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Doethineb 

Llyfr Wisdomor... O ddoethineb Solomon 

{1:1} cariad chyfiawnder i, et fod barnwyr y ddaear: 

Meddyliwch am yr Arglwydd da (Calon), ac yn syml 

galon geisio ef. 

{1:2} ar gyfer iddo gael eu temtio ef ni; 

a sheweth ei hun-unto fel nad oes drwgdybio ef. 

{1:3} ar gyfer Mae meddyliau fwrw ar wahân oddi wrth Dduw: 
ac yn ei 

pŵer, pan mae'n ceisio, reproveth yr annoeth. 

{1:4} ar gyfer i enaid maleisus bydd doethineb, nodwch na; 

nac i aros yn y corff sy'n destun-unto pechod. 

{1:5} ar gyfer bydd ysbryd sanctaidd disgyblaeth yn ffoi oedd, a 

tynnu o'r meddyliau sydd heb ddeall, a 

ni bydd yn glynu wrth nesaf unrighteousness yn. 

{1:6} am ddoethineb yw ysbryd cariadus; ac ni bydd acquit 

blasphemer ei eiriau: Duw yw'r tyst ei awenau, 

a beholder wir o ei galon, a hearer ei dafod. 



Mae {1:7} i ysbryd yr Arglwydd yn filleth y byd: ac a 

a containeth holl bethau mae ganddynt gwybodaeth am y llais. 

{1:8} felly yn speaketh pethau unrighteous 

Ni ellir cuddio: ni bydd groch, pan y mae ei punisheth, 

heibio iddo. 

Trefnir {1:9} am gyfle i groesholi yn y gwrddant 

y ungodly: a daw sain ei eiriau-unto y 

Yr Arglwydd ar gyfer amlygiad ei gweithredoedd drwg. 

{1:10} ar gyfer Mae clust cenfigen yn heareth holl bethau: a y 

Mae sŵn o murmuron nid cuddio. 

Mae {1:11} felly Gochelwch rhag mwmian, sy'n 

amhroffidiol; a pheidio â eich tafod o cecrus: ar gyfer 

Nid oes dim gair mor gyfrinachol, a chaiff neb fynd yn ofer: ac 
yn y 

Mae genau y belieth yn slayeth yr enaid. 

{1:12} geisio nid marwolaeth mewn camgymeriad eich bywyd: a 
thynnu 

Nid ar eich hunain dinistrio gyda'r gwaith o eich 

dwylo. 

{1:13} Gwnaeth Duw i ni marwolaeth: Nid oes ganddynt fod 
pleser 



yn difa y byw. 

{1:14} ar gyfer grewyd ganddo holl bethau, y gallai fod 
ganddynt eu 

cael eu: a y cenedlaethau y byd yn healthful; ac 

Nid oes dim gwenwyn distryw mewn iddynt, nac yn y Deyrnas 

marwolaeth ar wyneb y ddaear: 

{1:15} (ar gyfer chyfiawnder i yn anfarwol:) 

{1:16} ond ungodly dynion â'u gwaith a'u geiriau 

galw iddynt: ar gyfer pryd yr oeddent yn ei gael yn eu 

ffrind, nhw a ddefnyddir i sero, a gwneud cyfamod â 

am eu bod yn deilwng i gymryd rhan ag ef. 

Dywedodd {2:1} ar gyfer y ungodly, ymresymu â hwy eu hunain, 

ond nid aright, ein bywyd yn fyr a diflas, ac at farwolaeth 

dyn yw unrhyw rwymedi: Nid oedd unrhyw dyn 

hysbys i wedi dychwelyd o'r bedd. 

Mae {2:2} ar gyfer cael ein geni bob antur: a byddwn yn 

o hyn ymlaen fel pe bai erioed wedi inni: ar gyfer yr anadl yn 
ein 

yn ffroenau fel mwg, a thân prin yn symud o ein 

galon: 

{2:3} sy'n cael ei ddihysbyddu, rhaid troi ein corff 



yn lludw, a bydd ein ysbryd yn diflannu fel y aer meddal, 

{2:4} a chaiff neb anghofio ein henw mewn amser, ac nid oes 

bydd dyn wedi ein gwaith yn cofio, ac yn ein bywyd 

Bydd pasio i ffwrdd fel olion y cwmwl, a bydd yn 

gwasgaredig fel niwl, sy'n cael ei yrru i ffwrdd gyda y trawstiau 
o 

yr haul, a goresgyn gyda gwres ohoni. 

{2:5} ar gyfer ein hamser yn cysgodol iawn y passeth i ffwrdd; 

ac ar ôl diwedd ein oes ni ddychwelyd: ar gyfer mae'n cyflym 
wedi'i selio, 

fel nad oes nesaf dyn unwaith eto. 

{2:6} Dewch felly, gadewch i ni fwynhau y pethau da hynny 

yn bresennol: a gadewch inni ddefnyddio'r gyflym y creaduriaid 
fel fel yn 

ieuenctid. 

Mae {2:7} Gadewch inni lenwi ein hunain gyda gwin costus a 
hufennau: 

a gadael na blodau y gwanwyn heibio inni: 

{2:8} Gadewch inni ein hunain Goron â rosebuds, cyn iddynt 

araf ddiflannu: 

{2:9} Gadewch aiff yr un ohonom heb ei ran ef o ein 



voluptuousness: Gadewch inni adael tocynnau ein joyfulness yn 

pob lle: ar gyfer ein cyfran, a llawer o'n yw hyn. 

Mae {2:10} Gadewch inni gormesu y cyfiawn dyn gwael, 
gadewch i ni beidio 

dros ben y wraig weddw, ac ni reverence y blew llwyd hynafol o 
y 

oed. 

Mae {2:11} yn gadael ein cryfder yn y gyfraith Cyfiawnder: am 
hynny 

wan yw y cafwyd ei fod yn dim gwerth. 

{2:12} felly gadewch inni fod yn aros am righteous; 

oherwydd nad yw ar gyfer ein tro, ac mae'n lân groes i 

ein gwneuthurwyr: Mae ef ein upbraideth â ein troseddau y 
gyfraith, 

a objecteth i infamy ein transgressings o ein 

addysg. 

{2:13} Mae ef professeth y wybodaeth am Dduw: a 

Mae calleth ei hun y plentyn yr Arglwydd. 

{2:14} Gwnaed ef i reprove ein meddyliau. 

{2:15} Mae'n anaf difrifol-unto ni hyd yn oed i weld: am ei 
fywyd 

Nid yw fel eraill dynion, yn ei ffyrdd o ffasiwn arall. 



{2:16} Rydym yn uchel ei pharch o ef fel counterfeits: ef 

abstaineth gan ein ffyrdd o filthiness: Mae ef pronounceth 

y diwedd dim ond i gael eu bendithio, a maketh ei ymffrost y 

Duw yn dad. 

Mae {2:17} Gadewch inni weld os fod ei eiriau yn wir: a 
gadewch inni brofi ein 

Beth bydd yn digwydd yn y pen draw iddo. 

{2:18} ar gyfer os dyn unig yn mab Duw, bydd yn helpu i 

ef, a chyflawni ef o law ei elynion. 

Mae {2:19} Gadewch inni archwilio'r ef gyda despitefulness a 

arteithio, bod efallai yn gwybod ei meekness, ac yn ei brofi 

amynedd. 

Mae {2:20} Gadewch inni gondemnio â marwolaeth gywilyddus: 
ar gyfer gan 

Rhaid parchu ei hun ddweud AU. 
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{2:21} pethau o'r fath eu oedd ddychmygu, ac roedd yn 
twyllo'n: 

ar gyfer eu hunain ddrygioni ganddynt wedi'u dallu nhw. 

{2:22} ag i ddirgelion Duw, ydynt kn ew iddynt ni: 



ychwaith yn gobeithio y byddant am gyflogau chyfiawnder i, 
nac 

canfod gwobr am eneidiau ddi-fai. 

{2:23} Creodd Duw ar gyfer dyn yn anfarwol, ac yn gwneud 

iddo fod delwedd o eternity ei hun. 

{2:24} Serch hynny daeth y diafol yn destun cenfigen drwy 
farwolaeth 

yn y byd: ac a ydynt nad cadw o ochr ei chael yn. 

{3:1} ond eneidiau'r cyfiawn yn llaw 

Duw, ac yna bydd unrhyw boen gyffwrdd â hwy. 

{3:2} yng ngolwg annoeth roeddent yn ymddangos yn marw: a 

cymerir eu gadael ar gyfer trallod, 

{3:3} a'u mynd oddi wrthym ni fod dinistr llwyr: ond 

maent mewn heddwch. 

{3:4} ar gyfer er iddynt gael eu cosbi yng ngolwg dynion, eto 

eu gobaith llawn o hanfarwoldeb yw. 

{3:5} ac ar ôl bod ychydig ceryddu, byddant yn 

gwobrwyo fawr: Duw eu profi, a dod o hyd iddynt 

deilwng iddo ef ei hun. 

{3:6} fel aur yn y ffwrnais ganddynt ei fod wedi rhoi cynnig 
arnynt, a 



eu derbyn fel cynnig burnt. 

{3:7} ac yn yr amser y caiff eu rhaid iddynt ddisgleirio, 

a rhedeg yn ôl ac ymlaen fel gwreichion ymhlith y sofl. 

Bydd {3:8} iddynt farnu y Cenhedloedd, ac wedi ddominiwn 

dros y bobl, a bydd yr Arglwydd eu teyrnasiad am byth. 

Bydd {3:9} ydynt sy'n rhoi eu ffydd yn ef yn deall y 

gwir: ac fel y ffyddloniaid mewn cariad bydd o'r fath 
gydymffurfio ag ef: 

i gras a'r drugaredd yn ei Saint, ac mae ef yn ôl gofal ar ei gyfer 

ethol. 

{3:10} ond bydd gosbi y ungodly ôl 

dychymyg eu hunain, sydd wedi cael ei esgeuluso y righteous, 

a rhoi'r gorau i'r Arglwydd. 

{3:11} despiseth whoso doethineb a meithrin, mae'n 

diflas, ac mae eu gobaith yn ofer, eu llafur anffrwythlon, 

ac eu gwaith amhroffidiol: 

{3:12} eu gwragedd yn ffôl, ac yn ddrwg eu plant: 

{3:13} yw eu hepil yn melltithio. Wherefore bendithio yn y 

hesb sy'n Ddihalog, nid oes ganddynt hysbys y sinful 

gwely: bydd ganddi ffrwythau yn y caiff o eneidiau. 



{3:14} a bendithio yn eunuch, a gyda ei ddwylo 

oes ganddynt achosi dim camwedd, nac yn dychmygu pethau 
drwg 

erbyn Duw: i-unto ef, rhoddir y rhodd arbennig o 

ffydd, ac etifeddiaeth yn y Deml yr Arglwydd fwy 

dderbyniol i'w feddwl. 

{3:15} ar gyfer gogoneddus yn ffrwyth llafur da: ac yn y 

Bydd gwreiddyn doethineb byth yn syrthio i ffwrdd. 

{3:16} ag ar gyfer plant adulterers, rhaid iddynt beidio 

dod i eu perffeithrwydd, a hadau gwely unrighteous 

rhaid ei dynnu o'r gwraidd. 

{3:17} ar gyfer ond maen nhw'n byw yn hir, ac eto maent yn 

Nid oes dim yn cael ei ystyried: a fydd eu hoedran diwethaf heb 
anrhydedd. 

{3:18} neu, os byddant yn marw gyflym, mae ganddynt unrhyw 
obaith, ychwaith 

cysur yn ddiwrnod y treial. 

{3:19} ar gyfer ofnadwy yw diwedd y unrighteous 

genhedlaeth. 

{4:1} gwell yw i unrhyw blant, ac mae rhinwedd: 

ar gyfer y gofeb ohoni yn anfarwol: oherwydd mae'n hysbys 



gyda Duw, a gyda dynion. 

{4:2} pan mae'n bresennol, dynion gymryd enghraifft yno; ac 

pan fydd wedi mynd, y mynnont: Mae weareth Goron, a 

triumpheth am byth, wedi gotten y fuddugoliaeth, ymdrechu i 

Gwobrau ddihalog. 

{4:3} ond y lluosi haid o ungodly y rhaid na 

ffynnu, nac ychwaith yn cymryd dwfn wreiddio o slipiau 
anghyfreithlon, nac yn gosod unrhyw 

sylfaen cyflym. 

{4:4} ar gyfer er y byddant yn ffynnu mewn canghennau ar gyfer 
amser; eto 

Nid sefydlog diwethaf, rhaid iddynt eu hysgwyd gyda'r gwynt, a 

drwy rym y gwyntoedd Rhaid gwreiddio nhw. 

Bydd torri canghennau {4:5} amherffaith, eu 

ffrwythau amhroffidiol, yn barod i fwyta, ie, yn cyfarfod am 
ddim. 

{4:6} ar gyfer plant-anedig o welyau anghyfreithlon yn 

tystion o ddrygioni erbyn eu rhieni yn eu treial. 

{4:7} ond er atal y righteous â marwolaeth, 

eto rhaid iddo fod yn weddill. 

Nid yw {4:8} ar gyfer oedran anrhydeddus a standeth yn 



Mesurir darn o amser, nac ychwaith fod gan nifer o 
flynyddoedd. 

{4:9} ond doethineb yw gwallt llwyd-unto dynion, a 

henaint yw bywyd unspotted. 

{4:10} ef Duw yn falch, ac oedd yn hoff o ef: fel y 

byw ymysg pechaduriaid a gyfieithwyd ganddo. 

{4:11} do gyflym a oedd yn cymryd i ffwrdd, rhag ofn y 

Dylai ddrygioni yn newid ei ddealltwriaeth, neu beguile oedd 

ei enaid. 

{4:12} ar gyfer bewitching naughtiness Tebygaf guddio 

pethau sydd yn onest; a chrwydro concupiscence 

Tebygaf tanseilio y meddwl syml. 

{4:13} ef, yn cael eu gwneud yn berffaith mewn amser byr, 
bodlon 

amser hir: 

{4:14} ar gyfer oedd ei enaid yn falch yr Arglwydd: Felly hasted 
ef 

i fynd ag ef o blith y drwg. 

{4:15} hyn a welodd y bobl, ac yn deall ni, ychwaith 

osodwyd maent hyd hyn yn eu meddyliau, y mae ei ras a'i 
drugaredd 



gyda ei Saint, ac y mae ef ganddynt parch-unto ei dewis. 

{4:16} felly bydd righteous sydd wedi marw yn condemnio y 

ungodly sydd yn byw; ac ieuenctid yn fuan ei berffeithio 

y blynyddoedd lawer a henaint o y unrighteous. 

{4:17} Rhaid gweld diwedd y gall, ac na 

deall beth Duw yn ei Gwnsler a chanddynt ddyfarnwyd iddo, 

ac i ba berwyl ganddynt yr Arglwydd iddo mewn diogelwch. 
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{4:18} rhaid iddynt weld, ac yn casáu ef; ond bydd Duw 

chwerthin iddynt i'w gwawdio: ac o hyn ymlaen byddant ffiaidd 

carcas, a gerydd ymhlith y meirw modurol. 

{4:19} ar gyfer ef bydd rend iddynt, ac yn eu bwrw i lawr 

adeiladu, y bydd yn fud gan syndod; a bydd ef yn ysgwyd 

iddynt gan y sefydliad; a rhaid iddynt osod hollol 

gwastraff, ac yn lleddf; a bydd eu coffa yn dirywio. 

{4:20} pan ydynt yn taflu at gyfrifon eu pechodau, 

deuant gydag ofn: a bydd anghyfiawnder eu hunain 

eu hargyhoeddi yn uniongyrchol. 

{5:1} yna bydd stondin dyn cyfiawn yn fawr 

beiddgarwch cyn wyneb fel wedi dioddef iddo, a 



gwneud unrhyw gyfrif ei lafur. 

{5:2} pan maent yn ei weld, byddaf yn gythryblus gyda 

ofnadwy yn ofni, ac yn rhyfeddu at hynodrwydd ei 

yr Iachawdwriaeth, hyd tu hwnt y cyfan y maent yn edrych 
amdano. 

{5:3} ac maent yn bechaduriaid a griddfan ar gyfer gofid 

Bydd ysbryd ddweud o fewn eu hunain, dyma ef, bwy Rydym 

Roedd weithiau mewn gwawd, a ddihareb o gwbl ddi-fai: 

{5:4} ydym fools cyfrif ei gwallgofrwydd bywyd, ac yn ei ben i 

fod heb anrhydedd: 

{5:5} sut mae ef wedi'u rhifo ymysg plant Duw, 

ac yn ei llawer ymhlith Seintiau y! 

{5:6} felly yr ydym wedi gwneud camgymeriad o ffordd y 
gwirionedd, a 

Nid oes ganddynt golau chyfiawnder i yn disgleirio-unto inni, ac 
y 

Cododd haul chyfiawnder i ni ar ein gwarthaf. 

Wedi blino gyda'r {5:7} inni ein hunain o ddrygioni a 

dinistrio: Ie, yr ydym wedi mynd drwy'r anialwch, lle mae 

osod unrhyw ffordd: ond o ran y ffordd yr Arglwydd, nid ydym 
wedi 



Mae'n hysbys. 

{5:8} beth ganddynt balchder elwa'n inni? neu pa da ganddynt 

Golud gyda ein vaunting â ni? 

{5:9} holl bethau hynny yn cael ei basio i ffwrdd fel cysgod, ac 

fel swydd a hasted gan; 

{5:10} ac fel llong y passeth dros y tonnau o y 

dŵr, a pan yw wedi mynd, ni ellir olrhain ohoni 

canfod y llwybr na'r llall o dir yn y tonnau; 

{5:11} neu fel pan fydd ganddynt aderyn yn hedfan drwy'r awyr, 

cael unrhyw arwydd o ei ffordd i'w gweld, ond aer y golau 

curo â strôc ei adenydd ac ildio meddiannaeth y 

sŵn treisgar ac yn cynnig iddynt, yn pasio drwy, a 

ynddo wedyn unrhyw arwydd lle aeth yw dod o hyd; 

{5:12} neu fel fel pan mae'n saethu saeth marc, mae'n 

parteth yr awyr, y nesaf at ei gilydd unwaith eto, 

felly gwyddom na all dyn lle aeth drwy: 

{5:13} Er hynny rydym yn hoffi modd, cyn gynted ag yr oeddem 
yn 

Ganed, dechreuodd dynnu ein pen, ac wedi cael unrhyw 
arwydd bod rhinwedd i 

shew; ond roedd a ddefnyddir yn ddrygioni ein hunain. 



Am obaith y Godly yw fel llwch y {5:14} yn chwythu 

i ffwrdd ag y gwynt; fel lol tenau sy'n cael ei yrru i ffwrdd 

gyda y storm; hoffi fel mwg sydd yn wasgaredig yma 

ac yno gyda tempest, a passeth i ffwrdd fel y 

cofio gwestai a tarrieth ond y dydd. 

{5:15} ond righteous fyw am byth; eu gwobrwyo 

hefyd yn yr Arglwydd, ac mae gofal ohonynt gyda y rhan fwyaf 

Uchel. 

{5:16} felly rhaid cael Deyrnas gogoneddus, 

ac yn Goron hardd o law yr Arglwydd: am gyda'i 

llaw dde bydd AU yn berthnasol iddynt, ac â ei fraich rhaid iddo 

hamddiffyn. 

{5:17} rhaid iddo gymryd iddo ei genfigen ar gyfer cyflawn 

arfwisg, ac yn gwneud y creadur ei arf ar gyfer y dial 

ei elynion. 

{5:18} Bydd yn eu rhoi ar chyfiawnder i fel llurig, a 

dyfarniad gwir yn hytrach na helmed. 

{5:19} rhaid iddo gymryd sancteiddrwydd ar gyfer Tarian 
invincible. 

{5:20} ei ddicter difrifol bydd yn Miniogi ar gyfer cleddyf, a 



Bydd y byd yn ymladd ag ef erbyn yr annoeth. 

{5:21} yna bydd thunderbolts anelu cywir yn mynd 

dramor; ac yn y cymylau, o dda daw'r bow, 

Bydd hedfan at y marc. 

{5:22} a hailstones llawn o ennyn digofaint y bydd eu bwrw fel o 

bwa cerrig, a bydd y dŵr y môr yn parhau'n frwd erbyn 

rhaid iddynt, a'r llifogydd greulon foddi iddynt. 

{5:23} do, bydd gwynt mawr yn sefyll yn erbyn iddynt, 

ac fel bydd storm eu chwythu ymaith: Felly bydd camwedd 

osod gwastraff y ddaear gyfan, a rhaid ymdrin â salwch 
ddadwneud 

thrones o y mighty. 

{6:1} clywed, felly, O Mae et kings, a deall; ddysgu, 

Gwna y beirniaid o ben draw'r byd. 

{6:2} roi clust, et a Rheol y bobl, ac ymhyfrydu yn y 

llu o genhedloedd. 

Rhoddir {6:3} ar gyfer pŵer eich Arglwydd, a sofraniaeth 

o'r uchaf, a rhaid ceisio eich gwaith, a chwilio am 

eich Cwnsleriaid. 

{6:4} oherwydd bod Gweinidogion ei Deyrnas, mae ye 



Nid barnu aright, nac y gyfraith yn cael eu cadw, nac yn cerdded 
ar ôl yr 

Cwnsler Duw; 

{6:5} ofnadwy ac yn gyflym deuant ef arnoch: ar gyfer 

dyfarniad miniog a fydd eu bod yn llefydd uchel. 

{6:6} ar gyfer cyn bo hir bydd drugaredd maddeuwch y mwyaf 
crintachlyd: ond 

Bydd dynion mighty yn parhau'n hynod. 

Bydd {6:7} ar gyfer AU sydd Arglwydd dros bawb yn ofni nad 
oes dyn 

unigolyn, nid rhaid sefyll yn awe unrhyw dyn 

fawredd: ar gyfer oes ganddynt gwnaeth bach a mawr, a careth 

i bawb fel ei gilydd. 

Daw'r {6:8} ond treial boenus ar y mighty. 

{6:9}-unto chi felly, O brenhinoedd, a siarad, a gwna 

Gall dysgu doethineb, ac nid yn disgyn i ffwrdd. 

{6:10} ar gyfer rhaid barnu eu bod yn cadw sancteiddrwydd 
holily 

sanctaidd: a rhaid eu bod wedi dysgu pethau o'r fath yn dod o 
hyd i beth 

i ateb. 

Mae {6:11} wherefore gosod eich hoffter ar fy ngeiriau; 
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yn dymuno iddynt, a rhaid cyfarwyddo et. 

{6:12} doethineb yw gogoneddus, a byth fadeth i ffwrdd: Ie, 

hawdd yw gweld ohonynt a 'n ei charu hi, a gweld o fel 

geisio hi. 

{6:13} Mae hi yn preventeth eu bod awydd iddi, yn gwneud 

ei hun gyntaf hysbys-unto iddynt. 

{6:14} whoso seeketh hi gynnar yn rhaid nad oes fawr 

Travail: am fod rhaid canfod ei eistedd ar ei drysau. 

{6:15} i feddwl felly arni yw perffeithrwydd o 

doethineb: a whoso watcheth iddi yn gyflym 

heb ofal. 

{6:16} Mae hi'n goeth ynghylch ceisio fel yn deilwng o 

hi, sheweth ei hun yn ffafriol-unto iddynt yn y ffyrdd, a 

eu meeteth yn mhob meddwl. 

{6:17} ar gyfer dechrau'r wir iawn iddi yw yr awydd o 

disgyblaeth; a gofal disgyblaeth sy'n cariad; 

{6:18} a love yn cadw ei Deddfau; a rhoi 

sylw-unto ei ddeddfu yw y sicrwydd o incorruption; 

{6:19} a Mae incorruption maketh ein ger-unto Duw: 



{6:20} felly mae awydd doethineb yn bringeth i 

y Deyrnas. 

{6:21} Os bydd eich llawenydd yna er thrones a sceptres, O 

YE brenhinoedd y bobl, doethineb anrhydedd, a gall et 
teyrnasiad 

modurol. 

{6:22} o ran doethineb, beth, a sut y daeth hi, 

Bydd yn dweud wrthych, ac ni bydd cuddio dirgelion oddi 
wrthych: ond 

Bydd yn ceisio hi allan o'r dechrau ei stori'r geni, a 

dwyn gwybodaeth o hi i'r golau, ac ni wnaiff 

y gwir. 

{6:23} Nid af â bwyta eiddigedd; ar eu cyfer 

Bydd yn rhaid dyn ni Cymrodoriaeth â doethineb. 

{6:24} ond y llu y WISE yw lles y 

byd: a Brenin doeth yw cynnal y bobl. 

{6:25} derbyn cyfarwyddiadau drwy fy ngeiriau, felly 

a bydd yn eich gwneud yn da. 

{7:1} fy hun hefyd wyf yn farwol ddyn, fel i gyd, ac yn y 

epil ef a wnaethpwyd gyntaf y ddaear, 

{7:2} ac yng nghroth fy mam oedd ffasiwn yn 



ymhelaethu ymhen deng mis, yn cael ei gywasgu yn y gwaed, 

hadau dyn, a'r pleser a ddaeth gyda'r cysgu. 

{7:3} a pan gefais i fy ngeni, tynnais yn yr awyr cyffredin, 

a syrthio ar y ddaear, a mae o fel natur, a'r cyntaf 

ei llais sydd imi yngan yn crio, fel pawb arall yn ei wneud. 

Roedd {7:4} rwy'n nyrsio mewn dillad swaddling, a hynny gyda 

gofalu. 

{7:5} ar gyfer unrhyw Brenin a oedd unrhyw ddechrau eraill 

geni. 

Mae {7:6} i ddynion pob un fynedfa i'r bywyd, ac yn y blaen 

mynd allan. 

{7:7} wherefore wyf yn rhoi'r bai arnom, a rhoddwyd 
dealltwriaeth 

mi: Gelwais ar Dduw, a daeth ysbryd doethineb i mi. 

{7:8} wyf yn well iddi cyn sceptres a thrones, a 

o fri GOLUD dim yn cymharu hi. 

{7:9} ychwaith o'u cymharu-unto hi unrhyw precious stone, 

oherwydd holl aur mewn cysylltiad â hi fel ychydig o dywod, a 

Bydd arian yn cael ei gyfrif fel clai cyn iddi. 

{7:10} ei charu uchod iechyd a harddwch, ac yn dewis 



wedi iddi yn hytrach na golau: ar gyfer y golau hwnnw nesaf 
oddi wrthi 

goeth byth. 

{7:11} Daeth holl bethau da gyda'i gilydd i mi gyda hi, a 

Golud dirifedi yn ei dwylo. 

{7:12} ac yn llawenhau oherwydd rwyf i gyd, oherwydd y mae 
doethineb yn goeth 

ger eu bron: a gwyddwn nad ei bod yn fam i 

iddynt. 

{7:13} ddiwyd a ddysgwyd, a ydych yn cyfathrebu ei 

hael: Nid wyf yn celu ei GOLUD. 

{7:14} hi yw'r trysor-unto dynion a faileth erioed: 

sy'n eu defnyddio yn dod yn ffrindiau Duw, sy'n cael ei 

canmol am y rhoddion a ddaw o'r dysgu. 

{7:15} Duw ganddynt roi imi siarad fel y byddwn I, ac i 

beichiogi yn cwrdd am y pethau sy'n cael eu rhoi imi: oherwydd 

Mae ef a leadeth-unto doethineb, a directeth y wise. 

{7:16} ar gyfer yn ei law yn inni ac yn ein geiriau; holl 

doethineb hefyd, a gwybodaeth o grefftwaith. 

{7:17} ar gyfer oes ganddynt wedi rhoi imi gwybodaeth penodol 
am y 



pethau y maent, sef, i wybod sut y gwnaethpwyd y byd, 

a gweithredu elfennau: 

{7:18} ddechrau, yn dod i ben, a plith yr amseroedd: y 

newidiadau i droi yr haul, a'r newid o 

tymhorau: 

{7:19} y cylchedau blynyddoedd, a swyddi sêr: 

{7:20} natur creaduriaid byw, a furies o 

greaduriaid gwyllt: trais gwyntoedd, a reasonings o 

dynion: amrywiaeth o blanhigion a rhinweddau gwreiddiau: 

{7:21} a'r holl bethau o'r fath fel yn gyfrinachol neu amlwg, 

Gwn iddynt. 

{7:22} am ddoethineb, sef y gweithiwr am yr holl bethau, 

Dysgais: i mewn iddi yn ysbryd dealltwriaeth sanctaidd, un 

subtil unig, amrywiol, yn fywiog, yn glir, Ddihalog, plaen, nid 

destun loes, cariadus y peth sydd yn cyflym da, sy'n 

Ni allwn fod ar osod, yn barod i wneud daioni, 

{7:23} math i ddyn, yn gadarn, yn sicr, yn rhydd rhag gofal, 

cael holl bŵer, goruchwylio'r holl bethau, ac yn mynd drwy 

dealltwriaeth pob, pur, ac mae'r rhan fwyaf o subtil, gwirodydd. 



{7:24} ar gyfer doethineb yw symud yn fwy nag unrhyw gynnig: 
hi 

passeth a goeth drwy'r holl bethau oherwydd ei 

pureness. 

{7:25} ar gyfer hi yw anadl grym Duw, a 

dylanwad pur sy'n deillio o ogoniant yr Hollalluog: 

Felly gall oes beth defiled yn dod i mewn iddi. 
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{7:26} ar gyfer disgleirdeb y goleuni bythol, mae hi'n 

y drych unspotted grym Duw, a delwedd 

ei Duw. 

{7:27} a cael ond un, gall hi wneud yr holl bethau: a 

sy'n weddill yn ei hun, mae hi maketh holl bethau newydd: ac 
yn yr holl 

oed sy'n ymrwymo i eneidiau sanctaidd, mae hi'n maketh eu 
ffrindiau o 

Duw, a'r proffwydi. 

{7:28} Mae Duw am châr dim ond ef y dwelleth gyda 

doethineb. 

{7:29} ar gyfer hi yn fwy prydferth na yr haul, ac uwch 

pob Gorchymyn o sêr: cael ei gymharu â golau, mae hi'n 



dod o hyd iddo. 

{7:30} ar gyfer ar ôl y noson nesaf: ond ni bydd is 

drechaf erbyn doethineb. 

Mae doethineb {8:1} reacheth o un pen i'r llall edmygu'n: 

a sweetly hi Tebygaf Gorchymyn holl bethau. 

{8:2} rwy'n ei charu, a gofyn am hi allan gan fy ieuenctid, yr wyf 

dymunir i wneud iddi hi fy mhriod, ac yr oeddwn yn ddilynwr o'i 

harddwch. 

{8:3} er ei bod yn gyfarwydd â Duw, mae hi yn magnifieth 

ei uchelwyr: Ie, yr Arglwydd o'r holl bethau oedd ei hun yn ei 
charu. 

{8:4} hi yw'r Cyfrin i ddirgelion y wybodaeth 

o Duw, ac yn ddilynwr ei gwaith. 

{8:5} os GOLUD yn meddiant i fod yn foddhaol yn y bywyd hwn; 

beth yn fwy cyfoethog na doethineb, a worketh holl bethau? 

{8:6} ac os ddoethineb yn gweithio; Pwy sydd oll y mae yn fwy 

workman cyfrwys na hi? 

{8:7} ac os bydd dyn yn caru chyfiawnder i yn ei Llafuriau'r 

Rhinweddau: i mae hi teacheth dirwest a doethineb, 
cyfiawnder 

a dewrder: a mae pethau o'r fath, fel y gall en dim 



mwy proffidiol yn eu bywyd. 

{8:8} os mae dyn dymuniad llawer o brofiad, mae hi yn knoweth 

pethau hen, a conjectureth yn aright hyn sydd i ddod: hi 

knoweth subtilties areithiau, a gellir hybu'r tywyllwch 

brawddegau: Mae hi'n foreseeth arwyddion a rhyfeddodau, a 
digwyddiadau 

tymhorau ac amseroedd. 

{8:9} felly rwy'n arfaethedig i fynd â hi i mi i fyw gyda 

wrthyf, gan wybod mai hi fyddai'r cwnselydd o'r pethau da, 

a chysur mewn gofalu a galar. 

{8:10} er ei fwyn ei bydd gennyf amcangyfrif ymysg y 

llu, ac anrhydedd gyda'r henuriaid, er fod yn ifanc. 

{8:11} Rhaid imi gael o conceit cyflym yn dyfarniad, 

a rhaid i'w hedmygu yng ngolwg dynion mawr. 

{8:12} pan yn cynnal fy nhafod, bydd eu prynu fy 

hamdden, ac wrth siarad, bydd yn rhoi clust dda-unto mi: 

Os wyf yn siarad llawer, rhaid iddynt osod eu dwylo ar eu 
genau. 

{8:13} ymhellach drwy gael ei rhaid cael 

ei hanfarwoldeb, ac absenoldeb tu ôl i mi Goffa edafeddog 

iddynt a ddaw ar fy ôl. 



{8:14} byddaf yn gosod y bobl yn y Gorchymyn, a bydd y 
Cenhedloedd 

fod yn destun-unto imi. 

{8:15} teyrn ofnadwy fydd ofn, pan y maent yn ei wneud ond 

glywed imi; Rhaid cael da ymhlith y llu, a 

glew yn y rhyfel. 

Mae {8:16} ar ôl yr wyf yn dod i mewn i 'm hetholwyr y Ty, bydd 
gennyf fforffedu'r 

fy hun gyda hi: ar gyfer Mae ei sgwrs yn ôl unrhyw 
chwerwder; ac 

i fyw gyda hi ganddynt unrhyw tristwch, ond chwerthin 
hwnnw'n amlygu a llawenydd. 

{8:17} awr pan wyf wedi ystyried y pethau hyn ynof fy hun, a 

Eisteddasom iddynt yn fy nghalon, sut bod ymgynghreirio-unto 

doethineb yw ei hanfarwoldeb; 

{8:18} a'r pleser mawr yw cael ei cyfeillgarwch; ac 

yn y gwaith ei dwylo yn ddiderfyn GOLUD; ac yn y 

ymarfer o gynhadledd gyda hi, doethineb; ac yn sôn 

gyda hi, yn adroddiad da; Euthum am chwilio am sut i gymryd 

hi i mi. 

{8:19} yn blentyn ffraeth, ac yr oedd ysbryd da. 



Mae {8:20} do yn hytrach, yn dda, deuthum i gorff 

ddilychwin. 

{8:21} Serch hynny, pan oeddwn yn gweld bod ni allwn I 

fel arall gael ei, ac eithrio rhoddodd Duw i mi ei; ac yr oedd 
hynny 

pwynt o ddoethineb hefyd i wybod ei rhodd hi oedd; Rwy'n 

rhoi'r bai arnom-unto yr Arglwydd, a besought ef, a gyda fy 
gyfan 

dywedais, galon 

{9:1} O Duw o 'm tadau, ac yr Arglwydd o drugaredd, sy'n hast 

gwneud holl bethau â ' câr dy air, 

{9:2} a hordeinio dyn drwy câr dy ddoethineb, ei fod 

Dylai wedi ddominiwn dros y creaduriaid sy'n ymhél Mae hast 

gwneud, 

{9:3} a Gorchymyn y byd yn ôl ecwiti a 

chyfiawnder i, a gweithredu'r dyfarniad â chalon unionsyth: 

Mae {9:4} roi imi ddoethineb, a sitteth gan câr dy Orsedd; ac 

mi wrthod nid o blith câr dy plant: 

{9:5} drost câr dy was a mab handmaid driw yr wyf 

berson gwan, ac am gyfnod byr, a rhy ifanc ar gyfer y 

dealltwriaeth o ddyfarniad a Deddfau. 



{9:6} ar gyfer er fod dyn byth mor berffaith ymhlith y 

plant dynion, eto os câr dy ddoethineb ni ag ef, rhaid iddo 

Nid oes dim i'w ystyried. 

{9:7} ymhél hast dewis mi fod Brenin câr dy bobl, a 

barnwr o câr dy feibion a merched: 

Hast {9:8} ymhél â mi i adeiladu teml ar 

câr dy mount sanctaidd, ac allor yn y ddinas sylwi'n ymhél 

dwellest, debygrwydd o Tabernacl sanctaidd, sy'n ymhél 

hast yn barod o'r dechrau. 

{9:9} a oedd doethineb gydag ymgynghoriadau ar y gweill: a 
knoweth iddynt oll 

yn gweithio, ac roedd yn bresennol pan ymhél madest y byd, a 

yn gwybod beth oedd yn dderbyniol mewn câr dy olwg, ac yn 
iawn iddynt oll 

Gorchymyn. 

{9:10} O anfon hi allan o câr dy nefoedd sanctaidd, ac oddi wrth 
y 

Orsedd câr dy ogoniant, fod yn bresennol efallai y bydd hi'n 
Llafur gyda 

mi, bod efallai yn gwybod beth yw braf-unto cyhudd. 

{9:11} ar gyfer ei knoweth ac yn understandeth holl bethau, ac 



Bydd hi fy arwain sobr yn fy gwneuthurwyr, a mi yn cadw 
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ei grym. 

{9:12} felly bydd fy gwaith yn dderbyniol, ac yna bydd fy 

farnu pobl câr dy righteously, ac yn haeddu cael eistedd yn fy 

tad y sedd. 

{9:13} ar gyfer pa dyn yw ef y gellir gwybod, Cwnsler 

Duw? neu sy'n gallu meddwl beth yw ewyllys yr Arglwydd? 

{9:14} ar gyfer meddyliau dynion farwol yn ddiflas, a 

ein dyfeisiau yn ansicr ond. 

{9:15} i mae y corff corruptible yn presseth i lawr yr enaid, 

ac mae y Tabernacl priddlyd weigheth i lawr y meddwl y 

museth ar lawer o bethau. 

{9:16} ac prin a dyfalu yn aright ar bethau sy'n 

ar y ddaear, a gyda Llafur wneud yn canfod y pethau sydd yn 

ger ein bron: ond y pethau sydd yn y nefoedd sydd ganddynt 

chwilio? 

{9:17} a câr dy Cwnsler sydd ganddynt yn hysbys, ac eithrio 
ymhél 

rhoi doethineb, ac anfon câr dy ysbryd sanctaidd oddi uchod? 



{9:18} ar gyfer felly ffyrdd ohonynt sy'n byw ar y ddaear 

Roedd diwygio, a dynion yn cael eu haddysgu y pethau sy'n 

braf-unto cyhudd, ac achubwyd trwy ddoethineb. 

{10:1} Roedd hi wedi cadw y ffurfiwyd tad cyntaf y byd, 

y crëwyd yn unig, ac iddo ddwyn allan ei yn disgyn, 

{10:2} a rhoi grym i bennu pob peth iddo. 

{10:3} ond pan y unrighteous aeth oddi wrthi yn 

ei ddicter ef farw hefyd yn llawn dicter wherewith ef 

llofruddio ei frawd. 

Mae {10:4} ar gyfer Mae ei achosi y ddaear yn cael eu boddi gan 
y 

llifogydd, doethineb eto cadw ei, a gyfarwyddir y cwrs o 

righteous mewn darn o bren o werth bach. 

{10:5} ar ben hynny, y Cenhedloedd yn eu drwg cynllwyn 

cael ei gymhlethu ymhellach Canfu hi allan righteous, a 

gadwyd ef yn ddi-fai-unto Duw, ac yn ei gadw cryf 

erbyn ei dendro tosturi tuag at ei fab. 

{10:6} pan y bu farw y ungodly, adroddodd y 

dyn cyfiawn, a dianc rhag tân a oedd i lawr ar 

y pum dinasoedd. 



Mae {10:7} o ddrygioni sydd hyd yn oed heddiw y gwastraff 

tir y smoketh yn dyst, a phlanhigion dwyn ffrwyth 

sy'n dod i aeddfedrwydd byth: ac yn golofn sefydlog o halen 

heneb enaid unbelieving. 

{10:8} ar gyfer ynghylch nid doethineb, maent gat hyn nid yn 
unig 

loes, y gwyddai eu bod heb y pethau sydd yn dda; ond 

hefyd eu gadael ar ôl iddyn nhw i'r byd Goffa o eu 

ffolineb: fel bod y pethau a lle maent wedi troseddu eu 

Nid allai fod yn cuddio gymaint fel. 

{10:9} rhigol doethineb Cyflwynodd rhag poen y rhai hynny 

Mynychodd arni. 

{10:10} pan roedd y righteous ffoi o ennyn digofaint ei frawd 

Llywiodd ef yn llwybrau cywir, shewed ef y Deyrnas o 

Duw, ac yn rhoi gwybodaeth am bethau sanctaidd, gwneud 
iddo ef 

Mae'r cyfoethog yn ei teithio, ac wedi ei luosi â ffrwyth ei lafur. 

{10:11} mewn covetousness o'r fath fel gormesu ef hi 

yn sefyll wrth iddo, a wnaed ef yn gyfoethog. 

{10:12} ganddi iddo amddiffyn rhag ei elynion, ac yn cael eu 
cadw 



ddiogel gan y rhai a lleyg yn aros, ac yn creu gwrthdaro yn 
boenus iddo 

Rhoddodd ef y fuddugoliaeth; Efallai ei fod yn gwybod bod Duw 

yn gryfach na'r holl. 

{10:13} pan werthwyd y righteous, oedd ei forsook ef 

na, ond iddo o'r pechod: aeth i lawr gydag ef 

i mewn i'r pwll, 

{10:14} a gadael iddo nid yn bondiau, til ddaeth ag ef 

sceptre y Deyrnas, a phŵer erbyn y rhai sy'n 

gormesu ef: o ran eu bod wedi cael ei gyhuddo, ei 

shewed iddynt fod yn gelwyddgwn, a roddodd iddo ogoniant 
gwastadol. 

{10:15} bu iddi gyflwyno pobl cyfiawn a di-fai 

hadau o genedl sy'n eu gormesu. 

{10:16} aeth hi i enaid y gwas y 

Yr Arglwydd, a gwrthsefyll brenhinoedd ofnadwy mewn 
gwyrthiau ac arwyddion; 

Roedd {10:17} rendro i y righteous gwobr o eu 

Mae Llafur, wedi eu harwain mewn ffordd ardderchog, ac oedd-
unto 

iddynt ar gyfer cyflenwi gan dydd, a'r golau o sêr yn y nos 



tymor; 

Mae {10:18} eu dwyn trwy y môr coch, ac yn eu harwain 

trwy o ddŵr: 

{10:19} ond mae'n eu boddi eu gelynion, ac eu bwrw ar 

allan o waelod y dwfn. 

{10:20} felly roedd y righteous ddifetha y ungodly, a 

canmol câr dy enw sanctaidd, O Arglwydd, a chwyddo gydag un 

driw llaw, sydd yn ymladd ar eu cyfer yn cyd-fynd. 

{10:21} ar gyfer agorodd doethineb y genau o mud, a 

gwneud y dafod ohonynt hynny na allant siarad yn huawdl. 

{11:1} Roedd hi wedi ffynnu eu gwaith ar y gweill y sanctaidd 

proffwyd. 

{11:2} Aeth trwy yr anialwch nad oedd 

lle byw, a gosod pebyll mewn mannau lle na lleyg yno 

ffordd. 

{11:3} roeddent yn sefyll yn erbyn eu gelynion, ac yn 

avenged o wrthwynebwyr eu. 

{11:4} pan oeddent yn sychedig, eu galw ar ymgynghoriadau ar 
y gweill, a 

Rhoddwyd dŵr iddynt allan o graig y rhai fflintaidd, a syched eu 



quenched y garreg galed. 

{11:5} ar gyfer gan pa bethau yr oedd eu gelynion yn cosbi, 

yr un oedd eu bod mewn angen wedi elwa. 

Roedd {11:6} ar gyfer, yn hytrach na rhedeg afon gwastadol 
cythryblus 

gyda gwaed budr, 

{11:7} ar gyfer reproof amlwg o'r Gorchymy hwnnw, 

lle roedd y babanod wedi rhoi TAW, ymhél gavest-unto iddynt 

digonedd o ddŵr drwy ddulliau gan obeithio nad ar gyfer: 

Declaring {11:8} gan syched hwnnw wedyn sut roedd ymhél 
hadst 

cosbi ei wrthwynebwyr. 

{11:9} pan oedd ceisio er ond yn drugaredd 
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ceryddu, gwyddent sut roedd y ungodly yn barnu yn ennyn 
digofaint 

a tro, thirsting mewn modd arall nag y cyfiawn. 

{11:10} ar gyfer y rhain ymhél didst admonish a rhowch gynnig 
arall, fel 

dad: ond y llall, fel Brenin difrifol, didst ymhél yn condemnio 

a chosbi. 



{11:11} a oeddent yn bresennol neu'n absennol, oeddent 

peri gofid fel ei gilydd. 

{11:12} ar gyfer Daeth galar dwbl arnynt, a 

griddfan ar gyfer cofio pethau diwethaf. 

{11:13} ar gyfer pryd y clywodd gan cosbau eu hunain 

y llall i elwa, roedd peth teimlad yr Arglwydd. 

{11:14} i bwy yn parchu yn ddirmygus, pan ei fod 

yr oedd ymhell cyn eu taflu fwrw ymlaen o y 

babanod, iddo yn y diwedd, pan welsant yr hyn ddaeth i basio, 

Roedd eu hedmygu. 

{11:15} ond ar gyfer y ddyfais ffôl yn ei ddrygioni, 

wherewith cael eu twyllo'n roeddynt yn addoli eu serpents ddi-
rym o 

rheswm, a bwystfilod ffiaidd, didst ymhél yn anfon nifer fawr o 

greaduriaid afresymol arnynt ar gyfer groch; 

{11:16} y maent efallai yn gwybod, bod modd i ddyn 

sinneth, gan yr un peth hefyd rhaid iddo gael eu cosbi. 

{11:17} ar gyfer câr dy law Hollalluog, gwnaeth y byd 

Mae mater heb ffurflen, am nid yn golygu anfon yn eu plith 

llu o eirth neu Lewod ffyrnig, 



{11:18} neu anhysbys greaduriaid gwyllt, yn llawn dicter, sydd 
newydd ei 

creu, anadlu anwedd danllyd, neu arogleuon brwnt 

mwg gwasgaredig, neu saethu beads ofnadwy allan eu 

llygaid: 

{11:19} hyn nid yn unig y niwed y gallai anfon eu 

ar unwaith, ond hefyd y golwg ofnadwy gwbl eu dinistrio. 

{11:20} do, a heb y rhain efallai wedi gostwng 

i lawr gyda'r un chwyth, gael eu herlid o groch, ac 

lliw dramor drwy'r anadl câr dy pŵer: ond ymhél 

hast archebu holl bethau yn mesur a'r nifer a'r pwysau. 

Mae {11:21} ar gyfer ymhél canst shew câr dy gryfder mawr 
bob amser 

pan ymhél yn gwywo; ac efallai sy'n gwrthsefyll bŵer thine 

hyd braich? 

{11:22} ar draws y byd cyn hwwn yn grawn cyn lleied 

y balans, ie, fel rhai gostyngiad y bore y 

falleth i lawr ar y ddaear. 

{11:23} ond mae ymhél hast drugaredd ar bob un; ar gyfer 
canst ichi wneud 

holl bethau, a winkest ar bechodau dynion, oherwydd eu 



dylid diwygio. 

{11:24} i ymhél yn lovest holl bethau y mae, a 

abhorrest nid oes dim sy'n ymhél hast gwneud: am byth 
wouldest 

ymhél wedi gwneud unrhyw beth, os hadst ymhél yn ei gasáu. 

{11:25} a sut gallai unrhyw beth wedi dioddef, os oedd ganddo 

Nid yw wedi'i câr dy ewyllys? neu wedi'u cadw, os nad yn galw 
gan ymgynghoriadau ar y gweill? 

{11:26} ond ymhél pob sparest: eu bod thine, O Arglwydd, 

ymhél ddilynwr o eneidiau. 

{12:1} ar gyfer thine ysbryd incorruptible yn holl bethau. 

Felly {12:2} chastenest ymhél iddynt gan ychydig ac ychydig o 

bod yn troseddu, a warnest iddynt gan eu rhoi mewn 

cofio lle y maent wedi troseddu, hwnnw sy'n gadael eu 

gredu bod ar grid, Arglwydd O ddrygioni. 

{12:3} oedd câr dy ewyllys i ddinistrio gan ddwylo ein 

tadau ddau hen drigolion hynny o câr dy sanctaidd dir, 

{12:4} bwy ymhél hatedst ar gyfer gwneud gwaith mwyaf 
ffiaidd 

witchcrafts, a drwg aberth; 

{12:5} a hefyd y llofruddwyr didrugaredd plant, 



a devourers o gnawd y dyn, a gwleddoedd gwaed, 

{12:6} â eu offeiriaid allan o plith o eu 

criw idolatrous, a rhieni, bod eu lladd eu hunain 

dwylo eneidiau amddifad o help: 

{12:7} y tir, sy'n ymhél esteemedst uwchlaw popeth 

eraill, allai dderbyn nythfa teilwng o plant Duw. 

{12:8} Serch hynny hyd yn oed hynny ymhél sparedst fel dynion, 
ac 

didst anfon wasps, cyplu driw lletyol, eu dinistrio 

gan ychydig ac ychydig. 

{12:9} Nid yn ymhél bod wast gallu dod â y ungodly 

o dan law righteous mewn brwydr, neu eu dinistrio 

ar unwaith gyda fwystfilod creulon, neu gydag un gair garw: 

{12:10} ond weithredu câr dy dyfarniadau arnynt gan ychydig 

ac ychydig, ymhél gavest mae eu gosod o edifeirwch rhan hwy, 
nid yn 

anwybodus eu bod cenhedlaeth ddrygionus, a bod eu 

malais oedd magu ynddynt, ac y byddai eu cogitation 

byth yn newid. 

{12:11} oedd hadau cursed o'r dechrau; 

Nid didst ymhél rhag ofn unrhyw ddyn roi iddynt ddrwg ar gyfer 



pethau hynny lle y bu sinned. 

{12:12} ar gyfer sydd yn dweud, beth hast ymhél wneud? neu 
sy'n 

Bydd wrthsefyll câr dy dyfarniad? neu pwy bydd yn cyhuddo 
ymgynghoriadau ar y gweill ar gyfer 

y gwledydd sy'n dirywio, y gwnaeth ymhél? neu sy'n 

dod i sefyll yn erbyn cyhudd, i revenged ar gyfer y 

unrighteous dynion? 

{12:13} i nid oes unrhyw Duw ond ymhél a careth 

i bawb, i bwy ymhél shew mightest nad yw câr dy dyfarniad 

unright. 

Ni chaiff neb {12:14} y Brenin neu yn didosturi yn gallu pennu ei 
wyneb 

erbyn ymgynghoriadau ar y gweill ar gyfer unrhyw bwy ymhél 
hast gosbi. 

{12:15} Forsomuch yna fel ymhél celf cyfiawn thyself, 

Mae ymhél yn orderest pob peth righteously: meddwl yn 
cytuno nad 

câr dy pŵer i gondemnio hynny nad oes ganddynt haeddiannol i 
fod yn 

cosbi. 

{12:16} ar gyfer pŵer iddynt oll yn dechrau chyfiawnder i, 



ac oherwydd ymhél celf yr Arglwydd oll, mae maketh hwwn yn 

graslon-unto oll. 

{12:17} ar gyfer pan fydd dynion yn credu bod ymhél celf o 

llawn pŵer, ymhél shewest câr dy nerth, ac yn eu plith y 

gwybod ei ymhél Mae makest amlwg eu beiddgarwch. 

{12:18} ond mae ymhél meistroli pŵer iddynt oll, judgest â 

ecwiti, a orderest ein gyda'r blaid mawr: i ymhél mayest 

defnyddio pŵer wrth ymhél yn gwywo. 
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{12:19} ond gan gwaith o'r fath hast ymhél addysgir câr dy bobl 

y dyn yn unig y dylid ei tosturiol, ac hast gwneud iddynt oll 

plant i fod gobaith da y mae ymhél givest edifeirwch rhan hwy 
ar gyfer 

pechodau. 

{12:20} os oes didst ymhél yn cosbi'r gelynion iddynt oll 

plant, ac y condemnio i farwolaeth, gyda rhai o'r fath 

drafodaeth, roi amser a lle, lle maent 

gellid darparu gan eu malais: 

{12:21} â circumspection sut mawr didst ymhél yn barnu 

meibion driw hunain,-unto eu tadau hast ymhél dyngu, a 



gwneud cyfamodau addewidion da? 

{12:22} Felly, ond ymhél dost chasten, ymhél 

scourgest ein gelynion mwy, i fwriad 

wrth farnu, dylem ofalus feddwl am iddynt oll 

byth, a phryd yr ydym ein hunain yn barnu, dylem 

edrych am drugaredd. 

{12:23} wherefore, tra bod dynion yn byw dissolutely 

a unrighteously, hast ymhél yn parhau'n hwy eu hunain 

erchyllterau'n. 

{12:24} am eu bod wedi mynd ar gyfeiliorn ymhell iawn yn y 
ffyrdd y gwall, 

a hwy a gynhaliwyd ar gyfer duwiau, a hyd yn oed ymhlith y 
bwystfilod o 

yr oedd eu gelynion yn ei gasáu, yn cael eu twyllo, fel plant o 

dim dealltwriaeth. 

{12:25} felly-unto, ynghylch plant heb y 

defnyddio o reswm, didst ymhél anfon barn i ffug iddynt. 

{12:26} ond maent na byddai ei diwygio gan y 

Rhaid cywiro, lle dywedodd ei fod wedi iddynt, yn teimlo 

dyfarniad deilwng o Duw. 

{12:27}, edrych, ar gyfer pa bethau oedd yn grudged, pan 



Roedd eu cosbi, hynny yw, iddynt eu barn i 

eu duwiau; [nawr] yn cael ei gosbi ynddynt, pan welsant ef, 

Roeddent yn cydnabod iddo fod y gwir Dduw, bwy cyn 

Gwadodd eu gwybod: ac felly daeth eithafol 

ddamnedigaeth arnynt. 

{13:1} onid ofer yw pob dynion wrth natur, sy'n 

anwybodus o Dduw, a gallem ni allan o'r pethau da hynny 

gwelir ei bod yn adnabod: ychwaith gan ystyried y gwaith 

Roedd yn cydnabod y workmaster; 

Barnai {13:2} ond naill ai tân, neu gwynt, neu yr awyr cyflym, 
neu 

Cylch y sêr, neu ddŵr treisgar neu y goleuadau o 

Duw, i'w duwiau sy'n llywodraethu y byd. 

Cymerodd {13:3} â eu harddwch os fod wrth eu bodd 

i'w duwiau; rhoi gwybod iddynt pa faint gwell yr Arglwydd 

ohonynt yw: oes ganddynt awdur prif harddwch yn creu iddynt. 

{13:4} ond os oeddent yn rhyfeddu at eu pŵer ac 

rhinwedd, gadewch iddynt ddeall ganddynt, faint o mightier ef 

Gwneir hynny iddynt. 

{13:5} ar gyfer gan fawredd a harddwch y creaduriaid 



proportionably gwelir gwneuthurwr ohonynt. 

{13:6} ond serch hyn maent yn llai i'w beio: ar gyfer 

Mae eu peradventure-y, ceisio Duw, ac yn ddymunol i ddod o 
hyd i 

ef. 

{13:7} am fod yn gyfarwydd yn ei weithiau ef chwilio 

ddyfal, ac yn credu eu golwg: oherwydd bod y pethau 

hardd yn gweld hynny. 

{13:8} Howbeit nid ydynt i fod yn pardoned. 

{13:9} ar gyfer os oeddent yn gallu gwybod cymaint, eu bod 

gallai anelu ar y byd; sut maent yn gynt a ddarganfuwyd y 

Yr Arglwydd ohoni? 

{13:10} ond diflas ydyn nhw, ac yn marw pethau yn eu 

gobeithio, sydd yn galw eu duwiau, a gwaith i ddynion 

dwylo, Aur ac arian, i shew celf yn, a resemblances o 

greaduriaid, neu garreg yn dda i ddim, gwaith hynafol 

llaw. 

{13:11} saer coed felleth y pren, ar ôl iddo mae ganddynt yn 
awr 

wedi'u llifio coeden yn cwrdd â at y diben, ac oddi ar bawb y 

fedrus yn cyfarth rownd am, a chanddynt achosi ei hael, 



a gwneud llong ohoni yn addas ar gyfer gwasanaeth bywyd y 
dyn; 

{13:12} ac ar ôl treulio sbwriel ei waith i wisgo 

oes ganddynt ei cig, yn llenwi ei hun; 

{13:13} a chymryd y sbwriel iawn ymhlith y rhai sy'n 

gwasanaethu i unrhyw ddefnydd, yn ddarn gam o bren, ac yn 
llawn 

milltir fôr, oes ganddynt gerfio ei ddiwyd, pan oedd yn ddim 
byd arall i'w 

wneud, a ffurfiwyd gan sgiliau ei ddealltwriaeth, a 

ffasiwn i ddelwedd dyn; 

{13:14} neu wneud fel rhai anifail ffiaidd, gosod dros 

gyda vermilion, a gyda phaent yn lliwio coch, a 

sy'n cwmpasu pob man ynddo; 

{13:15} pan ei fod wedi cyflwyno ystafell gyfleus iddo, 

gosod mewn wal, ac yn ei gwneud yn gyflym gyda haearn: 

{13:16} i ef ar yr amod iddo na allai ei yn yn disgyn, 

gan wybod ei bod yn gallu helpu ei hun; ar gyfer delwedd, 

a oes ganddynt angen cymorth: 

{13:17} yna maketh ef gweddi am ei nwyddau, ar gyfer ei wraig 

a'r plant, ac nid yw yn gywilydd i siarad â'r hyn a chanddynt 



Nid oes bywyd. 

{13:18} ar gyfer iechyd mae ef calleth ar hynny sydd yn wan: ar 
gyfer 

Mae bywyd yn prayeth i'r hyn sy'n marw; cymorth ostyngedig 
beseecheth 

a oes ganddynt ffordd o leiaf i helpu: ac am daith da 

Mae ganddo asketh o hynny na ellir gosod traed ymlaen: 

{13:19} ennill a chael, ac ar gyfer llwyddiant da 

ei dwylo, asketh gallu i wneud iddo, na all mwyaf 

i wneud unrhyw beth. 

{14:1} unwaith eto, un yn paratoi ei hun i hwylio, ac am i 

yn pasio drwy y tonnau hawyr, calleth ar ddarn o bren 

fwy pwdr na llong y carrieth ef. 

{14:2} ar gyfer verily dyfeisiodd awydd ennill, ac yn y 

Adeiladodd workman iddo gan ei sgiliau. 

{14:3} ond câr dy providence, O dad, governeth iddo: ar gyfer 

hast ymhél yn ffordd y môr, a'r llwybr diogel yn y 

tonnau; 

Shewing {14:4} canst ymhél arbed rhag pob perygl: Ie, 

Er hynny, aeth dyn i Môr heb celf. 

Serch hynny {14:5} ymhél yn wouldest na bod y gwaith o 



Dylid câr dy ddoethineb yn segur, ac felly mae dynion yn 
ymrwymo 

eu bywydau i ddarn bach o bren, a phasio y garw 
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môr mewn llestr gwan yn cael eu harbed. 

Mae {14:6} ar gyfer yn hen yn amser hefyd, pryd y cewri falch 

farw, yn y gobaith y byd a reolir gan câr dy law 

dianc mewn llestr wan, ac mae chwith i bob oedran a hadau o 

genhedlaeth. 

{14:7} ar gyfer bendithio yn y pren lle chyfiawnder i 

nesaf. 

{14:8} ond bod a wneir gyda'r dwylo yn melltithio, fel 

Mae'n dda, y mae'n ei gwneud yn: ef, oherwydd iddo ef; a 

oherwydd, yn cael ei corruptible, galwyd Duw. 

{14:9} ar gyfer y ungodly a ungodliness ei ddau fel ei gilydd yn 

gas-unto Duw. 

{14:10} ar gyfer bydd cosbi a wneir at ei gilydd 

gydag ef y mae'n gwneud. 

{14:11} felly hyd yn oed ar y dod ynghyd y Gentiles 

fydd caiff: oherwydd yn greadigaeth Duw 



maent yn dod yn abomination, a stumblingblocks i 

eneidiau dynion, a magl i draed yr annoeth. 

{14:12} ar gyfer dyfeisio dod ynghyd yn dechrau 

fornication ysbrydol, a dyfais ohonynt y 

llygredd o fywyd. 

{14:13} ar gyfer nid oeddent o'r dechrau, ychwaith 

byddant yn am byth. 

{14:14} ar gyfer gan ogoniant ofer ddynion iddynt ymrwymo i y 

byd, ac felly y bydd yn dod i ben cyn bo hir. 

{14:15} ar gyfer tad yn dioddef o alaru annhymig, 

pan fydd ganddynt wnaeth delwedd o ei blentyn cyn gynted 
cymryd i ffwrdd, 

anrhydeddu bellach fel Duw, a oedd wedyn yn ddyn marw, 

a ddarperir i'r rhai a oedd o dan ei seremonïau a 

aberth. 

{14:16} felly yn broses o amser personol ungodly 

tyfu cryf yn cael eu cadw fel cyfraith, ac roedd yn graven 
delweddau 

addoli gan y Gorchymyn brenhinoedd. 

{14:17} bwy dynion nad allai anrhydeddu mewn presenoldeb, 



oherwydd roedd maent wedi mynd yn bell i ffwrdd, cymerodd y 
ffug ei 

visage o hyd, a gwnaeth datganedig delwedd o'r Brenin ef 

Roedd eu hanrhydeddu, i ben erbyn hyn eu forwardness nhw 

Gallai seboni iddo a oedd yn absennol, fel pe bai'n bresennol. 

{14:18} hefyd wnaeth y diwydrwydd eithriadol o y artificer 

helpu i osod yr anwybodus i superstition mwy ymlaen. 

{14:19} ar gyfer AU, peradventure barod i un yn plesio 

awdurdod, ei holl sgiliau i wneud y debygrwydd o gorfodwyd y 

ffasiwn gorau. 

{14:20} ac felly y llu, allured gan y gras o y 

gwaith, mynd ag ef yn awr ar gyfer Duw, a oedd ychydig o'r 
blaen ond 

anrhydeddu. 

{14:21} ac roedd hwn yn achlysur i dwyllo y byd: 

ar gyfer dynion, sy'n gwasanaethu drychineb neu gormes, oedd 
priodoli-unto 

cerrig a stociau yr enw incommunicable. 

{14:22} at hynny nid oedd hyn yn ddigon iddynt, eu bod 

wedi gwneud camgymeriad yn y wybodaeth am Dduw; ond tra 
roeddent yn byw 



y rhyfel mawr o anwybodaeth, hynny phla mor fawr o'r enw 

eu heddwch. 

{14:23} ar gyfer tra maent yn slew eu plant mewn aberth, 

neu ddefnyddio seremonïau dirgel, neu gwneud revellings o 
rhyfedd 

defodau; 

{14:24} roeddent yn cadw bywydau nac priodasau mwyach 

ddihalog: ond un slew traiterously arall, neu 

alaru ef gan adultery. 

{14:25} fel yna roedd y reigned yn holl ddynion heb 

gwaed eithriad, dynladdiad, lladrad, a dissimulation, 

llygredd, anffyddlondeb, tumults, anudon, 

{14:26} Disquieting o ddynion da, anghofrwydd da 

eu tro, defiling o eneidiau, yn newid o'r math, anhwylder yn 

priodasau, adultery, a uncleanness digywilydd. 

{14:27} ar gyfer addoli dod ynghyd nid i gael ei henwi yn 

ddechrau, achos, a diwedd, pob drygioni. 

{14:28} naill ai maent yn wallgof pan yn llawen, neu 

broffwydo celwyddau, neu gam yn byw, neu fel arall yn rhoi'r 
gorau i chwarae bach 

eu hunain. 



{14:29} ar gyfer ychwanegu at werth gan Ymddiriedolaeth eu 
bod yn dod ynghyd, sydd wedi 

Nid oes bywyd; er mae iddynt dyngu drwy dwyll, eto maent yn 
edrych i beidio â bod 

brifo. 

{14:30} howbeit am ddau achosion bydd yn gyfiawn 

cosbi: ddau gan fod meddwl yn dda am Dduw, yn ei roi 

sylw-unto dod ynghyd, a hefyd gam arnyn yn oedd, despising 

sancteiddrwydd. 

{14:31} ar gyfer nid yw pŵer iddynt gan bwy maent 

rhegi: ond mae'n ystumio ychydig o bechaduriaid, a punisheth 

bob amser y drosedd o y ungodly. 

{15:1} ond ymhél, O Dduw, celf raslon ac yn wir, 

longsuffering, ac yn drugaredd archebu holl bethau, 

{15:2} ar gyfer pechod inni, os ydym yn thine, gwybod pwer 
iddynt oll: 

ond bydd gennym ni sin, gan wybod y caiff eu cyfrif thine. 

{15:3} am wybod hwwn yn chyfiawnder berffaith i: Ie, i 

gwybod pwer iddynt oll yw gwraidd ei hanfarwoldeb. 

Gwnaeth y ddyfais direidus o ddynion {15:4} ar gyfer y naill na'r 
llall 



twyllo ein, nac yn sylwi arno gyda lliwiau divers, delwedd y 

Llafur ofer y paentiwr; 

{15:5} golwg y enticeth mwyn ffyliaid i lust ar ôl, 

ac fel y maent yn eu dymuno ar ffurf delwedd wedi marw, y 
mae ganddynt Rhif 

anadl. 

{15:6} ddau iddynt a gwneud iddynt, eu bod yn dymuno iddynt, 

ac eu bod addoli, yn gariadon pethau drwg, a 

yn deilwng i gael pethau o'r fath i Ymddiriedolaeth arnynt. 

Mae {15:7} ar gyfer potter, gymedroli meddal y ddaear, 
fashioneth 

pob llestr gyda llawer o Lafur ar gyfer ein gwasanaeth: Ie, o y 

clai un ef maketh y llongau sy'n gwasanaethu ar gyfer lân 

Mae defnyddiau, ac yn yr un modd hefyd gyd fel gwasanaethu 
i'r gwrthwyneb: ond 

Beth yw defnydd o'r naill fath, y potter ei hun yn y barnwr. 

{15:8} ac yn cyflogi ei Lafur lewdly, mae yn maketh 

Duw ofer o glai un, hyd yn oed ef a oedd ychydig o'r blaen 

gwneud y ddaear ei hun, ac o fewn ychydig ar ôl 

returneth i yr un peth, allan wrth ei fywyd a oedd yn rhoi 
benthyg iddo 
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Bydd yn mynnu. 

Mae {15:9} er gwaethaf ei ofal, nid bod yn rhaid iddo 

llawer o Lafur, nac ychwaith fod ei fywyd yn fyr: ond striveth i 
ragori 

Goldsmiths a silversmiths, a endeavoureth i wneud yn hoffi 

gweithwyr mewn pres, a counteth ei ogoniant i wneud ei 

pethau ffug. 

{15:10} ei galon yn lludw, ei obaith yn fwy ffiaidd na 

ddaear, ac yn ei fywyd llai o werth na clai: 

{15:11} Forasmuch fel y gwyddai nad ei Maker, ac ef 

Mae hynny'n ysbrydoli enaid egnïol i mewn iddo, ac yn cael ei 
anadlu 

ysbryd byw. 

{15:12} ond roeddent yn cyfrif ein bywyd ddifyrrwch ac ein 
hamser 

yma mae marchnad ar gyfer ennill: ydynt, yn dweud, rhaid inni 
gael 

mhob ffordd, er fod yn ddrwg. 

{15:13} am y dyn hwn, a gawsant y mater maketh brau 

llongau a graven delweddau, knoweth ei hun i droseddu 



yn anad dim eraill. 

{15:14} a holl elynion y dymuna pobl, sy'n eu dal 

yn rhoi, yn mwyaf ffôl, ac yn fwy diflas na 

enau plant bychain iawn. 

{15:15} ar gyfer roeddent yn cyfrif pob dod ynghyd o'r heathen 
yn 

duwiau: y naill na'r llall yn cael defnyddio'r llygaid i weld, nac 
trwynau i 

dynnu anadl, nac glustiau i glywed, na bysedd dwylo i ymdrin â; 

ac o ran eu traed, maent yn araf i fynd. 

{15:16} ar gyfer dyn a gwneud iddynt, ac ef sy'n benthyg ei 

ei hun roedd ysbryd ffasiwn iddynt: ond gall unrhyw ddyn yn 
gwneud Duw fel 

-unto ei hun. 

{15:17} am fod yn farwol, mae ef wedi worketh peth marw gyda 

drwg dwylo: ar gyfer ef ei hun yn well nag y pethau sy'n 

Mae ef yn worshippeth: tra roedd yn byw unwaith, ond maen 
nhw'n byth. 

{15:18} do, roeddynt yn addoli eu bwystfilod hynny hefyd sydd 
yn 

mwyaf gas: rhai yn waeth ar gyfer cael eu cymharu gyda'i 
gilydd, 



nag eraill. 

{15:19} ydynt ychwaith yn hardd, yn gymaint ag i fod yn 

a ddymunir mewn perthynas â bwystfilod: ond aeth heb y 
ganmoliaeth 

Duw a ei fendith. 

{16:1} felly gan y tebyg oedd roedd eu cosbi yn worthily, 

a gan y llu o greaduriaid parhau'n. 

{16:2} yn lle sy'n cosbi, ymdrin yn raslon 

gyda phobl driw hunain, ymhél preparedst ar gyfer eu cig o 

Flas rhyfedd, hyd yn oed soflieir corddi eu blas: 

{16:3} i ben y byddant, gyfystyr bwyd, efallai ar gyfer y 

golwg hyll o greaduriaid a anfonwyd yn eu plith lothe hyd yn 
oed, 

y mae'n rhaid iddynt mae angen awydd; ond mae'r rhain yn 
dioddef prinder 

am gyfnod byr, gellid gwneud talu o flas rhyfedd. 

{16:4} ar gyfer oedd yn angenrheidiol, bod arnynt arfer 

Dylai gormes yn dod brinder, ac ni allai osgoi: 

ond i rhain dim ond dylid shewed sut eu gelynion 

Roedd yn parhau'n. 

{16:5} er pan ddaeth y fierceness ofnadwy o fwystfilod 



ar y rhain, ac roedd iddynt farw gyda phigiadau gam 

serpents, câr dy ddicter a ddioddefwyd nid am byth: 

{16:6} ond maent yn cythryblus ar gyfer tymor bach, y 

gallai eu cael ei geryddu, cael arwydd o Iachawdwriaeth, i roi 

iddynt mewn coffadwriaeth o'r Gorchymy câr dy gyfraith. 

Ni achubwyd {16:7} ar gyfer ef ei hun yn troi tuag at ei 

y peth a welodd, ond gan cyhudd, bod celfyddyd y achubol o 

holl. 

{16:8} ac yn ymhél hwn mae gyfaddef driw gelynion, madest 

ei bod yn ymhél a deliverest oddi wrth bob drwg: 

{16:9} iddynt bitings o sioncod y gwair ac yn hedfan 

ei ladd, oedd naill na'r llall Mae dod o hyd i unrhyw ateb ar 
gyfer eu bywyd: ar gyfer 

Roeddent yn deilwng i gael eu cosbi gan o'r fath. 

{16:10} ond câr dy meibion nid iawn nannedd chnoi 

yr Dreigiau yn goresgyn: ar gyfer erioed oedd câr dy drugaredd 
arnynt, a 

amod iddynt. 

{16:11} ar gyfer eu plannu, y dylent 

cofio câr dy eiriau; ac roedd yn gyflym arbed, nid 

syrthio anghofrwydd dwfn, efallai y byddant yn barhaus 



ymwybodol o câr dy ddaioni. 

{16:12} oedd perlysiau, nac yn mollifying plaister, 

Roedd hynny wedi'u hadfer i iechyd: ond gair iddynt oll, O 
Arglwydd, a 

healeth holl bethau. 

{16:13} ar gyfer Mae ymhél hast pŵer o fywyd a marwolaeth: 
ymhél 

leadest i giatiau uffern, a bringest eto. 

{16:14} yn wir mae dyn yn killeth drwy ei malais: a y 

Mae ysbryd, pan fydd yn mynd ymlaen, returneth ni; enaid na'r 
llall 

gafwyd hyd nesaf eto. 

{16:15} ond nid yw'n bosibl i ddianc rhag llaw driw. 

{16:16} ar gyfer oedd y ungodly, a gwadu i hwwn yn gwybod, 

scourged trwy nerth braich driw: gyda'r glaw'n rhyfedd, 

pwysleisio a chawodydd, oedd eu herlid, eu gallu 

Nid osgoi, a drwy tân yn eu hyfed. 

{16:17}, sydd yn fwyaf i yn meddwl, oedd y tân 

rym yn y dŵr, a quencheth holl bethau mwy: ar gyfer y 

Mae'r byd yn fighteth am y righteous. 

{16:18} ar gyfer lliniaru rywbryd y fflam oedd, ei fod 



Ni allai llosgi ar greaduriaid a anfonwyd yn erbyn y 

ungodly; ond gallai eu hunain yn gweld ac yn credu bod eu 

Roedd herlid gyda barn Duw. 

{16:19} ac ar adeg arall, mae ei burneth hyd yn oed yn y plith 

o ddŵr uwchben pŵer tân, sydd efallai yn dinistrio y 

ffrwyth y tir anghyfiawn. 

{16:20} yn hytrach tystied hyn oll ymhél feddest driw hunain 
pobl 

gyda bwyd angylion, ac yn didst eu hanfon o'r nefoedd bara 

paratoi heb eu llafur, yn gallu cynnwys pob dyn 

llawenydd, a chytuno ar at bob dant. 

{16:21} ar gyfer câr dy chynnal datgan câr dy melyster-unto 

câr dy blant, a gwasanaethu i Blas y bwyta, 

cymedroli'r ei hun at ddant pob dyn. 

{16:22} ond mae eira a rhew ddioddef yn y tân, ac wedi'i doddi 

Nid y gallen nhw wybod bod tân yn llosgi yn gesair, a 

befriog yn y glaw, oedd dinistrio ffrwyth y gelynion. 

{16:23} ond eto hyd yn oed hyn oedd anghofio nerth ei hun, 
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y gallai meithrin y righteous. 



{16:24} ar gyfer y creadur a serveth grid, sy'n celf y 

Mae'r gwneuthurwr yn increaseth ei gryfder erbyn unrighteous 
ar gyfer 

eu cosbi, a abateth ei nerth ar gyfer 

fel ymddiried mewn ymgynghoriadau ar y gweill. 

{16:25} felly hyd yn oed wedyn oedd newidiodd i gyd 

ffasiynau, ac yr oedd obedient i câr dy ras, a nourisheth holl 

pethau, yn ôl dymuniad eu bod angen: 

{16:26} y câr dy blant, O Arglwydd, y mae ymhél yn lovest, 

gallai gwybod, mai nid tyfu ffrwythau sy'n 

nourisheth dyn: ond ei fod yn câr dy air, a preserveth 

eu bod yn rhoi eu ffydd yn y cyhudd. 

{16:27} am hynny nid oedd dinistrio y tân, 

cael eu cynhesu â sunbeam ychydig, cyn bo hir wedi cilio: 

{16:28} na allai yn hysbys, y mae'n rhaid inni atal y 

Mae'r haul i roi hwwn yn diolch, ac ar y dayspring yn gweddïo-
unto cyhudd. 

{16:29} ar gyfer bydd y gobaith o gael y unthankful yn toddi i 
ffwrdd fel 

y gaeaf y hoar rew, a bydd yn rhedeg i ffwrdd yn amhroffidiol 

dŵr. 



{17:1} ar gyfer iawn yn câr dy dyfarniadau, ac ni all fod yn 

Mynegodd: felly yr eneidiau unnurtured wedi gwneud 
camgymeriad. 

{17:2} er pan y credai dynion unrighteous i gormesu y 

genedl sanctaidd; maent yn cael eu cau yn eu tai, y 
carcharorion 

o dywyllwch, a gosod ei gyfyngu â bondiau nos hir, 

[Mae] wedi'i alltudio o'r cynefin tragwyddol. 

Roedd {17:3} ar gyfer tra roedd y maent i fod i orwedd yn 
cuddio yn y dirgel eu 

pechodau, oedd eu gwasgaru o dan len tywyll o anghofrwydd, 

cael ei ofnadwy wedi syfrdanu, a cythryblus â [rhyfedd] 

apparitions. 

{17:4} ar gyfer ychwaith efallai y gornel sy'n eu dal yn cadw 

rhag ofn iddynt: ond synau [o ddyfroedd] disgyn i lawr 

swnio'n amdanynt, ac ymddangosodd gweledigaethau drist-
unto iddynt 

â countenances trwm. 

{17:5} unrhyw bŵer y tân efallai roi iddynt ysgafn: Nid yw 

Gallai y fflamau disglair o sêr eu hwynebu er mwyn ysgafnhau'r 
hynny 

ofnadwy nos. 



Ond nid ymddangosodd {17:6}-unto iddynt Roedd tân yn 
kindled o 

ei hun, yn ofnadwy iawn: am fod llawer o ofn, yr oeddent yn 

y pethau a welsant yn waeth na golwg y maent 

Gwelsom ni. 

{17:7} fel eu bod wedi'u cyflwyno ar gyfer gamargraff magick 
celf, 

i lawr, ac yn eu vaunting yn ddoethineb oedd reproved â 

gwarth. 

{17:8} am eu bod wedi addo i'r erchyllterau yrru i ffwrdd a 

helyntion o'r enaid sâl, oedd yn sâl eu hunain o ofn, 

deilwng i chwerthin. 

{17:9} ar gyfer er oedd oes beth ofnadwy yn ofni eto 

fod yn ofnus gyda angenfilod sy'n mynd heibio, a hisian o 

serpents, 

{17:10} iddynt farw rhag ofn, yn gwadu eu bod yn yr awyr, 

a allai unrhyw ochr osgoi. 

{17:11} i ddrygioni, a chondemnio gan dyst ei hun, 

yn ofnus iawn, ac yn cael fy mhwyso'n â chydwybod, bob amser 

forecasteth pethau difrifol. 

{17:12} am ofn yw dim arall ond fradychu o y 



succours Mae y rheswm yn offereth. 

{17:13} a disgwyliad o fewn, yn llai, 

counteth anwybodaeth yn fwy na'r achos y bringeth 

boen. 

{17:14} ond maent cysgu cwsg un noson honno, 

ac yr oedd yn wir annioddefol, ac a ddaeth arnynt 

allan o Godre'r uffern anochel, 

{17:15} yn rhannol dadleuol gyda apparitions gwarthus, 

a llewygu rhannol, eu calon eu methu: ar gyfer sydyn 

ofn, ac nid edrych am, daeth arnynt. 

{17:16} felly yna pwy bynnag wedi disgyn i lawr yno oedd 
straitly 

cadw, ddistaw mewn carchar heb bariau haearn, 

{17:17} ar gyfer ai ef oedd husbandman, neu bugail, 

neu llafurwr yn y maes, yr oedd goddiweddyd, a dioddef 

rheidrwydd hwnnw, y gellir ei osgoi ni: i gyd 

rhwymo â un gadwyn o dywyllwch. 

{17:18} a oedd ei gwynt whistling, ynteu er mor swynol yw 

sŵn adar ymhlith y canghennau taenu, neu braf 

disgyn o ddŵr rhedeg dreisgar, 



{17:19} neu sŵn ofnadwy o gerrig a fwriwyd i lawr, neu 

rhedeg nad allai weld o sgipio bwystfilod, neu 

rhuo llais o greaduriaid gwyllt mwyaf llym, neu rebounding 

Ategaf o'r mynyddoedd gwag; Mae'r pethau hyn yn gwneud 
iddynt i 

swoon rhag ofn. 

{17:20} ar draws y byd yn disgleirio gyda golau clir, a 

oedd dim lesteirio yn eu Llafur: 

{17:21} dros iddynt yn unig oedd lledaenu yn nos drom, 

delwedd y tywyllwch y dylai ei dderbyn ar ôl hynny 

iddynt: ond eto pe baent yn-unto eu hunain fwy difrifol nag 

y tywyllwch. 

{18:1} Serch hynny roedd câr dy Seintiau goleuni mawr iawn, 

Mae eu llais eu clyw, ac nid yn gweld eu siâp, 

oherwydd hefyd wedi dioddef yr un pethau, nid ydynt 

eu cyfrif yn hapus. 

{18:2} ond am hynny maent oedd nid eu brifo bellach, ohonynt 

wedi cael cam cyn, diolchodd iddynt hwy, a 

besought mae eu maddeuwch am eu bod wedi bod yn elynion. 

Yn hytrach {18:3} tystied hyn oll ymhél gavest eu llosgi Colofn 



tân, i fod yn ganllaw y daith anhysbys, ac 

haul diniwed eu diddanu yn anrhydeddus. 

{18:4} eu bod yn deilwng i gael eu hamddifadu o oleuni a 

carcharu yn y tywyllwch, a oedd yn cael y câr dy feibion yn 
ddistaw, gan 

bwy y goleuni uncorrupt y gyfraith oedd rhoi-unto 

y byd. 

{18:5} a pan maent wedi penderfynu i slay y enau plant bychain 

y Seintiau, un plentyn sy'n cael ei bwrw ymlaen, ac a gadwyd, at 

reprove hwy, ymhél tookest i ffwrdd i'r llu o eu 

plant, a destroyedst hwy yn llwyr mewn dŵr mawr. 

{18:6} o y noson honno roedd ein tadau ardystiedig gorlethu, y 

gan wybod yn sicr-unto pa llwon eu cael 
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coel, y gallent wedyn fod o lawenydd. 

{18:7} fel y dymuna pobl Derbyniwyd Iachawdwriaeth y ddau 

righteous, a dinistrio gelynion. 

{18:8} ar gyfer wherewith didst ymhél yn cosbi ein 
wrthwynebwyr, 

gan yr un didst ymhél fawrygu'r inni, bwy ymhél hadst o'r enw. 

Gwnaeth {18:9} ar gyfer y plant cyfiawn o ddynion da 



aberthu gyfrinachol, a gyda chydsyniad un wneud yn gyfraith 
sanctaidd, 

fod y Seintiau fel talu yr un da a 

drygioni, y tadau a bellach yn canu yn y caneuon o ganmoliaeth. 

{18:10} ond ar yr ochr arall swnio'n wael 

yn ôl y gri y gelynion, a sŵn druenus oedd 

cynnal dramor ar gyfer plant a oedd yn bewailed. 

{18:11} y Meistr a gwas y cael eu cosbi ar ôl 

un modd; ac fel fel y Brenin, felly wedi dioddef y comin 

unigolyn. 

{18:12} felly oedd ganddynt i gyd gyda'i gilydd dirifedi wedi 
marw gyda 

un math o farwolaeth; ychwaith yn ddigon i gladdu byw 

iddynt: ar gyfer mewn un eiliad oedd y mwyaf aruchel epil 
iddynt 

dinistrio. 

{18:13} ar gyfer tra byddai nad ydynt yn credu unrhyw beth gan 

rheswm dros y enchantments; ar ddinistrio yr 

nghastio, roeddent yn cydnabod pobl hwn i fod yn feibion yr 

Duw. 

{18:14} ar gyfer tra roedd popeth yn dawel dawel, a 



y noson honno oedd yng nghanol ei chwrs cyflym, 

{18:15} leaped gair thine Hollalluog i lawr o'r nefoedd 

câr dy Orsedd Frenhinol, fel dyn ffyrnig rhyfel yn mysg y tu allan 

tir dinistr, 

{18:16} a dwyn driw Gorchymy unfeigned fel 

Llenwodd gleddyf miniog, a sefyll holl bethau â marwolaeth; 

a soniodd y nefoedd, ond yr oedd ar wyneb y ddaear. 

{18:17} wedyn yn sydyn gweledigaethau o breuddwydion 
erchyll 

Daeth yn boenus, ac arswyd arnynt unlooked cythryblus 

ar gyfer. 

{18:18} ac un taflu yma, ac un arall yno, hanner 

shewed marw, achos ei farwolaeth. 

{18:19} ar gyfer oedd breuddwydion cythryblus eu foreshew 

hyn, rhag ofn y dylent yn marw, ac nid yn gwybod pam eu bod 
yn 

dioddef. 

{18:20} do, crybwyllodd blasu marwolaeth righteous y 

hefyd, ac roedd yna dinistrio llu yn y 

anialwch: ond nid hir ddioddef yn ennyn digofaint. 

{18:21} ar gyfer hynny y dyn di-fai ar frys, a 



sefyll blaen i'w hamddiffyn; a dwyn y darian o'i 

weinyddiaeth priodol, hyd yn oed gweddi, a propitiation o 

arogldarth, gosod ei hun yn erbyn ennyn digofaint, ac felly yn 
dwyn y 

roi'r gorau i ben, ddatgan ei fod yn câr dy was. 

{18:22} fel yr ei fod yn goresgyn y dinistrio, nid gyda nerth 

o corff, na grym arfau, ond gyda gair Roedd subdued iddo 

sy'n cosbi, yn honni bod y llwon a'r cyfamodau gyda 

y tadau. 

{18:23} ar gyfer pan fydd y meirw yn awr wedi gostwng i lawr 

un ar y llall, twmpathau sefyll rhwng, arhosodd y 

ennyn digofaint, ac ildio ffordd i byw. 

{18:24} yn y dilledyn hir oedd y byd i gyd, a 

yn y pedwar rhesi cerrig yr oedd gogoniant y tadau 

graven, a dymuna Mawrhydi ar daidem ei ben. 

{18:25}-unto rhain fod y dinistrio yn rhoi lle, ac roedd 

ofn ohonynt: oedd eu ddigon bod yn unig blasu o y 

ennyn digofaint. 

{19:1} ag ar gyfer y ungodly, daeth ennyn digofaint arnynt heb 

drugaredd-unto diwedd: am ei fod yn gwybod cyn hyn byddent 
yn ei wneud; 



{19:2} sut y dylid eu gadael i ymadael, a 

hanfon yn frysiog i ffwrdd, byddent yn edifarhau ac ar drywydd 
iddynt. 

{19:3} ar gyfer tra oeddent eto alaru ac yn gwneud 

lamentation ar y Beddau y meirw, maent wedi ychwanegu un 
arall 

dyfais ffôl, ac yn eu holrhain fel fugitives, y maent 

Roedd intreated wedi mynd. 

{19:4} ar gyfer Tynnodd tynged, hyn yn deilwng, 

iddynt hwy-unto perwyl hwn, ac a wnaeth Mae anghofio 
pethau hynny 

oedd wedi digwydd eisoes, y gallai gyflawni y gosb 

a oedd eisiau eu torments: 

{19:5} ac y gallai câr dy bobl basio ffordd wych: 

ond gallai ddod o hyd i farwolaeth rhyfedd. 

{19:6} ar gyfer creadur cyfan yn ei math priodol oedd 

ffasiwn unwaith eto o'r newydd, sy'n gwasanaethu y 
Gorchymyn neilltuol 

hynny a rhoddwyd-unto iddynt, y gallai cadw câr dy blant 

heb loes: 

{19:7} fel sef, cwmwl yn cysgodi y gwersyll; ac 



lle safodd dŵr cyn ymddangosodd dir sych; ac allan y 

Môr coch ffordd heb rwystr; ac allan o treisgar 

Nant y cae gwyrdd: 

{19:8} wherethrough aeth y bobl a oedd yn 

amddiffyn â ' câr dy law, yn gweld câr dy fendigedig rhyfedd 

rhyfeddodau. 

Mae {19:9} ar gyfer aethant yn gyffredinol fel ceffylau, a leaped 
yn hoffi 

ŵyn, ganmol hwwn, O Arglwydd, a hadst cael eu darparu 
iddynt. 

{19:10} eto eu bod yn ymwybodol o'r pethau a oedd yn 

tra roedd eu sojourned yn y tir rhyfedd, sut y 

Daeth tir blaen pryfed yn hytrach na gwartheg, a sut y 

Afon bwrw hyd llu o llyffantod yn hytrach na physgod. 

{19:11} ond wedyn maent yn gweld cenhedlaeth newydd o 

ffowls, pan fydd yn cael ei arwain gyda eu blas, eu gofyn 

cigoedd sensitif. 

{19:12} ar gyfer Daeth soflieir-unto iddynt o'r môr ar gyfer 

eu bodlonrwydd. 

{19:13} a daeth cosbau ar y pechaduriaid nad 

heb hen arwyddion gan rym thunders: ar gyfer eu 



dioddef gyfiawn yn ôl eu hunain ddrygioni, 

ychwanegu at werth fel yr arferent ymddygiad mwy caled a 
chas 

tuag at ddieithriaid. 

{19:14} ar gyfer y Sodomites na chafodd rhai, y 

Gwyddent nad pan ddaethon nhw: ond hyn a ddygir i ffrindiau 

yn unbenniaeth, yr oedd yn ei haeddu dda ohonynt. 
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{19:15} ac nid dim ond hynny, ond peradventure Mae rhai yn 
parchu 

Bydd wedi cael rhai, oherwydd maent yn defnyddio dieithriaid 
nad 

gyfeillgar: 

{19:16} ond roedd rhain yn ddifrifol iawn yn dioddef hwy, y 

wedi derbyn gyda feastings, ac roedd eisoes wedi 

talu yr un cyfreithiau â hwy. 

{19:17} felly hyd yn oed gyda dallineb oedd y rhain 

dioddef, fel y rhai oedd wrth y drysau dyn cyfiawn: 

pan yn compassed ynglŷn â tywyllwch mawr ofnadwy, 

Ceisiodd pob un daith drysau ei hun. 

{19:18} ar gyfer newidiwyd yr elfennau ynddynt eu hunain gan 



hoffi rhyw fath o harmoni, fel yn y nodiadau psaltery newid y 

enw y dôn, ac eto bob amser yn seiniau; a gall 

gael ei ystyried gan y golwg ar y pethau sydd wedi bod yn dda 

wedi'i wneud. 

{19:19} ar gyfer oedd pethau ddim yn troi'n dyfrllyd, ac 

Aeth pethau, a nofio yn y dŵr, cyn awr ar 

y ddaear. 

{19:20} oedd y tân pwer yn y dŵr, gan anghofio ei 

rhinwedd eu hunain: ac forgat y dŵr ei hun natur quenching. 

{19:21} ar yr ochr arall, gwastraffodd y fflamau yn y cnawd 

o corruptible y pethau, byw er iddynt gerdded ynddo; 

Nid doddi math rhewllyd Aunt cig a oedd yn eu 

o natur sy'n addas i doddi. 

{19:22} ar gyfer didst ymhél yn chwyddo yn holl bethau, O 
Arglwydd, câr dy 

pobl, ac fawrygu'r hwy, ni didst ymhél ysgafn i roi sylw dyledus 

iddynt: ond didst yn eu cynorthwyo bob amser a lle. 

APOCRYPHA 

DOETHINEB O FEIBL Y BRENIN 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  



  

 


