethiwed caeth 
a rhaid lladd rhai sy'n lladd â cleddyf y 
gair Duw yn ddiweddarach gyda yr 
un cleddyf y gair Duw). 

35) Dywedodd Iesu, nad yw'n bosibl i 
unrhyw un ymuno tŷ yn ddyn cryf (y 
Tŷ Duw o dan reolaeth y Satan) a gan 
rym ei gymryd (ar ddiwedd 
diwrnod) oni bai ei fod yn clymu ei 
ddwylo (adeiladu achos yn erbyn iddo 
am 2,000 o flynyddoedd); yna bydd 
yn (Yn gallu) ransack (Datgelu 
troseddau) ei dŷ (Y gweithredoedd 
ffug crefydd, yn ogystal â celwydd y 
maent yn eu seilio ar ddatgelu). 

36) Iesu a ddywedodd, Peidiwch â 
phoeni gan dawn (datgeliad 
cychwynnol y dirgelion a bysellau yn 
yr Eglwys gynnar) i cyfnos (gelu 



dilynol a llethu y dirgelion a'r 
allweddi) ac oddi wrth iddi nosi (adeg 
y llethu) i dawn (y 7fed Mileniwm, pan 
gyfyd seren y bore yn ein calonnau) am 
[pa fwyd] (ysgrythurau) [bydd] rydych 
yn ei fwyta (derbyn) , [neu] Pa [dillad] 
chi bydd yn gwisgo (eich enwad 
penodol). [ydych yn llawer] well na 
[flodau'r lili] (Elite y byd, sydd yn y 
maes), a [] cerdyn nac sbin (Am 
Deyrnas Duw) . Ac ar gyfer eich rhan, 
beth [bydd eich gwisgo] pan fydd 
gennych unrhyw ddillad? (Bydd 
unrhyw grefydd yn mynd â chi 
oherwydd mae ichi ochri gyda y 
proffwydi yn eu herbyn) a fyddai'n 
ychwanegu at eich statws? (Yn eich 
arwain i eich gwir natur — fel roedd 
Iesu, Moses a Elijah ystod y 
transfiguration) ef a bydd yn rhoi chi 



eich(Gwir) dillad (Y chyfiawnder i 
Saint; Swydd 29:14, datguddiad 19:8). 

37) Dywedodd ei disciples, pan bydd 
ydych (Y gair byw) wedi dod yn 
datgelu i ni a pryd cawn weld chi? Iesu 
a ddywedodd, pan mae fyddwch 
disrobe (yn gadael y sefydliad 
crefyddol) heb fod yn gywilydd ac yn 
manteisio ar eich dillad (enwadau, 
gwahaniaethau) a'u gosod o dan eich 
traed fel plant bach (Ethol y) a sathru 
arnynt (eu gwrthod, taflu pysgod bach 
ôl i'r môr), yna [gwelwch] mab byw 
un (ac felly yn debyg iddo ef, ar gyfer 
pan welwn y mab gwelwn iddo, ac yn 
gweld ef, yn dod gan ei fod 
yn), a (felly) ni fydd yn ofn (am ei fod 
yn berffaith cariad, sydd yn taflu allan 
holl ofn; 1 John 4:18). 



38) Dywedodd Iesu, lawer gwaith wedi 
ichi a ddymunir i glywed (ysbrydol ag 
y glust, ysbrydol) Mae'r geiriau hyn 
sy'n dweud yr ydych, a ydych wedi 
unrhyw un arall i'w clywed gan (fel yn 
y llyfr hwn). Bydd diwrnod (y 2 
diwrnod ysbrydol, neu 2,000 o 
flynyddoedd) pan fyddwch yn edrych i 
mi (chwilio am ystyr fy, neu Logos) a 
bydd ni ddod o hyd i mi (ystyr y 
geiriau hyn). 

39) Iesu a ddywedodd, y Pharisees a'r 
Ysgrifenyddion y (ac yn ddiweddarach, 
infiltrators Eglwys cynnar) wedi 
cymryd allweddi gwybodaeth (o ystyr 
lefel uwch; gweler hefyd Luke 
11:52). ac eu cuddio (Tu ôl y cloeon 
fleshly delweddau byd) . Nad ydynt eu 
hunain wedi (gan wybodaeth hyn 
allweddi i'r Deyrnas), nac ychwaith 



wedi caniatáu iddynt Nodwch y rhai 
sydd yn dymuno (gweld fel y maent yn 
gweld y golau o fewn delweddau 
hynny ac yn eu hatal, gan blaspheming 
yr ysbryd sanctaidd). Ydych, fodd 
bynnag, fod mor ddoeth fel 
serpents (Ysgrifenyddion a Pharisees 
Matthew 23:33, 12:34, ati,) ac mor 
ddiniwed fel doves (Y darpar). 

40) Iesu a 
ddywedodd, winwydden (ffug 
Eglwys) plannwyd y tu allan y 
tad (gwybodaeth y dirgel), ond yn 
ansicr, (Rooted yn y dysgeidiaethau o'r 
dynion) bydd yn tynnu gan ei 
gwreiddiau ac yn dinistrio. (Gan Iesu, 
y wir winwydden John 15:1) 

41) Iesu yn dweud, pwy bynnag sydd â 
rhywbeth yn ei law (y cyfoeth gwir, 
afael ar y cysyniad hwn) bydd yn 



derbyn mwy (allweddi, datguddiadau, 
mewnwelediad, pŵer), a phwy bynnag 
sydd â dim (tlodi, neu na dealltwriaeth 
ar y cysyniad hwn) fydd yn cael eu 
hamddifadu o hyd yn oed ychydig 
ganddo (pŵer dros amser, pŵer dros yr 
Eglwys). 

42) Dywedodd Iesu, yn dod 
heibio. (Cyflym o'r byd--adnod 27; dod 
yn unigol, ati) 

43) disciples ei ddweud wrtho, pwy 
ydych chi, y dylai ddweud y pethau 
hyn i ni? < Dywedodd Iesu iddyn nhw, 
> nid chi wneud wireddu'r pwy ydw 
o'r hyn a ddywedaf wrthych (o goeden, 
neu hen destament ysgrythurau), ond 
eich (Disciples, Cristnogion 
cynnar) wedi dod fel yr Iddewon, am 
eu bod (naill ai) yn caru y goeden (Y 
ysgrythurau) a casineb ei 



ffrwythau (hyn a ddaeth ymlaen, sef 
Iesu a gwybodaeth y dirgelion) neu 
caru ffrwythau (Iesu y dirgelion) a 
casineb y goeden (yr ysgrythurau y 
pethau hyn ymlaen). 

44) Dywedodd Iesu, pwy bynnag a 
blasphemes erbyn y tad (Era hen 
destament ac ysgrythurau) maddau, a 
blasphemes bwy bynnag erbyn y 
mab (Era Testament newydd ac 
ysgrythurau) maddau, ond pwy 
bynnag a blasphemes erbyn yr ysbryd 
sanctaidd (sydd yn ein harwain i 
dealltwriaeth briodol o'r hen 
destament a'r Testament newydd, gan 
ddatgelu y 3ydd destament) bydd ni 
maddau naill ai ar y ddaear (bydd y 
ddadl a gawsant yn eu herbyn yn 
anorchfygol) neu yn y nefoedd (y 



ysbrydol ddadl yn eu herbyn yn 
anorchfygol). 

45) Iesu a 
ddywedodd, grawnwin (ffrwyth o 
Gristnogaeth a'r Testament 
newydd) heb eu cynaeafu o 
thorns (Cristnogion, pan fyddant yn 
worldly a chyfoethog), nac ychwaith yn 
ffigys (ffrwyth Iddewiaeth ac yr hen 
destament) a gasglwyd oddi ar 
ysgall (Iddewon ffug: Synagog Satan), 
yn lle ydynt yn cynhyrchu 
ffrwythau (cynnyrch 
ysgrythurol). Mae'r dyn da yn dwyn 
ymlaen o dda gan ei storehouse (Mae 
ei galon yn ei arwain i ffrwythau 
da) daw ddyn drwg blaen pethau drwg 
gan ei storehouse drwg, y mae yn ei 
galon, ac yn dweud pethau drwg (Ei 
ffrwythau drwg). Ar gyfer allan o 



helaethrwydd y galon mae'n dod â 
blaen pethau drwg(Sy'n atal pobl rhag 
cydnabod y dirgel). 

46) Dywedodd Iesu, ymhlith y rhai a 
anwyd o fenywod (Adam ar ôl gellid 
dweud eu bod wedi'u geni eilwaith, 
drwy gyfrwng noswyl y tramgwyddiad 
ac ei gydweithrediad dilynol y 
cnawd), gan Adam tan John y 
Bedyddwyr, nad oes neb mor 
uwchraddol i John y Bedyddwyr y 
dylid gostwng ei lygaid na (cyn 
iddo). Ac eto, yr wyf wedi dweud Mae 
pa un ohonoch chi yn dod yn 
blentyn (un o y darpar) bydd bod yn 
gyfarwydd ag y Deyrnas (fel John y 
Bedyddwyr oedd) a bydd yn dod yn 
rhagori ar John (oherwydd y tro hwn, 
bydd iddynt lwyddo mewn 
gwirionedd). 



47) Iesu wedi dweud, mae'n amhosibl i 
ddyn mount dau 
geffyl (teyrnasoedd) neu ymestyn 
blaen llong dau (ymladd o blaid ac 
yn erbyn pob ochr) ac mae'n amhosibl i 
was (ethol un) i wasanaethu dau 
feistr (Duw a Satan); fel arall bydd yn 
anrhydedd honno yr un ac yn trin 
eraill yn ddirmygus. Nid oes dyn 
diodydd gwin hen (Hen 
dysgeidiaethau) ac ar unwaith yn 
dymuno yfed gwin 
newydd (dysgeidiaethau). Newydd a 
gwin(Addysgu) nid yw'r ar hen 
wineskins (Myfyrwyr, o ddilynwyr) , 
rhag ofn iddynt fyrstio; ac nid yw gwin 
hen(Addysgu) rhoi mewn wineskin 
newydd (Myfyriwr), rhag ofn ei 
ddifetha (Fel yr hen, oedd cysyniad y 
Canon ffug i Gristnogion 



cynnar) . Ardal hen (addysgu) nid yw 
gwnïo ar ddilledyn 
newydd (crefydd), oherwydd byddai 
deigryn yn arwain (mewn crefydd 
newydd). 

48) Iesu wedi dweud, Os oes 
dau (wineskins hen a newydd) wneud 
heddwch â'i gilydd yn y ty hwn un (o 
Dduw), byddant yn dweud i'r 
mynydd (y system byd; sefydliad 
crefyddol), 'yn symud i ffwrdd', a bydd 
yn symud i ffwrdd. 

49) Dywedodd Iesu, , ac yn Bendigaid 
neu y darpar, am (fod ar wahân i 
sefydliad crefyddol) byddwch 
yn (drwy eich labors) yn canfod y 
Deyrnas. Ar gyfer yr ydych yn 
ei (Rydym yn seilio ein dealltwriaeth o 
Gristnogaeth gynnar), ac 



iddo (addysgu gwreiddiol) byddwch 
yn dychwelyd. 

50) Dywedodd Iesu, Os eu (Iddewon a 
Christnogion) ddweud wrthych (Y 
ethol), 'lle oedd chi'n dod?', yn dweud 
wrthynt, ' daethom o'r goleuni (lefel 
uwch o'r gair), y lle lle y golau (ystyr 
ysbrydol) ddod i fodolaeth ar ohono'i 
hun a sefydlwyd [ei hun] a daeth yn 
amlwg drwy eu delwedd (ystyron is, 
corfforol). ' os maent yn dweud i chi, ' a 
yw'n chi?', yn dweud, ' yr ydym yn ei 
blant (Rydym yn dwyn ymlaen o 
hynny, er mwyn gorffen beth oedd ar 
ôl i ni wneud), ydym yn darpar byw 
tad.' os byddant yn gofyn ichi, 'beth 
yw'r arwydd eich tad yn chi?', yn 
dweud, 'mae'n symud a repose.' (I 
Lafur a chael bywyd drwyddo. Pan 
ydym yn rheol, yna bydd orffwys. Mae 



ein bod o'r diwedd wedi ymadfer y 
gwir yn golygu cymryd dros y byd ac 
yn gorffwys ar y gair Duw.) 

51) Dywedodd ei disciples iddo, pryd y 
daw y repose y marw (yr Iddewon a 
Christnogion) , a pryd y daw y byd 
newydd? Dywedodd iddynt, Beth 
ydych yn ei edrych ymlaen at (Sy'n 
addysgu a oedd ar y dechrau)eisoes 
wedi dod, (Addysgu Judeo Christian 
gwreiddiol) ond chi (Oherwydd yr 
allweddi oedd cymryd ac yn 
gudd) ddim yn adnabod TG. 

52) Dywedodd ei disciples iddo, 
siaradodd proffwydi pedwar ar hugain 
yn Israel, mae'r (y 24 o lyfrau y Canon 
Hebraeg, a fabwysiadwyd yn 
ddiweddarach gan y Phrotestaniaid) a 
phob un ohonynt yn siarad yn 
eich. (Addysgu Cristnogol 



traddodiadol; y byddai gwybod Iesu 
drwy y Canon.) (Y byw gair Duw, sy'n 
yw nad ydynt yn destun y meirw, neu 
Cristnogion ac Iddewon ffug) a 
ddywedodd iddynt, yr ydych wedi 
anghofio'r un sy'n byw yn eich 
presenoldeb (fod gair Duw yn 
defnyddio llyfrau y tu allan i'r 
Canon) ac wedi siarad (yn unig) 
o (pa) y meirw (yr Iddewon ffug a 
Cristnogion wedi dweud). 

53) Dywedodd disciples iddo, ei yn 
enwaedu (corfforol) yn fuddiol ai 
peidio? Dywedodd iddynt, pe bai'n 
fanteisiol, eu tad (y goleuni o fewn 
delwedd y cnawd) byddai beget iddynt 
circumcised eisoes (yn y cnawd) gan 
eu (Fleshly) mam (corfforol, wyneb-
lefel addysgu, traddodiadau, ati). Yn 
hytrach, wedi dod yn enwaedu wir yn 



ysbryd (Dros broses o amser) llwyr 
proffidiol (Y gallwn bellach yn 
uwchlaw addysgu fleshly). 

54) Iesu a ddywedodd, Gwyn eu byd y 
tlodion (Yn yr ysbryd, sydd wedi eu 
hamddifadu o'r cyfoeth o ysbryd), am 
Deyrnas nefoedd yn eich un 
chi. (Adfer yr allweddi a 
mewnwelediad lefel uwch). 

55) Iesu dweud, nid yw pwy bynnag 
casineb ei dad a'i fam (traddodiadau 
Iddewig (neu Cristnogol), sefydliadau, 
ati) na all fod yn ddisgybl i mi i'w (ers 
Mae traddodiadau eu hatal rhag 
derbyn yr ysgrythurau sydd wedi'i 
wahardd sydd mor amlwg oedd yr 
ysgrifenwyr Beiblaidd yn derbyn) a 
phwy bynnag nid casineb ei brodyr a 
chwiorydd (Cymrawd Cristnogion ac 
Iddewon brodyr a chwiorydd) a 



manteisio ar ei draws (nodyn : hyn yn 
fras yn y canol. Yn y llawysgrif, yn 
symbol o'r enw staurogram, y mae 
unrhyw un byth yn dweud wrthych am 
yma. Gallwch chwilio amdano ar y 
rhyngrwyd. Os ydych yn darllen y llyfr 
fel pe bai'n rhyw fath o colfach, darllen 
114, gyda y prologue, 113 gydag adnod 
2, ati, fe welwch eu bod gohebiaeth 
canfyddadwy holl ffordd i'r 
canolbwynt hwn yn bodoli. Nid yw'n 
dilyn ein versification union, ond mae 
yno...) yn fy ffordd (gan dderbyn y 
llyfrau a derbyniodd ef ac awduron 
newydd a hen destament) ni fydd yn 
deilwng o mi (Iesu mewn gwirionedd 
yn dod yn eich ac adfer chi eich statws 
priodol). 

56) Iesu a ddywedodd, pwy bynnag 
sydd wedi dod i ddeall y byd (a sut 



mae'n cuddio ysbrydol tu ôl ffasâd 
fleshly) wedi canfod baglu dros ei 
eiriau (yn unig) (traddodiad; tlodi; y 
gair heb syniad ysbrydol), a phwy 
bynnag wedi baglu dros ei eiriau (y 
delweddau worldly gwasanaethu 
swyddogaeth hon) yn rhagori ar y 
byd (nad ydynt yn destun ei rhithdyb). 

57) Dywedodd Iesu, yn y Deyrnas y tad 
fel dyn yr oedd ganddo [da] hadau (y 
gair). Ei gelyn (Satan a ei bobl, y 
Judases) Daeth gan nos (Oedran 
tywyllwch hwn 2,000 y flwyddyn) a 
hau chwyn (Dysgeidiaethau ffug, 
athrawon) ymhlith yr had da (Gair 
Duw). Nid oedd y dyn (Duw) yn 
caniatáu iddynt (Yr angylion) i tynnu i 
fyny y chwyn (Gan ddatgelu'r gwir cyn 
i 2,000 o flynyddoedd hyd); Dywedodd 
iddynt, ' Mae arnaf ofn bod eich fynd 



yn bwriadu tynnu i fyny y 
chwyn (Anwir, lefel is 
dysgeidiaethau) ac yn tynnu i fyny y 
gwenith(Ffrwythau) ynghyd â hwy.' (ac 
ers Roedd Doeddwn i ddim, mae 
gennym y llyfr hwn mae hynny yn 
profi erbyn iddynt yn ein hamser) am 
ar y diwrnod ar ôl y cynhaeaf y (Y 7fed 
dydd, neu Mileniwm) y 
chwyn(Athrawiaethau'r ffug) bydd yn 
amlwg i'w gweld, a bydd gael eu tynnu 
i (Allan o eglwysi a synagogau) a 
llosgi (Pan y mae y tân yn dangos, a'r 
cleddyf; y Testament 3ydd--a rhyfel-
rhwng y 2 a 3-seibiannau testamentau 
allan). 

58) Dywedodd Iesu, bendithio yn y 
dyn sydd wedi dioddef (gan y 2,000 
mlynedd o addysgu ffug) ac (wedi 
goresgyn y byd) yn dod o hyd i 



fywyd (allweddi; golau addysgu lefel 
uwch). 

59) Dywedodd Iesu, wrando ar y byw 
un tra byddwch yn fyw (cyn y mae y 
infiltrators yn lladrata arnoch chi o 
ddirgelwch a gynhwysir o fewn 
eich), rhag ofn y byddwch yn 
marw (gael ei destun dysgeidiaethau 
meirw) a gofyn am ei weld yn (byw 
un) ac yn gallu i wneud hynny. (Y 
bysellau a byddai hynny'n caniatáu i 
chi wedi eu cymryd i ffwrdd a'u 
cuddio.) 

60) < gwelsant > a Samariad (rhai o'r 
Canon bach a cyfyngedig) cario oen ar 
ei ffordd i Judea. Dywedodd wrth ei 
disciples, (pam yw) dyn hwnnw (cario) 
yr oen (Cristnogaeth) o 
gwmpas? Dywedodd iddo ef, fel y caiff 
ei ladd ef (â dysgeidiaethau eu 



hunain) ac yn ei fwyta (ddarllen yn eu 
ffordd eu hunain). Dywedodd iddynt, 
er ei bod yn fyw (Yn gallu eu newid a'u 
dwyn yn fyw) ni bydd ef yn 
bwyta (Derbyn darllen) iddo, ond dim 
ond pan ei fod wedi ei ladd (Â 
dysgeidiaethau ei hun) ac 
mae'n (Gair) wedi dod yn baglu dros ei 
eiriau (Rhan y corpws o ysgrythurau 
yn unig, heb ysbryd a bywyd) . A 
ddywedasant wrtho, ni allwn wneud 
hynny (amgyffred y gair byw) fel 
arall. Dywedodd iddynt, hefyd, 
edrychwch am le i chi eich hun o fewn 
y repose (yr amser rhwng colli ac 
adennill y dirgel), rhag ofn i 
chi (Testament newydd, a apocryffaidd 
awduron Testament newydd,) yn dod 
yn baglu dros ei eiriau (Stripped eich 



ystyron uwch) a bwyta (derbyn ar lefel 
eu dealltwriaeth wedi marw). 

61) Iesu ddywedodd, dwy (math) fydd 
yn gyfrifol (fforffedu'r 2,000 y 
flwyddyn) ar wely (Yr Eglwys) yr 
un (pwy fydd ddim yn ddisgybl 
i'w) yn marw, a'r llall (bydd fel Salome 
yn dod yn ddisgybl i'w a) bydd 
byw (adennill y dirgel). Salome (mam 
James a John; darllen marc 15:40 ochr 
yn ochr â Matthew 27:56) a ddywedodd 
wrtho, pwy ydych, dyn, byddwch chi, 
fel er i'r un (y hoelio'u, yn hytrach na 
rhai sydd yn rhannu'r gair Duw) wedi 
llunio ar fy soffa (lle mae hi'n ei 
fwyta) a bwyta o 'm Tabl? Dywedodd 
Iesu wrthi, yr wyf ef sy'n bodoli eisoes 
gan y hoelio'u. Cefais (i fwyta) rhai o'r 
pethau fy nhad (oddi wrth ei 
gyflwyno). < Dywedodd Salome >, yr 



wyf yn eich gwefusau. (Yr wyf yn 
derbyn yr hyn yr ydych yn ei derbyn) < 
Dywedodd Iesu wrthi, > felly 
dywedaf, os yw'n < hoelio'u >, (derbyn 
popeth yn yr ysgrythurau, hyd yn oed 
y rheini sy'n cyfeirio at llyfrau y tu 
allan i'r Canon) bydd ef yn llawn 
golau, (ac felly yn byw) ond os 
rhennir, (Nid yw derbyn pob bod 
Iesu yn ei fwyta, neu yn derbyn) bydd 
ef yn llawn tywyllwch (marw). 

62) Dywedodd Iesu, i [sydd yn deilwng 
o fy] dirgelion (sy'n Lafur, ceisio, 
gofynnwch a curo mewn ysbryd a 
gwirionedd a dod o hyd i fywyd) y 
dywedaf fy dirgelion. (Rhowch y 
bysellau datod y dirgelion 
hyn)Peidiwch â gadael eich llaw 
chwith (Y rhai nad ydyn nhw'n 
gwybod hyn allweddi) gwybod pa dde 



eich (Y rhai oedd yn gwybod pwy a 
rhai daw sydd yn gwybod) yn ei 
wneud. 

63) Iesu a ddywedodd, yr oedd yn 
ddyn cyfoethog (y infiltrators yr 
Eglwys) sydd wedi cael llawer o 
arian (y cyfoeth gwir, neu allweddi 
gwybodaeth). Dywedodd, ' byddaf yn 
rhoi fy arian i ddefnyddio (cuddio hyn 
allweddi a'u disodli gyda fy hun 
addysgu) fel y gall fy hau, ELWa, 
planhigion, (at ddibenion hunanol fy 
hun) a llenwi fy (eu 
hunain) yn cynhyrchu storehouse â (ar 
gyfer fy hunain pŵer a gogoniant ac 
ennill) gyda'r canlyniad yr 
wyf bydd (cymryd y Deyrnas gan Brad 
felly) nid oes dim. O'r fath yn ei 
fwriadau, ond bod un noson (oedran 
2,000 y flwyddyn) bu farw (roedd ei 



hun wedi colli allweddi i y 
gwir). Gadewch iddo mae clustiau 
sy'n (Ddwy lefel o 
ddealltwriaeth) glywed. 

64) Iesu a ddywedodd, dyn A wedi 
derbyn ymwelwyr. A pan baratowyd 
ganddo y cinio (gwledd y gair 
tragwyddol Duw)anfonodd ei was (y 
proffwydi) gwahodd gwesteion 
i (gredinwyr). Aeth i'r un 
cyntaf(Infiltrators yr Eglwys gynnar) ac 
a ddywedodd wrtho, mae fy Meistr yn 
gwahodd chi.' dywedodd, ' Mae gennyf 
hawliadau yn erbyn rhai 
masnachwyr (Iddewon ffug-sydd wedi 
cuddio y bysellau--adnod 39; Luke 
11:52). Maent yn dod i mi heno (Fel y 
dydd, neu amser o ddeall pylu i 
ffwrdd). Rhaid imi fynd a rhoi iddynt 
fy rheolau (Dynwared eu ffyrdd, fel y 



gallai yn elwa fel y 
gwnaethant). gofynnaf i gael eu 
hesgusodi rhag y cinio.' (Ni fyddaf yn 
derbyn pob un o'r ysgrythurau 
hyn) aeth i un arall (Yr Eglwys yn fuan 
ar ôl ei gymryd drosodd y) a 
dywedodd, 'fy Meistr wedi gwahodd 
chi.' meddai wrtho, ' dim ond wedi 
prynu tŷ (Sefydlwyd eglwys) ac yr wyf 
yn ofynnol ar gyfer y diwrnod. (Fel y 
laborers dydd a phob un yn cael 
denariws) Ni bydd gennyf unrhyw 
amser sbâr.' (Mae fy ngwaith yn 
bwysicach) aeth i un arall (Y 
Phrotestaniaid) a ddywedodd wrtho, 
'Mae fy Meistr yn eich 
gwahodd.' Dywedodd iddo ef, ' Mae fy 
ffrind yn mynd i briodi, (Swper 
priodas yr oen) ac yr wyf yn paratoi y 
wledd. (Fydd y Canon fel y sefydlais 



y) Ni fyddaf yn gallu dod. (Am fod 
eich wledd yn golygu mwy nag 
addysgu neu yn derbyn gair 
Duw) gofynnaf i esgusodi o swper 
yr.(Gwrthodaf eich bwyd, eich 
ysgrythurau) ' Aeth i un arall (Y 
Cristnogion ar ddiwedd oedran 2,000 y 
flwyddyn) ac a ddywedodd wrtho, mae 
fy Meistr yn gwahodd chi. (I fwyta, 
neu dderbyn y llyfrau i gyd fel y mae y 
proffwydi wedi) ' Meddai wrtho, ' dim 
ond wedi prynu fferm, (Rwy'n gwbl 
buddsoddais erbyn hyn)ac rwyf ar fy 
ffordd i gasglu rhent. (Mae'n amser i 
mi i arian parod-i-mewn ar fy defaid 
Mae nad oes ganddynt ddim arall 
bellach i yn credu mewn ond mi) Ni 
bydd yn gallu dod. Gofynnaf i 
esgusodi (gwrthodaf ysgrythurau 
hyn). ' Y gwas (Y 



proffwydi) ddychwelyd a dweud wrth 
ei Meistr, ' rhai y dywedodd eich 
gwahodd i'r cinio (Y sefydliad 
crefyddol Cristnogol) wedi gofyn i 
esgusodi.' dywedodd y Meistr wrth ei 
was, ' ewch y tu allan i (o'r sefydliad 
crefyddol) y strydoedd (Puteiniaid y 
Gentiles, y dorf, a treth-casglwyr-fel yn 
gyntaf gyda yr Iddewon) a'i 
ddychwelyd rheini yr ydych yn 
digwydd i gwrdd, (Neb-da neu drwg; 
chi, mi, pwy bynnag) fel y maent 
efallai fwyta.' (Derbyn y geiriau yn 
cael eu datgelu yn wledd gair 
Duw) Dynion a 
masnachwyr (Arweinwyr crefyddol, 
gweler datguddiad 13:17) ni fydd yn 
ymrwymo (O ddewis) y lleoedd o fy 
nhad. 



65) meddai, yr oedd yn ddyn 
da (Duw) a oedd yn berchen 
Gwinllan (Yr Eglwys). Roedd ganddo 
ei brydlesu (gan ddisgwyl elw) i 
ffermwyr tenant (arweinyddiaeth 
Eglwys) fel bod modd iddynt weithio 
ei ac ef allai gasglu'r cynnyrch oddi 
wrthynt. (Er yr oeddent mewn 
gwirionedd am eu hunain--adnod 
63) anfonodd ei was(Y fulness o 
ysgrythurau y) fel y gallai tenantiaid 
roi iddo y cynnyrch (Mae ffrwythau, 
dirgelion, cynnydd) y winllan (Yr 
Eglwys). Achubodd ei was iddynt (Y 
proffwydi) a rhawd iddo (Iddynt), ond 
holl ladd ef (Lladd a bwyta). y gwas yn 
mynd yn ôl a dywedodd wrth ei 
feistr. Y Meistr yn dweud, ' efallai < 
maent > (Yr Eglwys cyn y diwygiad 
Protestannaidd) nid oedd cydnabod < 



ef >.' (Yr ysgrythurau) anfonodd was 
arall. (Â dyroddi cymeradwyaeth yr 
Apocrypha) Curodd y tenantiaid (Cam-
drin ar lafar) hwn un (Llyfrau hyn) yn 
ogystal. Yna y perchennog (Duw y 
tad) anfon ei fab (yn ei ail dod) a 
dweud, 'efallai byddan nhw'n dangos 
parch i fy mab.'(Pan mae ei fod yn 
datgelu ei hun drwy'r ysgrythurau y a 
y darpar) oherwydd y 
tenantiaid (Arweinwyr yr Eglwys) yn 
gwybod mai ef oedd etifedd i y 
winllan, (Tua i ddychwelyd) maent yn 
yr ymafaelir ynddo ef ac yn ei ladd 
ef (Gwadu iddo y 3ydd tro, fel y 
gwnaeth Peter). Gadewch iddo mae 
clustiau sy'n (Adeg y diwedd)glywed. 

66) Iesu a ddywedodd, dangos i mi y 
garreg (dyst) a adeiladwyr 
y (arweinwyr Iddewig a 



Christnogol) wedi gwrthod. Mai un yw 
conglfaen (carreg allweddol, neu dyst). 

67) Dywedodd Iesu, pwy bynnag sy'n 
credu bod y cyfan a (y cyfan cyfrol o 
ysgrifau Duw) ei hun yn 
ddiffygiol (Iddewon a 
Christnogion) (ei hun) yn hollol 
ddiffygiol. (Rhanedig; 2, 1) 

68) Iesu a ddywedodd, Gwyn eu byd 
chi pan ydych yn casáu ac yn 
herlid (gan Cristnogion ac Iddewon fel 
y'i gelwir). Ble bynnag y byddwch 
wedi'u herlid (yn eich credoau a 
dealltwriaeth lefel uwch) maent yn 
dod o hyd i unrhyw le (sail ar ei gyfer). 

69) Iesu a ddywedodd, Gwyn eu byd 
nhw sydd wedi eu herlid o fewn eu 
hunain (wedi'i ddadansoddi i ffwrdd 
o'r dysgeidiaethau ffug). Hwy sydd yn 



wir wedi dod i adnabod y tad (Nid yw 
cael dweud pa gnawd a gwaed, ond y 
tad). Gwyn eu byd y newynog, (Ar 
gyfer y wledd o gair Duw) ar gyfer y 
bol o ef sydd yn dymuno (I wybod y 
gwir, y bysellau) bydd yn llenwi (Gyda 
gwybodaeth y dirgel). 

70) Iesu a ddywedodd, Os ydych yn 
dwyn ymlaen beth sydd o fewn 
eich, (Contained o fewn yr 
ysgrythurau) Beth ydych yn ei ddwyn 
ymlaen (dirgelwch yr ystyr lefel 
uwch) bydd arbed i chi. Os (o'u 
gwirfodd) na wnewch roi blaen beth 
sydd o fewn eich, (allweddi, dirgelwch, 
ystyr lefel uwch) Beth ydych nid yn 
cyflwyno ymlaen (Gan yr 
ysgrythurau) bydd yn dinistrio 
chi (gan gadw eich gaeth i fyny yn yr 
ystyr arwynebol). 



71) Dywedodd Iesu, bydd yn dinistrio 
[hyn] Tŷ, (hen Jerwsalem; Iddewiaeth a 
Christnogaeth; y winwydden a 
blannwyd ar wahân i'r tad) a fydd 
unrhyw un yn gallu ailadeiladu 
ei (oherwydd bydd y celwyddau a 
adeiladwyd eu tŷ ar fod yn agored 
mewn amser). 

72) [Meddai dyn (arweinydd 
crefyddol) ] iddo ef, yn dweud wrth fy 
mrodyr (Cymrawd Cristnogion ac 
Iddewon) i rannu'r heiddo fy nhad (yr 
ysgrythurau, cynulleidfaoedd) gyda 
mi. Dywedodd iddo ef, O ddyn, sydd 
wedi gwneud imi rhannwr (fel y mae y 
dyn hwn)? Trodd at ei disciples (Y rhai 
a wyddai sydd ddirgelwch yr 
ysgrythurau hoelio'u) a ddywedodd 
iddynt, nid wyf yn rhannwr, yr wyf 
yn? (Ystyr y gwyddant nad oes ond un 



gwir addysgu; pysgod mawr, defaid, 
ati.) 

73) Dywedodd Iesu, y cynhaeaf (o 
ffrwythau gair Duw) yn wych ond y 
laborers (Ethol y) yn ychydig. Yn gwbl 
yr Arglwydd, felly, i anfon laborers at 
y cynhaeaf. 

74) a ddywedodd, O Arglwydd, nid oes 
llawer o amgylch y cafn yfed, (y 
Canon; neu bod sy'n cynnwys dŵr, neu 
gair) , ond nid oes dim yn y Gist. (Eu 
ffocws ar y gist, neu'r Canon, ac felly 
ni allwn dynnu sylw at unrhyw ddŵr, 
neu gair o'r it.) 

75) Iesu ddywedodd, llawer yn sefyll 
wrth y drws, (Y gair, John 10:9) ond 
mae'n y neu (nad ydynt yn cytuno â 
llawer) a bydd yn mynd i'r Siambr 



priodas (oherwydd eu bod yn gweld 
pethau ar wahân i'r traddodiad). 

76) Dywedodd Iesu, yn y Deyrnas y tad 
fel masnachwr (arweinydd 
crefyddol) sydd wedi cael llwyth o 
nwyddau (ei thraddodiadau) ac sydd 
wedi darganfod pearl (carreg a dyst-
sy'n ffurflenni anweledig a ffurf 
cosi). Masnachwr hwnnw (Arweinydd 
crefyddol) Roedd craff (Fel y pysgotwr 
ddoeth--adnod 8). Fe werthodd y 
nwyddau (Traddodiad ddiwerth) a 
brynodd y Perlog (Dirgelwch di-ball a 
pharhaol) unig (Ar wahân i'r 
traddodiad) ei hun. Hefyd, ceisiwch ei 
drysor di-ball a pharhaus (cudd) (Pearl, 
mae y perthynas dylanwad hwnnw'n 
parhau hyd yn oed i ein hamser) lle 
nad oes Gwyfyn (yr Eglwys gynnar, 
sy'n bwyta hadau, neu gair) daw ger i 



devour a oes llyngyr (Y Phrotestaniaid, 
roedd sy'n israddio yr 
Apocrypha) dinistrio. 

77) Iesu a ddywedodd, myfi sydd 
gennyf y goleuni sydd yn uwch eu 
holl (Luminaries y byd hwn). Mae'n 
wyf pwy wyf pob . O mi oedd pob dod 
ymlaen, a-unto mi (ar ddiwedd 
amser) gwnaeth pob 
ymestyn. Rhaniad (dirnad y lefelau 
ysbrydol a chorfforol) darn o 
bren (ystyr y groes; y Testament 
newydd), a wyf yno.(Y golau uwch eu 
holl, ystyr lefel uwch) godi'r (Elevate, 
derbyn, ddatgan) y garreg (Y 
Testament wrthodwyd; y maen clo), a 
gwelwch imi yno (Y golau yn y ddwy 
set o ysgrythur). 

78) Dywedodd Iesu, Pam ydych wedi 
dod allan yn yr anialwch? (Ar wahân i 



ddŵr gair Duw yn gosod Waterless) i 
weld y cyrs (Yn y Canon gair yn deillio 
o cyrs gair) hysgwyd gan y gwynt (o 
athrawiaeth Duw)?A gweld dyn 
gorchuddio'r yn gain (Crefyddol neu 
seciwlar) gwisgoedd yn hoffi eich 
brenhinoedd a dynion mawr yn 
eich? (Ydynt oll yn 
cydgynllwynio) arnynt yn y ddirwy 
[gwisgoedd], (Externals, neu fawredd 
arwynebol; Cymdeithas gyda sefydliad 
neu crefydd) ac maent yn gallu dirnad 
y gwir (Oherwydd diffyg fawredd 
mewnol, neu sylweddau wir). 

79) menyw o y dyrfa a ddywedodd 
wrtho, bendithio yn y 
groth (Iddewiaeth, gweler Galatians 
1:15) sy'n diflasu chi a bronnau (hen a 
newydd testamentau) sy'n meithrin 
chi. (Cristnogaeth) Dywedodd 



iddi, Gwyn eu byd y rhai (Ethol 
y) sydd wedi clywed y gair y 
tad (ysbryd-lefel, yn hytrach na mam, 
ac mae lefel y cnawd a gwaed) ac wedi 
ei gadw i wirioneddol (yn hytrach na 
Iddewon a Christnogion, ac na 
wnaeth). Bydd yn ddiwrnod (Diwrnod 
ysbrydol y 2; y 2,000 o flynyddoedd o 
dros i Satan geisio yr Eglwys) pan 
fyddwch yn ei ddweud, ' Gwyn eu byd 
y groth sydd wedi llunio nid (Wir 
Iddewiaeth, Cristnogaeth) ac y 
bronnau (Gair Duw yn ei ystyr 
uwch) nid oedd wedi rhoi llaeth (Y 
dysgeidiaethau ar gyfer y rheini yn 
barod ar gyfer cig y gair) .' 

80) Iesu a ddywedodd, ef sydd wedi 
adnabod y byd (y worldly lefel 
addysgu) wedi canfod y corff, (baglu 
dros ei eiriau, neu corpws marw 



dysgeidiaethau) ond ei fod yn dod ar 
draws y corff (wedi darganfod am 
farwolaeth y dirgel) yn rhagori ar y 
byd (ymarferion pŵer dros hynny 
dysgeidiaethau worldly). 

81) Dywedodd Iesu, gadewch iddo 
sydd wedi tyfu cyfoethog (canfuwyd 
cyfoeth wir y dysgeidiaethau uwch) yn 
frenin (gellir rhoi hawl i siarad ac i 
addysgu), a gadewch iddo sydd yn 
meddu pŵer (yr elît ac y prennau 
mesur yr Eglwys) ymwrthod â ei (eu 
awdurdod). 

82) Iesu a ddywedodd, pwy sy'n 
gerllaw (Y gair) ger y tân (treial a 
dyfarniad; erledigaeth hefyd), ac ef 
sydd yn bell o fi (Y gair) ymhell o fod 
yn y Deyrnas (dealltwriaeth lefel 
uwch). 



83) Iesu dweud, y delweddau (ystyron 
lefel is y mae y rhai uwch sydd wedi'i 
fynegi) yn amlwg i dyn, (oherwydd 
maent yn yr ystyron a lefel wyneb) ond 
y goleuni yn eu (ystyron lefel uwch, 
gan y bysellau) celu yn y ddelwedd o 
hyd (cloi yn y gwahanol enwau a 
gweithredoedd gwrthrychau, 
ati) golau (ystyr lefel uwch) y 
tad. Ef (Tad y goleuadau) bydd (maes o 
law amser) yn dod yn amlwg, ond ei 
delwedd (sut mae ei fod yn cuddio yn 
yr ystyr lefel is) fydd yn celu gan ei 
golau (sy'n defnyddio delweddau 
hynny i guddio ei hun). 

84) Iesu a ddywedodd, pan fyddwch yn 
gweld eich ichi, (beth chi eich hun y 
prosiect ar yr ysgrythurau) Mae 
fyddwch lawenhau (oherwydd mae'n 
gyfleus chi i weld eich hun ac nid Duw 



ynddynt). Ond pan fyddwch chi'n 
gweld eich delweddau (cydnabod y 
maent yn ei siarad o chi) a ddaeth i 
fodolaeth cyn i chi, (a bod yn 
ysgrifenedig cyn y digwyddodd pethau 
hyn) ac sy'n marw ychwaith (parhau i 
gael ei basio i lawr ar gyfer y 2,000 o 
flynyddoedd) nac yn dod yn 
amlwg, (ers ydych chi ddim yn 
adnabod y goleuni o fewn 
eu) faint (euogrwydd) bydd rhaid i chi 
dalu'r (yn y diwrnod hwnnw)! 

85) Iesu a ddywedodd, Daeth Adam i 
fod yn o pŵer mawr (1) (Duw) a 
chyfoeth mawr (gwybodaeth), ond ni 
ddaeth ef yn deilwng ohonoch (sydd 
yn ymddiried y gwir). Am ei fod wedi 
bod yn deilwng, (I gael y dirgel wedi 
datgelu iddo) [byddai'n] Nid [wedi] 



marwolaeth. (Trig yn ysglyfaeth i 
wendid ac anwybodaeth.) 

86) Dywedodd Iesu, [y llwynogod (Fel 
Herod yn, a oedd yn gwybod y gwir, 
sef y cafodd gan John) wedi eu 
tyllau] (eu lleoedd o fewn sefydliadau 
gawsant) ac adar (arweinwyr 
crefyddol) wedi [eu] 
nythod (swyddfeydd uchel), ond y mae 
mab y dyn nid oes le (Swyddfa neu 
sefyllfa) i osod ei pennaeth a 
gweddill.(Ar gyfer y 2,000 mlynedd.) 

87) Dywedodd Iesu, enbydus yw'r 
corff (Christian Canon 
ddifywyd; Eglwys) Mae hynny'n 
dibynnu ar gorff (Canon Iddewig 
ddifywyd; Synagog), a gresynus yw 
enaid (rhesymu dynol, yn ôl y llyfr 
dirgel James) Mae hynny'n dibynnu ar 



y ddau (eu dealltwriaeth arwynebol o 
gofeb marw 2). 

88) Dywedodd Iesu, yr angylion (Ethol 
y) ac y proffwydi (o ysgrythurau) bydd 
yn dod i chi (ar ôl y 2,000 mlynedd) a 
rhoi eich (deall yn iawn) y pethau 
hynny yr ydych (eisoes) (y 2 set o 
ysgrythurau; Testamentau hen a 
newydd). Ac hefyd, byddwch yn rhoi y 
pethau hynny yr ydych chi'n (Iddewon 
a Christnogion) wedi, (arian, pŵer, 
adnoddau, mynediad i gyfryngau, 
cydnabyddiaeth) a dweud wrth eich 
hunain, ' pryd y bydd eu (perchnogion 
y maes, neu y byd) ddod a chymryd 
hyn y mae?' (Fel y gallwn symud ein 
gwisgoedd crefyddol a ymwrthod â 
byd.) 

89) Iesu a ddywedodd, Pam ydych 
chi'n golchi (gyda'r gair) y tu 



allan (natur 
arwynebol) Cwpan?(Cynhwysydd dŵr, 
neu air Duw; ystyr y Canon.) Nid chi 
wneud wireddu'r ef gwnaeth sydd y tu 
mewn (Ystyr cudd yr ysgrythurau a 
gynhwysir o fewn y Canon) yn yr un 
un a wneir y tu allan i? (Y Canon, neu 
gynhwysydd y gallai ystyr cudd yn 
cael eu cadw ar gyfer y 2,000 o 
flynyddoedd.) 

90) Iesu a ddywedodd, dod-mi, unto (y 
Logos, neu ddealltwriaeth uwch) fy iau 
i yn hawdd (deall) a fy 
arglwyddiaeth (yn wahanol i'r 
Iddewon ' a Cristnogion) yn ysgafn, a 
byddwch yn gweld drosoch eich 
hunain repose. (O Lafur ac oferedd y 
ddealltwriaeth fleshly lefel a osodwyd 
arnoch gan iddynt.) 



91) Dywedodd wrtho, ddweud wrthym 
pwy ydych fel y gall Credwn mewn 
chi. Dywedodd iddynt, darllenwch y 
wyneb (agweddau arwynebol) y 
Sky (ystyr uchaf) ac yn y ddaear (ystyr 
is), ond heb ydych wedi adnabod yr un 
sydd o'ch blaen chi, (sydd yn y Aunt 
yn sydd wedi'i fynegi o fewn cochl y 
ddaear) ac nad ydych yn gwybod sut i 
ddarllen hyn o bryd. (Y Logos Aunt 
ymddangos yn y ddelwedd o natur 
gwbl.) 

92) Iesu a ddywedodd, ceisio (ar gyfer 
y gwirionedd) ac fe welwch (allweddi, 
dirgelwch, ac ati). Ac eto, gwnaethoch 
ofyn i mi am mewn amseroedd 
hen (sut i ddarllen yr ysgrythurau) ac 
ni wnaeth ddweud wrthych 
wedyn, (beth na allent dderbyn; John 
16:12) awr (ar ddiwedd) wneud yn 



dymuno dweud, (Unveil ystyr) ond nid 
yw holi ar ôl it. (Gan fod yn derbyn y 
traddodiadau o ddynion.) 

93) < Dywedodd Iesu, > Peidiwch â 
rhoi beth yw sanctaidd (allweddi, 
dirgelion) i gŵn, (Ysgrifenyddion, 
Pharisees; Iddewon ffug) rhag ofn eu 
taflu ar y domen tail. (Cuddio y 
bysellau--adnod 39; Luke 11:52) nad 
ydynt yn taflu perlau (yr allweddi, 
dirgelion) i moch, (Ffug 
Gristnogion) rhag ofn y mae eu hogi ei 
[i ddarnau]. (Obliterate, anathematize 
allweddi, dirgelion a lefel uwch o 
ystyron.) 

94) Iesu [meddai], bydd sawl sy'n 
ceisio dod o hyd i, ac [au sy'n 
curo] (wrth y drws o'r gair Duw, John 
10:9) bydd yn gadael ynddi (Bydd gair 



Duw yn agor iddo a bydd yn ennill 
fynedfa i'r Deyrnas.) 

95) [Dywedodd Iesu], Os ydych (y rhai 
yr Eglwys cynnar) yn arian, (allweddi, 
dirgelion; y cyfoeth gwir) wneud nid 
benthyg ar ddiddordeb, (fel prynwr 
neu werthwr; ar gyfer eich hunain yn 
ennill) ond [TG] yn rhoi un (Y ethol 
pwy yw'r i ddod--adnod 109) gan bwy 
ni chewch ei ôl. 

96) Iesu [meddai], yn y Deyrnas y tad 
fel menyw penodol (yr ysbryd 
sanctaidd). Cymerodd ychydig o 
leaven,(Addysgu, Luke 12:1) [cuddio] 
mewn rhai toes, (Ysgrythurau) ac yn ei 
gwneud yn i dorthau fawr 
(iawn)(Testamentau) . Gadewch ef 
sydd wedi glustiau (2 lefel o 
ddealltwriaeth) glywed. 



97) Iesu wedi dweud, Mae'r Deyrnas y 
tad (sy'n dod o'r cipolwg go iawn ar yr 
ysgrythurau) fel menyw penodol (Yr 
Eglwys) sydd oedd gyflawni jar llawn 
pryd. (Fel y seston, Cwpan, neu y 
proffwydi 24, ati; cynhwysydd llawn y 
gair ac yn ei deall; ysgrythurau 
gyflawn.) Tra roedd hi'n cerdded [ar] 
ffordd, (Y ffordd yw cynrychiolydd o 
draddodiadau ac amser; hynny a 
deithiodd ac a addysgir cyn, hynny 
eto) gryn bellter o gartref, yn dal i (Y 
Deyrnas) torrodd dynodydd y 
jar (Cysyniad diffygiol y Canon wedi 
arwain at golli ysgrythurau) a 
pryd (Ysgrythurau, ynghyd â 
dealltwriaeth eu) gwagio tu ôl 
iddi (Mewn amser) ar y ffordd(Dros 
gyfnod o amser, oherwydd y dryswch 
hwn). Nid oedd ei gwireddu (Eglwys y 



cymerodd y traddodiad hwn ar gyfer 
roddwyd oherwydd roedd yr Iddewon 
wedi gwneud hyn o'r blaen) wedi 
sylwi ar unrhyw ddamweiniau. (Roedd 
ei dychmygu yn gwneud ewyllys 
Duw.) Pan gyrhaeddodd hi ei 
thŷ, (Wrth yr Eglwys oedd wedi'i 
ganoli, trefnu a sefydlwyd) Mae hi'n 
gosod y jar i lawr (Sefydlwyd Canon 
swyddogol) a gwag yn ei chael yn. (Ers 
oll gadawyd hi gyda'r oedd 
dealltwriaeth lefel wyneb, fel seston 
gwag yn adnod 74.) 

98) Iesu a ddywedodd, Deyrnas y tad 
yn debyg i ddyn penodol (Iesu) a oedd 
am i ladd dyn pwerus (Satan).Yn ei dŷ 
ei hun (Duw-pan fo dyfarniad yn 
dechrau 1 pt. 4:17) . Tynnodd ei 
gleddyf (Y gair, gweler datguddiad 
2:16, ati) ac yn dal yn y wal (Eglwys y 



defenses) er mwyn canfod a ddylid ei 
law (gweithredoedd ar draws 
amser) gallai gyflawni. Yna (pan fydd 
wedi gorffen ei gwaith, ac wedi dilyn 
drwodd ar ei air) mae ef slew y dyn 
pwerus (y diafol, sydd wedi rhedeg 
Christendom am 2,000 o flynyddoedd 
drwy ysbryd o antichrist,). 

99) Dywedodd y disciples iddo, eich 
brodyr a eich mam (ar ôl y 
cnawd; Iddewon a Christnogion) yn 
sefyll y tu allan i (y drws, ond ni fydd 
yn ymrwymo). Dywedodd iddynt, 
y rhai yma (sydd wedi ymuno drwy'r 
drws) sy'n gwneud ewyllys fy 
nhad (credu yr un y mae y tad yn anfon 
John 6:29) yn fy (ysbrydol) brodyr a 
fy (ysbrydol) mam. Mae'n nhw'n (fy 
nheulu ysbrydol) a bydd yn 



dechrau (drwy'r drws, sydd yn y gair, 
i) y Deyrnas o fy nhad. 

100) maent yn dangos Iesu geiniog aur 
ac a ddywedodd wrtho, y mae dynion 
Cesar yn galw trethi oddi wrthym 
ni. Dywedodd iddynt Roi Cesar Mae 
hyn yn perthyn i Cesar, (Aur, darnau 
arian, trethi, yn fraint, ati) Duw yn rhoi 
hyn yn perthyn i Dduw, (y gwir a 
roddodd; allweddi) a rhoi imi beth yw 
fy un i. (Hynny yw, ein hunain 
hunain.) 

101) < Dywedodd Iesu, > pwy bynnag 
nid casineb yn ei dad a'i 
fam (Cristnogaeth ac Iddewiaeth) wrth 
wneud imi na all ddod gwefusau i 
mi (ers yn eich cadw rhag gweld 
iddo). A pwy bynnag yw'r [nid] wrth 
eu bodd yn 
ei (Ysbrydol) Tad (Disgyblaethau sy'n 



ein) a'i fam (Sy'n rhoi genedigaeth 
ysbrydol i ni) fel yr wyf(Sy'n dwyn ef 
ymlaen mewn ysbryd a gwirionedd) ni 
all ddod [gwefusau] i mi (Ers Cymer 
dadeni ysbrydol a disgyblaeth). Am 
fy (Ffug, corfforol) mam (Crefydd, yn 
hytrach na ei fam wir isod) [mi 
roddodd marwolaeth](Y ddealltwriaeth 
fleshly), ond wir 
[fy] (Ysbrydol) [mam] (Y cysur) yn rhoi 
i mi (Yn wir, yn ysbrydol) bywyd. 

Dywedodd Iesu 102), gwae i 
Pharisees, (sy'n cuddio yr allweddi--
adnod 39; Luke 11:52) eu bod fel 
ci (anifail budr) cysgu (ysbrydol) yn 
rheolwr (lle bwyd, neu gair) o 
ychen, (laity Iddewig, mae sy'n sathru 
allan yd, neu gair Duw) ar gyfer y naill 
na'r llall yw ei fwyta (derbyn) ac nid 
yw'n wybod yr ychen yn ei 



fwyta. (Oherwydd maent Cuddiodd 
allweddi ac yn celu gwir.) 

Dywedodd Iesu 103), y dyn yn 
ffodus (Ethol y yr Eglwys cynnar) pwy 
a ŵyr lle bydd Rhowch y brigands, 
(nid trwy y drws, ond rhyw ffordd 
arall) fel y caiff ei godi, (i gymryd 
gwrthfesurau) fwstro ei parth (atodi i is 
drwy gyfrwng bysellau lefel uwch) a 
braich ei hun cyn y bydd yn amharu 
ar. (Yn barod drwy wneud hyn, i 
adennill ei dirgel maes o law amser.) 

104) Dywedodd [i Iesu], dod, gadewch 
i ni weddïo heddiw a gadewch inni 
cyflym. Iesu a ddywedodd, Beth yw y 
pechod yr wyf wedi ymrwymo, (y dylai 
yr wyf yn gweddo) neu lle mae eu 
trechu? (Y dylai Rydym yn gyflym gan 
y dirgel.) Ond pan fydd y bridegroom 
yn gadael y Siambr priodas, (Pan fydd 



pobl yn chwilio neu Logos ac nid ei 
chael yn) yna gadewch iddynt 
cyflym (O'r gair Duw) ac yn 
gweddïo (Maddeuant ar gyfer cael 
sinned ac at drechu). 

Dywedodd Iesu 105), ef a wyr 
y (ysbrydol) tad 
a (ysbrydol) mam (Ethol y) enw mab 
harlot. (Daw allan o whore mawr o 
Babylon, crefydd; gweler datguddiad 
18:4.) 

Dywedodd Iesu 106), pan fyddwch yn 
gwneud y ddau un, (yw cydnabod y 
goleuni ysbrydol wedi'i eirio mewn 
delweddau byd drwy gyfrwng 
Bysellau) byddwch yn dod yn fab y 
dyn, (dynoliaeth lefel nesaf; bodau o 
olau) a pan ddywedwch, ' 
Mynydd, (sefydliad crefyddol, 
Babylon, Sodom a'r Aifft, Jerwsalem, 



Rome) symud i ffwrdd,' y bydd yn 
symud i ffwrdd. 

Dywedodd Iesu 107), Mae y Deyrnas 
fel bugail oedd gant o ddefaid. (Llawer 
o fersiynau gwahanol o 
Gristnogaeth) un ohonynt, y 
mwyaf, (Wir Cristnogol addysgu, fel y 
pysgod mawr o--adnod 8) aeth ar 
gyfeiliorn (Ar gyfer defaid nad oedd y 
gorlan-John 10:16, nid yr un math o 
Gristnogaeth fel y 99). Mae'n gadael y 
defaid naw deg naw ac edrych am fod 
un (Ar gyfer 2,000 o flynyddoedd!) hyd 
nes y bydd yn ei chael hi'n. Pan ei fod 
wedi mynd i'r fath drafferth, (ar ôl y 
2,000 mlynedd) Dywedodd y defaid, 
'gofal wyf i chi dros y naw deg 
naw.' (Oherwydd roedd un hwn sydd 
eu hangen i adfer i'r gorlan i nifer 
gwreiddiol.) 



Dywedodd Iesu 108), ef sy'n Bydd 
yfed (Y gair) o 'm genau (ei eiriau ef, 
yn hytrach nag o gwpan; neu 
Canon) bydd yn ymdebygu i 
mi (Byddwn ei weld gan ei fod yn, yn 
gwybod y gwir yn ac yn gosod am 
ddim o grefydd, y mae angen Cwpan, 
neu Canon) Fi fy hun dod ef, (John 
7:37-39, ati) a'r pethau hynny, wedi'u 
cuddio (Allweddi, dealltwriaeth o'r 
hyn a ysgrythurau eraill) bydd yn 
datgelu iddo. 

Dywedodd Iesu 109), y Deyrnas yn 
debyg i ddyn (Yn y cynnar yr Eglwys) a 
oedd yn drysor [cudd] (datguddiad 
hwn lefel ysbrydol) yn ei faes (crefydd 
lle oedd hadau a heuwyd ar draws 
worldly oedran hwn) heb wybod 
it. (Oedd y Logos yn y byd, ond nid 
oedd yn gwybod; John1:10) ac [ar ôl] 



bu farw, (collodd golwg yr allweddi, 
dirgelwch, a ysgrythurau sy'n cael ei 
ddal yn ôl) iddo adael ei fab (y 
Phrotestaniaid). y mab ni wybod 
(trysor). Etifeddodd y maes (Yr 
ysgrythurau ar lefel y ddaear) a 
gwerthu [TG] (ac yn drysor o 
wybodaeth yn y broses; ynghyd â 
llyfrau wrthodwyd). Ac un a brynodd 
ei (Y ethol, credai y gair sy'n) aeth 
plowing (Da, crëwyd tilled pridd yn ei 
galon am y gair) ac (Gan wneud 
hynny) gweld y trysor (Allweddi, 
dirgelion, ac ystyr lefel 
uchaf). Dechreuodd roi benthyg arian 
ar log i bwy bynnag y dymunai. (Gan 
ddefnyddio arian a roddwyd gan un 
sydd yn ei gael yn ôl--adnod 95.) 

Dywedodd Iesu 110), pwy bynnag 
sydd yn canfod y byd (dealltwriaeth 



worldly ein crefydd; ystyr lefel is y 
ysgrythurau) ac yn dod yn 
gyfoethog, (Recognizes cyfoeth wir 
ystyr lefel uchaf) gadewch iddo 
ymwrthod â byd (y maes, sydd wedi 
dwyn ymlaen o'r fath erchyllterau'n fel 
y dinistrio o'r gair Duw, a ninnau ag 
ef). 

Iesu 111) meddai, y (ddeuoliaeth ffug 
sy'n bodoli rhwng y) nefoedd a'r 
ddaear (allweddi, neu ystyron Aunt 
wedi'i eirio mewn llongau 
ddaear) rolio yn eich presenoldeb 
chi. (Neu efallai cael eu cynnwys yn 
un, fel maent yn dod yn un cyn eich 
llygaid) ac un sy'n byw o'r byw 
un (Diodydd y gair o'i geg--adnod 
108) ni fydd yn gweld 
marwolaeth (Fydd yn colli golwg ar y 
dirgelwch). Ddywed Iesu ni, pwy 



bynnag sy'n canfod ei hun yn rhagori 
ar y byd? (Ac felly'n meddu ar y pŵer i 
ymwrthod â a dinistrio, megis y 
trosglwyddir ei yn ein presenoldeb.) 

Dywedodd Iesu 112), gwae i 
cnawd (dehongli fleshly lefel) Mae 
hynny'n dibynnu ar yr enaid; (Y 
rheswm, fel yr eglurir yn gyfrinach 
James 3:18) gwae i 
enaid (Rhesymu) Mae hynny'n 
dibynnu ar y cnawd (Syniadau fleshly, 
lefel is sy'n deillio o beidio â chael yr 
allweddi). 

  

113) Dywedodd ei disciples iddo, pryd 
y bydd y Deyrnas yn dod? < 
Dywedodd Iesu, > na ddaw gan aros ar 
gyfer TG. (Rhaid iddi fod ceisio am, 
gofynnwyd am, curo ar; Canfu, derbyn 



ac agor i fyny i ni.) Ni fydd yn fater o 
ddweud 'yma Mae' neu ' Mae hi'n 
eiriadau ' (Yn yr awyr neu ar fôr, fel y 
gall ein harweinwyr yn dweud 
wrthym--adnod 3). Yn hytrach, yn y 
Deyrnas y tad yn lledaenu ar wyneb y 
ddaear, (Cudd yn y derminoleg a 
gawsant mewn geiriau eraill) ac nid 
dynion yn gweld TG. (Oherwydd yr 
allweddi wedi'u cymryd a'u cuddio.) 

114) Simon Peter (Yr Eglwys) a 
ddywedodd wrtho, gadewch 
Mary (allan o bwy y drwg yn 7 oed 
cnawd oedd bwrw) yn ein gadael, ar 
gyfer menywod (y rhai sydd trwy y 
cnawd Mae darparu inni yn y byd y 
cnawd) yn (neu, drwy gyfatebiaeth hon 
beth bynnag, ymddengys fod) nid 
teilwng o fywyd. (Ni all yr Eglwys yn 
dychmygu Iesu drawsnewid is, 



corfforol, neu benyw i uchaf, neu 
ysbrydol, neu ddynion.) Dywedodd 
Iesu, bydd fy hun yn arwain 
iddi (hynny yw, mae'r byd ei hun fynd 
rhagddi fel y byddai Iesu ei) er mwyn 
gwneud iddi Gwryw, (achos sy'n dod 
ymlaen â bodau o gnawd i ben, ac i 
ddod â bodau ysbrydol ymlaen yn lle 
hynny) fel y gall hi hefyd yn ysbryd 
byw thebygrwydd chi dynion (byw 
gwirodydd). Ar gyfer pob 
menyw (Fleshly person — hyd yn oed 
y dynion yr ydym yn galw bride 
Crist) pwy fydd yn gwneud ei hun 
gwrywaidd (Ysbrydol) Bydd Rhowch 
Deyrnas nefoedd. (Oherwydd mae'n 
gwneud inni fel ei hun.) 
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