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UDGORN SEION,

SEREN Y SAINT;

Mtt C VKN WV»

aSGWYDDORTON « GOEUCHWTLIAETH CYFLAWIf.

DER YR AMSEROEDD,"

T»4ETH0DAU, LLYTHYSON, HANBSION,

PRYDYDDUETH, &c.

"A. wi « osodaU wylwyr nrnocb cbwi, gan ddywedyd, Gwrandcwch »r

-aain yr ndgoru."

—

Jbr. »i, 17.

" Moll drigolioii y byd.a phreswylwyr y drisear, gwelwcb pan g)fodo«fe

Pauer ar y laynyddoedd, a cUlywch pan udgauo ag adgorn."—Es*. xtiii,3.

CYFROL VIII.

ABERTAWY:
An«RAFFWVD, CYHOEDDWYD. AC AR WERTH SAN D. JONKS-

iSD5.





RHAGYMADRODD.

Vrif hynodwetldau yr wythfcd gyfrt)l o Udgorn Sfeios

ydynt, wrthgyferbyniadau doetliineb ddwyfol yn sefydlu

teyrnas Dduw ar ddadfciliadnu teyrnnsoedd y byd, v rhat

a wy want dan diiylaiiwad ffolineb " doethineb ddynol ;" ynddl

gwelir e.-iiiniplau galarus o ymgyrchiadau duwiny(idi()n,

golygyddioii, tywysogion.—teyrnasofdd yn crynhoi eu nlierth-

oedd yn benbletli yn erbyn eu gilyid i ryfel ys^rift-IIaii,

geiriau, cyflegrau, a ilry'liau yn eu pangau angeuol i gynnal

eu Uywodrait lau; ceir ynddi gip drera hefyd. yma a tliraw,

drwy gymmylau rhvfelawg ein hawyrjtylch ar devrnas yr

hedd o'i cbvchwvniad, <el 'carreg .1 tiorrwyd o'r mynydd nid

o waith Haw;" ar ei threigliadau anturus a gorchfygus trwy

deyrnasoeild y byd, ac; ar rymusder cynnyddol ei chylch-

droadau yn chwilfriwio gau-ddeluau Babilonia yn llwch.

Po uwchaf adleieiadau udgyrn y Babilon benfeddw yn

gwahodd gwledydd i chwareulawr rhuddiog y rhyfel. uwcliaf

fyth y bloeddia Udgorn Seion. a pbob bloedd yn uwch

fyth. ar blant Seion, " Deuwch allan honi hi fy mhobl i

na fyddwch gyfranogion o'i phechodau, fel na dderbynioch

o'i phliiau."



It khagtmadeodd,

Tra y gwelir ymbleidiau, cenfigenau, a gau- grefyddau wedi

gwau sachlen ddn dew i amdoi wynebpryd awyrgylch gwlad

anghrist a chaddug, drwy yr hon ni thewyna belydr o oleuni

" Haul cyfiavrnder" yn UDiongyrchol, arweinia Strm y Saint

berorinion blant y nef o gam i gam drwy ddyrye anialwch

y byd i'w nhoddfa glud i blith "ser y boreu" yn Seion.

Tra y mawrygwn ©in braint fwy-fwy, o gyfrol bwy gilydd

• gael cyd-filwrio a'n cyd-filwyr, crefvrn «u cymhorth i

adganu yn groewacli a phereiddiach ar ddechreu ein cyfrol

ddyfodol, ar nad pwy udganwr a'i diwadda.

•' Adraf, adref, blant yr Arglwydd,

Galwad sydd i dd'od yn ebrwydd,"

fydd blaenaf, Hchaf, ac olaf lais eioh Hudgokn, nad pwj

a fo, nes adref y delo y gwanaf o Want Seion. Sain cywir,

B\\n elir, a grymusder y gwir i dreiddio i galonau ein

darllenwyr rhodded Ner i bwy bynag a chwytho drwy

|Ib«oen Sbion yw, ac a fydd taeraf ac olaf weddi, eich

—

GOLYGYDD,
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pTaAETHAWD 2x1.

LLYER MORMON, EI DARDDIAD.

OWEINIDOGAETH ANGYLAIDD BRESENNOL YN
RKESYMOL AC Y8GRYTHYK0L.

Ehordasom hanes byr yn y tr?etha\vcl cyntaf o'r gyfres a add-

awasom gyhoeddi am Lyfr Mormon, am y.Tiweliad angel o'r

nef a Joseph Smith, ei genadwri iddo, darganfyddiad o'r Uafn-

au a gynnwysent gynnwysiad y Myf'r, ynghyd a'r modd y gall

pob un gael gwybodaetli gaii Dduw mai gwir y\v y cyfan
;

cymbella pwysigrwydd o gredi'naet!) yn y ffititb yngliyd a'n

gwybodaeth am y rhwystrau a ddyry rhagfarn ar ffordd dynion

i gredu meivn gweinidoiraetli angylaidd yn yr oes draddodiadol

lion, i faB3'!n yn y traetliawd hwn ar y i /lesi/mokkh n.'v i/sr/ri/th-

yroldeb o ymddangosiad angylion i ddynion ar y ddaear yn yr

oes hon fel y canlyn : —
Yn y lie cyntaf, gofynwn ai rhesymol yw 5 Feibl-gredwyr

gyfiiddef dyfodiad angylion yn y cyn oesoedd at y patriarch-

iaid a'r prophwydi, iddynt fwyta ac yfed gydag Abraham,

yniddyddan a Lot, gwraig Manoah, Moses, Daniel, lean, a Uu
a enwir yn yr ysgrythyrau, ao i'r un bobl haeru fod ymddang-

osiad angylion y.i awr yn beth afresymol, heb gynnyg nag

ysgrythyr na riieswm dros iiyny amgen na eu rhagfarn ddisail

cu hunain? Mae yr ysgrythyrau yn frith o hanesion am ym-
weliad angylion yn y cyn oesoedd, a'r ewestiwn a ddymunem
gael ateb iddo gan y rhai a broffesant hyny y w, paham nad yw
mor resymol i gredu tystiolaeth eirwir am ddyfodiad angylion

yn awr a'r pryd hyny? An os caifF y darllenydd 3'sgrythyr

neu resymeg i ateb yn naceaol. caiff afael ar yr hyn y methodd

yr awdwr ei gael ar ol ymchwiliad trwyadl i'r naill a'r Hall, a'r

hyn ni allodd un dyn a welodd efe liyd yn hyn ei roddi iddo.

Ar eirwiredd In-n, ynte, esgnsodir ef am gredu, a beuid ef am
beidio credu tvstiolaeth ddiwrthbrawf am beth o gymmaiut

IPns \g.



pvrys a chenadwri angel; gorfoda hyn ef^i gredu, neu hydd yn
hunan.gondemniediy.

Paham nad yw luor resyraol credn gwirionedd tystiolaeth

cjd-oeswyr am hyn ag yw credu cyffclyb dystiolaeth cyn-oc-8-

wyr am yr un peth? Pa fod(i j diclion proffes oyd-oeswyr
brofl dynion yn rhai drwg ag a gyfaddefir yn brawf o ddaioni

cyn-oeswyr? A ydyw amser yn cyfnewjd rheswni yn afreswm.

agwiryngau? Paham nud yw mor afresynwl erlid a Ihidd

cyd-oeswyr o herwydd y tystiant ar;i ddyfodiad angylion yn
awr ag oedd i'r Sodomiaid, ysgrifenyddion, a gau grefyiidwyr y
eyn-oesoedil wneyd yr un modd a'u cyd-oeswyr hwy am dystio

yr un peth? Eithr, meddir, mae af'resymoldeb y gos'odiad yn
ymddibynu ar ei wirioneddolrwydd, yr hyn sydd amnihens.

Tra cyfaddefir y biaennf jii chaniiiteir fod anghrediniueth neb
ynddoynun gwrthbrawt' o'i wirioneddolrwydd. yniresvnm ei

afresymoldeh tybiedig yraaith yw ein hanican, er cri:U eredin-

iaetii ynddo yn hawddaoli.

Dywedir fud tystiolaeth y cyn-oeswyr liyny yn ffaith ys-

grythyrol, ac o herwydd hyny yn hawddacli ei chredu nag yw
tystiolaeth cyd-ocsol. I hyr. atebwn, mai hollol groes y dylid

ystyried tystiolaeth byw a niarw, o herwydd mae fod y naill

yn fyw fel y gellir eu holi a'u crocs holi yn rlioddi naiintnision i

gredu eu tystiolaeth na clieir gan y Hall, Mae yn ffaitli haiies-

yddol yr anghredid tystiolaeth gyd-oesol am hyn yn mhob oes

gan y rhai abroffeseiit yre^lu tystiolaeth eu cyn-oeswyr am yr

un peth. Mae yn ffaitli t:yd-oesol nine y rhai a broffesaiit

I'od yn iVyaf selog i gredu ynuIdangosia<i angylion i'r henafiaid

yw- y rhai niwyaf gwrthwynebus i broffi'S eu cyd-oeswyr o'r uri

peth. Kewn prawf o liyu gofynwn, pwy a Lrondemuiant eu

eyd-oesvvyr aui gredu dyfodiad angel, yn wneth na y rliai a

gredent yn, ae a weddient am ymweliad angylion er's ychydig

amser yn ol? Nid oes neniawr flynyddau er pan ddywedai

eannoeild eu 1)0>1 yn cly wed angylion yn canu haleliwia yn yr

awyr, uwchhen eu cyrddau. o Heddgelert hyd derfynau y dy-

wysogaetii ; ac nid arnnilicuwn na chredid jruii ystori etto. pe

dywedid hi ar Green y Bala; eithr gwylied neb uraUrhag

proffesii hyny. Clywwyd pregetliwyr yn haeru o'r pwpudau

uwchben cannoedd. fod angylion yn dyfod a bcndithion o'r nef

yn awr, ac yn cyfeillachu ag ambell hen wreignn yn ei bwtby n



&c ; eitlir, OS prntfesa ereill yr un peth gwac iddyiit: "twyll

i gyd," nieddant. A phan y gof'ynir iddynt am y modd y gall

y broiJes o'r putli foil yn dwyll yn y nail I, heb fod fell^v yri y
Hall, •' O. nid ydym ni (nieddant) yn rat-ddwl eiii bod yn gwel-

ed angylion a'n lly^aid o gnawd. ond rhyw ymddangosiad dir-

gelaidd ydyw," fel y "lief ddystaw fain:" ae onid yw hyn yn

wrth ddywediad? Pa fodd y gall neb iveled angel ond a"u

llygaid? Dyma y modd y gwelai y saint hwynt yn y cyn oee-

oedd; byident hwy yn edrych yn eu llygaid hwythan, yn

Ilefaru wrtbynt, yu bwyta ar yr un bwrdd, yn cyd-gerddcd

law yn Haw, ac weitliiau yn ymdrechu gyda hwynt, nes cac4

prawf o'u cryfik^r Y m.ie cenedl yu awr yn fyw a dystiant y
gvv'irionedd o iiyu, drwy na fwytAnt '"gysswllt y forddwyd," (j

gotiadv.-riaeth aiu yr auaf a giifodd eu tad, yn ei ymdrech ag

angel ; ac er n;i welai ereill hwy ar y pryd, nid yw hyny yn

profi nad oeddyat jiio, ond prawf niai dawn o rodd Duw
yw gweinidogaeth angylaidd; ac os nad oeddynt yno, pa fodd y
gwelent hwynt? os nad oeddynt yn eu gweled. twyllwyr oedd-

ynt am iiaeru liyny! O na, aid rhyw witchcraft a arferai y
saint cyntei5g, nnvy na ninnau. ond angylion a welent pan

ddywedent hyny, sef personau o fydoedd ereill, o amrywiol

raddau; a'r aclios na we!ai ereiil hwynt oedd, am nad oeddynt

wedi cael tynu y gorchudd oddiar eu llygaid. drwy dderbyn y
ddawn bono; ac hyny, efallai, am nad oeddynt mor dduwiol

a'r lleill, neu am nad oedd cenatnvri y cyfryw angel atynt hwy
yn bersonol. Y niae yn gwestiwn, pa un a feiddia un angel

aailygu ei hun i neb, heb ganiatad; ac wedi hyny, a s^aniateir

jddo ymddangos i neb ond i'r hwn y danfonir ef ato, sydd am-
mheus, o herwydd " ^u-ei,szon gwasanaethgar ydynt hwy." Y
maent yn ddeiliaid cyfreithiau yn eu cylchoedd, ac nid ydynt

yn dyfod ar negeseuau gwael ac afreidiol, er boddio llygaid na

mympwy dynion

Y mae yn af'-esymol gwadu gweinidogaeth angylion yn yr

oee hon; ac y mae y cyfryw a'u gwadant yn addef eu hunain

yn ddynion drwg, drwy addef fod y rhai oeddynt euog o'r un

gwadu yn ddynion drwg yn mhob oes flaenorol. Ni phrofiesodd

y Saint weled angel erioed. debygaf, heb dderbyn yr un con-

demniad ; a pha fwyaf y sel drDS grefydd y tadau, pa hiraf y
Wyneb,' ac amlaf y synagogau, a meitbaf y rhith weddiau,
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pwys a chen.idwri angel; gorfoda hyn tf^i gredu. neu bjdd jb
hunan.gonderaniedig.

Paham nad yw ruor resymol credu gwirionedd tystiolaeth

ejd-oeswyr am hyn ag yw credu eyffelyb dystiolaeth eyn-oes-

wyr am yr un peth? Pa fodd y dichon praffes eyd-oeswyr

brofl dynion yn rhai drwg ag a gyfaddefir yn brawf o ddaioni

cyn-oeswyr? A ydyw amser yn cyfnewjd rheswm yn afresvcm.

agwiryngau? Pahani nad y\v mor afresymol erlid a lUtdd

cydoeswyr o herwydd y tystiant am ddyfoiiad angylion yn
awr ag oedd i'r Sodomiaid, ysgrifenyddion, a gau grefyiirlwyr y
cyn-oesoedd wneyd yr un modd a'n cyd-oeswyr hwy ani dystio

yr un peth? Eithr, meddir, mae afresymoldeb y gosodiad yn
yraddibynu ar ei wirioneddolrwydd, yr hyn sydd aminheus.

Tra cyfaddefir y blaennf !ii chaninteir fad anyhrediniaeth ceb

ynddoyniin gwrthbraMt' o'i wirioneddolrwydd. ymresvniTi ei

afresynioMeb tybiedig ytoaith yw ein hanuan, er creu cre<lin-

iaeth ynddo yn bawddacli.

Dywedir fud tystiolaeth y cyn-oeswyr liyny yn ffaith ys-

grythyrol, ac o lierwydd liyny yn hawddach ei cliredu nag yw
tystiolaeth cyd-oes<il. I hyr. atebwn, mai hollol groes y dylid

ystyried tystiolaetl; by.v a murw, o herwydd mae fod y naill

yn fyw fel y gelHr eu holi a'u croi.s holi yn rlioddi mjinteision i

gredu cu tystioh-ieth naclieir gan y Hall. Mae yn ffaith hanes-

yddol yr anghredid tystiolaeth gvd-oesol am hyn yn mhob oes

gan y rhai abroffeseiit gre<lu tystiolaeth eu cyn-oeswyr am yr

un peth. Mae yn ifaith gyd-oesol mne y rhai a bruffesant

fod yu I'wyaf selog i gredu yniddangosiad angylion i"r henafiaid

yw y rhai mwyaf gwrthwynebus i brofft-s eu cyil-oeswyr o'r un

peth. IMewii prawf o iiyn gofynwu, pwy a gondemiiiant eu

cyd-oeswyr am gredu dyfodiad angel, yn wr.eth na y rliai a

gredent yn, ;ie a weddient am ymweliad angylion er's ychydig

amser yn o!? Nid oes nemawr flynyddau er pan ddywedai

cannoedd eu buil yn clywed angylion yn canu haleliwia yn yr

awyr, uwcliben eu cyrddau. o Beddgelert liyd (Jerfynau y dy-

wysogaetii ; ac nid ammheuwn na chredid yr un ystori etto. pe

dywedid hi ar Green y Baia ; eithr gM-ylied neb «;-«//rhag

prottesu hyny. Clywwyd pregethwyr yn haeru o'r pwpudau

uwchben cannoedd. fod angylion yn dyfod a bcndithion o'r nef

yn awr, ac yn cyfeillacliu ag ambeJl hen wreigan yn ei bwtby n



&c ; eitlir, OS prntfesaereill yr iin pcth ^wao iddyiit: " twyll

i gyd," nieddant. A phan y gofynir iddynt am y ruodd y gall

y broffes o'r pctli foJ yn dwyll yn y tiaill, lieb fod fc-lly yn y
lliiU, •' O. niti ydym iii (nieddant) yn niiddwl eiii bod yn gwel-

ed angylion a'li lly^aid ognawd. ond rhyw yrnddangosiad dir-

trelaidd ydyw," tul y "llefddystaw fain:" ae onid yw liyn yn
wrth ddywedind? fa fodd y gall neb weled angel ond a'u

llygaid? Dyma y modd y gwelai y saint hwynt yn y cyn ots-

oedd; byd<ie)it. hwy yn edrydi yn eu llygaid hwythau, yn
lleiaru wrthynt, yn bwyta ar yr un bwrdd, yn oyd-gerddcd
law yn liaw, ac weitliiau yn ymdrechu gyda hwynt, lies uael

prawf o'u cryfiK^r Y mao cimedl yn awr yn t'yw a dystiant y
gwirionedd o !iyn, druy na f«ytant ''gysswllt y fordd wyd," u

goffadwriaeth atu yr aiiaf a gtifodd eu tad, yn ei ymdrcch ag
angel; ac cr n* welai ereill hwy ar y pryd, nid yw liyny yn
profi nad oeildynt yiio, ond prawf niai dawn o rodd Duw
yw gweinidogaetli angylaidd; at; us nad oeddynt yno, pa fudd y
gwelent hwynt? os nad Oeddynt yn eu gweled. twylhvyr oedd-

ynt am iiaeru liyny! O na, nid rhyw witcha-afl a arferai y
saint cyntefig, mwy na lunuau, ond angylion a welent pan
ddywedeut liyny, sef personau o fydoedd ereill, o amrywiol
raddau; a'r aclios na welai ereill hwynt oedd, am nad oeddynt
vvedi cael tynu y gorchudd oddiar eu llygaid. drwy dderbyn y
ddawn bono; ac hyny, efallai, am nad oeddynt mor dduwiol
a'r lleill, neu am nad oedd cenat'avri y eyfryw angel atynt hwy
yn bersonol. Y mae yn gwestiwn, pa un a feiddia un angel

amlygu ei hun i nob, heb gauiatad; ac wedi hyny, a iianiateir

iddo yniddaneos i neb ond i'r hwn'y danfonir ef ato. sydd am-
mheus, o herwydd " ^u-mibn gwasanaethgar ydynt hwy." Y
maentyn ddeiliaid cytreithiau yn eu cylchoedd, ac nid ydynt
yn dyfod ar negeseuau gv.ael ac afreidiol, er boddio llygaid na
raympwy dynion

Y mae yn afresymol gwadu gweinidogaeth angylion yn yr
oes hon; ac y mae y eyfryw a'u gwadant yn addef eu hunain
yn ddynion drwg, drwy addef fod y rh:ii oeddynt euog o'r un
gwadu yn ddynion drv^g yn mliob oes flaenorol. Ni phrofiesodd

y Saint weled angel erioed. debygaf, heb dderbyn yr un con-

demniad
; a t.ha fwyaf y sel dros grefydd y tadau, pa hiraf y

wyneb, ac amlaf y synagogau, a meithaf y rhith weddiau,



profi y byddai hyd y nod y goren o'r eyfryw yn veision anfoR-

:edig oddiwrth Dduw, yr hyn beth ni allent fod, oddieithr eu

hanfou gan Dduw ; -'canys nid oes neb yn cymmeryd yr an-

rhydedd h^vn iddo ei hun, oddieitlir ei alw gan Dduw, megyg

Aaron," set' trwy ryw fatii o ddadguddiad. A byn y cytuna

l^aul—" Pa fodd y pregetbant. onis danfonir hwynt?" sef gan

Dduw, wrth reswm. A cban nad anlbnodd Duw genadwri at

eiu henafiaid eyn eu marw, nid ydynt dan gondemniad fel pe y
gwrthodasent genadwri oddiwrth Di'.uw drwy ei anfunedigion.

Ac wedi bod yrhoU fyd yn y sefyUfa gymnjysglyd a rhaned-

ig a ddysgrifia loan, am yr yspaid hwnw e amser, dangosir

iddo (yn iHid. xiv, 6) yr anfonai Diiw angel i adferu yr hyn a

goUafcid, sef bawl neu awdurdod elfeithjol i bregethu yr efengyl

dragywyddol—nid efengyl newydd, ond goruohwyliaeth newydd

i bregethu yr hen efengyl, ac i weinyddu cyfreithiauteyrnae

Dduw. Drwy y modd yma y derbynient yr awdurdod, nid yn

unig i adferu ac i weinyddu ordinhadau ei dy, ond i awdurdodi

ereill i hyny hefyd. Khaid addef yr angbenrheidrwydd am
hyn, er mwyn cyflawni gwailh niawr y dyddiau diweddaf.

Rhaid addef hefyd yranmhosiblrwydd hyd y nod i'r Hollalluog

ei hun, gyda phob parch, anion gwas bytJi i wneuthur un dim

drosto, heb ddadguddio hyny iddo drwy y naill gylrwng neu y

Hall. Yr oedd ganddo amryw ffyrdd i anfon gweision, er dech-

reuad y byd; drwy ei lais ei hun, drwy anfon ei Fab, neu drwy

ei angylion. Y mae ganddo hawl i ddewie ei flbrdd, a'i amser

ei hun ; ac er nad yw ei ffyrdd ef yn boddio dynion bob amser,

yn oiei gynghor a'i bwrpas ei hun y gwna er dj'wedyd o holl

bobl )• byd i'w erbyn. Dywed loan mai trwy ddanfon angel y

de-chreuai y gwaith mawr hw)i ; a chan fod holl dduwir.yddion

a doethion y cyn oesoedd er's canrifoedd, ar a gij-wsora am

danynt, yn gwadu iia ddaeth angel ar y fath genadwri atynt.

ofer i ni, na neb o'u holynwyr, haeru yn groes iddynt. Dys-

^wyliwn, yiite, am gyflawniad o'r brophwydoliaeth werthfawr

hoD, a byddwn barod i'w derbyn. Gwyddom fod llawer o wa

hanol feddyliau gau ddynion yughylch y brophwydoliaeth

nodedig hon, fel am o'r bron bob un arall. Dywed rhai ei bo(]

yn cyfeirio at y Feibl Gymdeithas; ereill, mor addas, rnai y
Gymdeithtis Genadol, neu yr air balloons, &e. Hhy faith f3'dda'

silrain tirw\thlon ddychymujygiun dynion ar y peth hwn : a



<;han fod pa^rb yn myned ar ol ei esboniwr ei hun, awn ninnau

<ar ol loan ei hun. Angel a ddywed loan,- a dweyd rhyw beth

yn anigen, ydy w, yn ol ein dull iii o csbonio, " ychwanegTi at

eiriau llyfr y bropiiwydoliaeth lion." Y raae prawf cadarn o'r

dirywiad y byddai y byd ynddo hyd yr amser hwn, yn ngwaith

yr angel yn dyfod o'r nef ft'r fatli genadwri ; a rhaid addef,

nail! ai yr anghenrlieidrwydd am diini, nen ynte fod yr angel

yn dyfod ar neges afroidiol. Os byddai {ran y rhiii a fyddent

yn trigo ar y ddaear, naill ai jt efongyl yn bur, neu yr hawl

iV gweinyddu. yna afreidiol fyddal i angel ddyfod a pheth

jddynt o'r nef ag yr oeddynt yn feddiannol arno eisoes.

Peth arall sydd yn anilvr^ yn y brophwydoliaetli hon ydyw,

yr amser y deuai yr angel hwn. Y mae jr un genadwri yn

lin hysbysu—" Canys daeth awr ei farn ef,"' sef ar ol i'r efeng-

tI dragywyddol a gyflwynai yr angel hwn i ddynion gael ei

pliregethu " i'r iioll nii sydd yn trigo ar wj'neb y ddaear; i bob

lUrjth, iaith. puld. a chcnedl:" nid ar ol i ryw athrawiaetbau

ereill ;<ael eu pregetliu i'r lioll fyd, ond yr cfengyl hon a ddygid

gan yr angel hwn y pryd hwn. Y mae adn. 8 yn profi hefyd

mai gwaitii mor ddiweddar a'n lianiser ni a fyddai, drwy fod yr

angel nesaf yn dywedyd, '" Syrthiodd, syvthiodd Babilon, y
ddinas fawr bono." Cytuna pob Protestaniad ar a welsum,

mai "mam puteiniaid y byd," fel ei gelwir, ywhon; a gtNyr

pawn nad y w hi wedi cwympo hyd yn hyn, ond yn ymwroli fel

pe bai am fyw yn dragywydd; ond nid oedd llawer o amser

rhwng dyfodiad yrana«el a soniwyd gj'da'r efengyl dragywydd-

ol, a chwymp Babilon—dim ond digon o amser i drigolion

daenr glywed, deall, credn, ac ufyddhau i'r genadwri, nid o

•nau yr angel, ond o eoeuau dynion ; canys arfer Duw ydj-w

"rhoddi y trysor hwn (yr efengyl) mewn llestri pridd," yn

mhob oes flaenorol. Dyma yw tystiolaetli loan am ddyfodiad

angel yn yraniseroedd diveddaf. Pe na bae un tyst arall ar

gael, y mae y gosodiad yn llawn bwysau 3'n y dafol ysgrythyr-

ol, cystal a'r un rhesymol. Ond, er egluro y peth yn amlycach,

gweler Math. xx;v, 3 1,
—" Ac efe a ddenfyn ei angylion a mawr

sain udgorn, a hwy [yr angylion] a gasglant ei etholedigion ef

ynghyd o'r pedwar gwynt." " I'w casglu ynghyd," i ba le tyb-

ied? Nid i'r awyr—nid i blaned arall—nid i ddaear amgen na

hen ; canys yma y daw " Mab y Dyn," eu Mhessia, i fod yn



J^'renin -arnvnt byth. Daw ar gymylau y nef, a'i hoU sainS

gydajf ef. Nid ar g3'mylau y nef yr erys Eie na h wythau, ond

dyna fyddant en cerbydau i ddyfod i
'* deyrnasu gydag Ef ar y

duaear," "am fi! o Gynyddau." Dyraa dystiolaeth Mab Duw
ei hun ar y pwnc, a dywed yn eglurach yn s:dn. 14—" A'r

efenj^yl Hotf am y deyrnas a bregehir [ni ellid gwneyd hyny
heb awdurdod ddvvyfol, yr hyn ni ellid ei gael heb ddadguddiad

drwy angel, neu rywfodd] trwy yr lioU fyd, ek TYsTfOLAHXH,

ac yna y daw y diwedd." Prawf ettOj nad £t yr orucbwyliaeth

a ruddodd i'r apostoiioH y cyfeiria el'e ynia, canys nid er tyst-

iolaetli o'r '" diwedd" y pregetiiasaiit hwy hi, ac ni allaifod cys-

SGHdeb yn hyny er ys iSOO nilyiiedd, a'r diwedd heb ddyfod

etto; canys diwedd y bydd afluiiiaidd a phechadurus hwn y
sonia Efe am dano, a hyny niewn atebiad i gwestiwn ei ddysg-

yblion a welir yn adnod 3. Ac nid yw odn. 34 yn un rhwystr

i hyn ychwaith ; os meddylir ei tod, adn. 33 a'l symud yniaith

yn y fan, drwy un gair, " pan weloch hyn oil," sef chwi, y rhai

a fyildwch byw yn yr oes bono y cymnierant le ynddi—pan.

v-elock hwynt, nid a eicli oes chwi lieibio hyd oni chwblhaer

oil. Ond, i fod yfi fyr, cymliarer y ddau dyation geirwir hya

a'u gilydd. " A'r efengyl hon," medd Crist; "yr efengyl dra-

gywyddol/' medd loan. " A bregethir," medd Crist, h. y., myfi

a roddaf hawl drwy ddadguddiad i hyny; " Mi a welais angel,"

medd loan. "I efengyl u," " er tystiolaeth," ac yna daw y
diwedd," medd y naill ;

" daeth awr ei faru ef," y Hall. Gwelir

fod y ddau yn oyd-gordio air yn ngair, er profi fod addewidion

yn llyfr Duw am ddyfodiad angylion mor diUweddar a'nhamser

ni. Os oes gan rywun wrthwynebiad i hyny yn hwy, bydded

rhyngddo ef a'r Beibl, yr ydym wedi ei brofi yno.

Yn ganlynol, awn yn mlaen i chwilio yn mhellach etto

i'r ua dryeh ysgrythyrol, er cael gweled pa fath bersonati

ydyw yr angylisn. Gan fod y fath ragfarn iV herbyn, efallai,

ond cael eu hadnabod yn well, a deall eu natur, eu eyfansodd-

iadau, a'u gwaith, y bydd hyny yx\ foddion i ladd peth o'r

gwrtliwynebiad a greodd rhagfarn yn eu herbyn, ac y boddlon-

ai dynion iddynt gael dyfod i'n plith weithiau ar eu tro, traethu

eu cenadwri, a dyehwelyd yn ol mewn heddwch. Neu, ynte,

cymraerwn rybudd oddiwrth yr hyn a ddj^gwyddodd yn nydd-

iauLot; canys "yr un modd hefyd a? y buyn nyddiau Lot,



felly y bydd yn y dydrl y dadguddir Mab y Dyn." Dianimheu
fod Lot druiin yn pei-huyn anfaddeuol yn ngolwgy Sodomiaid,

wrth son fod augyliun yn dyfod i'r ddaear ; ouJ 03 oedd y
broSies o'r fath beth yn eu creuloni yn ei erbyn, gwacth fytli

pan yr oedd eu Hygaid yn eu jtorfodi i gredu Kweinidogiieiu

angylaidd y ceisiusent eu diii.».strio! Hhyiedd. oiiide, na clired-

asent ar ol gw(*led 1 Nid mor rliyfedd, ydiwaitli, pan ystyrioiii

nad lli/gaidyw yr arweinyddion gortu i gael l)uw; ond rtydd.

oddiar dystiolaetli resyniol, ydywr nioddion a drefiiodd El'e.

" Pregethu Crist croeslioeliedig" oedd y ttordd apostoiaidd, ac
nid cylioeddi eu huiiiin yn feddygon gwyrtliiol mawriuii

i ddynion.

Yn ol a ddenllwn od ii-wrth yr ysgrythyrau, y niae tri, os nail

ychwaneg, o fatliau o angvlion. ). Yr arch aniryliou y sonia

Paul a Judas am danynt, sef yr ucliaf niewn awdunhwl, a'r

cadarnaf mewn nerth. 2. Yr angyiion. iieu y cyn aaint li.viiy

a gawsant ad-ryfodiad, ac o ganlyiiiad ydynt yn bersouau corff-

orol, neu I'ul Enoch ac Elias, y rhai a gytiiewidiwyd. Sonir yn
Gen. xviii am angyiion yn bwyta ac yn yfed gydag Abraliani a
Lot; ac nid rhyw ffug tVyta a wnaethaiit, onide i ba W yr iietli

y Ho, y teisenau. a'r llaeth? 3. Yr angyiion a elwir yn "ys-
brydion gwasanaethgar;" a phe thwiljd yn fanvl. efallai y
gellid profi tod y trydydd dospartli hwn o fodan ys^lirydol yn
cyfansoddi dau ddosparth yn y bydoi-dd nefolaidd. 1m wt-d y
Salmydd ddart'ud i Dduw jjreu dyn "yehydig yn is nar angyi-

ion:" cyssyllter hyn a'r hyn a ddywed Paul ynyriawng\l"
ieithad—" Yr hwn sydd yi» gwneutliur, [neu yn anfon] ei

ysbrydion gwasanaethgar. ei angyiion [ceuadon], yn fliim. neu
mewn fflam dan." Gwnelai y cytryw y pedwerydd di)sparth

o angyiion. Trofi yn ^niheilach fod dosparth o angylum yn
bwyta, oddiwrtli yr hyn a ddy wed Paul—" Nac arghi.fiwch let-

tygarwch, canys wrth hyny y llettyodd rhai ong^/ion yn ddiar-

wybod." Dywedir hefyd yn iyfr y Salmydd, tod dyn yn
bwyta bara angyiion. Bwytaodd Crist cyfodedig fara, a physg-
od wedi eu rhostio ar dan a gyneuasai efe ei bun ar lan y mor,
Os nad oedd ganddo gnawd ac esgyrn, pabam y dywedai wrth
Thomas, " Estyn dy law, a dyro iii yn fy ystlys. a'th fysyn 61 yr
boelion," &c.? Beth sydd amlyeach yn y Beibl, nag y foil

bcdau angylaidd yn feddiannol ar gnawd ac esgyrn, yn bwyta
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brydol iildynt ; nid er mwyn iddynt gredu, ond fel eynt, u'f,(U

credu ac ufyddhnu, er eu cadarnhau, eii santeiddio, a'u per-

ffeithio. A'r ne'o a brofa ein hegwyddorion, " a gaiff vybod am
yddysgeidiaeth, ai o Dduw y mae, ai myfi o honof fy hun sydd

yn Uefaru." PrawC ei hun yn wirionedd dwyfol, yn "efengyl

dragywyddol," yn "allu Duw er iachawdwriaeth;" a dyna pa-

ham y dywedwn na ddichon dwyllo neb. Paid a'i hofni, ddar-

lleuydd
;
pfawfhi; a sier yw, os cyw ir dy ddyben, nad edifar-

hei am hyny l)yth. Wedi darparu y ffordd, drwy symud y
rhwystrau blaenorol, gofynwch, feddyliwn, J bwy yr ymddang-

osodd yr anjel liwnw ? Gofynwn ninnau, a ydyw cywirdeb yr

hanes yn dibynu ai' y cymnicriad a ddyry y byd i'r person yr

yniddangosodd iddo ? Os felly, pe dywedwn iddo ddyfod at

Mahomed, gwrtliodai yr holl fyd Cristionogol ef. Pe at y Pab

o Rufain, a gredai Protestanlaid hyny? Nen, pe daethai angel

nt un o'r gwyr penaf, duwiolaf, ac nchaf ei gymmeriad, sydd

yn blaenori rhyw sect yn awr, efallai y credai y blaid bono;

Olid diamntlieu ^:enym y gwrtliodai yr holl rai ereill ef a'i dyst-

iolaeth megys twyll, a dy^'edent bol) drygair am dano ef a'i

ganlynwyr. Ach-osai hynyy fath elyniaeth a chenfigen atynt,

ries eu lladdent, pe gallent. Pe gofynid iddynt paham y gwnant

hyny. eu liateb fyddai, " Haeddaiit (arw; y mnent yn twyllo

ineddyliau «weini;iid. ac yn dweyd nad oes neb yn iawn ond

liwy ; iiis galKvn oddef i nob roddi un math o sarhad ar y cref-

yddau a roddodd ein tadau duwiol i ni." Oni allai plant pob

tadau yn uiliob oes a gwlad auidilitfyn eu crefyddau mor addas

a hyn? Clywsom gan yr Tlindwaid cystal rheswm a liyna dros

addoli Juggernaut! "O, na," meddant, "crefydd y Beibl sydd

genym ni; nid eilun addoliaeth." Y mae gwahaniaeth mawr
r\\wx\^ proffi-su ii chredii crefydd y Beibl, canys crefydd y Beibl

yv (jH-euufiogaeth anfjijUon yn mliob oes. Yn fyr, nid yw cyw-

irdeb y petii hyn yn ymddibynu eymmaint ar y cymmeriad a

ddyry pnblogrwyild yr oes i'r person a gafodd y fiaint fawr o'i

dystio; canys Duvv sy'n dewis ei oflferynau, a gwael bethati y
byd A ddewisodd Efe yn y cyn oesoedd, "fel y byddai godidog-

rvvydd y gallu o Dduw, ac nid o ddynion." Gogoniant eienw,

a lies dynolryw yw ei ddyben.
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