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R II A G L I T H.

Anwyl Ddakllenydd,—
Dyina ni yn cymbell arnoch un llyfr neuydd etto at vr oil

a gyboeddwyd ; oml ni cbynnygiodd neb arall erioed i chwi lvfr

mur ncwvdd, ac mor rhyfedd ei gynnwvsiad a hwn. Yn y llvfr

hwn cewcfa bai.es difyrua a gwirioneddol am ddwyfo] sefydliad v

gyfundraeth b6no a elwir " Mornumiaeth," ueu, yn fwy priodol.

crefydd Saint y Dyddiau Diweddaf.

Digonol yw'r boll gyboeddi, y prcgetbu, a'r dwevd lydd drwv

ein gvvlad yn erbvn J g\fundraith lion, er profi yr ystyrir hi yn

wrthddrych tcihvng o sylw cvboeddns, yr hvn sydd gydradd ag

addef mai goreu pa fwvaf a feddwn o'i bancs
; ac nid ammbeuir

ycbwaitb a'r nad yn gyferbyniol i'r wybodaetb bono ein galluoo-ir

i ffurfio iiarn gywir am dani ; cams gobcitlmvn nad oes nu dvn \H

\t oes oleu bon a foddlona i gyuiincradwyo nac i Wlthod cyfun-

dractb a broffesa fod yn ddwyftd, beb roddi iddi aiboliad teg o flaen

bravvdlys ddiduedd.

Dic-hon rhai petban yn T llyfr hwn hefyd ymddangos yn fwy an-

bygoel ar yr olwg gyutaf nag y profa ymchwiliad manylach en

bod. Etto, ddarllenydd bynaw s, tystiw n yn ddifrifol mai cyrlwyno

banes cywir o'r gwrtbddryeh dan sylw yvv ein prif amcan, a thyst-

iwn ei fod i'w gael yn y llyfr bwn hyd y cyrhaedda yr banes ; ac

nid fel y llyfrau a ysgrifenwyd yn ein herbyn, wedi eu sylfaenu ar

yr ystonau a'r cbwedlau disail a draetbir o ben i ben, ond oddiar

y tystiolaetbau cywiraf a allem gael, a rbesymau, ffeitbiau, ys-

grytbyrau, a gwirioneddau, a ystyriwn yn anwrthwynebol.

Tystied ein bunanymwadiad yn gadael ein holl fasnaeh, yr boa

oedd yn ennillfawr iawn, a dyfod saith mil o tilltiroedd o tfordd,

ac yna yn cydio yn gyntaf un yn ein hysgrifell, ac yn anturio ein

poblogrwydd a ffafr pavvb, i ddyrcbafu y gyfundraetb ddwyfol hon,

yngbyd a cbymmeriad ei sylfaenwyr, o
?

r cyflwr iselaf o wand-
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RHAGLITH.

•vvydJ, gan barhau i'w glanhau a'u golchi oddiwrth ystaeniadau &

fwrid arnynt gan eu gelynion, fel y trinir diamond, lies eu cael er-

byn hvn \\\ (leg ahardd yu ngolwgniiloedd drwy'n gwlad. Nid ein

gallu ni a ychwanega tax pelydr at yr hyn ydvw y grefydd hon eisoes,

ond tvstied hyn oil mai ohervvydd ein bod yn gvvybod cynt mai

gwirionedd yw y cymhellwn hi mor daer i sylw ein cydgenedl an-

wvl. Pa ddyben aragen nalles ereill a allasai achosi hyn oil? Nid

elw vw ein dyben, onide ni buasem yn ei chymhell i dylodion, ac

yn rhad. Nid anrhydedd, onide yr ydym wedi colli y Ifordd i

hyny hefyd. O nage, ddarllenydd hynaws, nid amgen ein dyben

na? a hysbyswn, sef, fel y mwynhao ereill y lies a'r bendithion

dwvfol a radroddwyd i ninnau, ac a addevvir i bob un a ufyddbafl

i'r gyfundraeth ddwyfol hon. Paharo, ynte, nad yw ein tystiol-

aeth yn gywir yn eich golwg ? Yr hyn a welodd y llygaid hyn, yr

hyn a glywodd y clustiau hyn, gan lygaid-dystion, ie, yr hyn a

ivyddom am einviredd yr hanes canlynol, a gymhellir i'ch sylw yn

y llyfr hwn. Cymmerwch ef yn garedig a diduedd ; darllenvvch ef

dnwddo yn bwyllog, gan weddio am Ysbryd y gwirionedd i'ch cy-

northwyo i'w iawn faruu ; ac os na chewch foddionrwydd o'i wir-

ionedd cyn codi oddivvrtho, evvch ac ufyddhewch yn gywir i'r drefa

a ddengys ; ac yna, os na pbrawf Duw ei einviredd i chwi drwy

Ifeithiau digonol, dywedwcli mai twyll yw Mormoniaeth, a chyd-

iinwn a chwi i'wehyhoeddi felly. Ac o'r ochr arall ynte, y mae y
dyn a'i gwrthoda hi a'i phrofion yn ddibrawf yn gwneyd cam a'i

enaid ei huu.

Crefwn am gael ein hesgusodi am bob gwallau cyfansoddol ne«

rammadegol a ddichon fod ynddo ; a gweddiwn ar iddo fod yn

offerynol i gyfarwyddo pawb a'i darlleno i'r iawn ffordd tua gwyn-

fyd, er eu lies hwy, ac er gogoniant yr Hwn yn unig a deilynga

bob mawl. Amen.



GAU-BROPHWYDI.
"CaNYS CYFYD GAU-GRISTIAU, A GAO-BROPHWYDI, AC A RODDANT

ARWYDDION M AWRION A RHYFKDDODAU, HVD ONI THWYLI.ANT,

PE BYDUAI BOSIBL, IE, YR ETHOLEDIGION," Mat. XXIV, 24.

Yr achos mwyaf neillduol a'n cymhella i sylwi ar y geiriau hyn yn
awr ydyvv, oherwydd fod, nid yn unig pregethwyr o'r pwlpudau, ond
hefyd awduron ac aelodau yr amrywiol b !eidiau crefyddol drwy'r

wlad, yn cyhuddo Saint y Dyddiau Diweddaf o fod yn euog o'r cym-
ineriad hwn. "Onid yw Crist wedi ein rhybyddio," meddant, "y
deuai gau-brophwydi ? a dyma hwy eisoes wedi dyfod." Pan ofynir

Iddynt pa fodd y gwyddant mai y Saint ydynt, dywedant, " Wei,
oherwydd mai hwy yn unig o holl bobl y byd sy'n proffcsu bod ya
brophwydi yn y dyddiau hyn." Yn ol y resyineg hon, rhaid fod pob
uu a broffesa fod yn brophwyd, yn yr oes hon, o atighenrhaid yn au-
brophwyd. Os felly, gwna yr un resymeg bob un o'r prophwydi a fti

erioed, o'r lleiaf hyd y Prophwyd mawr ei hun, yn au-brophwydi, yn
gvstal a'r Saint, oherwydd eu bod hwy oil yn eu dydd wedi proffesu

yr un peth ! Beth yw hyn yn well na deistiaeth, neu o leiaf y fath

ynfyta o tfolineb a thwyll-resymeg! Cyssonach o lawer a fyddai yr

haeriad hwn o enau anffyddwyr proffesedig, nac o eneuau y rhai sy'n

proffesu eu bod yn credu yn y cyn-brophwydi. Nid yw y Saint yn
au-brophwydi oherwydd fod poblogrwydd yr oes hon yn rhoddi yr

enw hwnw arnynt, mwy nag yr oedd crefyddwyr, Rabbis, a Phariseaid

yr oes apostolaidd yn profi ein Blaenor mawr ai brophwydi yn au-

brophwydi, wrth waeddi hyny o'r pwlpudau. a chyhoeddi fel o newydd-
iaduron y wlad, mai gau-brophwydi oeddent. Nid ydym yn cofio am
un gwir brophwyd a fu ar ein daear ni, a'r nad oedd yr un teulu

yu gwaeddi yn unllef nerth eu pen, " Gau-brophwyd," ar ei ol, a

thrwy hyny godi y fath erlidigaeth arno nes ei ferthyiu. efallai, yn hwyr
neu hwyrach ; a phan dduwiolaf y prophwyd, uwchaf \ gwaeddent
hwythau " gau-brophwyd" arno, nes ar ol ei farw, credai eu plant mai
gwir oedd y prophwyd hwnw a laddodd eu tadau am un yau.

Mae o bwys i bawb ddeall, pa un ai y Saint, ai eu cyhuddwyr, ynte
pwy, yw y yau-brophivydi, fel eu gwareder rhagddynt. Cymmeryd
ein harwain gan y cyfryw fyddai colli enaid; condemnio y Saint am y
cyfryw heb eu profi yn au-brophwydi, drwy arholiad teg a inanwl,

fyddai colli enaid y ffordd hono, fel y gwnelai y cyn-oesoedd a wrtb-
odent genadwri prophwydi Duw, am au-brophwydi ; canys ni anfon-

odd Duw brophwyd i'r byd erioed, a'r nad oedd iachawdwriaeth yr

oes hono yn dibynu ar eu hufydd-dod i'w genadwri. Os nyni yw y
gau-brophwydi, dymunem wybod hyny. Yr ydym yn barod i dreial

teg ar y pwnc ; ac os gellir dwyn cymmaint ag un ysgrythyr i'n ppofi

felly,r da fyddai genym addef yn onest, gadael y gau yn y fan, a

cheisio y gwir ; canys pa reswm fyddai i ddyn lynu with dwyll er

colli ei enaid ? Pob peth a rydd dyn am ei enaid : felly rhodcfwn
PB1S CBINIOG.]



Tiinnau ein proffes, credoau, ffurfiau, a phob peth, i'e, hyd y nod ein

bywydau, os bydd raid, er cael y gwir; a dysgwyliwn yn rhesymol i'n

cyhuddwyr neidio i'r pen arall o'r glorian, er gweled uwchben pwy,
mewn difrif, yr ysgrifenir y " Mene, tekel, uphursin." Y rheol r.eu y
dafol sy'n deg o bob tu. ydyw yr even balances hyny ag y pwysai Mab
l)uw a hwynt, sef—" Wrth eu ffrwythau yr adnabyddweh hwynt."
Darllener Mat. vii, IS—21. " Ymogelwch rliag gan brophwydr."
Gwelir wrth y gwisgocdd defaid am danynt mai proffesrwyr a fyddent,

ac nid gwawdwyr. Dyma y Saint yn neidio i un pen i'r glorian, ga»
ddywedyd, " Gwae cbwi pan ddywedo y byd yn dda am danoch,

canys felly y dywedent hwy am y gau-brophwydi o'eh blaen chwi."

Deuvvch, chwithau, holl dduwinyddion parchus. holl ddcctoriaid

boneddigaidd, a'r holl bregethwyr sy'n cael eich cyfarch a phlygiad

gwegil gan bob gwrryw, ac y plyga pob benyw Irn wrth eich cwrdd ar

yr heot ; y rhai ydych yn rhodio ar hyd imported carpets i'r lleoedd

uchaf yn eich synagogau gwychion, eich penelinoedd ar glystogau •

sidati, satin, velvet, o wahanol liwiau. Hawdd yw gwaeddi " gau-

brophwydi," wedi dringo mor uchel a hyna; hawdd gan eich hudolioa

gredu fod y du yn wyn, a'r gwir yn gau, pan y del o'r fath le santaidd

a hyna. Oud beth a ddywed Barnwr yr holl ddaear, yr hwn a rodiai

nr hyd ein daear ni, heb le i roi ei ben i lawr, na theitl gwell na
" gau-brophwyd" o'r eisteddleoedd uchel yna ? Pwy sy'n llenwi y
cymmeriad yna, tybied ? G\vyr ein cyhuddwyr nad y Saint ! Etto,

ebe Crist, " Pe buasech chwi o'r byd, yna y byd a garasai ei eiddo ei

hun: ond myfi a'ch cymmerais chwi allan o'r byd. am hyny y byd a'ch

casa chwi," a gallasai ychwanegu, "ac a'ch galwant yn gau-brophwydi."

Mae y dafol o'n hochr yma etto. Ydyw, mae y ffrwythau a ddygir

gan ein cyhuddwyr yn gyffredinol, yn profi nad y Saint yw y gau-

brophwydi, yn ol yr hyn a ddywed Crist, " Y neb a fyddo fyw yn
iiyfiawn yn Nghrist Iesu a erlidir." Dynion drwg sy'n erlid, a rhai

gwell na hwy eu hunain a erlidiant bob amser. Nid y gwir oedd yn
erlid ac yn difenwi y gau-brophwydi yn amser yr apostolion; ond, o'r

ochr arall yn hollol yr oedd ; ac onid yw yr un achos yn dwyn yr ua
effaith yn awr ?

Etto, taflwn un arall o bomgranadau y gau-broj)hwydi i'r glorian,

sef eu aweithredoedd, " Ac a roddant arwyddion mawrion a rhyfedd-

odau," i'r dyben o dwyllo. Yr unig bwysau a roddant i'n herbyn yn

y glorian hon, yw haeru nad ydyw y Saint yn dangos dim arwyddion,

imc yn g'wneyd dim rhyfeddodau. Wei, ynte, pa fodd y gallant lenwi

v cymmeriad o gau-brophwydi, yn ol geiriau Crist? canys yr oedd y
irau-brophwydi i ?'>ttew/A«r y naill a'r Hall, Ye, '• a roddant arwyddion

mawrion." Addefa ein cyhuddwyr ormod yma i wasanaethu eu hochr

]1Wy—maent yma yn profi nad y Saint yw y gau-brophwydi ; a chan

iildynt addef mor deg, chwiliwn pwy ydynt, ynte. " O, nid ni,"

meddant, " oherwydd nid ydym ni yn credu mewn ' arwyddion a
rhyfeddodau' yn yr oes hon." Aroswch dipyn, eich ffrwythau a'ck

profant, a'ch geiriau a'ch barna. Onid chwychwi sy'n ceieio arwydd-

ion gan y Saint, ac yn becian arr.ynt wreyd gwyrth o hyd. gan addaw

V credwdi mai gwir brophwydi ydynt os gwnant un wyrth fach i

"chwi ? Ac oni welwch mai y </an, ac nid y gtiri?, a roddai arwyddion !



Os nad ydych yn profi rich hunain yn aubrophwydi, amlwg eich bod
yn rhoddi y gert o flaen y ceffyl, Ye, o chwith yn hollol! Beth!
" farnwyr yr oes,'' " bugeiliaid praidd yr Iesu," wedi sicrb.au niai <:an-

brophwydi yw y Saint, a rhyhyddio eu defaid i beidio a'n gwrandaw

;

ac wedi'r cwbl, yn dweyd y credant yn hollol groes i'r hyn a wvddant
yn sicr, os c.tnt ond un wyrth fach ! ac yna y pcrswadiant eu praidd

i adael eu corlanau hwy, a mvned at y " bleiddinid." Dyma wyrth
a'u lieiddo eu hunain o'r diwedd! Dyma i'w praidd "arwyddion" o'r

dall yn tywys y dall i gorlan y " bleickliaid," Ye, dyma ni wedi dyfod
e hyd i'r " gau-brcphwydi sy'n gwneuthur rhyfeddodau er twjllo" eu
praidd, druairi ! ! Pwyser yn fanwl ; dacw an yn y naill ben i'r glor-

ian, a. gu-ir brophwyd yn y pen arall. Pa un o'r ddau sydd yn gofvn
am wyrth I Nid y gwir gun y gau erioed, er profi y gau yn wtr j ond
v gan gan y gwir, bob ameer ! Pwy yw'r trymaf yn y glorian hon
etto .'

" \Vrth eu ffrwythau" fyth ! Ond, aieddant, "y mae eich

profFes o'ch gallu gwyrthiol chwi yn efelyehu y 'gau-brophwydi' yn
f'wy na nyni sydd yn gwadu y t'ath allu yn hollol." I'r glorian a hyn
etto. Nid yw y Saint erioed wedi proffesu "galhi gwyrthiol" o hon-
ynt eu hunain, ond yn uniir eu bod yn weision i'r Duw hwnw a addef-

wch chwi yn anglsyfncuicWol, Ye. yr hwn yr addefwch ei fod wedi
gwneyd gwyrthiau yn y cynoesoedd, ac os anghyfucwidiol, a'u gwna
etto, ond cael yr un fath otferynau, drwy yr arferiad a'r unrhyw t'odd-

ion yn ol ei addewid. Onid dyma brofes pob gwir brophwyd ? Yma
etto mae eich proffea chwi yn wahanol i'r gwir, a ninnau yr un fath a

hwy. A ddichon yr un brrtffeH brofi Saint y Dyddiau Diweddaf yn an,

ag a addefir yn brofion cedyrn o wirioue-dd Saint y dyddiau gynt ?

Enghraifft o logic "gau-brophwydi" yw hyn. Nid dyben gweision
Duw yn rhoddi arwyddion, na dyben Duw ychwaith, oedd er profi eu
bod yn wir brophwyd), oherwydd ni buasai felly ond un fforcld i broti

y gau a'r gwir hefyd. Dyben y gau yn rhoddi arwyddion fyddai cr

cael gan ddynion gredu niai gwir oeddynt; ond y lfoidd y gwnai y
gwir brophwydi oedd, traddodi cenadwri eu Duw—" pnegethu Crist

croeshoeliedig," &c, gan gyfeirio at reswm eu gwrandawwyr; ac wedi

irldynt gredu ac ufyddhau y genadwri, derbynient hwythau yr Ysbryd
Gian, yr hwn oeild yn nertliol weithio ynddynt a thrwyddynt, i'w

galluogi i wneuthur rhyfeddodau tnawrion, ond oil • er llesad ae

adeiladaeth i'r eglwys," ac nid er argyhoeddi y byd. Nid yw yr

ychydig eithriadau a wnaeth Duw i hyn. yn rhoddi hawl i neb o'i

weision eithro oddiwrth y rheol ddwyfol, sef—" A'r arwyddion hyn a

ganlynant y credinwyr," a gofyn iddynt ragfaenu, fel y gwna " gau-
brophwydi." Nid oes bosibl twyllo yn y naill fodd ; mae y Hall, sef

yr arwyddion gau, yn bwrpasol i dwyllo.

Pe dywedasai Crist, Ymogelwch rhag prophwydi, yna bnasai rhyw
esgusawd dros ddedfryd galed ein barnwyr arnotn. Ond eu gwaith
hwy yn unig yw eyssylJtu y tair llythyren arall, sef gau, wrth y Saint?

gwnant hyn hefyd fel y gwnai pob " gau-brophwydi" a'r gwir, sef heb
gynnyg un math o brawf o hono. Ac heriwn hall bobl y byd, i brol*

fod y Saint yn teilyngu y cymmeriad yna. Onid yw gwaith Crist ya
gosod y gtir gau, yn profi y byddai gwir brophwydi ? ueii ynte, onid

yw ya air gormodol o enau yr hwn a ddywedodd, " Am bob gair



iegur a ddywedo dynion. y rhoddant gyfrif yn y fam." Ystyriwn fod
hyna yn gasgliad naturiol.

Nid y ni sydd i brofi yr ainser y cyfeiria Crist ato ; ond profa ein

cyhuddwyr inai yr oes hon ydyw, dnvy haeru mai nyni yw y " gau-
brophwydi" oedd i ddyfod ! ac er mwyn cyfleusdra, a'u dala yn eu
rhwyd eu hunain, cymmerwn eu hamseryddiad hwy yn ganiataol.

Ac felly rhaid iddynt addef cyflawniad yr adnodau blaenorol sydd
mewn cyssylltiad, yn enwedig adn. 14, " A'r efengyl hon am y deyrnas
a bregethir drwy'r holl fvd er tystioi.aeth i'r holl genedloedd, ac

tna y daw y diwedd." Nid rhnid ond chwilio pa fath efengyl oedd
hono y cyfeiria ati, a'i cbymliaru a'r holl opiniynau a'r crcdoau a
bregetfeir gan holl grefyddwyr yr oes hon, er gweled nad atynt hwy y
cyfeiriai Crist yma. Efengyl yn cael ei chadarnhau gan ddoniau
ysbrydol yn wyrthiol, oedd Crist a'i apostolion yn ei phregethu, yr

hon oedd " yn allu Duvv er iechydv. riaeth," nid mewn gair yn unig,

ot.d mewn nerth, ac mewn sicrwydd mawr yn yr Ysbryd Glan."
" Efengylau" heb ddoniau ysbrydol. na'u heisieu, yw "efengylau"
sectyddol yr oes hon; heb dclim sicrwydd, ond ammhevaeth ac ofnau
hyd wely angreu ; ac "

'i sbryd Glan" yn eu tywys wrth eu teimladau,

nid " i undeb y ffydd," or.d i rai cannoedd o wahanol ffyddiau a
chredaau ! Efengyl yn dysgu ei hufyddion i weddio dros y rhai wnel
niwed iddynt, ac a'u herlidiant, oedd efengyl Crist; a'r "hon" y
cyfeiria efe ati a gaiff ei phregethu yn y dyddiau y dywed ein cyhudd-
wyr y deuai y gau brophwydi, sef y Saint, ebe hwy. Ond, "efengyl-
au" yn dysgu cu gwrandawwyr i erlid pavvb a'r nad ydynt yn perthyn
i'w plaid hwy, i alw y Saint yn " gau-brophwydi," a'u dysgu i noeddio
hynyr arnynt o'r pwlpudau, ac ar hyd yr heolydd, yw " efengylau"
duwinyddicn yr oes lion. "Byddwch awyddus i brophwydo"—"deis-

yfwch ddoniau ysbrytiol, ond yn hytrach fel y piophwydoch," oedd
efengyl Paul. " Gwaeddwch gau-brophwydi ar bvvy bynag a broflesa

ysbryd y brophwydoliaeth," yw efengylau yr oes hon. Hollol groes
i'w gilydd, oiucle ? Gwelir ynte, yn ol eu hamseryddiad hwy a geir-

wiredd Iesu Grist, fod rbyw hrophwyd i ddod a phregethu " yr

efengyl hon," sef efengyl a'i harwyddion gyda hi, fel yr " hon'" a
bregethai Crist ei hun. Ac: yn ol eu haddefiad hwy, yn awr y preg-

ethid hi, ac y bydclai ''gau brophwydi" yn gwaeddi " Gau-brophwydi"
arci phregethwyr ! Diolcliwn iddynt am yr addefiad hwn. onci rhyfedd-

wn yn fawr pa fodd y gallant gyflawni prophwydoliaethau sydd mor
eglur, a phrofi eu hunain yn " au-brophwydi" yn ngwyneb y fath

oleuni ! Nid gwiw iddynt ymguddio o'r arholiad yn eu pwlpudau, a

gwaeddi "gau-brophwydi" ar y gwir mwyach: y mae dynion rhesymol
yn dechreu deall pa fodd i htmalo y glorian eu hunain. " Dylai y
gau-brophwydi sy'n byw mewn tai gwydr beidio dechreu tafiu ceryg
at ereill." Gwelir eu bod yn rhy brin o bwysau yn y glorian o hyd.

Y maent wedi addef fod prophwydi fel y Saint i ddyfod yn yr oes hon,

nc i bregethu "yr e/'cuyyl hon" a bregetha'r Saint, ac y caent yr un
driniaeth ac a gant hwy ! Ac y mac ein cyhuddwyr heb ddwyn un
prawf etto i'n herbyn.

Gan fod yn ddyledus i'r eyhoedd wybod pwy yw y gau-brophwydi, a'u

hadnabod, rboddwn holl bregethwyr yr oes sy'n gwadu bodoliaeth



gwir brophwydi, na'r anghen am danynt. yn y glorian etto. a ehrir

gweled beth yweupwysau hwynt! Pwy, a pheth a broifesant hwy i

fod yn mhlith cedyrn yr oes I Atebwn, i ni en clywed yn croch-

lefain o'r pwlpudau, " Gau-brophwydi yw y Seintiau, ond nyni ydy.ri

weinidogion efengyl f^rist, cenadon dros Dduw, tystion yr Iesu, &c."
Pwyser hyn yn fanwl, a gwelir ei fod yn contradiction in terms, yn
anmhosiblrwydd i fod yn wir ! Beth, dynion yn haeru ar yr un
anadliad eu bod yn dystion dros Grist, ac yn gwadu ysbryd y bro-

phwydoliaeth ! Dyred di a'th glorian yn rnlaen, loan, er pwyso y
dywediadau rhyfedd hyn! Dad. xix. 10, " Cams tystiolaeth yr Iepu

yclyvv ysbryd y brophwydoliaeth." Dyrcd dithau Paid. " Eithr ni nfl

neb ddywedyd yr Arglwydd Iesu, eithr trwy yr Ysbryd Glan." Bc:th

a ddywed Crist ? "Hyn yw y bywyd tragywyddol. iddynt dy adnaborl

di yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist." Dywed
dithau Pedr, pa fodd y dywedaist ti mai Iesu ''yw y Crist, Mab y
Duw byw ?" Ai trwy weled ei wyrthiau. ei aiwvddion, a'i ryfedd-

odau ? Nage. " Nid fig a gwaed a ddadguddiodd hyn i ti, ond
fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd." set' drwy ddadguddiad union-

gyrchol drwy yr Ysbryd Glan, fel y dywed Paul ncbod, na allai neb

ddywedyd hyny un ffordd arall, ond drwy yr Ysbryd Glnn, yr hwn,
ebe loan, ' yw tystiolaeth yr Iesu,' yr bon yw 'ysbryd y brophwydol-

iaeth.' Ac felly pe gofynwn, pa fond y diclion dynion fod yn meddii yr

Ysbryd Glan, neu yn genadon dros Grist, dan wadu ysbryd y broph-

wydoliaeth ? Fe'm siomid pe ceid dynion o ddoethineb yn eu plifh

hwy oil i ateb ! Ac etto, mor afresymoi i ddynion haeru eu bod yn gyf-

ryw nes y gallont ateb ! A plied atebent yn iawn, byddai raid iddynt

ddod yn Fonnoniaid, neu Saint, fel ninnau, ac adief efengyl yn dwyn
dadguddiad. ac ysbryd y brophwydoliaeth, neu fod heb yr un. Ac felly

yn y naill ben i'r glorian yn ogystal a'r Hall, profent eu hunain yn uu-

brophwydi.

Onid at yr amser hyn, a'r crefyddau hyn y cyfeiriai Paul ; 2 Tim. iv,

3. "Canys daw yr amser pryd na ddyoddefant athrawiaeth iachus [fel

yr efengvl ' kon,' ysbryd y brophwydoliaeth a'r doniau ysbrydol] ; eithr

yn ol eu chwantau eu hunain y pentyrant iddynt eu hunain athrawbtt

[nid wedi eu hanfon gan Dduw drwy ddadguddiad, &c, megys cynt],

gan fod tu clustiau yn merwino ;" adn. 4. " Ac oddiwrth y gwirionedd

[a bregethai Crist a'i apostolion] y troant yinaith eu clustiau [gan

waeddi gau-brophwydi, &c], ac at chwedlau y troant."

Ni wyddom am ddim tebycaeb i'r "chwedlau " na'r ystoriau, y de-

ongliadau priod, a'r dychymmygion a bregethant o'r pwlpudau, dan

yr enw "efengvl." Ond amlwg yw fod Paid yn pwyso y dafol hon i'r

llawr o blaid y Saint etto, ac yn codi meddwl ein gwrthwynebwyr i'w

llygaid eu hunain, nes y rhaid eu bod yn ddall oni welant eu hunain

mewn drych, ac edifarhau, a dyrhwelyd i'r iawn. Fe welodd Pedr y
rhai hyn hefyd drwy ysbryd y brophwydoliaeth. Gwel eu bancs yn

gywir yn 2 Pedr 11, 1—"Eithr bu hefyd gau-brophwydi yn mhlith y

bobl [gynt], me^ys ag y bydd gau-athrawon yn eich plith chwithau

[yn yr amser dyfqdol] ; y rhai yn ddirgel a ddygant i mewn heresiau

dinvstriol [megys cyfnewid rhai, a gwadu ereill, o ordinhadau eglwys

Crist, sefy" doniau, &c], a chan wadu yr Arglwydd, yr hwn a'u pryn-



Yn awr, anwyl frodyr a chwiorydd yn Nghrist, wedi chwilio pa amser yr oedd ys-

bryd y brophwydoliaeth drwy Grist a"i weision yn cyfeirio ato, ynghvd a pha nodau,

arwyddion, a ffrwythau, a ddygai y gau-brophwydi a'r gau-athrawcn ag y rhybydd-

iant ni o'u dyfodiad, yr ydym yn diolch i Dduw Dad, a'n Harglwydd Iesu Grist, nad

yw yr ua o'r nodau hyny, mewn un modd, yn dynodi " Saint y Dyddiau Diweddaf."

Ond gallwn ni, yn anad pawb, orfoleddu yn yr arholiad a ddengj's ein bod ni yn par-

hau yn yr atlirawiaeth huno a draddodwyd i ni gan Dduw, ein bod wedi ufyddliau e

galon i ammouau y mabwysiad, ac wedi derbyn Vsbryd y mabwysiad, trwy yi bwn yr

ydym yn llefuin, Abba Dad. Ymdrechwn, ynte, erein cael yn deilwng ifyned i mewn
i'w orphwysfa ef. Gan ein bod wedi cael y fath fraint annhraethol ag ufyddhau i'r

efengyl dragwyddol, yr hon sy'n dwyn bvwyd ac anllygredigaeth i oleuni, ac yn cael

bod yu deilwng i dderbyn doniau yr Vsbryd Glan, er ein perffeithio, a'n haddasu i

ogoniant ein Harglwydd, pa fath ddynion a ddylem ni fod mewn santaidd ymarwedd-

iad a duwioldeb, yn dysgwyl am, ac yn brysio at, ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y
nefoedd ^an losgi a ymollyngant, a'r defnyddiau gan wir wres adoddant? Eithr nef-

oedd newydil, a daear newydd, yr ydym ni, yn ol ei addewid ef, yn eu dysgwyl, yn y
ruai y niae cynawnder yn cartrefu.

Gwnawn ein goreu ar rodio yn addas i'r alwedigaeth nefol i'r hon y'n galwyd.

Byddwn ddifrycheulyd oddiwrth y byd, rhag troi y cloff allan o'r ffordd ; a gweddiwn
d:o8 y rhai a wnel niwed i n , ac a'n galwant yn au-brophicydi

,
gan dosturlo wrthynt

tra bo bosibl, a'u hesgusodi dan y fantell o anwybodaeth. Pan waeddant " gau-

brophwydi " .arnoch, os gailwch eu cael at y maen prawf, sef y Bibl, a'u pwyso yn y
glorian gywir, sef wrth eu 'ffrwythau, ymdrechwch ddangos iddynt mewn ysbryd add-

fwyn, eu bod fel Dafydd gynt, yn rhoddi y ddedfryd arnynt eu huuain yn eu hanwy-
bodaeth. Gan fod yn wyliadwrus na chydymffurfioch a'r rhai sydd yn proffesu rhitk

duwioldeb, ac yu gwadu ei grym hi, coiiwch gynghor Judas, " Y bydd yn yr amser.-

t>edd diweddaf watwarwyr yn cerddcd yn ol euchwantau annuwiol eu hunain. Y rhai

hyn yw y rhai sy'n eu didoli eu hunain [nid anrfyddwyr, ond didoli eu hunain yn
sectau amrywiol] yn anianol, hcb fod yr Ysbryd ganddynt." Nid fod heb ysbryd,

ond heb yr Ysbryd Gldn yn ei ddylanwadau dwyfol, a'i ddoniau ysbrydol ; canys nid
arweinia yr Ysbryd Glan neb i ddidoli oddiwrth eglwys Crist, neu oddiwrth y ft'ydd

h6no a roddwyd unwaith i'r saint; canys un Ysbryd Duw sydd, ac y mae hwnw yn ty-

wya i undcb y ffydd, ac nid i ddidoli neu ymranu. Ymgedwch oddiwrth y cvfrvw.

Chwi a ellwch brofi yr ysbrydion ai o Dduw y maent. Profwch hwynt wrth Vsbryd
Duw ynte, fel na'ch llithier gan ysbrydion cyfeiliornus, wedi i chwi unwaith ddianc
oddiar y cyfryw. "Eithr chwychwi, anwylyd, gan eich adedadu eich hunain yn eich

*anteiddiaf ffydd, a gweddio yn yr Ysbryd Glan, ymgedsvch yn nghariad Duw, ac yn
nsjhwhvm tangnei'edd, gan ddal eich gafael yn y gobaith a osodwyd o'ch blaen, fel y
derbynioeh y goron anninanedig a roddwyd i gadw i chwi y rhai ydych yn cyd-ddy-
eddef a'n Harglwydd Iesu Grist, pan ddel efe i'w ogoneddu yn ei saint, oherwydd i'«

tystiolaeth ni, [yn hytrach na'r gau-brophwydi,] gael ei chredu yn eich plith chwi."
A'r Duw tragwyddol, eich Tad nefol, a'ch cadwo yn ddiogelrhagpob bleiddiaid, gau-
athrawon, gau-brophwydi, a rhag pob drwg, hyd oni ddelo, yw ein taer weddi <kos ei

hull Saint. Amen.
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