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1. Y TRAETHAWD cyntaf^ a wnaethum,- O Theophilus, am yr hoU*
bethau a ddechreuodd* yr lesu eu gwneuthur a'u dysgu,*

2. Hyd y dydd y derbyniwyd ef i fyny,® wedi iddo trwy' yr
Ysbryd Glân roddi gorchymynion^ i'r apostolion a etholasai.

N O D I 1. S A ir A D A B L I, B V I A D A ü .

1 Blaenorol.-C. D. Cyntaf.—Y. D. Cyntaf o ddau, fel Mat. ixi. 28.
* Yr adroddawd cyntaf a gyfansoddais.— J. W. Yr adrodâiad blaenorol a

wnaetbam.—A. B. U.
' Dysga fod ei hanes ef o fywyd lesn yn belaeth a obyflawn, eitbr beb bawlio

fod pob dygwyddiad yn ddieitbriad wedi ei gofnodi; ni roddwyd y cyfryw
banes manwl gan yr efengylwr loan (xx. 30.) na cban Luc—Lbchi,eb.

* Yr byn a ddechreuodd yr lesu eu gwneuthur a'u dysgu, ac y parbaodd i'w
pwneutbur, &c., hyd y dydd, &c.— Wihbb's Gram. of New Test. Greek, p.
775. Am yr oll y darfu i'r lesu o'r dechreuad eu gwneutbur a'n dysgu, hyd
y dydd y cymmerwyd ef i fjmy.—Gloao.
^Cymharer "Prophwyd galluog mewn gair a gweithred." (Luc xxiv. 19.)
^ Esgyniad lesu oedd gorpheniad ei weinidogaetb ddaearol, a decbreuad ei

weinidogaetb nefol; felly y mae yn cael Ue yn yr Ëfengyl ac befyd yn yr
Actau.— LiicDSAT.

Mae yr adroddiad yn golygn gweitbrediad y gallu bwnw o eiddo yr Ysbryd
Glàn, â'r bwn y llanwyd yr lesu ar ol ei fedydd. (Luc iv. 1.) — Lumbt.

* Gorchymyn.— C. D. a J. W. Deallaf hyn gyda Meyer ac ereill, fel yn cyfeirio
at orchymyn Crist i bregetbn yr efengyl i'r boU fyd, fel y cofnodir yn Mat.
nviii. 19; gallasai Luc gymmeryd yn ganiatâol fod y gorchymyn bwn, o ber»
wydd neilldaolrwydd ei gynnwysiad, yn gwbl bysbys i'w ddarllenwyr.—Haokbtt.

Y DDAU DDYN A'R DDAU DEAETHAWD.

I. T ddau ddyn—Luc a Theopbilus.

Mae yma un yn ysgrifenu, ac yn cyflwyno yr hyn a
ysgrifena i arall.

1, Yr ysgrifenwr—Luc. Mae yn gwbl eglur wrtb gym-
haru y ddwy adnod gyntaf yn yr Actau â'r pedair adnod
cyntaf yn Efengyl Luc, mai yr un ydyw awdwr y ddau
draetbawd, ac y mae digon o le i fod yn sicr mai Luc oedd
hwnw, er nad yw ei enw yn y naill na'r Uall. Priodolir

hwy iddo mewn gweithiau a ysgrifenwyd yn yr ail ganrir
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o'r cyfrif Cristionogol, ac uis gellir rhoddi yr nn rheswm
paham y gwnaed hyuy, heblaw mai efe oedd yr awdwr.
Tchydig a wyddom am Luc. Bernir gyda Hawer o debyg-
olrwydd mai yr un ydoedd ag y souir am dano yu Col. iv.

1-4., ìel "Luc y physigwr anwyl." Gellir casgln oddiwrth
hyn ei fod yn ddyn o both dysg a diwylHaut meddyliol, o'r

hyn Ileiaf. o fwy ua'r rhan fwyaf o gaulynwyr y Gwaredwr
yr adeg hòno. Beruir ei fod o darddiad Ceuedlig: pa un a
oedd yn broselyt i'r grefydd luddewig uid yw hy.sbys.

Barna rhai ei fod yn un o'r Cristionogion dienwaededig
cyntaf. Tr olwg gyutaf a gawn aruo ydyw yn Troas; yr
ydym yn ei gael yu myued oddi yno gyda Phaul i Philippi,

a chawn ef ar ol hyny yu dyfod i'r golwg yu awr a phryd
arall gydag Apostol mawr y Cenedloedd, hyd ddiwedd
Llyfr yr Actan, cyfnod hwyrach o ddeg i ddeuddog mlyn-

edd. Tr olwg ddiweddaf ydym yn ei gael aruo ydyw yn
2 Tim. iv. li., lle y cawn ef yn glyuu yu ffyddlawn wrth
yr apostol pan oedd llawer ercill wedi ei adael. Mae yn
dygwydd yn aml, pa leiaf o wybodaeth wirioneddol fydd

am ddyn, mwyaf oll fydd o draddodiadau yn ei gylch. îlae

y rhai hyn yn Iliosog am Luc, megys ei fod yn uu o'r

Groegwyr a ewyllysiai weled yr lesu, ac mai efe oedd gyda
Cleopas yn myned tuag Emmans, ei fod yu arluniwr da, ac

mai efe oedd y cyntaf i dynn darlun Crist, ei fam, a'i

apostolion, ac iddo gael ei groeshoelio yn ferthyr ar bren

olewydd yn bedwar ugain mlwydd oed; ond nid oes dim
yn sicr yu ei gylch, oud a geir yn y Testament Nowydd.

2. Tr hwn yr ysgrifeuwyd ato—Theophilus. Ni wyddom
ddim gyda sicrwydd am y dyn hwn, oud a ellir gasglu

oddiwrth ysgrifeniadau Luc. Tstyr yr euw ydyw un yu
caru Dnw. Mae rhai wedi meddwl mai nodwedd oedd gan
Luc mewu golwg, ac nid uurhyw berson ueillduol; ond uid

yw hyn yu debyg, gan fod natur y cyfarchiad yn rhoddi

lle i gredu yn wahanol. Tn ei ragarweiniad i'w efeugyl,

geilw Luc ef yn "Ardderchocuf Theophilus;" atliybirfody

gair " Ardderchocaf" yn fath o deitl, yn arwyddo swydd,

megys pan y dywed Paul, "0 Arddorcliocaf FfeIi.K." (Act.

xxiv. 3.) Mae llawer o dybiau wedi eu cynuyg yu ei gylch;

ond yr hyn y teimlir mwyaf o hyder yuddo fel y peth

tebycaf i fod yn wir ydyw, ei fod yn ddyn cyfrifol, yn
Genedlddyn dychweledig, ac yn byw yn Italy, ac o bossibl

yn Rhufaiu.
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II. Y ddau draethawd.

1. "Y Traethawd Cyntaf." Golyga hwn, yn ddiau, yr

liyn a elwir genym, "Efengyl Luc." Mae y pryd a'r lle

yr ysgrifenwyd y "Traethawd Cyntaf " yn ansicr. Barna
rhai mai yn Philippi, yn A.D. 57. yr ysgrifenwyd ef, ac

ereill mai yn Rhufaiu, A.D. G2. neu 63. Rhydd y testyn

ddarnodiad byr o'i gynnwysiad. Os cymharwn y testyn

â'r pedair adnod blaenaf o Efengyl Luc, ni a gawn y pethau
canlynol o barthed i'r Traethawd Cyntaf :

—

1. Mai nid Luc oedd y cyntaf i ysgrifenu traethawd ar y
pwnc.

2. Mai dysgeidiaeth eneuol y rhai oedd wedi gweled y
pethau oedd prif ddefnyddiau ei draethawd.

3. Mai y pethau a wnaeth ac a ddysgodd yr lesu hyd ei

esgyniad i'r nef oedd pwnc ei draethawd.

4. Fod Luc wedi cymmeryd amser a Uafur i wneyd y
goreu er ysgrifenu yn drefnus a chryno.

Wrth gymharu Efengyl Luc â'r tair Efengyl arall, yr
ydym yn cael fod Matthew wedi ysgrifenu i'r luddewon,
Marc wedi ysgrifenu i'r dychweledigion Rhufeinig, Luc
wedi ysgrifenu i bawb, ond yn enwedig i'r Cenedloedd, tra

y mae loan yn cyfarfod tueddiadau mwy athronyddol

meddwl dyn, ac yn ei arwain i ddirgelwch yr efengyl, nes

y mae yn teimlo rhyw arswyd santaidd yn mhresennoldeb
mawreddog y Duw mewn cnawd. Nid yw Matthew wrth
ysgrifenu i'r luddewon yn aros dim i egluro pethau yr oedd
yr luddew eisioes yn eu deall. Mae Marc yn fwy bywiog
a nerthol, yn cyfateb i yni y meddwl Rhufeinig, tra y mae
Luc wrth ysgrifenu, yn benaf i'r Cenedloedd, yn dal yr
lachawdwr yn y golwg, y goleuni i oleuo y Cenedloedd, a'r

iachawdwriaeth ger bron wyneb yr holl bobl. Yn Luc yn
anig y ceir dammeg y Samaritan trugarog, a dammeg y
mab afradlon; y naili yn darostwng balchder yr luddew,
a'r llall yn daugos drws gobaith i'r Cenedlddyn. Luc hefyd
sydd wedi cofnodi y pethau a "wnaeth" ac a "ddysgodd"
yr lesu gyda mwyaf o drefn; mae y pethau a wnaeth—ei

wyrthiau a'i fywyd, a'r pethau a ddysgodd—ei ddammegion
a'i bregethau, yn nes i'r drefn amseryddol yn Luc nag
nn man arall; ond er fod gan bob efengylwr ddosbarth
neillduol o bobl mewn golwg, ac amcan pennodol i'w

gyrhaedd wrth ysgrifenu, eto mae yn mhob un o'r efeng-

ylau bethau anghenrheidiol i bawb; nid yw y naiU yn
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gyflawn heb y lleill, ond y pedair gyda'u gilydd a wnant i

fyny "efengyl Crist," yr hon sydd "abl i'n gwneyd yn
ddoeth i iachawdwriaeth."

" Fel hyn y saif yr efeugyl yn bedrongl, gydag ochr yn
wynebu ar bob ochr i'r byd ysbrydol. Álatthew, gan
gyfarch yr luddew, a ddadguddia y Messiah-frenin; Luc,

y Groegwr, a ddadgoddia y dyn; Marc a ddangosa nerth

a grym y gwirionedd, a loan ei gariad tyniadol a gorch-

fygol. Matthew a esyd allan yn benaf yr luddewig a'r

israddol; loan yr ysbrydol a'r Dwyfol, yn ein lachawdwr;
Marc ei awdurdod ar natur ac ar gythreuliaid, a Luc ei

hanes personol fel dyn. Yn y cyfan yn nghyd, gosodir

lesu allan fel y Messiah, y Dysgawdwr, yr Esiamplydd, y
Brawd, a'r Duw."

—

Bihle Hand-Book.
2. Yr Ail Draethawd. Mae son am draethawd cyntaf yn

ein harwain yn naturiol i edrych am ail draethawd, yr hwn
yn ddiau yw "Actau yr Apostolion." Mae yr enw Actau
neu Weithredoedd yr ApostoHon, yn perthyn i amser di-

weddarach na chyfansoddiad y llyfr. Nid yw yr enw
ychwaith yn gosod allan yn gywir gynnwysiad y Uyfr;

oblegyd nid oes yma ond gweithredoedd ychydig o'r apos-

tolion, a dim ond ychydig mewn cymhariaeth o weithred-

oedd y rhai hyny. Mae yr enw a fabwysiada John
Williams yn well, " Gweithredoedd Apostolion." Pe buasai

Luc ei hun wedi rhoddi enw arno, mae yn debyg mai "Yr
Ail Draethawd" a fuasai hwnw, fel y geilw ei Kfengyl yn
"Drae^awd Cyntaf." Bernir i'r Actau gael ei ysgrifenu

tua diwedd y ddwy flynedd y bu Paul yn Rhufain, y rhai y
sonir am danynt yn y bennod olaf o'r Ìlyfr. Yr oedd hyn
O.C. 63; felly mae y cyfnod a gymmerir i mewn yn 33
mlynedd, yr un faint a'r cyfnod yn yr efengyl. Mao
adnodau y testyn yn ein harwain i ddysgwyl i'r awdwr
ddweyd ei amcan yn ysgrifenu yr Ail Draethawd. Dywed
beth oedd wedi wncyd yn y Traethawd Cyntaf ; ond yn lle

dweyd beth oeddym i ddysgwyl yn yr Ail, â yn mlaen i

ddechreu ar ei hanes. Mae Uawer wedi meddwl fod yr
agoriad i'w gael yn y gair "dechreuodd." EIu syniad hwy
yw mai dechreu ei waith yr oedd yr Arglwydd losu tra ar

y ddacar, a'i fod yn ei gario yn mlaen wcdi myned i'r

nefoedd, ac felly fod Traethawd Cyntaf Luc yn cynnwys
hanes dechreuad y gwaith, a'r Ail Dracthawd yn cynnwys
hanes y gwaith yn cael ci gario yn mlacn. Mac rhywboth
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jn brydfertli iawn yn y syniad hwn : ac y mae yn eithaf

gwir na orphenodd yr Arglwydd lesu iachawdwriaeth ei

eglwys pan ar y ddaear, ac mae mor wir a hyny ei fod yn
cario gwaith ei hiachawdwriaeth yn mlaen yn y nefoedd;

eto mae yn ammheus genym os oedd y cwbl yma yn cael ei

olygu gan Luc yn yr ymadrodd "yr holl bethau a ddechreu-

odd yr lesu eu gwneuthur a'u dysgu." Mae y pethau
canlynol yn ymddangos yn milwrio yn erbyn y dybiaeth :

—

1. Pe buasai Luc yn edi'ych ar bethau yn y goleu yna,

mae yn debyg iawn y buasai y peth wedi ei wneyd yn eg-

lurach, ac yn cael ei gario allan yn fwy goleu.

2. Gellir nodi engreifftiau lle y mae geiriad o'r un natur

yn rhwym o gael ei ddeall fel pe darllenem y geiriau dan
sylw fel hyn, "Yr holl bethau a ddysgodd ac a wnaeth yr
lesu." Gwel Marc vi. 7.

3. Gorphenodd lesu y pethau a ddechreuodd eu gwneuth-
nr a'u dysgu ar y ddaear, cyn iddo adael y ddaear. Pethau
ereill y mae yn eu gwneyd yn y nefoedd. Dywedai wrth ei

Dad cyn gadael y ddaear, "Mi a gwblheais y gwaith a,

roddaist i mi i'w wneuthur." Yr oedd gan lesu waith
neillduol i'w gyflawni ar y ddaear, yr hwn ni thalasai i'w

wneuthur yn un man arall; ac y mae ganddo waith neill-

duol eto i'w gyflawni yn y nefoedd, yr hwn nis gellid ei

wneyd yn un man ond yno. Gorphenodd lesu waith y
ddaear pan ar y ddaear, a gorphena eto waith y nefoedd
yn y nefoedd. Perthyn i waith y ddaear yr oedd y pethau
a "ddechreuodd eu gwneuthur a'u dysgu," a gorphenodd
hwy cyn myned i'r nefoedd; pethau ereill yn perthyn i'r

nn gwaith mawr sydd yn cael eu dechreu a'u gorphen
ganddo eto yn y nefoedd.

Yn y goleu hwn, nid ydym yn meddwl fod dim yn yr
agoriad hwn i Lyfr yr Actau sydd yn rhoddi lle i ni wybod
amcan neillduol yr awdwr wrth ei ysgrifenu. Rhyw fath

o ddalen gydiol ydyw y geiriau, rhwng y ddau draethawd.
Gwasanaetha i ddwyn ar gof i ba le yn hanes sefydliad

Cristionogaeth yr oedd y Traethawd Cyntafyn cyrhaedd, ac
yna cymmerir yr hanes i fyny yn yr un man, ac eir yn
mlaen â'r adroddiad. Rhaid i ni felly farnu oddiwrth yr
hyn a ysgrifenodd Luc, beth oedd ei amcan wrth ysgrifenu.

Yr oedd yn gwbl naturiol i Luc weled y priodoldeb o
ysgrifenu rhywbeth tebyg i Lyfr yr Actau. Yn ei Efengyl
yr oedd wedi rhoddi hanes gosodiad i lawr y sylfaen, yr
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oedd hyny yn awgrymu y priodoldeb i ddarlunio yr
oruwcliadeiladaeth. Yn ei efengyl yr oedd wedi cofnodi

hanes gwneuthnriad y peiriant oedd i godi dyn, a rhoddi
darluniad o hono, yr oedd yn naturiol ar ol hyny i roddi

hanes y peiriant yn ei waith. Nid oedd dinj mor effeithiol

a hyny i osod gwerth ar y Traethawd Cyntaf, trwy ddangos
fod y sylfaen yn safadwy, a'r peiriant yn gyflawn, heblaw
fod yr Ail Draethawd yn ddyddorol ynddo ei hunan.

Ond beth oedd cynllun Luc wrth ysgrifenu ei banes?
Mae yn amlwg na ysgrifenodd yr oll a gymmerodd le yn y
cyfnod y mae yn ei gymmeryd i mewn, na'r oll a wyddaí
efe am y cyfnod hwnw; felly rhaid fod rhyw amcan ganddo
yn y dewisiad a wnaeth, neu o'r hyn Ueiaf , fod rhyw bethau

yn cyfrif paham y teithiodd y llwybr a wnaeth yn yr hanes.

Ymddengys fod Luc yn cofnodi pob agwedd newydd
oedd Cristionogaeth yn gymmeryd. Rhydd ddarluniad o
dywalltiad yr Ysbryd ar ddydd y Pentecost, a'r llwyddiant

a'i dilynodd yn Jerusalem a'r cylchoedd; cofnoda rai o'r

erlidigaethau a'r dyoddefiadau a ddyoddefodd y saint yn
Judea; yna darlunia ymledaeniad yr efengyl yn mhlith yr

luddewon o'r tu allan i Judea. Drachefn mae yn manylu
ar fynediad yr efengyl at y Cenedloedd, ac â yn mlaen i

ddangos ei llwyddiant yn eu plith, yn benaf trwy weinid-

ogaeth yr Apostol Paul; ac yna wedi olrhain symmudiad
yr efengyl o Jerusalem, prif ddinas y byd luddewig, hyd i

Rufain, prif ddinas y byd Cenedlig, mae ei waith ar ben, a
phob agwedd o'r efengyl ag sydd anghenrheidiol er dych-

welyd y byd wedi ei rhoddi. Buasai yn hawdd i Luc
ddweyd am bob un o'r pethau hyn gymmaint ag a ddywed
am y cwbl; ond engreifftiau yn unig o bob agwedd newydd
oedd y cwbl oedd anghenrheidiol.

Hefyd yr oedd y dosbarth o bobl oedd gan Luc mewn
golwg yn gosod ycyfeiriad yma yn naturiol i'w hanes. Yr
un dosbarth oedd ganddo mewn golwg yn ei Ail Draethawd
a'r Cyntaf. Yr oedd yn ysgrifenu at Theophilus, a thrwy-

ddo ef at Gristionogion o luddewon a Chencdloedd, yn
enwedig yr olaf; yr oedd yn gwl)l naturiol iddo felly sefyll

yn Ued helaeth ar fynediad yr efengyl at y Cenedloedd, a'i

llwyddiant yn eu plith ; tra yr oedd hanes dydd y Pentecost

drachefn, a llwyddiant y gair yu Jerusalem a'i chyflìniau,

yn dangos cyflawuiad y pethau yr oedd yr Arglwydd lesu

wedi cu haddaw, ac íblly fod yr cfengyl yu gymhwys i
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wyncbu ar y byd ar ol cael ei phrofi yn y man yr oedd
wedi tarddu.

Yr oedd hanes personol Luc hefyd yn ei arwain yn nat-

uriol i'r cwrs a gymmerodd. Mae yn debyg ei fod yn
perthyn i'r Cenedloedd ei hun

;
yr oedd gyda Phaul mewn

îlawer o'i deithiau yn mhlith y Cenedloedd, ac yr oedd yn
naturiol mewn canlyniad i'r hanes i fyned i'r cyfeiriad

hwnw, tra yr oedd hanes y Pentecost a'r pethau cyssyllt-

iedig âg ef yn anghenrheidiol ar bob golwg fel rhagar-

wçiniad i fynediad yr efengyl i'r holl fyd. Oni buasai

amgylchiadau dydd y Pentecost, a'r pethau a wnaed yn
Judea, ui buasai yr efengyl yn meddu y nerth sydd ganddi
i wynebu ar y Cenedloedd.

1. Mor ardderchog yw gwaith Rhagluniaeth yn darparu
Beibl cyflawn i'r byd. Mor ddiffygiol, mewn cymhariaeth,

fuasai y gyfrol santaidd heb Lyfr yr Actau. Y mae o
wasanaeth neillduol yn ei berthynas â'r Efengylau, ac hefyd

yn ei berthynas â'r Epistolau. Mae yn attodiad cyflawn i'r

Efeugylau, ac yn arweiniad i mewn i'r Epistolau. Mae yn
briodol iawn wedi ei osod rhwng yr Efengylau a'r Epistolau,

ac y mae ei oleu yn taflu yn ol ar y naill, ac yn mlaen ar y
lleiU. Mae pob myfyriwr Beiblaidd wedi sylwi fod mantais
mewn myfyrio yr Ysgrythyrau mewn trefn. Clywsom am
rai yn dadleu dros adael i'r Beibl agor yn ddamweiniol, a

darllen yn y Ue yr agorai ; ond trosglwyddo gwaith y
farn a'r deall i'r papyr a'r lledr yw hyny, a gwerthu gwy-
bodaeth a buddioldeb am ofergoeledd. Mae yn wir fod y
Beibl yn hynod yn ei gyfaddasrwydd i roddi gwybodaeth
ac addysg mewn ychydig o gwmpas, ac hyd y nod mewn
darnau byrion a gymraerir o ganol pennod neu lyfr. Mae
llawer adnod yn rhoddi synwyr cyflawn ynddi ei hunan, a
llawer pennod yn dweyd yr oll a ddywedir am aml i

hanes ; eto mae yn wirionedd pwysig i gynnydd gwybod-
aeth Feiblaidd, fod yn rhaid myfyrio y Beibl mewn trefn,

os mynwn ei weled yn ei ogoniant a'i brydferthwch.

2. Mor ragorol yr oedd Luc wedi ei gymhwyso i ysgrif-

enu Llyfr yr Actau, i ateb holl wledydd a holl oesau y
ddaear ! Oni buasai fod Luc wedi ei osod yn yr amgylch-
iadau yr oedd, buasai yn anmhossibl iddo ysgrifenu Llyfryr
Actau fel y gwnaeth ; ond gan ei fod yn yr amgylchiadau
hyny, ^r oedd yn gwbl naturiol iddo ysgrifenu fel y
gwnaeth, ac yr oedd hyny drachefn yn hoUol fel yr oedd
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amgylchiadau teyrnas Crist yn galw am iddo fod. Er nad
oes yma gynllun fiFurfiol yn y Ilyfr, ac fod yn anhawdd
gwybod beth oedd yr amcan llywodraethol yn meddwl yr
ysgrifenydd, eto mae yma bob peth sydd eisieu wedi myned
i mewu ryw fodd ; ac ar yr un pryd, nid oes yma ddim yn
ormod. "O'r Arglwydd y daeth hyn, a rhyfedd yw yn ein

golwg ni."

3. Mor ogoneddus yr ymddengys trefn y cadw yn ngol-

euni y ddau draethawd. Yn y cyntaf, gwelwn y Bachgen
a anwyd, a'r Mab a roddwyd

;
yn yr ail, gwelwn y llywodr-

aeth ar ei ysgwydd ef, ac yntau wedi eistedd ar orseddfa

Dafydd, ac ar ei freniniaeth ef. Yn y cyntaf, gwelwn y
gronyn gwenith wedi syrthio i'r ddaear a marw

;
yn yr ail,

gwelwn ef yn dwyn ffrwyth lawer. Yn y cyntaf, gwelwn
Fab y dyn yn cael ei ddyrchafu oddiar y ddaear yn ei

groeshoeliad
;
yn yr ail, gwelwn ef yn tynu pawb ato ei

hun. Yn y cyntaf, gwelwn y ffordd newydd a bywiol yn
cael ei chyssegru trwy y llen, sef ei gnawd ef

;
yn yr ail,

gwelwn ddynion wrth y miloedd yn myned i mewn i'r

cyssegr trwy waed lesu.

Bydded i wirioneddau tragywyddol y Traethawd Cyn-
taf ein dwyn i feddu sel a ffyddlondeb Cri&tionogion yr
Ail Draethawd. Bydded i farw rhyfedd y Traethawd
Cyntaf fod yn sylfaen bywyd tragywyddol i'n henaid, fel

y caffom byth fwynhau cymdeithas ffyddloniaid yr Ail

Draethawd, yn mhresennoldeb dedwydd gwrthddrycb mawr
y Traethawd Cyntaf a'r Ail.

DARLITH II.

AcT. I. 3.

3. I'r rhai hefyd yr ymddangosodd' efe yn fyw wedi iddo ddyodd-
ef. trwy lawer o arwyddion sicr ;- gan fod yn weledig iddynt dros
ddeugain niwrnod,-* a dywedyd y pethau a berthynent i deyrnas
Dduw.

NODIADIU i D A B L t B ir I A D Á ü .

' I'r rhai hefyd y danifosndd ei hun yti fyw ar ol ei ddyoddefaint trwy lawer O
brawflon, gan ymddancros iddynt dros ysbaid deiiirain niwrnoíi. Ac.— C. D.

'* Drwy lawer o brofion anliaelediíf.— J. W. Nid yw y gair (îroetî a iryfleitbir

yraa yn "arwyddion sicr," yn dytíwydd yn y Teetament Nowydd ond yn y fan
hon. Dofnyddir ef yn f^'nych (ran riRto ac Aristotle, a (jolyifa y prawllon cryfaf
sydd ddichonadwy, prawf anwrthwyiiobol.- Spbnch in Sfhatr's Coni.

:i Y mae wedi ei uaeru fod auni;byB80Ddeb rbwng yr Actau yma a haDOS yr
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«dfryfodiad a ryddLnc yn ei Efeneyl. Y mae wedi ei honi fod yr ad»;yfodiad a'r
es(;yD>ad, yn ol yr efengyl, wedi cytnmeryd Ue yr un diwrnod. Meddylia Meyer
fod y Rwahaniaeth hwn yn tybio cyfnod o amser rhwng cylaneoddiad yr efengyl
Ä'r Actau, yti ystod yr hwn y dadblygwyd y traddodiad o ddeugain niwrnod.
Ond nid yw yr annehyssondeb ond yn unig yn meddyliau yr ysgrifenwyr hyn,
Nid yw Luc yn ei Efenpyl yn rhoddi terfyniadau amser ; ac y mae yn dra an-
nhebyg y gallasai yr oll a íofnoda fel wedi dygwydd ar ol yr adgyfodiad, gael
en cwmpasn i derfynau un diwrnod,—GLOAe.

BYWYD Y DEUGAIN NIWRNOD.

Djwed Luc yn yr adnodau blaenorol iddo ysgrifenu ei

Draethawd Cyntaf "am yr holl bethau a ddechreuodd yr
lesu eu gwneuthur a'u dysgu, hyd y dydd y derbyniwyd ef

i fyny, wedi iddo trwy yr Ysbryd Glân roddi gorchymyn-
ion i'r apostolion a etholasai." Ond yn lle dechreu ei Ail

Draethawd ar ol "y dydd y derbyniwyd ef i fyny," y mae
jn rhoddi crynhodeb byr o hanes ein Harglwydd rhwng ei

adgyfodiad a'i eisteddiad ar ddeheulaw Dnw. Yr oedd
dweyd rhywbeth am y cyfnod hwn yn anghenrheidiol fel

rhagarweiniad i'r Ail Draethawd, yn gystal ag fel diweddiad

i'r Traethawd Cyntaf . Mae y testyn yn dalfyriad o hanes y
Gwaredwr am y chwech wytbnos y bu ar y ddaear ar ol

boreu y trydydd dydd. Mae ei holl hanes ef yn talu am ei

fyfyrio; mae yn llawn o athrawiaethau ac yn llawn o

wersi; a diau os talwn sylw priodol i'w hanes yn y cyfnod
sydd yn y testyn y byddwn yn ddoethach ac yn well.

I. Ymddangosiadau yr Arglwydd lesu.

1. Nifer ei ymddangosiadau.
1. Ymddangosodd yn gyntaf i Mair Magdalen. (Marc

xvi. 9. loan xx. 11—IH.)

2. Ymddangosodd i Mair mam lago, Salome, Joanna, a
gwragedd ereill. (Mat. xxviii. 9, 10.) Gwnaeth ein Har-
glwydd ei ddau ymddangosiad cyntaf i wragedd. Ni chaiff

neb ddangos ffyddlondeb at y Ceidwad heb ad-daliad. Y
rhai a fuont yn wylo olaf y diwrnod claddu, a gawsant
lawenhau gyntaf y diwrnod adgyfodi.

3. Ymddangosodd i Pedr. (Luc xxiv. 34-. 1 Cor. xv. 5.)

Pedr oedd y dyn cyntaf a welodd ein Harglwydd wedi ei

adgyfodiad. Diau fod y cyfarfyddiad yn un neillduol iawn.
Yn ol dim a wyddom, ni ddywedodd yr lesu na Phedr air

byth o'r hanes.

4. Ymddangosodd i ddau o honynt, a bwy yn myned
tuag Emmaus. (Marc xvi. 12, 13. Luc xxiv. 13—35.)

5. Ymddangosodd i'r apostolion, a'r rhai oedd gyda
bwynt, yn absennoldeb Thomas. (Marc xvi. 14—18. Luc
xxiv. 36—49. loan xx. 19—23. 1 Cor. xv. 5.)
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Cymmerodd y pump ymddangosiad uchod le y diwrnod
yr adgyfododd.

6. Ymddangosodd i'r apostolion yn mhen yr wythnos
drachefn, a Thomas gyda hwynt. (íoan xx. 24—29.) Teb-

yg fod y dysgyblion yn cyfarfod bob dydd, ond ni ddaeth
yr lesu hyd ail ddydd yr Arglwydd.

7. Ymddangosodd i saith o'i ddysgyblion ar làn Môr
Tiberias. (loan xxi. 1—24.)

8. Ymddangosodd ar fynydd yn Galilea i'r apostolion a
phum' can' brodyr ar yr uu waith. (Mat. xxviii. 16—20.

1 Cor. XV. 6.)

9. Ymddangosodd i lago. (1 Cor. xv. 7.) Nid oes yr un
o'r Efengylau, na Llyfr yr Actau, yn crybwyll am yr ym-
ddangosiad hwn.

10. Ymddangosodd i'r holl apostolion ar adeg ei esgyn-

iad. (Act. i. 3—9.)
Ymddangosodd hefyd i'r Apostol Paul yn agos i Damas-

cus, ond nid yw yr amgylchiad hwn yn nghylch y deugain
niwrnod.

Yr oedd yr ymddangosiadau hyn yn bwysig, gan mai
tystiolaethu i adgyfodiad yr lesu oedd baich eu cenadwri

i'r byd i fod. Gwnaeth yr ymddangosiadau hyn y fath

argraff ar yr apostoHon, fel na phetrusodd yr un o honynt
ddwyn tystiolaeth i ffaith yr adgyfodiad, gan nad beth

fyddai y canlyniadau.

2. Y bobl i ba rai yr ymddangosodd. " I'r rhai hefyd yr
ymddangosodd," sef i'r apostolion. Yn ei bregeth yn nh
Cornelius dywed Pedr, "Hwn a gyfododd Duw y trydydd
dydd, ac a'i rhoddes ef i'w wneuthur yn amlwg; nid i'r

bobl oll, eithr i'r tystion etholedig o'r blaen gan Dduw, sef

i ni, y rhai a fwytasom ac a yfasom gydag ef wedi ei ad-

gyfodi o feirw." (Act. x. 40, 41.) Yn gy.sson â'r geiriau

yna y mae yr hoU hanes sydd genym yn yr Efengylau.

i mddango.sodd i'r gwragedd, i'r apostolion a'r rhai oedd

gyda hwynt, ac i'r pum' can' brodyr. Yr oedd y cyfan yn
ddy.sgyblion. Dichon fod gan yr Arglwydd lcsu fwy o

amcanion wrth ymddangos yn unig i'w ddysgyblion nag
ydym yn feddwl.

Mae .sylw Paley yn werth ei goffàu. Dywed ef na buasai

ysgrifenwyr y Testament Newydd byth yn cofnodi y ffaith

mai i'w ddysgyblion yn unig yr ymddaiigosodd Cri.st ar ol

adgyfüdi, pe mai eu hanican fuasai ffurtìo cyfuudrcfn i
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dwyllo y byd. " The ring of honesty," ebe Dr. Parker, "
in that third verse."

Pe buasai yr Arglwydd lesu yn ymddangos i'r bobl oll,

mae yn ddian mai cynhwrf faasai byny yn achlysuro, a

pheri i rai ddweyd mai efe oedd, ac ereiU i wadu hyny.

Yr oedd gweinidogaeth ogoneddus dydd y Pentecost yn
llawer mwy bendithiol i'r byd y pryd hwnw, nag y gallasai

ymddangosiad personol yr Arglwydd lesu fod yn yr am-
gylchiadau yr oedd pethau ynddyut. Hefyd yr oedd tyst-

iolaeth eglur, gysson, y tystion etholedig yn fwy o werth

i'r byd ar ol hyny, nag a fuasai canlyniad dadleuon a thaeru

y bobl oU; ac yr oedd marw lesu o ormod gwerth, a'i ad-

gyfodiad yn rhy bwysig, i'w hymddiried i ddynion oedd

wedi ymwerthu i'w ddifetha ef a'i achos. Rhaid oedd

gadael iddynt farw yn eu pechodau, yn hytrach na phorthi

eu raympwy ar draul colledu oesau y ddaear.

Yr oedd lesu wedi dyoddef digon cyn marw, ac wrth
farw, heb osod ei hun yn agored i gael ei wrthod a'i an-

mharchu drachefn gan ddynion â digon o ddrwg ynddynt
i'r peth a fynent. Gyda'r gair " Gorphenwyd," darfyddodd

cyfleusdra y ddaear am byth i anmharchu lesu Grist yn
bersonol. Bu lesu yn ufydd hyd angeu, 'ie, angeu y groes;

ni ofynwyd byth drachefn am un ufydd-dod yn cynnwys
dyoddefiadau personol oddiar ei law. Yn foesol, yr oedd y
bedd yn uwch na'r groes.

A phe buasai rhywrai o herwydd gweled lesu adgyfoded-

ig yn credu ynddo, ni buasai dim rhinwedd mewn fíydd

felly. Ymddengys fod fifydd yr efengyl yn rhywbeth sydd
yn gofyn graddau o degwch raeddwl cyn y gellir ei harfer.

Mae digon o seiliau i gredu, ond y mae ansawdd y prawf-

ion y fath ag y rhaid i ddyn fod yn foddlawn credu. Nid
oes prawf uniongyrchol i'r synwyrau corphorol, heb fod

prawf hefyd ar ansawdd meddwl dyn, fel os bydd yn caru

y tywyllwch yn fwy na'r goleuni, fod ganddo gyfleusdra i

wneyd hyny. Gall Cristion pob oes ddweyd, "Wrth ffydd

yr ydym yn rhodio, ac nid wrth olwg." "Gwyn eu byd y
rhai ni welsant, ac a gredasant."

Yr oedd lesu Grist hefyd yn dymuno anrhydeddu ei

ddysgyblion trwy ymddangos iddynt hwy, ac nid i'r byd.

"Fy anrhydeddwyr a anrhydeddaf;" nid oedd ymddygiad y
byd ato yn teilyngu cael ei weled mwy.
GaUwn weled oddiwrth yr amgylchiad hwn, fod gan



12 DARLITH II.

lesu Grist feddwl uchel o fod dyn yn ddysgybl proffesedig

iddo. Mae yn ddigon tebyg fod yn Jerusalem a manau
ereiU lawer yn teimlo rhyw barch tuag ato, ond ni chafodd
neb y fraint o'i weled, ond y rhai oedd yn ddysgyblion

iddo. Os bydd gan lesu rywbeth mwy na'i gilydd, y dys-

gyblion a'i caiff; a gallwn benderfynu mai y ffordd oreu i

foddhau y Gwaredwr yw bod yn ddysgyblion proffesedig

iddo, a'i arddel yn ddigywilydd ger bron dynion. Dyna y
ffordd i fwynhau ei gymdeithas a'i nawdd. Os yw y gan-
"wyll wedi ei goleuo, doder hi mewn canwyllbren.

3. Ansawdd ei ymddangosiadau. "I'r rhai hefyd yr ym-
ddangosodd efe yn fyw wedi iddo ddyoddef, trwy lawer o
arwyddion sicr."

Ymddangosiadau wedi iddo ddyoddef oeddynt. Mae y
gair "dyoddef," pan yn cael ei arfer am yr Arglwydd lesu

yn y Testament Newydd, yn gyfystyr yn aml a phe buasai

y gair "marw" wedi ei ddefnyddio. "Eithr y pethau a
ragfynegodd Duw trwy enau ei hoU brophwydi, y dyoddef-

ai Crist, a gyflawnodd efe fel hyn." (Act. iii. 18.) " Gan
egluro a dodi ger eu bronau, mai rhaid oedd i Grist ddy-
oddef, a chyfodi oddiwrth y meirw." (Act. xvii. 3.) "0
herwydd paham lesu hefyd, fel y santeiddiai y bobl trwy ei

"waed ei hun, a ddyoddefodd y tu allan i'r porth." (Heb.
xiii. 12.) Mae yn debyg fod y duU yma o lefaru wedi
tarddu oddiar y duU poenus y bu yr Arglwydd lesu farw.

Arosai ei ddyoddefaint mawr yn fyw o flaen meddwl y
dysgyblion, fel yr oedd y gair "dyoddef " yn ei gyssylltiad

âg ef wedi dyfod i olygu yn arbenig y dyoddef wrth farw,

Yr oedd lesu wedi dyoddef Uawer yn ystod ei fywyd gof-

idus a chynnefin â dolur, ond yr oedd pob dyoddef wedi
myned o'r golwg yn ymyl y dyoddef ar y groes.

Ymddangosodd yn fijw ar ol iddo ddyoddef. Nid lesu

marw ydoedd, wedi ei ladrata gan ei ddysgyblion o hyd
nos, eithr ymddangosodd yn fyw. Yr oedd yu fyw hefyd

mewn ystyr uwchraddol. Yr oedd yn Arglwydd byw ar

angeu. Mao yn amlwg oddiwrth Luc x.\iv. 39, a loan xx.

27, ei fod yn meddu gwir gorph—y corph oedd wedi ei

gladdu gan Joseph, ond yr oedd yn awr yn gorph wedi ei

"newid." Credwn ei fod wedi ei ysbrydoli er yr adeg yr

adgyfudodd, er hwyrach nad i'r un graddau ag y gwnaed
hyny ar ei esgyuiad i ddcheulaw Duw. Yr oedd felly

uwchlaw i farwülaeth arglwyddiaethu aruo mwyach. Pe
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buasai lesu yn ymddaDgos i'r luddewon, ni fuasai dim
perygl idrlynt ei ladd drachefn. Yr oedd wedi ei ddyrchafu

i anfarwoldeb, fel y bydd ei bobl yn yr adgyfodiad y dydd
diweddaf. Ymddengys mai fel hyn y mae cyfrif am waith

ein Harglwydd yn ymddangos ar wedd araìl i'r ddau
ddysgybl, yn diflanu o'u golwg ar doriad y bara, ac yn
dyfod i mewn a'r drysau yn gauad, &c. Nid oes genym
hanes ei fod yn byw yn un man am y chwech wythnos hyn

;

ymddangosai yn sydyn, a diflanai mor sydyn a hyny ; ac yr
oedd rhywbeth bron yn mhob ymddangosiad yn dangos ei

fod yn "gorph ysbrydol." Yr oedd pawb o flaen lesu wedi
cyfodi yr ochr farwol i'r bedd, ond cyfododd ef yr ochr
anfarwol. Wedi i Lazarus gyfodi, yr oedd angeu rhyngddo
âg anfarwoldeb. Pan ymddangosai y Gwaredwr i'r dysg-

yblion yn y tymhor hwn, yr oedd deiliaid dau fyd wyneb
yn wyneb—ymddyddanent â'u gilydd, ond yr oedd yr
lorddonen yn rhedeg rhyngddynt.
Ymddangosodd yn fyw trwy lawer o arwyddion sicr. Yr

oedd yn rhoddi pob prawf mai efe ei hun ydoedd. Yr
oeddynt yn ei adnabod â'u llygaid, yn ei deimlo â'u dwylaw,
ac yn gwrandaw ar ei leferydd. Er profi iddynt mai nid
ysbryd ydoedd, yr oedd yn bwyta gyda hwynt, ac yn
dangos iddynt ol yr hoelion. Buasai yn anmhossibl iddynt
gael mwy o brawfion nag a gawsent mai efe ei hun ydoedd.
Os nad efe ydoedd, pwy arall a allasai fod ? Yr oedd o'r

pwys mwyaf i'r tystion etholedig gael arwyddion sicr,

oblegyd yr oedd athrawiaethau pwysicaf Cristionogaeth yn
dibynu ar adgyfodiad lesu Grist, megys efíeithioldeb ei

aberth, rhinwedd ei eiriolaeth, adgyfodiad y meirw, &c.
4. Yr ysbaid dros ba un yr oedd ei ymddangosiadau yn

cyrhaedd. "Gan fod yn weledig iddynt dros ddeugain
niwrnod." Yr oedd hyn yn agos i chwech wythnos o am-
ser. Yn yr amser yma nid oes genym hanes ei fod wedi
ymddangos ond deg o weithiau, a phump o'r deg hyny y
diwrnod yr adgyfododd. Yr oedd ei ymweliadau fel ym-
weliadau angylion yn ychydig ac yn anaml, mewn cymhar-
iaeth. Mae yn dra thebyg ei fod wedi ymddangos ragor o
weithiau nag sydd genym ni o hanes. Crybwylla Paul ara
nn amgylehiad nad yw yn yr efengylau. Ond tueddir ni i

feddwl mai nid rhyw lawer o'i ymddangosiadau sydd ar ol.

Mae ei ddywediad wrth Mair Magdalen yn fath o allwedd
i'w hanes yn y cyfnod hwn. "Na chyfíwrdd â mi; canys
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ni ddyrchefaisi eto at fy Nhad." Fel pe dywedasai, "Mae
y cofleidio o hyn allan i fod yn ysbrydol; wedi i mi fyned

at fy Nhad, cei â'th ysbryd gofleidio faint a fynot." Y
mae fel yn dysgu ei ddysgyblion ar gyfer agweddiad mwy
ysbrydol ar ei deyrnas; mae yn eu cymmodi â'r ddysgeid-

iaeth, "Buddiol yw i chwi fy myned i ymaith." Gwell
iddynt gael presennoldeb ei Ysbryd pryd y mynont, na'i

bresennoldeb corphorol fel yr oedd yn awr, ryw unwaith
neu lai yn yr wythnos. Arosodd am ddeugain niwrnod i

ddangos iiad oedd wedi digio wrth y ddaear, a dim ond
deugain niwrnod, er mwyn i'r dysgyblion gael hamdden i

gymhwyso eu hunain mewn gweddi erbyn gwaith mawr y
Pentecost.

II. Dysgeidiaeth yr Arglwydd lesu yn ystod y tymhor
hwn.
"A dywedyd y pethau a berthynent i deyrnas Ddnw."

Nid llawer o ddywediadau lesu Grist perthynol i'r tymhor
-dan sylw sydd genym. Ychydig a ddywedodd wrth Mair
Magdalen, ac wrth y gwragedd ereill. Ni wyddom beth a
ddywedodd wrth Pedr y tro cyntaf y gwelodd ef. Cafodd

j ddau ddysgybl bregeth iawn ganddo ar y íîordd wrth
fyned i Emmaus, oblegyd efe a ddechreuodd ar Moses a'r

hoU brophwydi, ac a esboniodd iddynt y pethau am dano
ei hun, nes oedd calon y ddau frawd yn llosgi ynddynt.

Odfa bwysig oedd yr odfa ar y fibrdd—pregethwr mawr,
testyn mawr, a íFrwyth mawr

;
ychydig oedd y gwranda-

wyr, ond yr oeddynt yn rhai iawn. Cafodd y cyfeillion

gyfarfod da iawn hefyd yn absennoldeb Thomas yn hwyr y
Sabbath Cristionogol cyntaf. Yr lesu a'i "dangnefedd" a
goronodd y cyfarfod: mae ychydig eiriau gan y Gwaredwr
yn ddigon i anfarwoli odfa. Cafwyd adeg dda hefyd y
Sabbath drachefn a Thomas gyda hwynt. Ni chredai

Thomas nes cael yr odfa hon, heb roddi ei fys yn ol yr

hoelion, &c., ond erbyn iddo gael yr un peth ag a gawsai y
dysgyblion ereill, "Fy Arglwydd a'm Duw" mcddai. Nis
gall annghrediniaeth fyw yn awyr odfa a'r lesu ynddi.

Dywedwyd Uawer o bethau dyddorol a gwcrthfawr drach-

cfn wrth y saith ar làn Môr GaHlca; ac oddiar ryw fynydd
yn y wlad hòno y rhoddwyd i'r apostolion, ac hwyrach i'r

pum' can' brodyr, y commisiwn mawr i brcgethu yr cfengyl

i bob crcadur.

Wedi y cwbl, mae yn dra thebyg fod lesu Grist wedi
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dweyd llawer mwy o'r "pethau a berthynent i deyrnas
Dduw" nag sydd genym ni yn yr hanes yn yr Efengylau,

ac fod sylwedd y pethau hyny yn nysgeidiaeth yr apostol-

ion yn yr Actau a'r Epistolau. Dichon fod yr apostolion

wedi eu dysgu pa fodd i sefydlu diaconiaid a henuriaid yn
mhob eglwys, pan fyddai amgylchiadau yn galw; beth.

bynag y maent yu myned yn mlaen gyda'r gorucbwylion
hyny fel pe na buasent syniadau cwbl newydd iddynt.

1. Nid oedd angeu wedi oeri dim ar gariad lesu at ei

bobl, "Ymddangosodd iddynt wedi iddo ddyoddef."
"Tangnefedd" oedd ei air cyntaf wrth y dysgyblion, new-
ydd iddo fod ei hunan yu yr ystorm fawr yn ei bwrcasu.

2. Nid oedd dyoddefiadau y Ceidwad wedi effeithio dim
i wanhau ei ddyddordeb yn ei achos. Siaradai am y "peth-
au a berthynent i deyrnas Dduw" fel cynt. Mae dynion
yn aml yn hysbyddu eu hunain mewn bylchau cyfyng, na
byddant yn werth dim ar ol hyny; ond mae y Gwaredwr
mor gryf yn feddyliol a moesol ar ol y groes ag ydoedd
cyn hyny. "Ni phalla ac ni ddigalona efe."

3. Pethau ymarferol crefydd yw y pethau pwysig. Gall-

asai lesu ddweyd llawer am farw ac am y byd ysbrydol,

ond y "petbau am deymas Ddnw" oedd ganddo. Gofalwn
ni am y deyrnas wrth fyw, fe ofala y deyrnas am danom
ninnau wrth farw.

4. Mor ardderchog yw dysgu ymddyddan am bethau cyn
marw, gwerth ymddyddan am danynt ar ol marw. Gym-
maint o bethau sydd yn myned â'n bryd ar y ddaear, na
byddant yn wertb ein sylw yn y nefoedd. Gan fod yn ein

cyrhaedd bethau a allant fyw yn y ddau fyd—ffrwythau

sydd yn tyfu y ddwy ochr i'r afon, bydded i ni roddi gwerth
arnynt, ac ymhyfrydu ynddynt.
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4. Ae wedi ymeynnuU gyda hwynt.i efe a orchymynodd iddynt
nad ymadawent o Jerusalem, eithr dysgwyl am addewid y Tad, yr
hwn, eb efe, a glywsoch genyf fi.

5. Oblegyd loan yn ddiau a fedyddiodd â dwfr; ond chwi a fed-

yddir â'r Ysbryd Glàn,- cyn nemawr o ddyddiau.
6. Gan hyny wedi eu dyfod hwy yn nghyd, hwy a ofynasant iddo,

gan ddywedyd, Arglwydd, ai y pryd hwn y rhoddi drachefn y fren-

iniaeth i Israelr^

7. Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ni pherthyn i chwi wybod yr
amseroedd na'r prydiau,^ y rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei

hun.°
8. Eithr chwi a dderbyniwch nerth yr Ysbryd Glàn^ wedi y delo

efearnoch; ac a fyddwch dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl

Judea, a Samaria, ac hyd eithaf y ddaear.''

NODIABÀU i. D A. B LLB ir I A D i. V .

1 A chan ymfrynnuU gyda hwynt.— C. D. Nen, Gan fwyta gyda hwynt.—Y. D.
Ac wedi eu cynnuU hwynt yn nghyd.—J. W. Cymmerodd y cyfarfod hwn le ar
ddydd yr esgyniad, a'r lle cyfarfod oedd naill ai mynydd yr Olewydd neu Jer-
usalem, o'r hwn le y darllenwn "i'r lesu eu dwyn hwy allan hyd yn Bethania."
(Lnc xxiv. 50.) —Gloag.
2Neu, Yn yr Ysbryd Glân.— Y. D. loan yn wir a drochai mewn dwfr, ond

chwi a drochir yn yr Ysbryd Glân.— J. W., a A. B. U. Yn awr dywedwyd wrth-
ynt fod eu hysbrydoedd i gael eu bedyddio, hyny yw, eu suddo i nerth yr Ysbryd
Dwyfol, mor gyfiawn ag yr oedd eu cyrph wedi cael eusuddoyn nyfroedd yrlor-
ddonen.- Plümptbb in Ellicott's Com.

'^ Arglwydd, a wyt ti yn awr yn adferu y freniniaeth i Israel.-C. D. Mae y
cyfnewidiad o'r ysbryd a Bynnyrchodd y gofyniad hwn i'r ysbryd yn yr hwn y
preBethodd Pedr edifeirwch a maddeuant i bawb a alwai yr Arglwydd, (Act. ii.

38, 39.) yn un o'r prawflon penaf o wyrth y Pentecost.—Lümby.
• Nid yw i chwi i wybod amseroedd na phrydiau.— 0. D. Er y rhybudd hwn,

y mae Uawer o weision ardderchocaf yr eglwys yn y gwahanol oesau, o oes yr
apoBtolion hyd ein dyddiau ni, wedi ceisio pendertynu yr amseroedd hyn.

—

SPEncB.
^ A osododd y Tad o fewn ei awdurdod ei hun.— C. D. Neu, A bennododd y

Tad trwy ei awdnrdod ei hun.— Y. D. A eadwodd y Tad iddo ei hun.— J. W.
^- Eithr chwi a dderbyniwch nerth pan ddelo yr Ÿsbryd Glan arnoch, a chwi a

fyddwch fy nhystion i yn Jerusalem, &c.— C. D., a A. B. U. Ond chwi a dder-
byniwch nerth, drwy i'r Ysbryd Glân ddyfod amoch.— J. W.

' Cymharer yr iaith yma â Mat. xxviii. 19. Maro xvi. 15. Mae yn anmhossìbl
fod y dyseyblion heb ddeall oddi wrthi fod maes eu llafur i fod gymmaint a'r
byd.-HACKETT. Ar ol hyn, er hyny, y deallasant fod y Cenedloedd, fel y cyfryw,
i gael cyfranogi o freintiau yr efengyl : gwel Act. x. 34. xi. 17.

BEDYDDIO A'R YSBRYD GLAN.

Wedi dwcyd yn yr adnodau blacnorol i'r Arglwydd lesu

"ymddangos yn fyw 'wedi iddo ddyoddef," rboddi "gorcb-
ymynion i'r apostolion a ctholasai," a " dywedyd y petbau

a bertbyncnt i dcyrnas Dduw," mac Luc yn myned yn
mlaen yn yr adnodau ger ein bron i fanylu ycbydig ar y
modd yr oedd rbai o'r pctbau byn wedi dygwydd.
Ymofyniad sydd yn cyfodi yn naturiol uwcb bcn yr
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adnodan hyn yw : Pa un ai at un cynnuUiad o eiddo yr Ar-

glwydd a'i ddysgyblion y cyfeirir, ynte at ddau gynnulliad

gwahanol. Tybia rhai fod adn. 4, 5. yn golygu cynnuUiad

ar un adeg, ac adn. 6—8. yn golygu cynnuUiad ar adeg
wahanol. Tueddir ni i gredu mai yr un cynnulliad sydd

yn yr holl adnodau, a bod " gan hyny " adn. 6. yn cyfeirio

yn ol at adn. 4.

Ar y dybiaeth mai un cynnulliad sydd yma, cyfyd yr
ymofyniad, Ar ba adeg, ac yn mha le yr oedd y cynnulliad

hwnw ? Buasid yn casglu oddiwrth adn. 9. mewn cys-

sylltiad âg adn. 12. mai ar fynydd yr Olewydd yr oedd, ar

adeg esgyniad y Gwaredwr i'r nefoedd. Ond y mae gwrth-

wynebiad yn cyfodi i'r golygiad hwn oddiwrth eiriau Luc
yn y bennod olaf o'i Efengyl. (adn. 49, 50.) Os at yr un
adeg y cyfeirir yn Luc xxiv. 49. ag yn y testyn, mae yn
ymddangos oddiwrth Luc xxiv. 50. mai ar ol yr ymddyddan
a gofnodir yma yr aeth yr lesu i fynydd yr Olewydd.
Tueddir ni i gredu mai yn Jerusalem y cymmerodd ym-
ddyddan y testyn le, cyn i'r lesu gymmeryd y dysgyblion
" allan hyd yn Bethania." Nid oes dim yn y syniad hwn
yn annghysson â'r hyn a ddywedir yn adn. 9. ac y mae
hefyd yn cyd-daro â'r hanes a rydd Luc yn ei Efengyl.

I. Gorchymyn yr lesu i'r dysgyblion. (adn. 4, 5.)

1. Yr oeddynt i aros yn ninas Jerusalem. " Efe a orch-

ymyuodd iddynt, nad ymadawent o Jerusalem." Nid oedd
cartref yr un o'r apostolion yn Jerusalem, ac heb gyfar-

wyddyd neiUduol, nid annaturiol fuasai iddynt adael y lle.

Nid oedd lesu wedi cael dim ond anmharch yn Jerusalem,

a'i groeshoelio yno yn y diwedd. Wedi iddo adgyfodi,

lluniwyd celwydd i ddweyd mai y dysgyblion oedd wedi ei

ladrata, tra yr oedd y rôilwyr yn cysgu, Ond rhybuddia

lesu hwy i beidio ymadael oddi yno. Mor bwysig i Grist-

ionogaeth oedd y rhybudd hwn ! Beth pe buasai y dysg-

yblion wedi gadael y Ue, ac i ddydd y Pentecost fyned
heibio, gan adael y maes yn rhydd i'r luddewon i roddi yr
esboniad a fynasent ar amgylchiadau y Pasc.

2. Yr oeddynt i ddysgwyl am yr addewid o'r Ysbryd
Glân. " Eithr dysgwyl am addewid y Tad, yr hwn, eb efe,

a glywsoch genyf fi."

(1,) Geiwir hi yn addewid y Tad. Y rheswm am hyny
ydyw, fod y Tad wedi rhoddi yr addewid trwy y prophwyd
Joel. (Joel ii. 28.) Gwel hefyd Esai. xliv. 3.

2
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(2,) Dywed lesu Grist iddo lefaru am yr addeid hon

o'r blaen. Gwnaeth hyny yn fwyaf neillduol yn y geiriau

sydd wedi eu cofnodi gan loan. (loan xiv. 16, 17. 26. xv.

26. xvi. 7.) Mae rhai yn gwadu dilysrwydd Efengyl loan,

ond y mae lesu Grist ei hun yn cyfeirio yma at eiriau o'i

eiddo ei hun, y rhai a gofnodir i ni yn unig gan loan.

(3,) Darlunia ein Harglwydd yr addewid o'r Ysbryd

Glân trwy y ffigiwr o fedyddio â'r, neu yn yr Ysbryd Glân.
" Oblegyd loan yn ddiau a fedyddiodd â dwfr, ond chwi a

fedyddir â'r Ysbryd Glân, cyn nemawr o ddyddiau." Mae
yn ammheus a ydyw " bedydd yr Ysbryd Glân " yn eiriad

priodol ; nid ydyw yn ymadrodd ysgrythyrol, ac felly dylid

ei arfer yn ochelgaT.

Yr unig un sydd wedi son am fedyddio â'r Ysbryd Glân

cyn hyn ydyw loan Fedyddiwr. (Mat. iii. 11. Luc iii. 16.

loan i. 33.) Dengys yr adnod olaf a nodwyd nad loan a

roddodd fodolaeth i'r ymadrodd, ond Duw ei hun. Dengys

y testyn mai rhywbeth yn y dyfodol oedd bedyddio â'r

Ysbryd Glân. Yr oedd dylanwadau yr Ysbryd Glân yn y
byd erioed ;

yr oedd yr Arglwydd lesu wedi cyfranu yr

Ysbryd Glân yn rhanol cyn hyn, (loan xx. 22.) ond nid

oedd dim a gymmerasai le hyd yma yn cael ei ystyried yn

fedyddio â'r Ysbryd Glân. Mae yn amlwg fod amgylch-

iadau dydd y Pentecost yn cael eu golygu yn gyflawniad

o'r addewid, ac yn cynuwys bedyddio â'r Ysbryd Glân.

Yr unig le y sonir am fedyddio â'r Ysbryd Glân ar ol hyn
ydyw Act. xi. 15, 16. Cyfeirir yno at roddiad yr Ysbryd

yn nh Cornelius : yr oedd yr amgylchiad hwnw wedi peri

i Pedr gofio gciriau y Gwaredwr yn ein testyn. Yr unig

ddau amgylchiad y dywedir fod yr Ysbryd wedi ei dywallt

ydynt, dydd y Pentecost a th Cornelius ; cael ei roddi

trwy gyfryngau y mae, o i'an ei ddylanwadau gwyrthiol, yn

mhob amgylchiad arall. Mae y dylanwadau yn helaethach

ar ddydd y Pentecost ac yn nh Cornelius, a dyna paham

y gelwir hwy yn fedyddio yn yr Ysbryd Glân. Nid oes dim

yn milwrio yn erbyn y syniad o drochi yn y dywediad fod

yr Ysbryd wedi ei dywallt. Dylid cofio mui ymadrodd

ffigyrol yw "tywallt yr Ysbryd Ghin." Diau mai y syniad

o gyflawnder sydd yn y gair "tywallt" yn y cyssylltiad

hwn, ond ni ddywedir yn un man mai y tywallt oedd y
bedyddio. Tywalltwyd yr Ysbryd fcl y Ihinwyd y t, ac

y trochwyd y bobl oedd ynddo. (Act. ii. 2.) Tywullt y
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dwfr a wneir i'r fedyddfan, ac yna claddu y bobl ynddo.

3klae yn wir y sonir yn y brophwydoliaeth am dywallt yr

Ysbryd ar bersonan ; ac felly y gwnaed, oblegyd darlunir

ef fel yn dyfod o'r nefoedd i'r ystafell lle yr oedd y bobl

—

tywalltwyd yr Ysbryd ar y bobl oedd yn yr ystafell, nes eu

bedyddio, neu eu trochi ynddo. Yr un modd yn hoUol y
gellid tywallt dwfr ar bersonau nes en claddu yn y dwfr.*

II. Gofyniad y dysgyblion i'r Arglwydd lesu. "Ar-
glwydd, ai y pryd hwn y rhoddi drachefn y freniniaeth i

Israel?"

Dyma y peth cyntaf o weithredoedd yr apostolion y mae
Luc yn ei gofnodi yn ei Ail Draethawd. Bu y dysgwyliad

am deyrnas ddaearol farw gyda marwolaeth yr lesu, (Luc
xxiv. 21.) ond dengys yr adnod hon fod yr hen syniad, i

ryw raddau o leiaf, wedi adgyfodi gydag adgyfodiad y
Ceidwad. Cymmerir yn ganiatâol fod rhoddi y freniniaeth

drachefn i fod, ond carent wybod a oedd hyny i fod yn
awr. Dichon fod y dywediad, " Chwi a fedyddir â'r Ys-
bryd Glân uyn nemawr o ddyddiau," wedi awgrymu y
gallasai fod y deyrnas i gael ei rhoddi i Israel ar yr nn
pryd.

III. Atebiad lesu Grist, "Ni pherthyn i chwi wybod yr
amseroedd na'r piydiau, y rhai a osododd y Tad yn ei

feddiant ei hun."
Nid yw ein Harglwydd yn gwneyd sylw uniongyrchol

o'u camsyniad am natur ei deyrnas. Gadawa i amser ac

amgylchiadau esbonio hyny iddynt. Y peth a wna ydyw
dangos anmhriodoldeb y duedd oedd ynddynt i wybod yr

* " Crist ei hnn oedd i weinyddu bedydd yr Ysbryd Glân. ' Efb a'ch bedydd-
ia chwi â'r Ysbryd Glân.' (Mat. iii. 6. loan 1. 33.) Maebedydd yr Ysbryd
Glân wedi darfod sryda'r oes apostolaidd ; nid oes genym sail i ^edn fod neb
wedi cael en bedyddio yn yr Ysbryd Glân, ond y rhai y dywedir yn bendant ya
y Testament Newydd eu bod, y rhai ar ol hyny a lefarent â thafodan. (Act. ii.

2—4. X. 44—46. si. 15-17.) Yr oedd bedydd yr Ysbryd Glân yn hollol wahanol
î ddonian cadwedigol a santeiddiol yr Ysbryd, y rhai a fwynheir gan bob
credadyn. Mae bedydd yr Ysbryd Glân i'w jstyried fel un o'r gwyrthiau a'r
rhyfeddodau ar ddechreuad Cristionogaeth, er ei sefydlu yn y byd, y rhai a ddar-
fyddasant ar ol 6i sefydliad ; tra mae ei ddoniau cadwedigol i gydoesi â'r oruch-
wyliaeth Gristionogol ei hnn."—Db. Joses yn " Y Weithred o Pedyddio," tndal.

11, 12.

"Arferir 'tywallt' a 'syrthio' i ddynodi ei ddyfodiad o'r nchelder;
•gwisgo' i ddynodi ei fod yn amddiffyniad cylchynol i'r apostolion ; 'Uenwi' i

ddynodi ei gyflawnder mewnol ; a ' bedyddio' i ddynodi eu bod megys wedi ea
llyncni fyny yn yr elfen Ddwyfol."-CYNnDELW, Esboniad ar Act. i. 5.

Mae sylwadan rhagorol ar "Fedyddioyn yr Ysbryd Glân" yn y Bedyddiwr
am y üwyddyn 1863, tndal. 20—3., gan y Parch. John ETans, Abercanaid. Gwal-
er hefyd Geiriadnr ilathettt o dan " Bedydd yr Ysbryd Glân."
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amser yr oedd amgylchiadati y dyfodol i gymmeryd lle.

Yr oedd lesu Grist newydd awgrymu yr adeg y tywelltid

yr Ysbryd Glân, ac yr oedd hyny wedi defifroi eu cywrein-

rwydd i wybod yr adeg y cymmerai pethau ereill le. Cyn-
nil hefyd oedd ein Harglwydd am amser tywalltiad yr
Ysbryd—"cyn nemawr o ddyddiau." Ni ddywedodd pa
ddiwmod; gallasai yn hawdd ddweyd mai ar ddydd y Pen-
tecost, yn mhen y deng niwrnod; ond mwy priodol oedd
eu gadael i wylio a dysgwyl bob dydd nes y deuai.

Mae y gair "amseroedd" yn golygu cyfnodau hwy, a'r

gair "prydiau" yn golygu cyfnodau byrach. Cynnwysa
y ddau air yr adegau ar ba rai y mae holl amgylchiadau y
dyfodol, bychain a mawrion, i gymmeryd lle.

Ni pherthynai hyd y nod i'r apostolion wybod yr "am-
seroedd na'r prydiau." Mae hyn yn gysson â dysgeidiaeth

ein Harglwydd mewn manau ereill. (Mat. xxiv. 36. Marc
xüi. 32.)

Os nad oedd yr apostolion i wybod yr amseroedd a'r

prydiau, yr oedd yn wahanol gyda golwg ar Dduw. "Y
rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun." Darllena y
Cyfieithiad Diwygiedig, "A osododd y Tad o fewn ei awd-
nrdod ei hun;" ac ar ymyl y ddalen, "A bennododd y
Tad trwy ei awdurdod ei hun." Yn ol y cyntaf dysgir fod

amseriad y dygwyddiadau o dan reolaeth neu awdurdod y
Tad. Yn ol yr olaf dysgir fod amseriad y dygwyddiadau
wedi ei bennodi trwy awdurdod y Tad.

IV. Y gwirionedd a draetha ein Harglwydd yn nglun

â'i atebiad i'r dysgyblion. "Eithr chwi a dderbyniwch

nerth yr Ysbryd Glân wedi y delo efe arnoch; ac a fydd-

wch dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, a Samar-
ia, ac hyd eithaf y ddaear."

1. Yr oeddynt i dderbyn nerth. "Eithr chwi a dder-

byniwch nerth, pan ddelo yr Yabryd Glân arnoch." Nid
gwybodaeth o'r dyfodol oeddynt i dderbyn, ond nerth i

wneyd eu gwaith.

2, Y defnydd oeddynt i wneyd o'r nerth. "A chwi a

fyddwch dystion i mi." Tystion i'w eiriau a'i weithred-

oedd, i'w gymmcriad a'i angeu, i'w adgyfodiad a'i esgyniad.

Yr oedd eisieu nerth i ddal y dystiolaeth hon i fyny; nerth

corph a nerth meddwl, nerth geiriau a nerth gwyrthiau,

ncrth i fyw a nerth i farw. Yr oedd eisieu nerth i wynebu

y byd yn ei anwybodaeth ac yn ei ddysgeidiaeth, yu ei
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-dlodi ac yn ei wychder, yn ei greulondeb ac yn ei hudol-

iaethau. Nid oedd dim ond nerth yr Ysbryd Glân a
wnaethai y tro.

Ni bü erioed, ac ni bydd byth, y fath gyfrifoldeb ar
ddeuddeg o ddynion. Pe buasai y rhai hyn wedi troi yn
siomediff, beth a ddaethai o holl waith Mab Duw? Eithr
"tystion etholedig" y nefoedd oeddynt. Daliasant eu tir

jn deilwng o'r ymddiriedaeth. Yr oedd yr unig Judas
oedd yn eu plith wedi myned i'w le ei hun cyn dechreu
dwyn tystiolaeth i adgyfodiad yr Arglwydd lesu.

3. Maes eu llafur. " Yn Jerusalem, ac yn holl Judea, a-

Samaria, ac hyd eithaf y ddaear." Dyma ragdrefn fawr
yr oes apostolaidd. Dechreuwyd yn Jerusalem ddydd y
Pentecost. Gweithiwyd holl Judea o Jerusalem y blyn-

yddoedd cyntaf ar ol dydd y Pentecost. Drachefn aeth yr
efengyl i Samaria. Trwy d Cornelius a thrwy Antiochia

aeth at y Cenedloedd, gan wynebu ar " eithaf y ddaear."

Hanes yr apostolion yn cario allan ragdrefn yr adnod hon
yw Llyfr yr Actau. Dyma awgrym i'r apostolion mai nid

i Israel yn unig yr oedd y "deyrnas," eithr hefyd i Samar-
ia, ac i eithaf y ddaear.

1. Mor werthfawr yw meddu arweinydd yn deall ei

waith. "Efe a orchymynodd iddynt nad ymadawent o
Jerusalem." "Aroswch chwi yn ninas Jerusalem, hyd oni

wisger chwi â nerth o'r uchelder." Gallu pwysig yn aml
yw y gallu i "aros."

2. Mae yn ofynol cael cymhwysder, hyd y nod at waith

da, cyn ymaflyd ynddo. "Dysgwyl am addewid y Tad."
Amryfusedd mawr fuasai i'r dysgyblion wynebu y miloedd
cyn derbyn addewid y Tad.

3. Mae yr Arglwydd lesu yn cadw mewn cof yr oU y
mae wedi ei ddysgu i ddynion. "Yrhwn a glywsoch gen-

yf fi." Yr oedd yr hyn a ddywedasai wedi aros yn ei

feddwl trwy Gethsemaue, a Chalfaria, a'r bedd. Er i ni

annghofio geiriau yr lesu, ni annghofir hwy gan yr lesu ei

hunan. Byddai yu dda i ninnau ystyried y bydd pethau
yr ochr hon i'r bedd yn cael eu cofio genym yr ochr arall.

4. Mor gyndyn ac annyben ydyw dynion i ollwng eu
gafael o hen syniadau. " Ai y pryd hwn y rhoddi drachefn

y freniniaeth i Israel?"

5. Mor awyddus ydym i wybod yr hyn na pherthyn i ni,

tra y boddlonwn mewn anwybodaeth o'r hyn a ddylem wy-
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bod. "Ni pherthyn i ch-wi wybod yr amseroedd na'r

prydiau."

6. Y fath ddiogelwcb ydyw fod dygwyddiadau y byd o
dan lywodraeth üuw. " rhai a osododd y Tad yn ei

feddiant ei hun."

7. Mor ogoneddus y mae Duw yn rhoddi adnoddau a
gwaith ar gyfer eu gilydd. "Eithr chwi a dderbyniwch
nerth ac a fyddwch dystion i mi." "Digon i ti fy

ngras i."

DARLITH IV.
ACT. T. 9.

9. Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, a hwynthwy yn edrych,
efe a ddyrchafwyd i fyny;^ a chwmmwl a'i derbyniodd ef allan o'u

golwg hwynt.^
NOI>IAI>A.Ü A D Á B L L X H I A. D A ü .

i Fel yr oeddynt yn edrych, efe a gyinmerwyd i fyny.- C. D. Pan yr ydym
yn son am esgyniad Crist, rbaid ei ddeall am ei natur ddynol yn unig, oblegyd
fel Duw y mae yn bresennol yn mhob man. Nid oedd ei esgyniad yn gynnwys-
edig mewn nnrhyw symmudiad lleol ar ei natur Ddwyfol, ond yn nyrchafiad ei

ddynoliaeth. Efe a aeth i'r nefoedd fel Cyfryngwr rhwng Duw a dyn, ac fel y
cyfryw, efe a ddyrchafwyd goruwch pob tywysogaeth ac awdurdod.— Gloao.
^Nis gallwn fyned tu hwnt i'r cwmmwl ; eithr yr oedd y cwmmwl hwnw yn

arwydd o ogoniant y Presennoldeb Tragywyddol, fel y Shechinah a lanwai y
deml er's talm, (1 Bren. viii. 10, II. Esa. vi. 1-4.) a digon i ni yw gwybod mai
lle mae Duw, yno hefyd y mae Crist ; gan ddal gafnel, er o dan delerau a deddfau
newyddion, yn y natur ddynol, yr hon a'i gwnaetii yn gyflfelyb i'w frodyr.—
Flcmptbb.

ESGYNIAD Y GWAEEDWR.

Mae Luc a'r efengylwyr ercill, pau yn ysgrifenu yr
Efengylau, yn dechreu trwy roddi hanes dyfodiad yr Ar-

glwydd lesu o'r nefoedd i'r ddaear; ond dechreuir Llyfr yr
Actau trwy roddi hanes ei fynediad o'r ddaear i'r nefoedd.

Gyda golwg ar ei fywyd a'i waith ar y ddacar dywcdodd yr
lesu, "Mi a ddaethum allan oddiwrth y Tad, ac a ddaethum
i'r byd;" a chyda golwg ar ci fywyd a'i waitli yn y nefoedd

dywedodd, "Trachefn yr wyf yn gadael y byd ac yn myned
at y Tad." (loan xvi. 28.) Mewn ystyr mae pob creadur

deallol yn dyfod aUan oddiwrth y Tnd; ond y mae dyn yn
dyrysu ar ei daith, ac yn lle myned drachefn at y Tad, y
mae yn troi i'w ffordd ei linn. Ond daoth lesu i'r byd, ac

aeth trwyddo heb golli y ffordd,—aeth drachefn at y Tad.

Yr oedd y naill gyfnod o fywyd Icsu yn rhagarweiniol

i'r cyfnod arall. Yr ocdd cyfnod yr arfaethu cyn dyfod i'r

byd yn sylfaen i'r cyfnod o ddyoddef yn y byd; yr ocdd
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cyfnod y dyoddef yn y byd yn sylfaen i'r cyfnod o ogon-

eddiad yn y nefoedd; ac mae yr holl gyfnodau yn rhagar-

weiniol i'r oes o ogoniant tragywyddol, wedi y rhoddir y
deyrnas i Dduw a'r Tad, pryd y bydd Duw oll yn oll,

Dyma y tro diweddaf i'r Arglwydd lesu a'i ddysgyblion

i gyfarfod gyda'u gilydd ar y ddaear. Yr oeddynt wedi
cael Uawer cyfarfod o'r blaen, a phethau eu cyfarfodydd

hwy yw defnyddiau cyfarfodydd goreu y ddaear byth ar ol

hyny. Dyma yr Athraw a'r dysgyblion pwysicaf a fu ar y
ddaear erioed; nid oeddynt yn llawer mewn rhif, nac yn
rhwysgfawr mewn ymddangosiad, ond yr oeddynt yn siarad

pethau i fyw byth. Yr oeddynt yn cerdded mor drwm, fel

na ddileuir ol eu traed holl ddyddiau y ddaear.

I. Y lle oddiar yr hwn yr esgynodd yr Arglwydd lesa

i'w ogoniant.

Nid oes genym ond dwy adnod yn cyffwrdd â'r mater
hwn, sef Luc xxiv. 60. ac Act. i. 12. Ni buasem yn gwy-
bod dim am le esgyniad y Gwaredwr oni buasai Luc.

Ymddengys oddiwrth yr adnodau hyn i'r esgyniad gym-
meryd Ue oddiar fynydd yr Olewydd, yn agos i bentref

Bethania. Yr oedd y mynydd daith diwrnod Sabbath,

rhywbeth llai na milltir, o Jerusalem, y tu Dwyreiniol i'r

ddinas; ar yr ochr bellaf o'r dref i'r mynydd, o fewn Uai

na dwy filltir i Jerusalem, yr oedd Bethania. Yr oedd
Bethania yn lle nodedig yn hanes lesu Grist; yno yr oedd
Mair, a Martha, a Lazaru8 yn byw. Nid oes genym hanes
fod ein Harglwydd wedi cael dim erioed ond caredigrwydd
yn Bethania, tra na chafodd ddim erioed ond gelyniaeth yn
Jerusalem. Byd hynod yw ein byd ni: nid oes cymmaint
o newid awyr foesol wrth groesi darn o fynydd yn yr nn
byd arall. Tra y darperid swper i'n Harglwydd yn Beth-

ania, darperid croes iddo yn Jerusalem. Treuliasai yr lesu

gryn lawer o amser yn Bethania, a naturiol iddo oedd esgyn
o olwg y fangre gyssegredig i'r nefoedd. Yr oedd ein

Harglwydd lawer gwaith wedi dyfod â llawer o nefoedd i

Fethania; gwaith bychan oedd myned oddi yno i'r gogon-
iant. Yr oedd awyr ysbrydol Bethania bron mor bur ag
awyr y nefoedd ei hunan. Bethania oedd cartref yr lesu

yn ardal Jerusalem. Peth mawr i ninnau fyddai byw
gartref, fel y carem gychwyn o ganol hen olygfeydd ac

adgofion y cartref daearol i drigfanau y cartref tragy-

wyddol. Yr ydym oU yn creu rhyw fath o ysbrydion
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wrth fyw, y rhai, os cawo ychydig hamdden tna y diwedd,

a'n hamgylchant wrth farw. Gofalwn pa nn ai angylion

ai ellyllon ydym yn gren! Yr oedd lesn wedi byw yn
Bethania fel yr oedd yn natnriol i'w deimlad i fyned o

Fethauia i'r nefoedd; nid oedd yr un gair eisieu ei ddileu,

na'r un edrychiad eisien ei annghofio. Yr oedd ei holl fywyd
yn attyniad i'r gogoniant.

11. Dull esgyniad y Gwaredwr.
Mae y darluniad a rydd Luc yn ei Efengyl o'r amgylchiad

yn hynod brydferth. "Ac efe a'u dug hwynt allan hyd yn
Bethania; ac a gododd ei ddwylaw, ac a'u bendithiodd

hwynt. Ac fe a ddarfu, tra yr oedd efe yn eu bendithio

hwynt, ymadael o hono ef oddi wrthynt, ac efe a ddygwyd
i fyny i"r nef." (Luc xxiv. 50, òl.) Ymddengys iddo

gychwyn gartref tra yny weithred o ddyrchafu ei ddwylaw
i'w bendithio. Aeth lesu oddiar y ddaear fel y gallai y
ddaear ei garu byth. Rhoddodd ein Harglwydd ei fendith

i'r dysgyblion yn ngwyneb eu gwendid hwy, ac yn ngwyneb
drygioni y byd. Mae digon o rinwedd yn mendith ymad-
awol Mab Duw i gyfoethogi ei eglwys hyd ddiwedd amser:

amom ni y mae y bai os ydyw yn dlawd aruom. Aeth y
Gwaredwf o'r byd gan fendithio, a bendithio y mae byth.

Yr oedd pregeth yn nwylaw y Ceidwad. Dyma yr unig

ddwylaw glân a welwyd erioed mewn byd aflan. "Pwy a

esgyn i fynydd yr Arglwydd? a phwy a saif yn ei le sant-

aidd ef? Y glâu ei ddwylaw, a'r pur ei galon." (Salm
xxiv. 3, 4.) Dyma fe yu lesu Gnst. Wedi byw oes yn
myd y crochanau, nid oedd eisieu iddo olchi ei ddwylaw
cyn "esgyn i fynydd yr Arglwydd." Yr oedd hanes hynod
i'r dwylaw hyn. Buont yn gweithio gwaith saer am flyn-

yddau yn Nazareth, ac ni ddaeth gwaith anonest erioed o

honynt. Yr oedd yn rhaid i waith y saer fod yn ei le of

oedd gwaith y groes i fod yn Ilwyddiannus. Yr oedd pum'
torth a dau bysgodyn yn ddigon i borthi miloedd, wedi eu

cael trwy ddwylaw lesn Grist. Cyfl'rddiad ei ddwylaw ef

â'r elor a barai i'r angladd sefyll, cyn i'r marw gyfodi a
myned adref yn iach. Wedi gyia o gymhwynasau, hoel-

iwyd y dwylaw glân ar bren y groes. Trueni oedd i'r byd
groeshoelio yr unig ddwylaw glân a fu ynddo erioed, eithr

felly fu. Oud nis gall hanes dwylaw dibechod derfynu o

dan hoelion. Rhyfeddod fawr Ilywodraoth Duw oedd eu

gweled yuo o gwbl, ond ni oddefir iddyut fod yno byth.



Bona y srrdjdd djdd, MBe 7 dwjlaw gjttn vedi djSod jm
ri^^d, »' gwaith cjntef oedd plygii J napcjii a fûau fta

fli ben ef ; ae jn slîeB jr «jtluios diachcfa j niae jr olwg
anjBÌ jB pen i TIumm wddi ** ¥j Ai^tmjàd m'at Dsw."
"Ae efe A ddjgwjd i fjaj fr oef." O'r Bcf jr oedd

wedi dj&d, ae jr oedd jb iawn Tr Bef ei gad jb oL
Aibertk > ! fr Bcf oedd rlioddi ei fieBÜijg, & gias Bwwr
ewB aagjfioB oedd caBB wwdi bcB Aiglwjdd j gogOBÌaBt
jBjpnach. (LBeS.8—14.) Aòeg r^dd oedd adeg jr
jngBBwdoIiad; bì faB j BeEoedd enDed aor wag, Bs'r

ddaear enoed Hor Ibwb. Tr» jr oedd Icbb jbib, jr oedd
ihjw raio'r Bfffocdd j—m bewBjdd, oad wcdüddoefddjeh*
«d^d, ane j Bcfiìpdd jm fwj eaitoefoL Ue gw^ oedd j
1 ifiw <ld bd» Icsb; e crBmenBdaB ojfioB jb IlaBw

wwr OebTB^ j bjdfaaÉL Kd oedd Bcb osd len b
aBaaai Ibbwì b rbadarBbiB j Birdd . Eifie oedd jr BBÌg

di|,iwi CTff Tw Toddi jB **ngbBBol jr onedd-
'Efe a ddjgwjd i /f^ t r mí" Djfod i Ibwt
.lesB wedi bod, ââd BÌd jw biiiffiii ibÌBwedd

bytb i derfjBB ar Ibwt. Sb ddi^alaned j acdaí^pi er bod
jB BgbaiMil jT jstonijdd, mae pcwBod Bimll i fod jb ci

bBBfir: ibaid Tw jt& dofyBB fiel eìddo ci Waredwr BiewB
tjBed "-i fjBj.^' DjfiBd i lawr b wBBetìi j Ccidwad, citbr

emd â. gjwìáaujd i fjBj. Tr oedd ^mBiMat o ogooiaBÌ

^B ei wBÌfcb ef jb dj&d i Ibwt, £e1 j Jbbì j acfoedd ò
l^yi I yd. i fiBj.

**A cbwsmwl ml doÌTBÌodd cf aDaB o'b golwg bwjnt."
Bbjfedd mat synl j iboddìr baMS mar nodcd^. Mae
cjfcilijBHetb bijdfertb ibwag eagjBÌad j GwBrcdwr ac
MgjaÌMl S&as, gwd á BrcB. n. 9—12. ÌÊ^ lOiw jb end
et ir%î=£r= cddìwitb ci gjfNffl E&BeBB gaa gcibjd fuüBfd B
n >d; oad ane lesB jb gadacl ci gjfcflfion cf tia

r 'i o'b bnrfHbin (%iwjd El^ jb j ctjd
:ocwjBt Pt Bcfeedd, oad aMe leaa jb eâel

. r:?lierbjd tawd j <. —b1 golcB. Tbb-
~dd JB gjfljBft O olwg EfiBeBB, JT bwB

^ . . ..i^ ddjwcdjd, '~Fj Bbadl, fy abad. reT-

rad a'i iaicbiigiuB;" ac jBadoddjB d ddÜB' r^::

~ r^:* jB ddeaddaiB; oad WBe djsgjbfioB jr Iss^ j^
idjfd tBa'r ae^ ac efe ja mjBed i fjaj. tr-i. t
- feBdüb jB diagjB jB naol ar CB beai^d^^L

gjlicdÌB ar SbIbi xxìt. 7

—

1Ql frl jn ern-
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nwys darluniad ffigjrol o esgyniad Mab Daw. Mae yn
debyg fod cyfeiriad y geiriau yn wreiddiol at ddygiad yr

arch i'r deml yn Jerusalem. Yr oedd dygiad yr arch i d
yr Arglwydd yn amgylchiad mawreddog: gwel 1 Chron.

XV. 12—28. Os meddyliwn am y Salm uchod yn cael ei

chanu ar yr amgylchiad, y mae yn hynod o brydferth.

Dichon fod yno ddau gôr yn canu y geiriau, gan holi ac

ateb. Ond gan nad beth oedd gogoniant mynediad yr arch

i'r cyssegr yn Jerusalem, nid oedd ond darlun gwan o fyn-

ediad lesu i'r gwir gyssegr yn y nefoedd.

"Ac wedi iddynt ei addoli ef, hwy a ddychwelasant i

Jerusalem gyda llawenydd mawr." Ymadawiad gogon-

eddus oedd hwn,—yr lesu yn bendithio a'r dysgyblion yn
addoli. Mae "bendithio" ac "addoli" yn wastad gyda'u

gilydd. Gwaith yn taro pob amgylchiad yw addoli—llaw-

enydd a thristwch, llwyddiaut ac aílwyddiant, bywyd ac

angeu. Yr oedd "addoli" yn awr yn adlewyrchu yn
ogoneddus ar y Ceidwad. Dyma y bobl oedd yn ei adwaen
oreu, a hyny wedi iddo orphen ei waith, yu ei addoli wrth
ei weled yn myned. Yr oedd y dysgyblion hefyd wedi

dyfod lawer yn mlaen yn ddiweddar. Ychydig amser yn
ol, pan soniai lesu am eu gadael, "tiústwch a lanwai eu

calon," ond yn awr addolent yn mhresennoldeb ei ymadaw-
iad. Fel y daw plant Duw i well gnleuni, deuant i addoli

uwch ben llawer amgylchiad a dybient oedd oU yn eu her-

byn. Da y gallasai loan ddweyd, "Efe yn caru yr eiddo y
rhai oedd yn y byd, a'u carodd hwynt hyd y diwedd."

DARLITH V.
AcT. I. 10, 11.

10. Ac fel yr oeddynt yn edrych yn ddyfal tua'r nef. ac efe yn
myned i fyny,' wele, dau i- a èafodd ger liaw iddynt mewn gwisg

wen

;

11. Y rhai hefyd a ddywedasant, Chwi wr o Galilea,' paham y
sefwch yn edrych tua'r nef; yr lesu hwn, yr hwn a «ymmerwyd i

fyny oddi wrthych i'r nef, a ddaw felly yn yr un modd ag y gweUoch
ef yn myned i'r nef *

NODIIDIÜ 1 DlBLLBlrilDlü.
>Trayroo<l(l mynediftd EliBs i'r nef yn debyif i ehe(Iift<l (îyflyra Bderyn, yr

hwn ni» srall neb ei (l<lilyn, y mae esayiiÌBd Orist yn debyg i boiit rhwnif daear

a nefoedU, wedi oi dodi í lawr i'w huno. - Bìümoabtbn.
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* AwmTma Ewald mai Moses ac Elias oedd y ddaa hyn, fel yn y eweddaewìd-
iftd, ond pe felly, baasai Luc ya sicr o gyfeirio at hyny. Dau angel oeddynt, y
rhai, mae yn debyg, a feddent ymddiriedaeth bennodol mewn cyssylltiad â
ffwaith y Messiah ar y ddaear. (loan xx. I2. Luc xxiv. 4.)— Spbncb.

* tìalileaid oeddynt oll yn awr. Galileaid oedd yr holl apustolion ond Judaa
Iscariot I /jA-Jírio/A, dyn o Kerioth), yr hwn a berthynai mae yn debyg i dref
Kerioth yn Judea. Tr oedd pump o honynt o bentref Bethsaida.—Limdsay.

* Yr hwn a dderbyniwyd i fyny oddi wrthych i'r nei. - C. D.

AIL DDYFODIAD YR ARGLWYDD lESU.

Tr oedd yn gwbl naturiol i'r apostolion i edrjch yn
ddyfal tua'r nef. Buasai eu cywreiurwydd yn eu barwain
i wneyd hyny yn naturiol, yn ngwyneb amgylchiad mor
ryfedd ag esgyniad un i'r nefoedd: pwy na fuasai yn
edrych, a fuasai yn y cyfleusdra? Yr oedd eu serch at yr
Arglwydd lesu yn gymhelliad iddynt i'w ddilyn cyhyd ag

y gallasent. Yr oeddynt wedi dilyn llawer arno er's tair

blynedd, yr oedd cyfeillgarwch calon wedi ei fiFurfio rhyng-
ddynt, yr oedd ymadael yn orchwyl hynod o anhawdd;
ond gan mai ymadael oedd raid, yr oeddynt yn edrych yn
ddyfal tua'r nef i gael yr olwg ddiweddaf ar eu Harglwydd.
Fel yr oeddynt yn edrych, "dau ûr a safodd gerllaw iddynt

mewn gwisg wen." Tybia rhai mai Moses ac Elias oedd y
gwyr hyn; ond tebycach mai dau angel oeddynt. Barna
rhai fod yn ngeiriau y ddau r liyn fath o gerydd ysgafn
i'r dysgyblion am edrych gormod tua'r nef, yn lle myned
at eu gwaith. "Chwi wr o Galilea, paham y sefwch yn
edrych tua'r nef?" Dichon fod edrychiad yr apostolion

yn arddangos gradd o .siomedigaeth a dyryswch; ond y
mae yr angylion yn awgrymu yn eu gofyniad, yn nglun â'u

cenadwri, fod pob peth yn ei le—mai i'r nef yr oedd yr
Arglwydd lesu i fyned yn awr, ond y buasai iddo mewn
amser priodol i dalu ymweliad a'r ddaear drachefn, "Yr
lesu hwn, yr hwn a gymmerwyd i fyny oddi wrthych i'r

nef, a ddaw felly yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn
myned i'r nef." Mor fuan ag y gorphenodd lesu ei ym-
weliad cyntaf â'r byd, y mae ei aii ymweliad yn cael ei

osod yn wrthddrych fíydd a gobaith ei bobl. Edrych yn
mlaen at yr Arglwydd Cri.st ydyw gwaith holl oesau y
ddaear; un cyfnod at ei ddyfodiad cyntaf, a'r cyfnod arall

at ei ail ddyfodiad. Mae y cyfnod pwysicaf o haues yr hil

ddynol yn gorphwys rhwng mynediad lesu i'r nef, a'i

ddyfodiad oddi yno. Gellir edrych ar hanes dyn fel yn
gynnwysedig o wahanol gyfnodau, megys o Adda hyd y
dylif, o'r dylif hyd alwad Abram, o alwad Abram hyd
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roddiad y ddeddf, o roddiad y ddeddf hyd ddyfodiad Crist,

ac o ddyfodiad Crist hyd ei ail ddyfodiad. Y cyfnod

diweddaf yw y pwysicaf,—dyma oes cynhauaf y ddaear,

hon sydd i osod gwerth a phwysigrwydd yn hanes ein byd
ni. Yr ydym ni yn byw yn y ddolen bwysicaf yn nghad-

wyn amser; cofiwn, gan hyny, fod ein cyfrifoldeb yn fwy,

a'n dyledswyddau yn drymach.
Byddai yn gymhorth i ni ddeall llawer rhan o'r Beibl,

pe cofiera fod cyfeiriadau ynddo at amryw ddyfodiadau o
eiddo jT Arglwydd lesu, heblaw ei ddau ddyfodiad personol.

1. Sonir am ei ddyfüdiad i ddinystrio Jerusalem. Dyna
a olygir mewn lliaws o fanau yn yr efengylau wrth "ddyf-

odiad Mab y dyn," ac mae yn debyg mai at yr un amgyleh-

iad y cyfeiria rhai o'r Epistolau hefyd, pan yn defnyddio

ymadroddion tebyg.

2. Gelwir gwaith yr Arglwydd lesu yn sefydln ei deymas
raewn grym yn "ddyfodiad" Mab y dyn. "Y mae rhai o'r

sawl sydd yn sefyll yma, a'r ni phrofant angeu, hyd oni

welont Fab y dyn yn dyfod yn ei freniniaeth." (Mat. xvi.

28.)
'à. Mae gwaith yr Arglwydd lesu yn ymweled yn ei

Ragluniaeth â'i bobl, yn cael ei alw yn "ddyfod." " Cofia

gan hyny o ba le y syrthiaist, ac edifarha, a gwna y gweith-

redoedd cyntaf: ac onide, yr wyf fi yn dyfod atat ti ar

frys, ac mi a symmudaf dy ganwyllbren di allan o'i le, oni

edifarhei di." (Dad. ii. 5.)

Yn y testyn, a Uiaws o fanau ereiU, golygir ei ail ymwel-
iad personol â'r ddaear.

I. Sicrwydd ail ddyfodiad Crist.

Mae y testyn yn siarad yn bendant ar y pwnc. " Yr
îesu hwn, yr hwn a gymmerwyd i fyny oddi wrthych i'r

nef, a ddaw felly yn yr un modd ag y gwelsoch cf yn
myned i'r nef." Mae yma ddau \vr yn dweyd, ac "yn
ngenau dau neu dri o dystion y bydd safadwy pob gair."

Maent yn ddau ûr mewn "gwisg wen" hefyd; ac nid yw
teulu y gwisgoodd gwynion sydd yn dyfod o'r nefoedd,

byth yn dwcyd dim ond y gwir. Rhaid i'r nefoedd gael cym-
meriad glân i'w wisgo mewn gwisg wen; ac os gwelir

iiinnau wedi ein gwi.sgo yno, byddwn wcdi cin puro a'n

santeiddio yn gyntaf. Siaradai lcsu Grist ei huu yn eglur

ar hyn. "Canys Mab y dyn a ddaw yn ngogouiant ei Dad
gyda'i angylion; ac yna y rhydd efe i bawb yn ol ei weith-
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red." (Mat. xvi. 27.) "Ar ol hyn y gwelwch Fab y dyn
yn eistedd ar ddeheulaw y gallu, ac yn dyfod ar gymmylau
y nef." (Mat. xxvi. 64.) Dywed Panl hefyd, "Oblegyd yr
Arglwydd ei hun a ddisgyn o'r nef gyda bloedd, a llef yr
archangel, ac âg udgorn Duw." (1 Thes. iv. 16.) "Pan
ymddangoso y Pen bugail," ebe Pedr, "chwi a gewch
dderbyn anniflanedig goron y gogoniant." (1 Pedr v. 4.)

Dywed loan hefyd, "Eithr ni a wyddom, pan ymddangoso
efe, y byddwn gyfielyb iddo ; oblegyd ni a gawn ei weled ef

megys ag y mae." (1 loan iii. 2.)

II. Amser ei ail ddyfodiad.

Diau fod y pwnc yma yn mhlith "yr amseroedd a'r

prydiau, y rhai a osododd y Tad yn ei feddiant ei hun."

ün prawf o hyny yw, yr amrywiaeth barnau diddiwedd
sydd wedi bod, ac yn bod ar y mater. Barna rhai mai
cyfeiriad at ddyfodiad Crist i ddinystrio Jerusalem sydd yn
y lleoedd a gymhwysa ereill at ei ddyfodiad personol, ac

mai camgymmeriad ydyw meddwl fod yr Arglwydd lesu i

jmddangos eto. Mae yn eglur, feddyliem, fod hyn yu
gyfeiliornus; ni chlywsom fod y meirw wedi cyfodi ar

ddinystr Caersalem, ond mae hyny i gymmeryd lle yn
nyfodiad yr Arglwydd. "A'r meirw yn Nghrist a gyfod-

ant yn gyntaf : yna ninnau y rhai byw, y rhai a adawyd, a
gipir i fyny gyda hwynt yn y cymmylau, i gyfarfod â'r

Arglwydd yn yr awyr." (1 Thes. iv. 16, 17.)

Dysgwylia llawer i'r Arglwydd lesu ymddangos i deyrn-

asu yn bersonol yn mhlith ei bobl ar y ddaear, am fil o
flynyddoedd, cyn dydd y farn. Seiliant eu cred yn benaf,

hwyrach, ar eiriau Pedr, "Ac yr anfono efe lesu Grist, yr
hwn a bregethwyd o'r blaen i chwi: yr hwn sydd raid i'r

nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferiad pob peth, y rhai a
ddywedodd Duw trwy enau ei hoU santaidd brophwydi er-

ioed." (Act. iii. 20, 21.) Bu y syniad hwn yn boblogaidd
yn y canrifoedd cyntaf o'r cyfrif Cristionogol ; dyoddefai y
Cristionogion mewn dysgwyhad am i'w Brenin wneyd ei

ymddangosiad i amddiffyn ei achos ar y ddaear. Wedi
enniU gorsedd Rhufain at Gristionogaeth, aeth y syniad i

lawr, ni theimlid cymmaint o anghen drachefn am wared-
igaeth ; ond yn amser y diwygiad Protestanaidd, amddifi"-

ynid yr hen syniadau gan lawer o ddynion enwog, ac y
maent wedi parhau i gael eu coleddu gan lawer hyd hedd-
yw. Dyna oedd syniadau Dr. Gül gan' mlynedd yn ol, a
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dyBa ydyw syniadau rhai dynion da a galluog yn yr oes

hon.

Ond y syniad mwyaf cyffredin ydyw, fod lesu yn cyflawn

deyrnasu ar ei eglwys er pan esgynodd i ddeheulaw ei Dad,
wedi derbyn pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear; ac y
bydd iddo, mewn amser, trwy ei air a'i Ysbryd, ennill holl

deyrnasoedd y byd yn eiddo i'n Harglwydd ni a'i Grist ef

;

yna y bydd i oruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd ddyfod

i ben,—y bydd i'r Arglwydd lesu ymddangos yr ail waith

—y bydd i'r meirw oll gael eu cyfodi, ac i'r farn eistedd,

—

yna y bydd i'r lesu gyflwyno y deyrnas i fyny i Dduw a'r

Tad, pryd y bydd Duw wedi ei gyflawni oll yn oll. Tn
gysson â hyna yr ymddengys dysgeidiaeth Paul yn 1 Cor.

XV. 19—28. Pa bryd y bydd y cyfnod yna, nis gwyddom.
Tmddengys nad oes neb eto wedi cael pen y ffordd i ddeall

yr hyn a ddywed y Beibl am amseriad y dyfodol; ac hwyr-
ach na cheir, hyd nes y bydd ffeithiau yn ei esbonio.

Gallem feddwl fod cyfnod maith eto cyn y daw lesu ar

gymmylau y nef. Buwyd am bedair mil o flynyddoedd yn
parotôi ar gyfer sefydlu Cristionogaeth yn y byd, tra nad

yw Cristionogaeth eto wedi cael ond llai na dwy fil i weith-

io; ac os edrychwn ar y gwaith sydd eto i'w wneyd, a'r

tymhor maith sydd gan lesu i deyrnasu o fôr hyd fôr, gall-

em feddwl fod oesau ar oesau i fyned heibio cyn boreu

mawr caniad yr udgorn ; ond er mor dywyll yw y peth yn
ymddangos i ni, mae y cwbl yn oleu i Dduw. Mae yr am-
seroedd a'r prydiau yn ei feddiant ef. T mae wedi gosod

diwrnod yn yr hwn y barna efe y byd mewn cyfiawnder,

trwy y gwr a ordeiniodd efe. (Act. xvii. 31.)

Mae llawer o fauau yn y Testament Newydd Ue y mae
dyfodiad yr Arglwydd yn cael ei osod allan fel peth agos.

Tn y Llythyr Cyntaf at y Thessaloniaid, mae Paul fel pe

byddai yn ei ddarlunio felly, ac ymddengys i'r Thessalon-

iaid ei ddeall felly; ond yn ei AiÌ Lythyr, maeyrapostol yn
eu cywiro ar y pwnc: gwcl 2 Thes. ii. 1— 3. Gyda golwg
ar y lleoedd sydd yn gosod allan ddyfodiad yr Arglwydd
fel yn agos, gallwn sylwi, yn

1. Fod rhai manau yn yr Efcngylau a'r Epistolau yn cyf-

eirio at ei ddyfodiad i ddinystrio Jcrusalem, yr hwn oedd

mewn gwirioncdd yn agos.

2. Fod yr ysgrifenwyr ysbrydoledig fcl yn gosod marw-
olaeth a'r adgyfodiad fel yn ymyl eu gilydd, am fod angeu
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i bob nn yn bersonol yr un peth ag a fydd dydd y farn i'r

hiliogaeth—adeg penderfynn y cyflwr am byth. Felly, gau
fod angeu yn agos, a hwnw yr un peth mewn llawer ystyr

i'r dyn a dydd y farn, gosodir y dydd olaf fel yn ymyl hef-

yd. Cawn engraifft yn 1 Cor. i. 8. o'r cyfnod rhwng angeu
a'r farn yn cael edrych drosto, " Yr hwn hefyd a'ch cad-

arnha chwi hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd, yn nydd ein

Harglwydd lesu Grist."

3. Mae rhywbeth yn hir neu yn fyr o ran amser, yn ol y
drefn y byddwn yn edrych arno. rth edrych ar ddyfod-

iad yr Arglwydd, a'i gymharu âg oes fer dyn, y mae yn
mhell iawn ; ond wrth edrych arno, a'i gymharu âg oes y
byd, neu yn enwedig â'r tragywyddoldeb sydd i ddilyn, y
mae yn ymyl. I ni y mae miì o flynyddoedd yn oesau, i

Dduw nid yw mil o flynyddoedd ond megys un dydd. Os
ydym ni yn awr yn edrych ar ddyfodiad yr Arglwydd draw
yn y pellafoedd, pan yr edrychwn yn ol oddiar ymylon yr

oes dragywyddol, byddwn yn gweled priodoldeb yr ymad-
rodd, "Wele yr wyf yn dyfod ar frys."

III. Dull ei aü ddyfodiad.

"Yr lesu hwn, yr hwn a gymmerwyd i fyny oddi wrth-
ych i'r nef, a ddaw felly yr un modd ag y gwelsoch ef yn
myned i'r nef." Mae y geiriau hyn yn dysgu fod rhyw
debygolrwydd i fod rhwng dyfodiad yr Arglwydd o'r nef

a'i fynediad i'r nef. Nid ydym i ddeall wrthynt y bydd ei

ddyfodiad oddi yno yr un fath yn mhob peth a'i fynediad
yno, ond y bydd rhyw nodau o debygolrwydd ynddynt.

1. Yr un lesu a ddaw o'r nef ag a aeth i'r nef. "Yr
lesu hwn a ddaw." Er fod oesau ar oesau i dreiglo

ymaith rhwng y mynediad a'r dyfodiad, er fod un genedl-
aeth i dd'od, a chenedlaeth arall i fyned ymaith cyn y gwelir
arwydd Mab y dyn, eto "yr lesu hwn a ddaw," pan
fydd yr amser yn mhen. Buasai yn dda gan lawer gael

gweled y Ceidwad pan yma ar y ddaear, a sylwi ar ei ber-

son; ond nid yw yn rhy ddiweddar eto, oblegyd "yr lesu
hwn a ddaw." Nis gwyddom yn iawn mewn pa beth y
bydd hunaniaeth y corph a roddir yn y bedd, a'r corph a
gyfodir yn gynnwysedig, na pha debygolrwydd fydd yn y
naill i'r llall; ond mae hunaniaeth y Brawd hynaf mewn
goleu mwy clir,

—"Yr lesu hwn a ddaw."
Ac nid yn unig fe fydd yr lesu yr un o ran ei berson, ond

bydd yr un o ran ei nodweddau hefyd. Mae llawer dyn
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wedi myned i wlad bell, ac yn dychwelyd mewn un ystyr,

a byth yn dychwelyd mewn ystyr arall. Yr un anifail sydd
yn dychwelyd ag a aeth, ond mae y dyn wedi newid. Mae
amgylchiadau aüwyddiannus yn tynn un i lawr, ac am-
gylchiadau manteisiol yn dyrchafu y llall i fyny ; ond am
Fab Duw, "yr lesu hwn a ddaw," wedi treulio oesoedd

yn nghanol parch ac addoliad angylion a cherubiaid, eto yr
un a fydd efe; os aeth efe i'r nefoedd gan fendithio ei

ddysgyblion, efe a ddaw yr un modd, " i'r rhai sydd yn ei

ddysgwyl ef er iachawdwriaeth."

2. Fel yr oedd ei fynediad i'r nef yn weledig, felly y bydd
ei ddyfodiad oddi yno yn weledig hefyd. "A ddaw felly

yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned i'r nef." Yr
oedd yr apostolion yn edrych arno yn dyrchafu, a chwmmwl
a'i cymmerodd ef allan o'u golwg hwynt. Bydd ei ail ddyf-

odiad yn weledig, "Wele, y mae efe yn dyfod gyda'r

cymmylau ; a phob llygaid a'i gwel ef, 'ie, y rhai a'i gwan-
asant ef." (Dad. i. 7.) Nid oedd neb ond y dysgyblion yn
ei weled yn myned i'r nef, ond gwel pawb ef yn dyfod o'r

nef. Siaredir yn fynych iawn am ail ddyfodiad yr Ar-
glwydd, mewn geiriau sydd yn tybio ei fod yn weledig.
" Pan ymddaugoso Crist ein bywyd ni." "Eithr ni a wydd-
om, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo; oblegyd

ni a gawn ei weled ef megys ag y mae." (1 loan iii. 2.)

3. Siaredir am fynediad y Gwaredwr i'r nef, ac am ei

ddyfodiad oddi yno mewn cyssylltiad â chwmmwl. " Cwm-
mwl" a'i cymmerodd ef o'u golwg hwy y pryd hwnw, ac y
mae efe i ddyfod eto gyda'r "cymmylau." Y mae Duw
wedi "gwneuthur y cymmylau yn gerbydau iddo" lawer

gwaith. Mewn cwmmwl yr arweiniodd efo Israel o'r Aipht;

mewn cwmmwl y disgynodd ar Seinai; Uef o'r cwmmwl a

glybuwyd ar fynydd y gweddnewidiad; mewn cwmmwl yr

esgynodd lesu adref, ac ar y cymmylau y daw efe yr ail

waith. Rhyfedd fel y mae Duw wedi cyssylltu pethau ys-

brydol â phob golygfa a allwn gael yn y byd. Os
mynyddoedd fydd yn tynu ein sylw, gallwn goíìo am fyn-

ydd yr Olewydd a mynyddoedd ereill y Beibl; os

gwastadedd ffrwythlawn fydd yn gwefreiddio cin hysbryd,

gallwn gofio am wastadedd Sodom a losgwyd o herwydd
annuwioldeb y trigolion ; os mewn anialwch diíTaith y bydd-

wn yn ymlwybro, gallwn gofio am anialwch y deugain

mlynedd; os gyda glàn afon y byddwn yn rhodio, gallwn
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gofio am afon Cedron a'r lorddonen; os mewn gardd y
byddwn yn cael ein swyno gan ei blodau amrjliw, gallwn
gofio am ardd Eden a gardd Gethsemane; neu os tjnir ein

sylw gau ryw gwmmwl, gallwn gofio am gymmylau y Beibl,

o'r cwmmwl y rhoddodd Duw fwa y cyfammod ynddo, hyd
y cwmmwl ar yr hwn y daw lesu yr ail waith.

Mae yn ddigon tebyg fod angylion yn dil^-n yr Arglwydd
lesu ar ei esgyniad. Buont yn gweini iddo lawer gwaith
yn y byd, ac mae yn dra thebyg iddynt weini yn llawen ar

ei fyaediad i dÿ ei Dad. Pa fodd bynag, bydd yn dyfod
yr ail waith gyda'r holl angylion santaidd, yn ei ogoniant
ei hun, ac yn ngogoniant ei Dad. Bydd ei ogoniant ei hun
fel Cyfryngwr yn y golwg y diwrnod hwnw, ac amgylchir
ef gan holl awdurdod a mawredd gogoniant ei Dad. Ni
bydd un gogoniant yn y cyfanfyd na fydd yn pelydru yn lesu

yn ei ail ymddangosiad. Bydd creadigaeth, rhagluniaeth,

a gras yn rhoddi coron ar ei ben, a choron gras fydd yr
uwchaf a'r odidocaf: "Pan ddel efe i'w ogoneddu yn ei

saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y rhai oll sydd yn credu."

Yn awr, ddarllenydd, pa beth ydyw ein rhagolygon ni

yn ngwyneb y gwirionedd a fu o dan ein sylw? Yr ydym
wedi gweled y byddwn ni a lesu yn cyfarfod ein gilydd

ryw ddiwrnod, a byddai yn ddoeth i ni feddwl a ydym yn
barod i ymddangos ger ei fron. Er na wyddom pa bryd y
bydd "y dydd hwnw," eto byddwn ni yn bur fuan mewn
amgylchiad fydd yn penderfynu ein tynged yn y "dydd
hwnw." Dyma eiriau yr Arglwydd lesu, "Pwy bynag
gan hyny a'm cyfieso i yn ngwydd dynion, minnau a'i

cyffesaf yntau yn ngwydd fy Nhad yr hwn sydd yn y
nefoedd: a phwy bynag a'm gwado i yn ngwydd dynion,
minnau a'i gwadaf yntau yn ngwydd fy Nhad yr hwn sydd
yn y nefoedd." (Mat. x. 32, 33.) Os ydym yn wrthodwyr
o Fab Duw, mae yn ei ail ddyfodiad bob peth sydd ofnad-
wy i ni; ond o'r ochr arall, os ydym yn dderbynwyr o hono,
mae yn ei ymddangosiad yr ail waith "iachawdwriaeth" i

ni. Nid oedd un gwirionedd y byddai yr apostolion yn
gwneyd mwy o ddefnydd o hono i gysuro y saint nag ail

ymddangosiad lesu Grist; ac yn wir, yr oedd y Gwaredwr
ei hun wedi gwneyd yr un defnydd o hono o'u blaenau,

"Mi a ddeuaf drachefn, ac a'ch cymmeraf chwi ataf fy

hnn." (loan xiv. 3.) "Gan ddysgwyl," ebe Paul, "am y
gobaith gwynfydedig, ac ymddangosiad gogoniant y Duw

3
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ma-wr, a'n Hiachawdwr lesu Grist." (Titus ii. 13.) "Pan
ymddangoso Crist ein bywyd ni, yaa hefyd yr ymddangos-
wch cliwithau gydag ef mewn gogoniant." (Col. iii. 4.)
Mor werthfawr ydyw gallu gwneyd pethau sicr yn destyn
ein gobaith. Mor ddedwydd ydyw gallu gwneyd peth a fu
unwaith yn ddychryn i ni yn destyn llawenydd a gorfoledd.
Ymgyrhaeddwn at brofiad loan yn ei ymddyddan diweddaf
â'i Arglwydd: "Yn wir, yr wyf yn dyfod ar frys," ebe y
naill, "Yu wir, tyred Arglwydd lesu," ebe y llall.

DARLITH VI.
AcT. T. 12—14.

12. Yna y troisant i Jerusalem, o'r mynydd a eîwir Olewydd, yr
hwn sydd yn agos i Jerusalem, seft&ith diwrnod Sabbath.'

13. Ac wedi eu dyfod i mewn, hwy a aethant i fyny i oruwchys-
tBfell,- lle yr oedd Pedr, ac lago, ac loan, ac Andreas, Phylip, a

Thomas, Bartholomew, a Matthew, lago mab Alpheus, a Simon Zel-
otes, a Judas brawd^ lago, yn aros.

14. Y rhai hyn oll oedd yn parhau* yn gytun mewn gweddi ac

ymbil, gyda'r gwragedd,^ a Mair mam yr lesu, a chyda'i frodyr'' ef.

NoSIASlü A D Á BL LB
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1 Tybia Plumptre tnai ar y Sabbath luddewig, wyth diwrnod cyn y Pentecost,
yr esprynodd ein Harglwydd, ac mai hyny a awgrymodd i Luc y geiriau olaf yn
adn. 12.

»Hwy a aethant i fyny i'r oruwchystafell, lle yr oeddynt yn aros: Pedr, ac
loan, ac lago, ac Andreae, Phylip, a Thomas, Bftrtholomew, a Matthew, l&gojab
Alpheu», a Simon y Selofî, a Judas mub laeo.-C. D.
^Neu, brawd: gwel Jndas l.-Y. D. Nid yw natur y berthynas yn y fath

achos yn cael ei benderfynu gan y gystrawiaeth, eithr gadewir hyny i wybod-
aeth y darllenydd. — HiCEBTT.

* Y rhai hyn oU yn gytun oedd yn parhau yn ddyfal mewn gweddi, gyda'r
gwragedd.— C. D.

^Neu, gyda rhai gwragedd.—Y. D.
* Y mae yn deilwng o sylw, ar y naiU law, fod brodyr yr lesu yn cael eu gwa-

baniaethu oddiwrth yr un apostol ar ddep ; ac ar y lluw arall, eu bod yn cael eu
lleoli yn amlwg mewn cyssylltiad pennodol â mam yr Jesu ; mewn canlyniad
gellir casRlu, yn gyntaf, mai brodyr i'r lesu yn yetyr uniongyrcbol y gaír a ol-

ypir, ac nid cefndyr iddo ; ao yn ail, nad oedd yr un o honynt yn apostol.—
Lbchlbb.

T CYPARFOD GWEDDI CYNTAP WEDI YR ESGYNIAD.

Geilw y testyn cin sylw at y cyfarfod gweddi cyntaf ar ol

esgyniad yr Arglwydd lesu Vr nefoedd. Yr oedd yn adeg
bwysig ar y dysgyblion yn awr; hyd yn hyn yr ocdd gofal

yr Arglwydd Icsu wcdi eu cysgodi; " Tra fum gyda hwynt
yn y byd, mi a'u ccdwais yn dy enw." Yn awr mao efe

yn myned at y Tad, "ond y rhai hyn sydd yn y byd,"—

y
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"byd sjdd yn llawn peryglon a phrofedigaetliau i'r rhai nad
jdynt o'r byd. Mae y dysgyblion yn dechreu eu gyrfa yn
yr iawu fan—mewn gweddi; er maint yw ystormydd y
daith, cânt mewn gweddi nerth i'w theithio; a pheidiwn a
synu, os gwelwn wrth fyned yn mlaen, gewri mewn ffydd

a gweithgarwch, rhai yn medru sefyll o flaen pendefigion,

a chanu mewn carcharau, a maddeu yn nghanol y gawod
geryg, nes marw yn debycach i'w Harglwydd nag y bu
neb arall farw; nid yw y cwbl yn rhyfedd pan gofiom pa
fodd y cychwynasant eu gyrfa—gyda Duw mewn gweddi;
dyna yr agoriad i'w holl orchestion.

I. Y daith i'r cyfarfod gweddi. (adn. 12.)

"Fel y mae Jerusalem a'r mynyddoedd o'i hamgylch,"
medd y Salmydd, "felly y mae yr Arglwydd o amgylch ei

bobl." (Salm cxxv. 2.) Yr oedd y ddinas wedi ei hadeil-

adn ar fryniau, y rhai a amgylchynid gan fryniau ryw
gymmaint yn uwch. Un o'r mynyddoedd o amgylch Jeru-

salem oedd mynydd yr Olewydd. Safai yr ochr Ddwyrein-
iol i'r ddinas, a dyffryn Jehosaphat yn gorwedd rhyngddynt,
yn ugwaelod yr hwn y rhedai afon Cedron. Yr oedd
Gethsemane yn gorwedd wrth odrau y mynydd, ar yr ochr
oedd yn gwynebu Jerusalem; yr oedd y ffordd yn myned
dros afon Cedron, ac yn ymranu wrth Getbsemane, un yn
troi ar y ddeheu yr ochr Ddeheuol i'r mynydd, a'r llall yn
myned yn fwy drosto, eithr yr oedd y ddwy yn oyfarfod

drachefn yn Bethania, yr ochr arall i fynydd yr Olewydd.
Mae yn lled debyg fod y dysgyblion yn dyfod yn awr ar

hyd y ffordd feraf, dros y mynydd, i Jerusalem. Dywedir
yma fod mynydd yr Olewydd "daith diwrnod Sabbath" o
Jerusalem. Rhywbeth yn llai na'n milltir ni oedd taith

diwrnod Sabbath—2,000 o'u llatheni hwy, a phob llathen

yn cael ei hystyried yn chwe' lled llaw. Nid oedd hyd.

"taith diwrnod Sabbath" wedi ei sefydlu gan Dduw, ei

orchymyn ef oedd, "Aroswch bawb gartref; nac aed un o'i

le y seithfed dydd." (Ecsod. xvi. 29.) Casglodd yr ludd-
ewon oddiwrth rywbeth oedd yn nghyfraith y llofrudd y
gallasent symmud y pellder o 2,000 o latheni. Yr oedd
gan y dysgyblion, yn ol pob tebyg, ragor na thaith diwrnod
Sabbath i ddychwelyd i Jerusalem, oblegyd ymddengys i'r

lesu esgyn o yn agos i Bethania, yr hwn oedd yr ochr araU
i'r mynydd, heb fod yn mhell o ddwy filltir o Jerusalem.

Peth manteisiol ar rai ystyriaethau, ydyw meddu ychyd-
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ig ffordd i fyned i addoli. Mae dyn yn cael hamdden i

ymbarotôi wrth fyned i'r addoliad, a thrachefn i adfyfyrio

wrth ddychwelyd. Mae lle i ofni mai cael eu cyfyngu yn
ormodol i'r addoldy y mae ein defosiynan pan y mae y tai

yn agos, a'r ymddyddanion yn aml yn myned yn rhy es-

tronol i adeiladaeth grefyddol.

Dywedir yn Luc fod y dysgyblion yn dychwelyd gyda
"llawenydd mawr." Deallent bellach fod esgyniad y
Gwaredwr yn brawf ei fod yn Arglwydd ac yn Grist, er

nad oeddynt eto yn cyflawn ddeall ei deyrnasiad. Yr oedd
wedi addaw anfon addewid y Tad arnynt, teimlent y buasai

Lòno yn ddigon iddynt; dywedasai yr angylion hefyd y
buasai yr un lesu yn dyfod yr ail waith. Yn ngwyneb y
pethau hyn, er fod tristwch wedi llanw en calon unwaith,

pan oedd lesn yn son am eu gadael, dychwelent yn bres-

ennol "gyda llawenydd mawr." Yr oedd y teimlad hwn
yn un manteisiol i fyned i'r cyfarfod gweddi. Gwir fod

crefydd yn gysur mewn trallod, ac yn falm at ein clwyfau,

eto nid oes un sefyllfa fwy manteisiol i addoli na sefyllfa o

lawenydd ysbrydol, pryd y bydd y meddwl yn ymdywallt

mewn diolchgarwch, a'r galon yn gallu mwynhau Duw a'i

bethau. Angeu i'n cysur a'n cynnydd crefyddol ydyw
llawenydd pechadurus, ond bywyd ydyw llawenydd yn yr

Ysbryd Glân. Pan y mae y meddwl yn y profiad hwn,
mwynha ragor o byfrydwch mewn cwrdd gweddi a chyf-

eillach, lle y mae yn dyfod i gyffyrddiad dedwydd â Duw
ac â'i bobl, nag a wna mewn unrhyw foddion difyrwch a

fedd y ddaear.

Yr oedd y dysgyblion yn dyfod oddiwrth lesu Grist i'r

cyfarfod gweddi. Pe gallem ninnan fyned at y Ceidwad

cyn dyfod i'n cyfarfodydd gweddio, byddem yn fwy sicr o

gael y Ceidwad yn bresennol ar ol myned iddynt.

Yr oedd y dysgyblion ar y ffordd i'r cyfarfod gweddi yn
myned heibio Gethsemane, a thros afon Cedron; byddai

yn sicr o roddi onneiniad ar ein gwcddiau ninnau pe yr

elem yn fynychach trwy ffydd heibio i lanerchau fel hyn ar

ein ffordd i foddion gras.

II. Y lle yr oedd y cyfarfod gweddi yn cael ei gynnal.

(adn. 12.)

Mae y "dyfod i mcwn" yn golygu dyfod i mewn i'r

ddinas. Tybiodd rhai oddiwrth ymadrodd sydd yn P]fengyl

Luc mai rhyw ystafell yn y demî a olygir yma. Dywedir
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yno eu bod "yn wastadol yn y deml, yn moli ac yn bendith-

io Duw." Y nieddwl yw eu bod yno yn fynych, yno ar yr
adegan pennodedig i fod yno. Gellid dweyd am lawer yn
ein dyddiau ni, heb i neb ein camddeall, "eu bod yn was-
tadol yn yr addoldy," deallai pawb mai yno ar adeg y
Tnoddion a feddylid. Yn hytrach, rhyw ystafell mewn t
a olygir, o bossibl yr un y buasai yr lesu a'i ddysgyblion yn
bwyta y Pasc ynddi; os felly yr oedd y lle yn llawn o ad-

gofion tarawiadol iddynt. Yr oedd yn perthyn i'r tai yn y
Dwyrain ystafelloedd ëang yn rhanau uwchaf y tai, weith-

iau y nesaf at nen y tf, pryd arall ar nen y t, yn cael eu
cysgodi oddiwrth y gwres gan ryw ddarpariaeth briodol.

Ymddengys mai mewn ystafell felly yr oedd Paul yn torì

bara yn Troas, pryd y syrthiodd y gwr ieuanc trwy y ffen-

estr o'r drydedd loft, yn yr hon yr oedd llawer o lampau.
(Act. XX. 9.) Diau i'r Cristionogion boreuol gynnal mil-

oedd gyfarfodydd mewn ystafelloedd tebyg i hon. Buont
am dymhor o dan erlidigaeth fel na allent adeiladu capel-

ydd, pe buasai arnynt eisieu, ac felly yr oeddynt yn cario

yr achos mawr yn mlaen fel y gallent ffoi o un ddinas i

ddinas arall, a chaent yn mhob man rhyw gongl yn mha le

y caent wenau helaethaf a phuraf y nefoedd. Nis gall fod

dim o le mewn t ëang a chyfleus i addoli, lle y gellir cael

hyny; ond cofier mai cymmundeb o eneidiau crediniol yn
byw trwy ffydd Mab Duw yw y cwbl o Gristionogaeth a
gydnabyddir gan y Beibl. Os byddant hwy yn teimlo fod

aruynt eisieu adeilad at eu gwasanaeth, mae cyflawn rydd-
id iddynt i'w gael, ond yr hyn y mae y nefoedd yn ofyn
yw eneidiau wedi eu cyfiawnhau, wedi eu golchi, ac wedi
en santeiddio yn enw yr Arglwydd lesu, a thrwy Ysbryd
ein Duw ni. Mae crefydd bur wedi byw yn fras lawer
gwaith, pryd nad oedd ganddi etifeddiaeth, nac oedd led

troed, yn y byd yma; ac y mae lawer gwaith wedi marw
yn y temlau mwyaf gorwych, a'r adeiladau mwyaf addurn-
edig.

III. Y rhai oedd yn y cyfarfod gweddi. (adn. 13, 14.)

Mae yn sicr, feddyliem, fod yno ragor na'r rhai a enwir
jn y testyn, oblegyd cawn yn yr adnod nesaf fod nifer yr
enwau yn yr un man, rai o'r dyddiau dilynol, "yn nghylch
ugain a chant." '

1. Yr oedd yr holl apostolion yma. (adn. 13.) Mae yn
dda genym weled y frawdoliaeth apostolaidd yn fyw ac yn
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iach ar ol j tywydd mawr tt oeddynt wedi bod ynddo.
Oddentu chwech •wythnos yn ol yr ydym yn cael eu Meistr

yB dweyd, "Chwi oll a rwystrir heno o'm plegyd i, canys

ysgrifenedig yw, Tarawaf y bugail, a deíaid y praidd a
wasgerir." (Mat. sxvi. 31.) Feu gwasgarwyd, a buont
oll mewn dyryswch dybryd hyd y trydydd dydd. Aeth
Pedr i fwy o helbul na'r gweddül; yr oedd Thomas hefyd

yn hynod o annghrediniol, ond daeth pethau i well golea

Dos y trydydd dydd, pryd y dywedodd yr lesu, "Tangnef-
edd i chwi," ac i well goleu drachefn yn mhen yr wythnos,

pan ddywedodd Thomas, "Fy Arglwydd a'm Duw." Rhyw
dymhor rhyfedd er hyny oedd tymhor y deugain niwrnod;

nid oedd pethau yn ddealladwy a chlir i'r dysgyblion : ond
yn awr dyma yr îesu wedi myned at ei Dad fel y dywed-
asai, a'r angylion wedi boddloni meddyliau y dysgyblion

fod pob peth yn iawn, ac wele hwy yn yr oruwchystafell yn
dechreu cyfnod newydd : mae yn dda genym eu gweled
wedi rhwyfo trwodd. Mae yma un bwlch er hyny: yr

ydym wedi colli Judas yr hwn a elwid yr Iscariot! Mae
rhywbeth yn alarus mewn gweled y deuddeg wedi myned
yn un ar ddeg. Aeth Pedr yn mhell, ond daeth yn ol er

hyny; bn Thomas yn hwy o wythnos nag y dylasai heb
fwynhau ei Arglwydd adgyfodedig, ond y mae yntau yn
nghwrdd gweddi yr ornwchystafell; nid oes yma neb wedi

colli yn Ilwyr ond Judas. Gwyliwn yn ein crwydriadau

oddiwrth Dduw a'i achos, rhag myned íel Judas yn rhy bell

i ddyfod yn ol. Trwy drugaredd mae modd dychwelyd o
lawer tir pell, ond mae modd myned am byth o'r golwg!

Mae yr un ar ddeg yn ddarlun tarawiadol o'r amrywiaeth
sydd yn eglwys Uduw yn mhob oes. Rhyw dri o'r un ar

ddeg sydd wedi dyfod i safle uchel ar faes y Testament
Newydd, Pedr, lago, ac loan. Tynwch eu henwan hwy
ymaith, dyeithriaid, mewn cymhariaetli, yw y gweddilî.

Mae yma ereill y dywedir ychydig o bethau dymunol yn eu
cylch, megys Andreas a Phylip, Bartholomew a Matthew,

tra y mae ereill na ddywedir bron air yu eu cylch, ond yn
unig en bod yn mhlith y deuddeg. Yr oedd eisien y cyfau;

ni wnaethai y tro i'r oll fod yn Pedr nac yn loan, ond gyda
eu gilydd IIanwa.sant eu Ue yn ardderchog. Mae amryw-
iaeth yn eglwys Dduw eto; mae cisieu pawb i mewn sydd
yn wir ddysgyblion i'r Gwaredwr.

2. Y gwragedd. Mae yn ymddangos fod nifcr o wrag-
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edd yn mhlith y dysgyblion mwyaf ffyddlawn a feddai yr
Arglwydd lesu. Dichon mai Marc sydd yn dweyd helaeth-

af wrthym pwy oeddynt. (Marc xv. 40, 41.) Y maent yn
cael eu dwyn i'r hanes yn fynych iawn yn nyddiau oiaf

lesu Grist. Cawn hwy yn sefyll wrth y groes; wedi hyny
yn sefyll o hirbell pan rwygwyd llen y deml, a'u natur fel

wedi diffygio wrth deimlo dros eu Harglwydd; y maent
wedi casglu nerth drachefn i fyned i'r angladd i weled "pa
le y dodasant ef," ac y maent yn gyntaf wrth y bedd foreu

y trydydd dydd, pryd y maent y rhai blaenaf i gyfarfod

â'u Harglwydd yn fyw. Mae yn dda genym eu gweled
hwythau yn nghyfarfod gweddi yr oruwchystafell. Buasai
Uawer cyfarfod gweddi a llawer cyfeiUach yn eithaf eiddil

oni buasai fod chwiorydd i'r gwragedd hyn mewn ymlyniad
calon wrth y Gwaredwr.

3. Mair mam yr lesu. Mae yn dda genym ei gweled
hithau yn nghwrdd gweddi yr oruwchystafell, a dyma yr
olwg ddiweddaf ydym yn gael arni. Mae pob golwg a
gawn ar Mair yn peri i ni feddwl ei bod yn ddynes ar-

dderchog. Mae hyny o grybwylb'on sydd am dani yn
rhoddi lle i gredu ei bod yn feddiannol ar feddwl hynaws,
pwyllog, a duwiolfrydig. Os edrychwn arni yn siarad â'r

angel, ac âg Elizabeth ei chares, yr ydym yn gweled y
nodau hyn yn ymddangos. Yr adegau y mae yn ym-
ddangos mewn cyssylltiad â'r Arglwydd lesu, sef ar ei

enedigaeth, adeg ei enwaediad, ei gyflwyniad, ei ffoedigaeth

i'r Aipht, ei fynediad i Jerusalem yn ddeuddeg oed, y
briodas yn Cana, pan yn holi am dano gyda'i frodyr, a
phan yn sefyll wrth ei groes,—mae y cyfan yn peri i ni

edrych arni fel un o ragorolion y ddaear. Ni buasai yn
gysson i'r nefoedd neillduo neb ond un felly yn fam i lach-

awdwr y byd.

4. Ei frodyr ef. Pwy oedd y rhai hyn nis gallwn yn
awr wneyd ymchwiliad, ac yn wir dichon fod yn anmhos-
sibl, gyda'r wybodaeth sydd genym, i ddyfod i unrhyw
benderfyniad sicr yu eu cylch. Y mae tri syniad o barthed
iddynt.

(1,) Mai plant Joseph o wraig flaenorol oeddynt.

(2,) Mai plartt chwaer Mair oeddynt, ac felly cefndyr i'r

Arglwyrld lesu. Fod perthynasau fel yna yn cael eu galw
yn frodyr gan yr luddewon sydd sicr.

Çi,) Mai plant Joseph a Mair oeddynt. Mae rhyw an-
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hawsderau yn pertbyn i bob un o'r syniadau, a hyny yn
cyfodi yn ddiau oddiar ein gwybodaeth ranol ni o'r am-
gylchiadau.

IV. Ansawdd y cyfarfod gweddi.

1. Yr oedd pawb yn gweddio ynddo. "A'r rhai byn oU
oeddynt yn parbau yn gytun mewn gweddi." Nodwedd
gogoneddus mewn cyfarfod gweddi ydyw bod pawb yn
gweddio. j\[ae lle i ofni fod llawer sydd yn arfer gweddio
yn aniighofio eu bod yn proflfesu bod yn gweddio yn mhob
cyfarfod gweddio cyhoeddus y byddant yuddo. Nid pob
un i weddio yn ei ffordd ei hun a feddylir, ond bod ein

dymuniadau a'n diolchiadau yn esgyn gyda y weddi gy-
hoeddus at orsedd gras.

2. Yr oedd dyfalbarhad yn eu gweddiau. "Y rhai hyn
oll oeddyut yn parliaii mewn gweddi." Dengys yr ymad-
rodd hwn eu taerineb ger bron Duw. Yr oedd gweddio
yn en cjfarfod gweddi ar ei hyd, ac wedi i un cyfarfod

fyned trosodd, yr oeddynt yn meddwl am y nesaf. 0! mor
rymus ydyw cael cynnulleidfa o saint yn parhau mewn
gweddi. Fe orchfyga bob rhwystr, ac fe gyrhaedda bob
amcan ag y mae Duw o'i blaid.

3. Yr oedd undeb teimlad yn teyrnasu yn mhlith y
gweddiwyr. Parhaent yn gytun mewn gweddi. Yr oedd-

ynt o un galon ac un enaid yn y gwaith, a chofiwn nad
oedd y dy.-gyblion yr adeg hòno, mwy na rhyw adeg arall,

heb fod Uawer o amrywiaeth yu eu plith, ond nid oedd
hyny yn un rhwystr iddynt fod yn un yn eu hysbryd ger

bron gorsedd gras. Yr oedd yno amrywiauth talentau, o

Pedr, Ingo, ac loan, hyd y gwanaf a'r lleiaf ^-n y lle, ond
yr oeddynt oll yn cydgyfarfod yn y cwrdd gweddi. Yr
oedd amrywiaeth yn eu tymherau naturiol; mae yn debyg
iawn fod Mair ostyngediga Martha drafferthus yno, ond yr

oedd y ddwy yn gytun mewn gweddi. Yr oeddynt wedi

bod o wahanol gymmeriadau cyn dyfod at Fab Duw. Yr
oedd y bechadures fawr, a Mair mam yr lesu yno, ond yr

oeddynt mor agos a'u gilydd at yr Arglwydd. Yr oedd

Pedr y gwadwr, a loan y dysgybl anwyl, yn cyd-dywallt

eu heiiaid yn yr oruwchystafell. Mae pob cynnulleidfa o

bobl eto yn wahanol eu tymherau naturiol, ac yn wahanol

eu hanes yn myned trwy y byd, ond os byddant yn wir

ddysgyblion i'r lesu, gallant gydgyfarfod yn gytun mewn
gweddi. Bydd yn y nefoedd bob amrywiaeth o blant dyn-
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îon wedi eu cyfiawnhau trwj yr un drefn, a'u santeiddio

trwy yr un Ysbryd, eto yn cyfansoddi amrywiaeth tragy-

wyddol o fawl i Dduw a'r Oen.

Ni ddywedir am beth yr oeddynt yn gweddio. Gweddi-
ent mewn ymostyngiad i ewyllys Duw, a golwg ar ei

ogoniant. 0! am gyfarfodydd gweddio fel hwn, byddai

Pentecost yn sicr o ddilyn!

DARLITH VII.
AcT. I. 15—26.

15. 1í Ac yn y dyddiau hyny Pedr a gyfododd i fyny yn nghanol y
dysgyblion,^ ac a ddywedodd, (a nifer yr enwau- yn yr un man oedd
yn nghylch ugain a chant.)

16. Ha wýr^ frodyr, yr oedd yn rhaid cyflawni yr Ysgrythyr yma*
a ragddy wedodd yr Ysbryd Glàn trwy enau Dafydd am Judas, yr

hwn a fu flaenor i'r rhai a ddalÌHsant yr lesu

:

17. Canys efe a gyfrifwyd gyda ni,* ac a gawsai ran^ o'r weinidog-

aeth hon.

18. A hwn a bwrcasodd faes â gwobr anwiredd; ac wedi yragrogi,''

a dorodd yn ei ganol, a'i holl ymysgaroedd ef a dywalltwyd allan.

19. A bu hysbys hyn i holi hreswylwyr Jerusalem, hyd oni elwir

y maes hwnw yn eu tafod priodol hwy.s Aceldama, hyny yw, Maes

y gwaed.
20. Canys ysgrifenwyd yn Uyfr y Salmau, Bydded ei drigfan ef yn

ddiffaeihwch, ac na bydded a drigo ynddi; a chymmered arall ei'

-esgobaeth ef ^"

21. Am hyny y mae yn rhaid,^^ o'r gwr a fu yn cydymdaith à ni

yr ho'.l amser yr aeth yr Arglwydd lesu i mewn ac allan yn ein

plith^- ni,

22. Gan ddechreu o fedydd loan hyd y dydd y cymmerwyd" ef i

fyny oddi wrthym ni, bod un o'r rhai hyn gyda ni yn dyst o'i adgyf-

odiad ef.

23. A hwy a osodasant ddau ger bron, Joseph, yr hwn a enwid
Barsabas, ac a gyfenwid Justus, a Matthias.

24. A chan weddio, hwy a ddywedasant, Tydi, Arglwydd, yr hwn
a wyddnst galonau pawh, d..ngns pa un o'r ddan hyn a etholaist,

25. I dderbyn rhan o'r weinidogaeth hon,'"* a'r apostoliaeth, o'r

hon y cyfeiliornodd Judas, i fyned i'w le ei hun.
26. A hwy a fwriasaiit eu coelbrenau'^ hwynt: ac ar Matthìas y

syrthiodd y coelbren; ac efe a gyfrifwyd gyda'r un apostol ar ddeg.

Nodiádáu à. D á b l lb n I .1 d a ü .

1 Pedr a eyfododíi i fyny yn nehanol y brodyr, ac a ddywedodd, (ac yr oedd
tyrfa o bersonau wedi ymyynnutl yn nghyd, yn nghylch ugain a chant.)—C. D.

2Gr., enwan.— Y. D.
'Frodyr, yr oedd yn rbaid cyflawni, &c. — C. D.
Yn cael ei arwain ean yr Ysbryd Glân, y mae Pedr yn canfod yn neeiriau y

-<tdwy Salm y cyfwng arbenig o ddifrifol bwn yo banes Crist yn cael ei rag-gys-
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godi yn amlwg; a pwel ynddynt hefyd archiad i fyned yn mlaen i etbol un
arall i wneyd i fyny nifer y deudáee.- Spencb.

' Canys efe a gyfrifwyd yn ein plith ni, ac a dderbyniodd ei ran yn y weinid-
Ogaeth bon. — C. D.

•^Neu, ei goelbren.—Y. D.
" A chan syrthio i lawr ar ei wyneb, efe a dorodd yn ei ganol.— C. D. a J. W.
»* Aramaeg, yr Hebraeg dirywiedig, a lefend yn Mbalestina yn nyddiaa eia

Harglwydd.- LiwDSAT.
' A chyramered arall ei swydd ef — C. D. Nes. arolygiaeth.— Y. D.
1" Mae yr byn a briodola Dafydd 5'ina i'w elyn marwol, yn cyfarfod ei gyf-

lawniad yn mradycbwr Mab Dafydd,- GloaG.
11 Rhaid iddynt hwy, yr apostolion, syflwyno ea hunain i'r bobl yn eu cyfan-

rwydd arwyddocâol, fel wedi eu baiifon at ddeuddes llwyth Israel ; a rbaid i'r

bwlch oedd wedi ei wneyd gan y bradychwr, gae! ei lenwi gaii un wedi ei gym-
hwyso fel yr oeddynt hwythau. i ddwyn tystiolaeth o'r hyn oedd wedi ei ddweyd
neu ei wneyd gan ein Harglwydd yn ystod ei weinidogaeth, ac uwcblaw y cyfan,
o'i adgyfodiad oddiwrth y meirw,- Plcmpibb.

í'J Yr aeth yr Arglwydd lesu i mewn, ac yr aeth allan drosom ni.— Y. D.

'•'Derbyniwyd ef i fyny.— C. D. Buasai y dyn a ddaetbai i fyny à'r teleraii

byn, yn debyur o fod yn gymbwys i lenwi y swydd, yn fewnol ac yn allanol.
1* I (rymmeryd y Ue yn y weinidogBetb a'r apostoliaetb hon, o'r hwn y syrth-

iodd Judas ymaith, lel y gallai fyned i'w le ei hun.- C. D.
i^Ysgrifenid pob un o'r enwau ar gareg neu bren, yna rhoddid bwy mewn

matb o Rist fechan, a'r enw a ddeuai allan eyntaf wrth ysgwyd y (îist, a fyddai
wedi ei ddewis. (Num. xvii. 1—3. Jos. xtì. 2. I Chron. xxiv. 5. xi7. 9.)

ETHOL AP03T0L YN LLE JÜDAS.

Cawn yn yr adnodau hyn banes cyfarfod sydd ar ei ben
ei hnn yn hanes eglwys lesu Grist—cyfarfod i ddewis
apostol. Bu llawer o gyfarfodydd i ethol gweinidogion a

diaconiaid, ond ni bu ond un erioed i ethol apostol. Cyn-
naliwyd ef rywbryd rhwng esgyniad yr Argíwydd lesn a
dydd y Pentecost; mae yn deljyg mai y llo y cynnaliwyd ef

oedd yr oruwchystafell, lle y cawn y dysgyblion yn yr ad-

nodau o'r blaeu yn gytun mewn gweddi. Nifery rhai oedd
yn y cyfarfod oedd yn ngliylch ugain a chant. Dichon mai
rhyw uifer felly o ddysgybliou oedd gau yr Arglwydd lesu

ar y pryd yn Jerusalem a'i hamgylchoedd. Yr oedd gan-

ddo ragor yn Galilea, oblegyd gwelwyd ef yno giin ragor

na phum' cau' brodyr ar yr un waith.

I. Annerchiad Pedr i'r dysgyblion.

1. Yr hyn a ddywed ara Judas. (adn. 1<), 17. 20.)

(1,) Y peth a fu Judns. (adn. 17.) Yr oedd wedi bod

yn cael ei restru gyda'r deuddog, ac yn cael ei ystyried yn
apostol fel hwythau. Yr oedd wcdi bod yn drysorydd i'r

frawdoliaeth, ac yu ddyn o ymddiried yn eu plith. Âlae yn
debyg nas gwyddom ond rhai o'r rhe.symau oedd gan yr

Arglwydd lesu wrth ddewis Judas yn apostol, ac yntau

ar yr un pryd yn gwybod cah)nau pawb. 13u diwedd Judas

yu foddion i ddangos nad oedd dim le wedi bod yn hanes

lesu Grist. Nid oes dim rhyw hiwcr o ddrwg yn caol ei
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wneyd yn eglwys Dduw eto, neu bjddai yn ddigon hysbys;

mae digon o elyniou i grefydd -wedi bod yn yr eglwjs yn
mhob oes o'r byd.

(2,) Yr hyn a wnaeth Jndas. (adn. 16.) Mae Pedr yn
son am bechod Judas yn fwy tyner nag y buasem yn dysg-

wyl i frawd brwd fel efe. Dichon fod adgof o'r hyn yr

oedd efe ei hunan wedi wneyd yr un noswaith yn lleddfu

ei ddarluniad o bechod Judas. Eto mae ei eiriau yn bri-

odol ac yn gryfion, maent yn ddarluniad cywir o hanes
noswaith y bradychu.

(3,) Y brophwydoliaeth a gyflawnwyd ynddo. (adn. 16.

20.) Yr Ysgrythyr y cyfeirir ati yn adn. 16. yw yr un a
ddyfynir yn adn. 20. Mae yma ddyfyniad o ddau fan yn
Llyfr y Salmau lxix. 25. a cix. 8.; un yn cael ei chymhwyso
at Judas, a'r llall at en dyledswydd hwythau mewn canlyn-

iad. Nid yw Judas yn cael ei enwi yn y naill le na'r llall;

darlunir cymmeriadau ac egwyddorion, a chan i Judas
lenwi y cymmeriad a osodir allan, cymhwysir yr Ysgryth-
yrau hyn ato.

Yn adn. 18, 19. cawn nodiad hanesyddol gan Luc am
Judas. Math o adnodau rhwng cromfachau yw y rhai

hyn. Gellid darllen yr adnodau ereill a chael eithaf syn-

•wyr wedi eu gadael allan. Y maent er hyny yn cynnwys
hysbysiaeth ddyddorol i ddarllenwyr yr Actau, er na buasai

ar wrandawyr Pedr eu heisieu, gan eu bod yn eu gwybod.
Ni feddylir mai Judas a brynodd y maes ei hun, eithr mai
efe fu yr achos o'i bryniad, oblegyd yr arcboffeiriad a'i

prynodd â'r deg ar hugain arian a daflodd Judas yn ol.

Mae ein cyfieithiad ni yn gyfeiliornus yn y geiriau, "ac
wedi ymgrogi;" dylai fod fel y cyfieitha J. W., "A chan
syrthio ar ei wyneb, efe a dorodd yn ei ganol." Mae yn
debyg mai meddwl am eiriau Matthew yr oedd ein cyfieith-

wyr, dywedir yno "ac efe a aeth ac a ymgrogodd." Ond
nid oes un annghjssondeb rhwng y ddau hauesydd. Mae
yn ymddangos oddiwrth y ddau, i Judas grogi ei hun, ac

i'r rhaff dori, neu i'r hyn a'i daliai roddi ffordd, ac iddo

yntau yn y codwm i dori yn ei ganol. Yn ol Matthew gal-

wyd y maes hwnw yn Aceldama, gair Syro-Caldeaidd am
faes y gwaed, o herwydd fod gwerth gwaed wedi ei roddi

am dano. Buasid yn meddwl yma iddo gael ei alw felly o

herwydd i waed Judas gael ei dywallt ynddo, er y goddef
yr adnodau hyn yr ystyr arall hefyd. Dichon fod y ddau
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reswm dros ei alw yn Aceldama; os felly, rhyw gydgyfar-
fyddiad difrifol oedd gweled Judas yn marw ac yn cael ei

gladdu yn y maes a brynwyd â'r arian a gawsai efe am ei

Arglwydd.
2. Y cyuüun a gynnygia Pedr yn ngwyneb gwrthgiliad

Judas. (adn. 21, 22.)

(1,) NeiUduo rhyw frawd i'r apostoliaeth yn ei le. (adn.

22.) Mae rhai wedi meddwl fod y cynnygiad hwn yn an-

amserol, ac nad oedd neb ond lesu Grist ei hun i ymyraeth
mewn dewis aposlol, a thybiant i'r Arglwydd lesu lenwi y
bwlch yn ngalwedigaeth Saul o Tarsus. Pa fodd bynag,

mae Uawer i'w ddweyd dros feddwl fod cynnygiad Pedryn
iawn. Yr oeddynt yn awr, i ryw raddau o leiaf, o dan
ddylanwadau yr Ysbryd Glân; yr oedd lesu Grist wedi
anadlu arnynt, gan ddywedyd, "Derbyniwch yr Ysbryd
Glân." Yr oeddynt hefyd yn cario y gwaith yn mlaen yn
yr ysbryd mwyaf defosiynol a phwyllog; gwnaed ef yn
ystod y dyddiau yr oeddynt oll yn "gytun mewn gweddi
ac ymbil." Yr oedd yr ysbryd hwn yn un manteisiol iawn
i beidiü cyfeiliorni ynddo. Mewn prinder teimladau addol-

gar y mae y rhan fwyaf o gyfeiliornadau yn cyfodi. Nid
ydym yn clywed gair i'r apostolion alw eu gwaith yn ol

wedi tywalltiad mwy helaeth o'r Ysbryd ar y Pentecost, yr
hyn, ni a dybiwn, a wnaethent pe buasent wedi camgym-
meryd. Nid ydyw yn debyg ychwaith y buasai Luc yn
cofnodi yr amgylchiad yn mhen blynyddoedd, heb roddi

rhyw awgrym ei fod alian o le, pe buasai hyny yn bod.

Buasai Paul hefyd wrth amddiffyn ei apostoUaeth yn ei

Epistohiu yn debyg iawn o gofnodi y ffaith ei fod wcdi ei

alw gan Grist yn lle Judas pe hyny fuasai y ffaith. Yn
hytrach nid yw ef byth yn son am dano ei liun fel un o'r

deuddeg, ond bob amser fel apostol y Cenedloedd. Mae y
flBgyrau a ddefnyddir yn üad. xxi. 10— 14. i osod allan y
Jerusalem santaidd, wedi eu cymmeryd oddiwrth y trefniad

luddewig. Enwau deuddeg llwyth Israel oedd ar byrth y
ddinas, ac enwau deuddeg apostol yr Oen oedd ar y deu-

ddcg sylfaen. Mae y Cenedlocdd allan o'r fiigyrau, ac y
mae Apostol y Cenedloedd allan yr un fath.*
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(2,) Y cymhwysder oedd i fod yn y brawd oedd i'w

ddewis. (i'.dn. 20, 21.) Yr oedd yn rhaid iddo fod wedi

dilyn yr Arglwydd lesu a'i ddysgyblion yn fanwl, a hyny
ar hyd ei weinidogaeth, o fedydd loan hyd esgyniad j
Gwaredwr.

(3,) Y gwaith oedd i'r apostol a wneid i'w gyflawni.

"Bod un o'r rhai hyn gyda ni yn dyst o'i adgyfodiad ef."

(adn. 22.) Dyma oedd tystiolaeth fawr yr apostolion.

Gyda hon yr oedd pob peth i sefyll neu syrthio. Yr oedd.

yn bwysig cael un yn meddu cymhwysder i ddwyn y dyst-

iolaeth hon, oblegyd yr oedd i ddwyn erlidigaeth, a charch-

arau, ac angeu ar y tystion. Nid oedd neb a fuasai yn
parhau yn eu tystiolaeth ond rhai oedd yn llwyr argyhoedd-
edig o'i gwirionedd.

Terfyna annerchiad Pedr wedi dangos nad oedd ym-
ddygiad Judas yn beth newydd i ysbrydoliaeth, ac fod
modd gwneyd y bwlch i fyny trwy ethol un arall i gyflawni

nifer y tystiou.

II. Gweithrediadau y dysgyblion mewn canlyniad.

Cymmerwyd cynnygiad Pedr i fyny yn unfrydol gan y
dysgyblion. Pe na buasai y cyiinygiacl yn iawn, damwain
na fuasai rhai o honynt yn meddwl hyny. Nid yn fynych

j mae yr un cyfeiliornad wedi ei gofleidio yn unfrydol ar y

o anghymmeradwyaeth Dnw i*r peth. Nid yw y ddadl oddiwrth ddystawrwydd
y Testameot Newydd am ddefnydàioldeb Matthìas ar ol ei ddewisiad yn medda
dim erym ; oblesyd y mae yr un mor ddystaw am y rhan fwyaf o'r apostolion

—

mor ddystaw fel na chrybwyllir en henwau pymmaint ag unwaith. Ac am yr
wrthddadl oddiwrth alwad dilynol Panl, nid oes ynddi hithau ddim grym ; ob-
legyd yn 1. Er fod yr enw ' deuddeg Uwyth' yn cael ei gadw trwy yr oesoedd
mewn cyssylltíad âg Israel, eto jr oedd mwy na deuddeg Uwyth mewn gwirion-
edd. Yr oedd Uwyth Joseph wedi ymranu i ddau Iwyth. Felly hefyd, er mai
deuddeg apostol a neilldnwyd ar y cyntaf, gallasai chwanegiad gael ei wneuthur
at y nifer hwn, fel gyda'r amgylchìad arall. Ond yn 2. Nid edrychai Paul arno
ei huD yn nn o'r denddee. Mae yn hytraeh yn gwahaniaethu ei hun oddi wrth-
ynt. edi son am ' yr hoU apostolion,' fel rhai yr ymddangosai Crist wedi ei

adgyfodi iddynt, dywed, ' Ac yn ddiweddaf oll y gwelwyd ef genyf finnan hef-
yd, megys gan un annhymmyg.' (1 Cor. sv. 8.) Edrycha ar yr apostolion fel

teulu cyfan ; ac yntan, mewn adeg anamserol, ac fel y gwaelaf o honynt, wedi
ei chwanegn atynt. Nid oedd efe yn perthyn iddynt hwy y deuddeg ; nid ed-
rychai arno ei hnn fel un wedi ei ddwyn i mewn i gwblhau y nifer : apostolion
yr en waediad oeddynt hwy, ond apostoí y Cenedloedd oedd efe. Gan fod gan yr
Apostol Panl, fel y geìlid meddwl, gymmaint o law yn nghyfatisoddiad Llyfr yr
Actau, nis gellir meddwl y rhoddid cymmaint o le ynddo i alwad Matthias, oni
buasai ei fod yn ystyried ei fod mewn gwirionedd wedi ei osod yn eseobaeth
Judas, a'i fod yn apostol mor wirioneddol ag yr oedd yr un ar ddeg."

—

Testa-
iEK]iT TB YsooL Sabbatbol. Gwel hefyd draethawd dysgedig Dr. Lightfoot yn
Diwedd ei esboniad ar y bennod gyntaf o'r Galatiaid ar " Enw a Swydd Apos-
tol ;

" a sylwadan Dr. David Brown yn niwedd ei esboniad ar Act. xiv. Nid yw
etholiad Matthiaa yn nn sail i'r petb a elwir yn Olyniaeth Apostolaidd.
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declireu, ond yma mae cyntiygiad Pedv yn cael ei gario

allan heb i neb wrthwynebu.
1. Y maent yn gosod dau ger bron. (adn, 23.) T maent

yn derbyn y darluniad a roddasai Pedr o'r cymhwysderau
gofynol, ac y maent yn cydweled fod yno ddau yn meddu
ar y cymhwysderau hyny, yn fwy na neb arall yn eu pHth.

Diau mai gwaith yr hoU ddysgyblion oedd gosod y ddau
hyn ger bron. Ystyrient hefyd fod y gallu ynddynt hwy
eu hunain, o dan gyfarwyddyd eu Harglwydd, i gario y
gwaith yn mlaen.

2. Maent yn myned at yr Arglwydd mewn gweddi i

geisio cyfarwyddyd. (adn. 24, 25.) Dengys hyn fod y
dysgyblion mewn agwedd iach iawn yn eu gwaith. Yr
unig beth oedd arnynt eisieu oedd cael gafael yn y dyn ag
oedd Duw wedi ei ddewis. Nid oedd dim ystyriaethau per-

sonol yn cael ymyraeth â'u gwaith, na, etholedig yr
Arglwydd oedd i fod eu hetholedig hwythau.
Wrth yr Arglwydd yma., yr ydym i ddeall yr Arglwydd

lesu, fel y rhan fynychaf yn y Testament Newydd pan yn
cael ei arfer fel hyn. Cydnabyddir fod gan lesu Grist

fantais i ddewis arnynt hwy. "Yr hwn a wyddost galonau

pawb." Mor hawdd ydyw iddo ef nodi allan offerynau

cymhwys at ei waith. Edrychir ar yr Arglwydd hefyd fel

wedi penderfynu ar wrthddrych ei ddewisiad, y cwbl oedd

arnynt eisieu oedd gwybod pwy oedd hwuw, "dangos pa
un o'r ddau hyn a etholaist." Mae yn adn. 25. eiigraifft o

beth a geir yn fynych yn y Beibl, dau air yn golygu yr un
peth, "I dderbyn rhan o'r weinidogaeth hon a'r apostol-

iaeth." Y "weinidogaeth apostolaidd" yw yr ystyr.

Dywedir yma air difrifol am y bradychwr, " O'r hon y
cyfeiliornodd Judas i fyned i'w le ei hun." Mae rhyw le i

bawb, ac er y gall djn fod yn hir o'i le, eto ni bydd pethau

wedi gorphwyso nes y byddo pob uu yn ci le ei hun. Fel y
mae y wreichionen yn ehedeg i fyny, ac fel y mae yr afon

yn rhedeg i'r môr, felly y mae pob dyn yn ymweithio i'w

le ei hun.

3. Mae y dysgyblion yn arfor moddion i gael gwybod
pwy oedd etholedig yr Arglwydd. Nid yw yn hawdd
gwybod yn fanwl pa fodd yr oedd ydysgyblion yn gwneyd
yr hyn a elwir yma yn fwrw coelbren, ond mae yn eglur

mai rhyw llbrdd o wneyd yr hyn a elwir yn dynu lots

ydocdd, ac ymddiricdai y dysgyblion y buasai i law yr
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Arglwydd Ijwodraethu eu gwaith, fel ag i ddangos iddjnt

yr hwu a etholasai. Yr oedd y dysgyblion fel hyn yn
gosod y gwaith o uodi ei etholedig i'r Arglwydd; yr oedd-

ynt am i'r deuddegfed apostol gael ei anfon gan yr hwn
a'u hanfouodd hwythau. "Ac ar Matthias y syrthiodd y
coelbren, ac efe a gyfrifwyd gyda'r un apostol ar ddeg."

Os coUwyd Judas, dyma ei le wedi ei wneyd i fyny, a'r

bwlch wedi ei lanw.

Crybwyllion ac awgrymiadau:

—

1. Dengys yr hanes a fu o dan ein sylw fod gwir frawd
a fyddo wedi ei oddiweddyd gan ryw fai yn cael adferiad

buan i fynwes ei frodyr. Dyma Pedr yn cyfodi yn nghan-
ol y dysgyblion i gyunyg ei gynllun o barthed i'r deuddeg-
fed apostol, a dyma yr hoU ddysgyblion yn ei dderbyn.

Mae yu deilwng o sylw hefyd fod Pedr yn teimlo fod ei

feddwl ei hun wedi ei wellhau cyn y gallasai fyned yu
mlaen fel hyn. Rhyfedd, fel y sylwa un, fel y daw meddwl
fyddo yn iawn yn y gwaelod i fyny o bob gwrthgiliad. Os
aeth Pedr i lawr, yr oedd yn ei enaid elfenau na allasent

fyw heb ddyfod i fyny drachefn. Yr oedd yn hawdd iawn
i'r brodyr dderbyn Pedr. Yr oedd loan yn dyst ei weled
yn myned allan gan wylo yn cbwerw-dost. Pan y mae
edifeirwch dyn mor eglur a'i bechod, gorchwyl hawdd i

bob Cristion ydyw maddeu iddo. Yr oedd Pedr wedi
dangos pob ffyddlondeb hefyd byth ar ol ei gwymp; nid

rhyw ddychwelyd a sefyll o hirbell a wnaeth, eithr dangos-
ai fod ei galon gyda'r dysgyblion, nes yr oeddynt oll yn
teimlo mai brawd o'r iawn ryw ydoedd. Yr oeddynt hefyd
wedi cael digon o brawfion fod yr lesu wedi ei dderbyn.

2. Mae yn yr hanes gymhwysder i'n dwyn i holi ein

hnnain. Nid ydyw bod yn y sefyllfa uwchaf o ran swydd
yn eglwys Dduw yn profi beth ydym. Gwelwyd Judas yn
apostol ac yn ddiafol ar yr un pryd. Gwell cadw drws yn
Bhý- Dduw, a bod yno yn iawn, ua bod yn y cylch ëangaf
yn dwyllodrus. Nid oedd dim llawer er pan welwyd Mair
wylaidd yn tori ei blwch ennaint o nard gwlyb gwerth-
fawr i enneinio traed yr hwn oedd hoff gan ei henaid, gan
eu sychu â gwallt ei phen. Yn ymyl yr oedd Judas, yí*

apostol y pryd hwnw, yn grwgnach gyda llais hyderus, nes
peri blinder i'r wraig; curai ei chalon gywir yn gynt wrth
glywed trysorydd y gymdeithas apostolaidd yn ei beio.

Ond erbyn dyfod i hanesion y bennod hon gwelwn Mair yn
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yr orowchystafell gyda'r dysgyblion yn gytun mewn gweddi,

a Jndas wedi myned i'w le ei hnn! Y mae llawer Cristion

yn llechu yn ddigon disylw gan y byd, ond sydd anwyl
gan lesu, ac a welir yn hardd ei wedd ac yn uchel ei gân,

pan y bydd llawer y tybid eu bod yn golofuau wedi myned
i'w lle eu hun!

DARLITH VIII.
ACT. TI. 1— 13.

1. Ac wedi dyfod^ dydd y Pentecost, yr oeddynt hwy oU yn gytun*
yn yr un lle.*

2. Ac yn ddisymwth y daeth sn o'r nef, megys gwynl* nerthol

yn rhuthro, ac a lanwodd yr holl d lle yr oeddynt yn eistedd.

3. Ac ymddangosodd iddynt dafodau gwahanedig^ megys o dân,
ac efe a eisteddodd ar bob un o honynt.

4. A hwy oU a lanwyd â'r Ysbryd Glàn, ac a ddechreuasant lefaru

â thafodau ereill, megys y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd.
5. Ac yr oedd yn trigo yn Jerusalem, luddewon, gwyr bucheddol,

O bob cenedl dan y nef.''

6. Ac wedi myned y gair o hyn,'' daeth y lliaws yn nghyd, ac a
drallodwyd, o herwydd bod pob un yn eu clywed hwy yn llefaru yn
ei iaith ei hun.

7. Synodd hefyd ar bawb, a rhyfeddu a wnaethant, gan ddywedyd
wrth eu gilydd, Wele, onid Galileaid'* yw y rhai hyn oU sydd ya
Uefaru?

8. A pha fodd yr ydym ni yn eu clywed hwynt bob un yn ein

hiaith ein hun, yn yr hon y'n ganed ni?

9. Parthiaid, a Mediaid, ac £lamitiaid, a thrigolion Mesopotamia,
a Judea, a (îhappadocia, Pontus, ac Asia,

10. Phrygia, a Phamphylia, yr Aipht, a pharthau Libya, yr hon
sydd ger llaw Cyrene, a dyeithriaid o Rufeinwyr,^ luddewon, a
phroselytiaid.

11. Cretiaid, ac Arabiaid, yr ydym ni yn eu clywed hwynt yn
llefaru yn ein hiaith ni fawrion weithredoedd Duw.'"

12. A SYnasant oll, ac a ammheuasant, gan ddywedyd y naül wrth

y llall, Be'th a all hyn fod?

13. Ac ereill, gan watwar, a ddywedasant, Llawn o win melus'^
ydynt.

N O D I Á D 1. D A D Á B t L K I A. D A. ü .

' Yn cael ei (tyflawni.— Y. D.
" A phan oedd dydd y reDtecoBt yn awr wodi dyfod, yr ooddynt oll yn Dgbyd

mewD un Ue -C. D.
' Yr oruwchystafoll, rane yn debypr, a nodir yn pon. i. 13.

*Mae y Rwynt yn arwyddlun adnabyddas o'r YBbryd. (Esoo. xxxTii. 9. loan
iii. 8. XX. 22.) Eitbr cid rhutbr o wynt gweiihredol oedd bwu ; nid ydoedd ond
Bn meyys hyny.— O. Hhoww.

^ Yn yinwnhanu oddiwrth eu gilydd.— C. D. Nou, yn ymwahnnu yn ou plitb.

Neu, yn doBbarthu ou hunain.— Y. D. O ran Uiw ymddnngosni y tafodau hyn
fel tùn, ao o rau Uon fel tafodau.—Cihdduw. Tybia Plumptre eu bod fel oawod
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fflamau sfwahanedi^, ac un o honynt yn aros ar ben pob nn o'r dysgyblion.
Nid ydym i olyga fod yma dàn llythyrenol, mwy na gwynt llythyrenol.

6 Yr ôedd tri dosbarth o Hebreaid gwasgaredig : - I. Y rhai a gymmerwyd yn
gaethion çan Shalmaneser, (C.C. 721.) y rhan liosocaf o ba rai oeddynt yn
Parthia, Media. ac Elamitis. 2. Gan Nebuchodonosor, iC.C. fiOfi.) y rhai oeddynt
yn beuaf yn Mesopotamia. 3. A chan Ptolemy Lagus, (C C. 329.) yr hwn a
gymmerodd drigoUon Jerusalem ymaith i'r Aipht. Yn ychwanesîol at y rhal
hyn, yr oedd nifer mawr o luddewon wedi sefydlu mewn amrywiol wledydd, yn
neiUduol yn maelnrfiiu mawrion trafnidiaeth.-CooK.

^A phan glybuwyd y s\vn hwn.—C. D. Diau i'r " s\vn mesys gwynt nerthol
yn rhuthro " gael ei glywed dros yr holl ardal, a thebygol, fel yr awgryma
Alford yn briodol, dros holl Jerusalem. Mabwysiedir yr ystyr hwn i r geiriau
gan Ueyer, Lange, Alford, Haolcett, a Gloag.— Spencb.
sNid yw "tìalüeaid' yn y lle hwn yn dynodi dirmyg, nac yn arwyddo

dysgybhon yr lesu ; ond arwydda frodonon or parth hwnw o'r wlad, mewn
cyferbyniad i frodorion o bobparth oedd yn eu gwrandaw yn llefaru. — Cynddelw.

' Ymdeithwyr o Rhufain.—C. D.
1" Yn y darluniad nchod o ddyewyddiadau dydd y Pentecost, y mae y meddwl

a amcana Luc gyfleu yo hynod glir yn mhob ystyr, ond yn uiag ca allwn gasglu
oddi wrtho yn sicr a oedd y dysgybhon, yn gystal a ilefaru ieithoedd newyddion,
hefyd yn deall yr hyn a lefarent. Ymddengys y peth mwyaf rhesymol i gasglu
fod yr Ysbryd Glân gyda y naiU allu yn cyfranu y Uall hefyd ; gallasai fod felly

yn ämeylchiad y dysgyblion ddydd y Pentecost, hyd y nod pe na buasai felly

ar adegau ereill, ac o dan amgylchiadau ereiU. Yr unig Ysgrythyr sydd yn taro
ar yr ymofyniad yw 1 Cor. xii. 10—xiv. 30.— Lümby.

11 Newydd.— C. D. Gwin a wneid mewn ffordd arbenig, yr hwn ydoedd yn
neillduol o feddwol.

DYFODIAD YE YSBRYD GLAN.

Rhyfedd mor ddjstaw a fu y dysgyblion ar ol adgyfod-

iad yr Arglwydd hyd y cyfnod a gofnodir yn y bennod hon.

Yn ystod y deugain niwrnod y bu yr lesu gyda hwynt, nid

ydynt yn gwneyd unrhyw gynhwrf, nac mewn un modd
yn cyhuddo yr awdurdodau na'r bobl am yr hyn oeddynt
wedi gyflawni. Wedi i'r lesu esgyn drachefn, y maent yr
tin mor dawel gyda'u gilydd mewn gweddi ac ymbil yn yr
oruwchystafell. Ond yr oedd pob peth yn myned yn mlaen
yn ei le. Nis gallasai y dysgyblion wceyd yn well yn ys-

tod y deugain niwrnod na gwrandaw ar eu Harglwydd yn
"dywedyd y pethau a berthynent i deyrnas Dduw." A
chyda golwg ar y cyfnod ar ol hyny, yr oedd yr lesu wedi
dweyd, "Ac wele, yr ydwyf yn anfon addewid fy Nhad
arnoch: eithr aroswch chwi yn ninas Jerusalem, hyd oni

wisger chwi â nerth o'r uchelder." (Luc xxiy. 49.) Gan
fod y dysgyblion yn dilyn cyfarwyddyd eu Hathraw, nid.

oedd perygl i bethau fyned yn mhell o'u lle. Ni bnasai yn
ddoeth iddynt ddechreu ar eu gwaith mawr heb fod mewn
mantais i'w ddechreu yn iawn. Mae o bwys i bob antur-

iaeth pa fodd y dechreuir hi; a chan fod gan ddysgyblion

y Gwaredwr gwyn mor bwysig yn erbyn y rhai a laddasant

"Dywysog y bywyd," a chenadwri mor bwysig at y byd
yn gyffredinol, yr oedd o bwys iddynt fyned at eu gwaith

4
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mewn gwroldeb, penderfjniad, a nertb. lawn y gwnaeth-
ant gan hyny i aros yn ddystaw nes cael arwydd o'r nef

fod yr amser wedi dyfod. Mae symmudiadau pwysig yn
gyffrediu yn meddu hynodrwydd yn amgylchiadau eu cych-

wyniad, yr hyn sydd yn gosod grym a phwysau ynddynt, i

fyw mewn ystormydd a pherygion. Yr oedd y pethau
mawrion yn yr Aipht, y pethau rhyfedd yn nbir Ham, a'r

pethau ofnadwy wrth y Môr Coch, yii gosod pwysigrwydd
parhaus yn haues cenedl IsraeL Yr oedd yn anghenrheid-

iol i eglwys lesu Grist hefyd gael ei sefydlu yn nghanol
pethau digon grymus i'w gosod ar saíie gadaru yn y byd,

pethau a fuasent yn rhoddi grym ynddi rhag cael ei gwasga
i farwolaeth gan lid a malais ei geljnion. Cafwyd pethau
felly ar ddydd y Pentecost, a chyfodwyd pen eglwys Dduw
mewn un diwrnod, fel na ellir byth ei gael i lawr. Cych-
wynwyd Cristionogaeth raewn amgylchiadau sydd wedi ei

gwneyd yn anmhossibl i byrth nífern ei gorchfygu. Yr
oedd lesu Grist wedi rhoddi lle i'r dysgybhon i ddysgwyl
pethau mawrion ar gychwyniad ei deyruas; "Eithr chwi a

dderbyniwch nerth yr Ysbrjd Glân wedi y delo efe arnoch;

ac a fyddwch dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea,

ac yn Samaria, ac hyd eithaf y ddaear." (Act. i. 8.) "Fy
Tsíjryd i pan ddel, efe a argyhoedda y byd o becliod, o

gyfiawnder, ac o farn." Yr oedd yn ofynol, wrth edrych

yn ol ac wrth edrych yn mlaen, wrth edrych ar y byd ac

ar yr eglwys, i ddydd y Pentecost fod yn adeg ar ei ben
ei hun yn hanes eglwys Dduw.

Cynnwysa y testyn sylfaen gweithrediadau y diwrnod
bythgofiadwy hwnw: cawn yma yr amgylchiadau a wnacth-
ant i'r diwrnod fod y peth a fu. Nid ocdd y bregeth, y
dwysbigo, a'r ychwaucgu at yr eglwys ocd ffrwyth y peth-

au a gofnodir yn yr adnodau hyn.

I. Yr amser ar ba un y cymmerodd y pethau a gofnodir

le.

"Ac wedi dyfod dydd y Pentecost." "Ystyr y gair

ydyw degfed a deugaiu, o herw^^dd fod yr wyl hon yn dis-

gyn ar y dcgfed dydd a deugain ar ol Sabbath y Pasc.

Gelwir hi 'Gwyl y cynhauaf,' (Ecsod. xxiii. 16.) 'Gwyl yr
wythnosau,' (Ecsod. xxiv. 22.) a 'Dydd eich blaenffrwyth-

au.' (Num. xxviii. 26.) Mcdid ysgub y blaenffrwyth

drannocth ar ol Sabbath y Pasc, a gelwid y saith wythnos
oddi yno i'r Peutccost yu 'ddefodol wythnosau y cyuhauaf.'
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Ar yr wyl hon y bwjtaent 'fara j blaenffrwyth' (Lef.

xxiii. 15—21. Deut. xvi. 9, 10. Jer. v. 24.) Dyben yr wyl
hon oedd cofio yn ddiolchgar am ddaioni yr Arglwydd yn

y cynhauaf ; a thybir yn gyffredin, er na fynegir hyny yn
neddf Moses, ei bod yu goffadwriaeth o roddiad y ddeddf
ar Seinai."

—

Cynddelw.
Yr oedd Jerusalem yn llawn iawn yr adeg yma. Gofyn-

id i holl wr Israel fod yno yn addoli ar wyl y Pebyll, j
Pasc, a'r Pentecost: gwel adn. 5. !)—11. Diau fod rhyw
nifer o'r rhai hyu wedi dychwelyd i Jerusalem i fyw, ac yr

oedd ereill yno dros yr wyl. Edrychir ar y gwledydd a

enwir mewn trefu, oddi eithr y ddau le diweddaf a nodii*.

Dechreuir yn y Dwyrain gyda'r Parthiaid, a theithir tua'r

Gogledd-Orllewin hyd nes y deuir i Phrygia a Phamphylia.

Yna croesir Môr y Canoldir i'r Aipht a Lybia, ac yn y
diwedd cofir am y Cretiaid a'r Arabiaid. Diau rhwng y
cyfan fod y ddinas yn lled lawn. Dywedir fod ynddi paii

warchaewyd arni gan Titus tua thair miliwn o bobl wedi
dyfod yco i'r Pasc. Yr oedd i amgylchiadau y Pentecost

ddygwydd ar y fath adeg yn fanteisiol iawn i ledaeniad yr

efengyl, a diau i lawer fyned â gair y bywyd gyda hwy
gartref . Gan fod yr Arglwydd lesu wedi ei groeshoelio yn
Jerusalem ar yr wyl, yr oedd yn iawn iddo gael ei ogon-

eddu ar yr wyl hefyd. Rhyfedd y cyfnewidiad oedd wedi
cymmeryd lle mewn saith wythnos o amser. Yn yr wyl
o'r blaen yr oedd Pedr wedi gwadu yr lesu, a'r gweddill

o'r dysgyblion wedi fibi; yn hon mae Pedr yn cyfodi ei

leferydd gan sefyll gyda'r un ar ddeg. Yn yr wyl o'r

blaen mae y pennaethiaid yn gwatwar, gau ddywedyd,
"Ereill a waredodd efe; gwareded ef ei hun, os hwn yw
Crist etholedig Duw;" yn hon mae Pedr yn ei bregethu,

gan ddywedyd, "Am hyny gwybydded holl à Israel yn.

ddiogel, ddarfod i Dduw wneuthur yn Arglwydd ac yu
Grist yr lesu hwn a groeshoeHasoch chwi." Yn yr wyl o'r

blaen mae y bobl yn gwaeddi, " Ymaith âg ef, croeshoelia

ef ;" yn hon mae yr un bobl yn gwaeddi, " Ha wr frodyr,

beth a wnawn ni? " Mae yn rhaid i lesu gael ei ddyrchafu
yn mhob man y bydd wedi ei anmharchu. Rhaid iddo

gael ei ogoneddu yn ngolwg pawb fydd wedi ei ddirmygu.
Os bu yn y byd yn ûr gofidus, cynnefin â dolur, rhaid iddo

ddyfod eto i'r un byd yu ei ogoniant ei hun, ac yn ngogon-
iant ei Dad, gyda'i angylion santaidd. Nid oedd y cyf-
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newidiad a gymmerodd le yn marn jr luddewon rhwng y
Pasc a'r Pentecost ond darlun gwan o'r cyfnewidiad a
gymmer le yn marn y byd rhwng y mynediad i'r nef a'r

dyfodiad oddi yno. Bydd y miloedd sydd yn mhob oes yn
eu hiaith yn gwaeddi, "Croeshoelia ef," yn y diwruod
hwnw wedi dyfod i ofyn, "Beth a wnawn ni?"
Yr oedd llawer gwirionedd prydferth a phwysig yn dyf-

od i'r golwg yn ngwaith teyrnas Dduw yn dyfod mewn
grym ar yr wyl hon. Ar y Pasc byddai yr luddewon yn
cyflwyno ysgub y blaenffrwyth i'r Arglwydd, ac ar y Pen-
tecost byddent yn cyflwyuo blaenfl^rwyth eu bara iddo, wedi
cael y cynhauaf i mewn. Ar y Pasc yr oedd ysgub cyhwf-
an cynhauaf y ddaear yn cael ei dyrchafu ar Galfaria, ar y
Pentecost mae yr ysgub hòno wcdi dyfod yn fara y bywyd
i^r bobL Os byddai yr luddewon yn enneinio blaenfl'rwyth

bara cynhauaf Canaan, dyma yr Ysbryd tragywyddol yn
enneinio blaenfí'rwyth cynhauaf y ddaear. Os oedd Israel

yn cofio am roddiad y ddeddf ar Seinai, dyma Dduw yn
gogoneddu yr hwn a gyflawnodd y gyfraith a'r prophwydi
ar Galfaria. Y mae gogoniant Pentecost y gyfraith yu
cael ei guddio am byth gan Bentecost mawr yr efengyl.

II. Yr amgylchiadau goruwchnaturiol a gymmerasant le

ar y Pentecost.

1. Y s\vn a glywsant. (adn. 2.) Ni ddywedir fod yma
wynt, ond sû n fel pe buasai gwynt uerthol yn rhuthro, a'r

s\vn hwnw wedi llenwi y t lle yr oeddynt yn eistedd.

Daeth y s\vn yn ddisymwth. Diau eu bod yn dysgwyl yn
barhaus am dywalltiad yr Ysbryd, ac yr oedd yn gwbl nat-

uriol iddynt fod yn dysgwyl mwy y diwrnod hwnw na'r uu
adeg; ond digon tcbyg nad oeddynt yn mcddwl dim am yr
arwyddion a'i rhagflaenodd, ond yr oedd dyfodiad y s\vn

o'r nef yn peri iddynt gasglu ei neges yn fuan.

2. Yr olygfii a welsant. (adn. 3.) Nid hawdd bod yn
sicr pa fath agwedd oedd ar y tafodau hyn. Dichon mai y
])eth tebycaf ydyw fod rhyw gawod o fllamau wedi ym-
ddangos iddynt, ac i un íHam aros ar bob un o honynt;

neu i'r tafodau yma ymddangos ar y cyntaf yn gyssylltied-

ig â'u gilydd, ac wedi dadgyssylltu, i un aros ar bob un o'r

dysgyblion. Mae Duw wedi arfer gwneyd ei hun yn am-
Iwg i ddyn trwy dân. Dichon fod y tafodau tân yn ar-

wyddlun o ddylanwadau puredigol yr Ysbryd Glân; a'r

ífurf o dafüdau yn arwyddluu o'r gallu oeddyntar dderbyu
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î siai-ad gwabanol ieithoedd. Mae gwyrthiau y Beibl yn
gyffredin yn arwyddluniol, a'r rhan fwyaf o honyut hefyd
yn feudithion ynddynt eu hunain.

3. Yr Ysbryd a dderbyniasant. (adn. 4.) Mae yr "oll"

yma yn cynnwys o leiaf yr ugain a chant y crybwyllir am
danynt yn y bennod o'r blaen. Mae yn bossibl hefyd fod
rhai o'r pum' can' brodyr a welwyd yn Galilea wedi dyfod
i'r wyl, ac yrauno â'r dysgyblion ereiíl, ac felly fod yma yn
awr fwy nag ugain a chant. Mae yn ddiau fod y "llenwi"
hwn â'r Ysbryd Glâu yn beth mwy cyflawn nag oedd wedi
bod yn y byd erioed o'r blaen. Dywedir fod Elizabeth a
Zacharias, rhieni loan Fedyddiwr, wedi eu llenwi â'r

Ysbryd Glân, ond nid oedd y llenwi hwnw ond rhanol
mewn cymhariaeth i'r llenwi ar ddydd y Pentecost. Mae
llawer o ymadroddion yn cael eu harfer yn y Beibl cyn
i'w hystyr gael eu llenwi. Y maent mewn un ystyr

yn briodol ar eu harferiad cyntaf, ond yn cael eu cyflawni

yn íwj perffaith yn ngoruchwyliaethau Duw ar ol hyny.
Mae amryw engreifftiau o hyny yn narluniad y Gwared-
wr o ddinystr Jerusalem; mae yno ymadroddion na chyfar-

fyddant â'u llon'd hyd ddiwedd y byd a dydd y faru. Diau
fod yr ymadrodd yn cynnwys eu bod wedi eu gosod yn
gwbl o dan ddylanwad ac arweiniad yr Ysbryd Glân.

4. Effaith uniongyrchol y llenwi â'r Ysbryd Glân ar y
dypgyblion. (adn. 4.) Yr ystyr sydd yn gorwedd gyssonaf
â'r holl hanes ydyw, fod y naill o'r dysgyblion yn gallu

llefaru un iaith, a'r llall iaith arall, ac felly cydrhyngddynt
yr oeddynt yn gallu llefaru iaith pob un o'u gwranda-
wyr; neu, yr hyn sydd yn fwy tebygol, fod pob un o'r

dysgyblion yn alluog i lefaru pob iaith. Mae rhai wedi medd-
wl mai ar glustiau y gwrandawyr yr oedd y wyrth yn cael

ei gwneyd. Ond ymddengys i ni fod hyny yn gwbl an-
nhebyg. Y dysgybliou oedd wedi eu llenwi â'r Ysbryd, a
buasid yn dysgwyl mai arnynt hwy y buasai yr effeithiau.

Hefyd ymddengys eu bod wedi dechreu llefaru â thafodau
cyn i'r hoU ieithoedd yma ddyfod yno, oblegyd y gair am
hyuy, yn un peth, a'u tynodd yno. . Ni buasai neb yn medd-
wl am ddweyd mai wedi meddwi yr oedd y dysgyblion oni
buasai eu bod yn .«iarad rhywbeth dyeithr i'r cablwyr hyny,
Ymddengys fod llefaru â thafodau yn ganlyniad cyffredin

derbyn dylanwadan gwyrthiol yr Ysbryd. Dyna engraifft

jn hanes t Cornelius. (Act. x. 46.) Mae rhai yn meddwl
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mai jr hyn a feddjlir wrtli siarad â tliafodau yn nh Corn-
elius, os nad yn y testyn hefyd ydyw, siarad gyda goleuni,

a nerth, a phrofiad newydd, am bethau Duw, nes y byddai
pawb yn eu gwrando, gan deimlo fod bywyd Dwyfol yn eu
pethau. Nis gallwn dderbyn y syniad yna, ond gallwn
uno hwna â'r llall ; oblegyd nid siarad pethau eiddil a

gwywedig y byddai y rhai a fyddent wedi eu Uenwi â'r

Ysbryd Glân. Dywedir yn y testyn mai " mawrion bethau
Duw " yr oedd y dysgyblion yn eu llefaru, ac mae y dyst-

iolaeth yn gryfach o gymmaint ag mai y dyeithriaid oedd
yn eu dweyd. Siaradent hefyd mewn iaith gywir a chyda
rhwyddineb hollol, nid fel llawer Cymro yn siarad Saesoii-

aeg, a llawer llai fel Sais yn siarad Cymraeg ; eithr siarad-

ent bob iaith yn ei phriod-ddull a'i grym gwirioueddol ei

hunan. Mae y ffaith fod Judea yn cael ei nodi yn y testyn

yn dangos nad oedd dim o acen Galilea ar y Galileaid ar

ddydd y Pentecost, pan yn llefaru "mawrion bethau Duw."
Yn Babel cymmysgwyd yr ieithoedd, a thrwy yr hen or-

uchwyliaeth cyfyngwyd breintiau crefydd yn benaf i uu
iaith ; ond pan ddaeth teyrnas Dduw mewn grym, dyma
arwyddion fod holl ieithoedd y ddaear i gael eu coíieidio o

dan ei nawdd ; ac mae y dydd yn dyfod, pan fydd y peth

a welwyd ar raddeg fechan ddydd y Pentecost wedi llenwi

y byd, a holl ieithoedd daear yn clywed "mawrion weith-

redoedd Duw," yn eu hiaith eu hun, yn yr hon y ganed
hwy.

111. Dylanwad uniongyrchol yr amgylchiadau hyn ar y
bobl. (adn. 6—13.)

Casglwyd yno gynnulleidfa at ei gilydd. (adn. G.) Pe
ceid Cristionogion i weithio yn unfrydol yn nhrefn Duw, fe

geid pobl yn nghyd. Cynnulleidfa g^-mmysg oedd cyn-

nulleidfa y Pentecost fel pob un arall. (adn. ü. 13.) Yr
oedd yr effaith ar y gwrandawyr yn ddau fath:

—

1. Yr ocdd un dosbarth yn diallodus, (adn. ü.) yn syn-

edig, (adn. 7. 12.) ac yn amnilieus. (adn. 12.) Teimlent
fod yno ryw beth nas galleut ei esbonio, nc yr oedd rbyw
beth yn araf sibrwd yn cu niynwes fod llaw Dnw yn eu
hymyl, a theimlent gan liyny fath o arswyd yn eu mcdd-
iannu.

2. Yr oedd creill yn cymni(>ryd fi'ordd rw\dd i esbonio

y cyfan. (adn. 13.) Wrtli glywed y dysgyblion yn llefaru

rhywbeth uad otddynt hwy yn ei ddeall, cymmerent yu
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ganiatâol rtiai meddwon oeddynt. Engraifft, fel a geir yn
aml, o ddynion yn gwneyd ffyliaid o honynt eu hunain wrth
siarad yn rhy brysur.

Crybwyllion ac awgrymiadau:

—

1. Daeth yr Ysbryd ar y dysgyblion pan oeddynt yn
gytun mewn gweddi. Yr oedd y tywydd mawr wedi eu

dysga i gytuno. O'r blaen ymrafaelient pvvy fyddai fwyaf.

2. Daeth pan yn gweithredu wrth gyfarwyddyd eu Har-
glwydd. "Aroswch yn ninas Jerusalem."

3. Daeth yr Ysbryd ar y dysgybHon i ddechreu, yr oedd-

ynt drachefn yn barod i wynebu ar y byd.

4. Daeth Uawer o'u gwrandawyr i dir ystyriol.

6. Gwawdiodd ereill, "Llawn o win melus ydynt,"

DARLITH IX.
ACT. Ti. 14—21.

14. ITEithr Pedr, yn .sefyll gyda'r un ar ddeg,' a gyfododd ei lefer-

ydd, ac a ddywedodd wrthynt, O wr o luddewon,^ a chwi oli sydd
yn trigo yn Jerusalem, bydded hysbysol hyn i chwi, a chlust-ym-
wrandewch â'm geiriau

:

ló Canys nid yw y rhai hyn yn feddwon, fel yr ydych chwi yn
tybied; oblegyd y drydedd awi^ o'r dydd yw hi.

16. Eithr hyn yw y pelh a ddywedwyd trwy* y prophwyd Joel

;

17. A bydd yn y dyddiau diweddaf,' me_dd Duw, y tywalltaf o'na

Hysbryd arbobcnawd; a'ch nieibion chwi a'ch merched a broph-
wydant. a'ch gwr ieuainc a welant weledigaethau, a'ch hynafgwyr
a freuddwydiaiit freuddwydion

:

18. Ac ar fy ngweisinn ac ar fy Uawforwynion'' y tywalltaf o'm
Hysbryd'^ yn y dyddiau hyny; a hwy a brophwydant:

19. A mi a roddaf ryfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion yn y
ddaear isod; gwaed. a thàn, a tharth mwg.**

20. Yr haul a droir yn dywyllwch, a'r lloer yn waed, cyn i ddydd
mawr ac eglur yr Arglwydd ddyfod.*

21. A bydd, pwy bynag a alwo ar enw yr Arglwydd, a fydd
cadwedig.

N O D I Jl D 1. ü A D A. B L I, B N I Á D A ü .

1 Gan fod Matthias yn awr yn llenwi lle Judas.— Gioao.
- Cbwi wýr o Judea. - C. D. Ddynion o Judea. - A. B. ü.
^ Kbanaí yr luddewon y dydd a'r nos i ddeuddee rhan bob on, s galwent

hwy y:i oriaa, er fi>d ea byd yn amrywio. yn ol fel y byddai y goleuddydd yn hwy
nea yn fyrach. Pan fyddai y dydd a'r nos yr un hyd, y drydedd awr o'r dydd
fyddai naw o'r glocb yn y boieu.— Lcmbt.

* Gan.— C. D. Neu, trwy.— Y. D., A. B. U., a J. W.
^Gelwir bwy felly am eu bod yn caa i fyny yr hen drefniant, yn terfynu pob

darpanadau rhagbarolóawl, ac yn cyfansuddi goruchwyhaelh ddiweddaf teyrn-
as Dduw ar y ddaear. - D. BBOwrr.

« lë, ac ar fy ngweision, ac ar fy llawforwynion.— C. D. Gr., ar fy nghaeth»
weision, ac ar fy nghaethforwynion. - Y. D.
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"' Yr Ysbryd Glân yw yr unig allu cyfartaliadol gwirioneddol sydd yn mblith
dynion.— Lechlbb.

" Y mae gan oruchwyliaeth y Messiah ddwy agwedd, y caU yn cael ei nod-
weddu gan ras a thrut'aredd, a'r llall gan farn a cbosb. Mae adn. 17, 18. yn
sefyll ar y bendithion gogoneddus a dywelltid ar y rhai a gydijabyddant Grist

;

y uaae adn. 19, 2". mewn geiriau eglur yn mynegi am y goshedigaeth ofnadwy
sydd yn aros y rhai yn wirfoddol a'i ewrthodant ef. Yr oedd y Pentecost a'i

wyrth hynod tywalltiad arwyddocâol gras a gallu ar yr eglwys Gristionogol

forenol-yn gyöawniad rhamU o adn. 17, \S.,—priiphu'ydi)iinelh y fendith ; tra yr
oedd cwymp y ddinas, y trueni a'r dychryn annghjmharol oedd yn cydfyned â
gwarchaead Jerusalem, a thymhor olaf y rhyfel luddewig diweddaf ;i Rbufain,
a'i ganlyniad Uethol, yn gyfartal gj-flawníad rhuncl o adn. 19, 2u.,—prvphu-ydul'

iaeth y /elldilli.— SvKHCE.
' Cyn i ddydd yr Arglwydd dòyfod, y dydd mawr a hynod hwnw.- C. D.

AMDDIFFYNIAD AC EGLURHAD.

Tn yr adnodau blaenorol jr oeddym yn cael y Uiaws

mewn agwedd gynhyrfus yn ngwyneb amgylchiadau rhyf-

edd dydd y Pentecost. Tr oedd y rhan fwyaf yn synu, yn
rhyfeddu, ac yn ammheu beth a allasai y fath bethau fod;

tra yr oedd ereill yn dywedyd am y dysgyblion, mai llawn

o win melus oeddyiit. O dan yr amgylchiadau yma mae
Pedr yn sefyll gyda'r un ar ddeg, ac yn traddodi ei breg-

etb. Dywedasai yr Arglwydd lesu wrth Pedr, "A rbodd-

af i ti agoriadau teyrnas nefoedd." (Mat. xvi. 19.) Efe

oedd i agoryd y deyrnas o flaen y byd, i bwy bynag a gred-

ai ddyfod i mewn. Tn y bregetli hon y mae yn gwneyd
hyny. Dyma y bregeth gyntaf erioed a draddodwyd wedi
i deyrnas nefoedd ddyfod yn ei giym a'i chyflawnder. Ni
wyddom a oedd ereill o'r apostolion yn llefaru ar unwaith
â Phedr, barna rhai fod; pa fodd bynag, ymddengys mai
Pcdr oedd y prif lefarwr. Mae yn debyg niai efe oedd y
pregethwr goreu o'r deuddeg, ac mai hyny oedd un, os nad

y prif rcswm paham y gosodwyd ef i lefaru ar yr amgylch-
iad pwysig hwn.
Mae y bregcth yn cynnwys dwy ran, un yn eghiro am-

gylchiadau dydd y Pentecost, a'r Uall yn gosod ger bron j
bobl gymmeriad a hawliau yr Arglwydd lesu Grist. Cyn-
nwysa y testyn y rhan gynüif o'r bregetb, a chyuuwysa y
rhan gyntaf hon dri phcth :

—

I. Cyfarchiad Pedr i'w wrandawyr. (adn. 14.)

Tr oedd dyeithrwch Pedr i'w wrandawyr, yn nghyda
newydd-deb a hynodrwydd y pwnc ar ba un y llefarai, yu
gwneyd y cyfarchiad yma yn weddus a phriodoL

1. Mae yn gyfarchiad diofn. "A gyfododd ci leferydd."

Teimlai Pedr hydei- yn ci geiiadwri, credai yn ei gwirioncdd

a'i chyfaddasrwydd ar gyfcr y byd, fcl nad ocdd arno ar-
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swyd siarad i bawb ei glywed. Yr oedd wedi ei wisgo

â uertli o'r uchelder, yu ol addewid yr lesu, a llefarai

yn ddiofu. Yr oedd y gair cyntaf mor eglur a'r gair

diweddaf, llefarai y cwbl fel dyn didwyll a plieuderfyn-

oî.

2. Mae ei gyfarchiad yu syml. "O wr o luddewon, a

chwi oll sydd yn trigo yu Jerusalem." Nid oes yma ddim
jmddangosiad o'r hyu sydd yn ymylu ar weniaith: dim ond
cydnabyddiaeth syml, ddynol, o'r bobl y mae yn myned i

lefaru wrthyut.

3. Mae y cyfarchiad yn gyffredinol. "0 wr o luddew-
on, a chwi oU sydd yu tiigo yn Jerusalem." JNIae yr enw
"luddewon" wedi tarddu oddiwrth Judah. Mae yn debyg
iddo ddyfod i ymarferiad yn fuan ar ol ymrauiad Israel a

Jndah yn ddwy deyrnas, er gwahaniaethu pobl Judah oddi-

wrth bobl Israel. Cyfarfyddir â'r gair yu fynych ar ol y
caethiwed Babilonaidd, ac arferir ef mewn amseroedd diw-

eddarach am hiHogaeth Abraham yn gyffrediuoL Mae yn
debyg fod Pedr yn golygu wrth "Inddewon" y rhai oedd
jn byw yn Jerusalem a'i chyffiuiau; ac wrth y rhai oedd yn
"trigo yn Jerusalem," y rhai oedd wedi dyfod yno i'r wyL
Fe sylwir mai '' Judea" yw darlleniad y C. D. Y mae am
iddyut ddeall fod a fyuo ei genadwri â phell ac agos yn
ddiwahaniaeth.

4. Mae yn gyfarchiad sydd yn galw am sylw. "Bydded
hysbysol hyu i chwi, a clilust-ymwrandewch â'm geii'iau."

Mae Pedr yn rhoddi ar ddeall i'r bobl fod ganddo rywbeth
i'w ddywedyd wrthynt, ac nid yw yn petruso galw eu sylw
i wraudaw arno.

I[. Amddiffyniad Pedr i'w frodyr. (adn. 15.)

Ystyriai Pedr ei fod o bwys, yn mlaeuaf dim, iddo ef a'i

frodyr feddu cymmeriad gouestyn ngolwg eu gwrandawyr.
Ystyriai fod dyuion direol, a moesol isel, yn aunheilwng o

genadwri yr efengyl; a gwyddai na wraudewid ar y genad-
wri gyda thegwch os byddai yn y bobl ragfaru yn erbyn y
cenadon. Nid yw Pedr yn teimlo fod eisieu gwneyd un
esgusawd am eu bod yu wr aullythyrenog, ac o amgylch-
iadau cyffredin, oud yr oedd o bwys amddiffyn eu cymmer-
iad a'u gonestrwydd. Y mae dynion o ychydig iawn o
ddaioni eu hunain, yn hoffi cael dynion cywir i'w dysgu
mewn pethau crefyddol. Mae y teimlad hwn yn naturiol

ac yn iawn.
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1. Amcldiffjna Pedr ei bun a'i frodyr gjda hunanfedd-
iant a phwjll. "Nid yw j rhai hjn jn feddwoii, fel jr
ydych chwi jn tjbied." Nid oes jnia ddim braw, a chjn-
bwrf, a bjgwth jn djfod i'r golwg. Er mai peth lled

chwithig i deulu jr oruwchjstaíell oedd i neb ddwejd eu
bod jn feddwon, eto mae Pedr, jr hwn oedd wedi arfer bod
mor boethljd, ju gallu troi j cjhuddiad jn ol gjda phwjll,

a nerth mawreddog ac urddasol.

2. Noda Pedr reswm digonol i ddangos afresjmoldeb y
cjhuddiad a roddid jn eu herbjn, a boddlona ar hjnj.
"Oblegyd j drjdedd awr o'r djdd jw hi." Yr oedd hjn
tua naw o'r gloch jn j boreu. Yr oedd jr adeg hon yn
awr weddi jn mhlith jr luddewon. Yr oedd ganddjnt
dair awr weddi, j drjdedd, j chweched, a'r nawfed. Ys-
tjrient jn annghjfreithh\vvn i fwjta, llawer mwj i jfed
dim a fuasai jn meddwi, cjn j drjdedd awr o'r djdd, fel

mai peth hollol annghjffredin fuasai gweled neb ju feddw
yr adeg hòno. Nid yw Pedr yn dysgwjl i'w wrandawjr
i gjmmerjd ei air ef ar j pwnc, eithr rhjdd reswm dros y
peth a ddjwed. Ac wedi rhoddi un rheswm digonol, nid

yw yn gwneyd mwy o gjnhwrf jn nghjlch j pwnc. Ni
buasai dim haws na dangos pa un a oeddjnt fcddw neu
beidio, gan mai dwjn perthjnas â'r adeg hòno jr oedd y
cyhuddiad. Pe cyhuddasid hwy o fod yn fcddw wythnos
yn ol, buasai yr achos yn fwy dyrys, oblegyd nid yn
aml y methir a chytuno a ydyw dyn yn feddw yn awr
neu beidio. Eithr yr oedd gan Pedr waith mwy pwysig
na dilyn y mater yn y wedd hon, ar ol dwejd un rheswm
a ddjlasai fod jn ddigon ar j pwnc. Yn aml y rhai

mwyaf carpiog eu cymmeriadau fydd yn gwneyd mwyaf o

heljnt, pan roddir rhjw gjhuddiad jn eu herbjn.

III. Esboniad Pedr ar auigjlchiadau djdd j Pentecost

jn ngolcuni prophwjdoliaeth Joel. (adn. ÌG

—

21.)

Dengjs gciriad adn. Uî. nad oedd Joel ond cjfrwng
tro.sglwjddiad j brophwjdoliaeth. Ar jr un prjd nid

ydym i feddwl mai cyfrwng goddefol yn unig jdoedd, fel

y cafn sjdd jn trosglwjddo j dwfr; j meddwl jw fod y
brophwjdoliacth jn meddu tarddiad tu hwnt i'r prophwjd
a'i rhoddodd i'r bjd. Man Pedr jn djfjnn o Gjtieithiad

y LXX., gydag ychydig o wjriadau. Mae y frawddcg gyn-

taf o adn. 17. yn e.sboniad ar Jocl, jn hjtrach nag yu
ddyfyniad o huno. "A bydd ar ol hyny," medd Joel. "A
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bydd yn y dyddiau diweddaf," medd Pedr. Deugys Pedr
pa amser oedd Joel yn ei feddwl.

Cynnwysa y bropliwydoliaeth dri phetli:

—

1. Tywalltiad yr Ysbryd Glân. (adn. 17, 18.)

Cynnwysa yr adnodau hyn dri pheth o berthynas i

ddylanwadau yr Ysbryd Glân :

—

(I,) Eu cyflawnder. "Tywalltaf o'm Hysbryd." "Ty-
•waìltaf fy Ysbryd," yn ol Joel, fel pe buasai Daw yn myned
i roddi yr Ysbryd unwaith am byth i'r byd. Yma,
"tywalltaf o'm Hysbryd,"—rhoddaf gyfran helaeth o'i

ddylanwadau.

(2,) Eu cyffredinolrwydd. Pob cuawd,—meibion

—

merched—gwr ieuainc—henafgwyr— gweision—llawfor-

wynion. Dyma bob cenedl, pob rhyw, pob oed, pob
amgylchiadau. Nid oes neb tu allan i derfynau yr addewid.

(c5,) Eu heffeithiau. (adn. 17, 18.) Cyfeirir ni yn gyff-

rediu i edrych am gyflawniad o'r pethau hyn yn y merched
oedd gan Phylip yn prophwydo; yn y gweledigaethau a

gafodd Ananias, a Phedr, a Chornelius; yn mreuddwyd
Joseph pan y rhybuddiwyd ef i ffoi i'r Aipht, &c. Ond yr
oedd rhai o'r pethau yna wedi cymmeryd lle cyn tywaìltiad

yr Ysbryd, ac ymddengys i ni fod y fath engreifftiau yn
llawer rhy anaml ac anmhwrpasol fel cyflawniad o addewid
mor bwysig. Tybiwn nad ydym i edrych am y cyflawniad

mewn prophwydo, nac mewn gweledigaethau, nac mewn
breuddwydion yn llythyrenol. Trwy y pethau yna y byddai
yr Ysbryd yn gweithio yn nyddiau Joel, ac mae yr iaith

wedi ei dethol i osod allan ddylanwadau helaeth yr Ysbryd,
yn ol fel yr oedd pethau y pryd hwnw. Y gwirionedd
mawr a amcenir ddysgu yw, y byddai Ysbryd yr Arglwydd
yn cario dylanwad mawr yn y dyddiau diweddaf.

2. Dyfodiad dydd mawr ac eglur yr Arglwydd. (adn.

19, 20.) Mae yr adnodau hyn yn dwyn i'n cof yn naturiol

eiriau yr Arglwydd lesu pan yn rhagfynegi dinystr Caer-

salem. (Lnc xxi. 25—27.) Mae y fath debygolrwydd
rhwng y ddau ddarluniad fel nas gallwn lai na chredu eu
bod yn cyfeirio at yr un amgylchiadau. Barna llawer i'r

"rhyfeddodau yn y nef uchod, a'r arwyddion yn y ddaear
isod," gael eu cyflawni yn y pethau a gofnodir gan Joseph-

us, yr hanesydd luddewig. Dywed ef fod cleddyf tanllyd,

a chomed danllyd wedi bod yn weledig am flwyddyn uwch
ben y ddinas, fod goleuni wedi tywynu yn y deml yn y nos,
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fel yi' oedcl mcgys canol dydd, fod porth mawr y deml wedi

agor o hono ei hun, &c. Mae yn ddigon pos.sibl fod y
pethau yna mewn golwg gan yr Y.sbryd Glân, eto braidd

na feddyliem mai mwy cysson â'r olwg ëang a gymmer ys-

brydoliaeth yn gyffredin ar bethau, ydyw edrych ar yr

aduodau hyn fel i'hagfynegiad ffigyrol o'r cyfnewidiad,

gwladol a chrefyddol, oedd i ddyfod ar yr luddewon trwy
ddinystr eu dinas.

3. Diogelwch y rhai a alwent ar euw yr Arglwydd. (adn.

21.) Mae yn dra thebyg fod yn y geiriau hyn, yn y lle

cyntaf, gyfeiriad at y waredigaeth a gafodd y Cristionogion

ar adeg dinystr Jerusalem. Yr oedd yr Arglwydd lesu

wedi eu dysga i fifoi pan welent y ffieidd-dra annghyfan-

neddol; a dywedir i'r holl Gristionogion giHo o'r ddinas i

dref o'r enw Pella, cyn i'r dinystr gymraeryd lle.

Ond tra yn credu fod y brophwydoliaeth hon yn cyfeirio

jn gyntaf at ddydd y Pentecost, a diny.str Jerusalem, cred-

wn hefyd fod iddi ystyr ëangach, yr hwn sydd yn cymmer-
yd i mewn eglwys lesu Grist o ddydd y Pentecost hyd yr

amser y bydd y Gwaredwr yn dyfod yr ail waith. Fel y
mae y darluniad a rydd yr Arglwydd lesu yn yr Efengylau

o ddinystr Caersalem yn edrych yn mlaen hefyd at ddydd

y farn ddiweddaf, felly hefyd y mae yr aduodau hyn. Gell-

ir edrych ar y tymhor o ddydd y Pentecost hyd ddinystr

Jerusalem fel darlun o hanes y byd trwy yr oruchwyUaeth
Gristionogol. Y pryd hwnw, yr oedd yr Ysbryd wedi ei

roddi, yr oedd yr efengyl yn cael ei phregethu, yr oedd rhai

yn ei derbyu, ac eroill yn ei gwrthod. O'r diwedd dyma y
îarn yn dyfod, mae dysgyblion Mab Duw yn cael eu diog-

elu, a'r gelynion yn cael eu difetha. Rhywbeth tebyg, ar

raddeg fwy, yw hanes y byd i fod. Mae yr Ysbryd yn aros

yu y byd, mae ei cíFeithiau yn ganfyddadwy yn mhob gwir

gredadyn, mae yr efengyl yn cael ei chyhoeddi, mae rhai

yn ei dcrbyn, mae ereill yn ei dirmygu; ond mae rhyfedd-

odau i fod eto yn "y nef uchod, ac arwyddion yn y ddaear

isod, gwaed, a thân, a tharth mwg; yr haul a droir yn dyw-
yllwch, a'r lloer yn waed, cyn i ddydd mawr ac eglur yr

Arglwydd ddyfod." Ond yn nglianol y dinystr hwnw,
" l^wy bynag a alwo ar enw yr Arglwydd a fydd cadwedig."

Nid pwy bynag a alwo wedi i'r diiiystr ddyfod, ond pwy
bynag a alwo raewn pryd. Bydd rhai ynj galw y pryd

hwnw, ond bydd yn rhy ddiweddar.
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DARLITH X.
ACT. IT. 22—36.

22. Ha wjr Israel,' clywch y geiriau hyn : lesu o Na^areth, gwr
profedig gan Dduw yn eich plith chwi, trwy nerihoedd'- a rhyf'edd-

odau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef )'n eich canol
chwi, megys ag y gwyddoch chwithau:

23. Hwn, wedi ei roddi trwy derfynedig gynghor a rhagwybodaeth
Duw,-' a gymnaerasoch chwi, a thrwy ddwylaw anwii* a groeshoel-

iasoch, ac a laddasoch:

24. Yr hwn a gyfododd Duw, gan ryddhau gofidiau angeu:' canys-

nid oedd bossibl ei attal ef ganddo.
2ö. Canys Dafydd sydd yn dywedyd am dano, Rhagwelais yr

Arglwydd ger fy mron'' yn wastad; canys ar fy neheulaw y mae, fel

na'm hysgoger.

26. Am hyny y llawenychodd fy nghalon, ac y gorfoleddodd fy

nhafod;^ ie, a'm cnawd hefyd a orphwys^ mewn gobaith

:

27. Am na adewi fy enaid'-* yn uffern,'" ac na oddefi i'th Sant
weled llygredigaeth.^'

28. Gwnaethost yn hysbys i mi ffyrdd y bywyd:'- ti a'm cyflawni

o lawenydd â"th wynebpryd"
29. Ha wr frodyr, y mae yn rhydd'* i mi ddywedyd yn hyf wrth-

ych am y patriarch Dafydd, ei farw ef a'i gladdu, ac y mae ei feddrod
ef gyda ni hyd y dydd hwn.'^

30. Am hyny, ac efe yn brophwyd, yn gwybod dyngu o Dduw
iddo trwy I, Mai"' o fifrwyth ei Iwynau ef o ran y cnawd, y cyfodai

efe Grist i eistedd ar ei orseddfa ef

:

31. Ac efe yn rhagweled, a lefarodd am adgyfodiad Crist, na ad-
awyd ei enaid ef yn ufiern, ac nas gwelodd ei gnawd ef lygredigaeth.'''

32- Yr lesu hwn a gyfododd Duw i fyny; o'r hyn yr ydym ni oll'ä

yn dystion.

33. Am hyny,'^ wedi ei ddyrchafu ef trwy-" ddeheulaw Duw, ac

iddo dderbyn gan y Tad yr addewid o'r Ysbryd Glân, efe a dywallt-

odd y peth yma yr ydych chwi yr awr hon-' yn ei weled ac yn ei

glywed.
34. Oblegyd ni ddyrchafodd Dafydd i'r nefoedd: ond y mae efe

yn dywedyd ei hun, Yr Arglwydd a ddywedodd wrth fy Arglwydd,
Eistedd ar fy neheulaw,-'-

3ó. Hyd oni osodwyf dy elynion yn droedfainc i'th draed -'

36. Am hyny gwybydded hoU d Israel yn ddiogel, ddarfod i

Dduw wneuthur yn Arglwydd ac yn Grist, yr lesu hwn a groeshoel-

iasoch chwi.

NODIADAÜ à. D A. B L LE N I i. D A ü .

' Chwi wr Israel, clywch y geiriau hyn : lesu o Nazareth, gwr a arbrofwyd
gan Ddnw i chwi trwy weithredoedd nerthol, a rhyfeddodau, ac arwyddion, y
rhai a wnaeth Daw trwyddo ef yn eich canol chwi, megys ag y gwyddoch chwi
eich hunain.— C. D. J. W. bron yr un peth.

^Gr., trwy nerthoedd.— Y. D.
3 Nid yw Pedr yn golygn Ueihau eu heuogrwydd hwy, eithr sytnraud anhaws-

der o'u öbrdd i gredu y gallasai y Messiah gael ei roddi i farwolaeth. Yr oedd
yn Uinnell bwriad Dnw i y Crist fyned trwy ddyoddefiadau i ogoniant.

—

Lindsay.
* Trwy ddwylaw dynion diddeddf.—C. D. Nen, dynion heb y gyfraith.— Y. D,
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5 Wedi iddo ryddhau paDgfeydd angeu.— C. D. Wedi datod gloesion angeu.

—

J. "W. Y meddwl, mae yu ymddangos ydyw, fod marwolaeth yn cael ei olygu
yn gyflwr poenus, gan fod y corph yn cael ei fygwth á Uygredigaeth ; ac mewn
canlyniad fod y poenau hyn wedi eu rhyddtau pan y cyfodwyd y corph, ac y
gwaredwyd ef rhag Uygredigaeth—Lbchlbb.

<• Mi a welais yr Arglwydd bob araber o fiaen fy wyneb.— C. D. Mae " rhag-
•welais" yn golygu yn syml, " Mi a welais yr Arglwydd bob amser o fy mlaen."— Spbitcb.

" Hebraeg, " fy ngogoniant." Sylwa "Wordswortb fod aralleiriad y LXX. o
" fy ngogoLiiant" i " fy nhafod," yn cyd-daro yn rhagorol â gwaith dydd y Pen-
tecoBt, pan oedd tafodau yr apostolion, mewn modd mor hynod, yn dadgan gog-
oniant Duw.

" Drig. — C. D. Neu, dabernacla.— Y. D.
''" Ni adewi fy enaid i Hades," i aros yno fel ysbail gyfreithlawn.—D. Bbowit.
i^Hades- sefyllfa neu dngfa yr ysbryd yn ei gyflwr gwahanedig oddiwrth y

corph.
>i Am na adewi fy enaid yn Hadea, ac ni roddi chwaith dy Sant i weled Uyg-

redigaeth— C. D.
i^ Yr oedd " Hyrdd y bywyd " iddo ef (lesu Grist) yn golygu yr adgyfodiad a'r

esg.y ti iad . — Spence.
i^Ti a'm gwnei yn llawn o lawenydd â'th wynebpryd.— C. D. Neu, yn dy

bresennoldeb.— Y. D.
1' Frodyr. gallaf Udywedyd yn rhydd wrthych.—C. D.
i^ Yr oedd beddrod Tý Dafydd yn wrthddrych o hynodrwydd yn y Ddinas

Santaidd.— LcîiBT.
"Trwy I, mai o flrwyth ei Iwynau ef y gosodai efe un ar ei orseddfainc.— C.

D. Neu, y caffai u» eistedd.— Y. D.
1' Efe yn rhagweled hyn a lefarodd am adgyfodiad y Crist. na chafodd efe ei

adael yn Hadeí^, ac na chafodd ei gnawd ef weled llygredigaetb.— C. D.
i^Diau y cyfeiriai yma at yr "ugain a chant," ar y rhai yr oedd dawn yr

Ysbryd wedi disgyn, y rhai, er syndod y tyrfaoedd, oeddynt wedi bod yn Uefaru
yn yr amrj-wiol dafodau, a'r rhai oeddj-nt oU wedi gweled yr Arglwydd ar ol yr
adgyfodiad.- Spbnce.

•' Wedi ei ddyrchafu gan hyny trwy ddeheulaw Duw, ac wedi derbyn gan y
Tad.-C, t).

=í» Ar ddeheulaw Duw.— Y. D.
•ii " Yr awr hon " allan.— C. D.
22 Mae ein Harglwydd yn cyfeirio at yr un Ue fel prawf fod Dafydd yn cydnab-

od ei israddoldeb i'r Messiah. (Mat. xxii. 43— 45.) Mae y geiriau yn brophwyd-
oliaeth uniontryrchol am y Messiah. Gi.oag.

2'' Yroedd rhoddi y troed ar wddf gelyn gorchfygedig yn y byd Dwyreiniol yn
arwydd o fuddygohaeth Iwyr. (Cym. Jos. i.\. 24.) — Lumby.

DYRCHAFIAD Y MAB l'W AWDÜRDOD GYFRYNGOL.

Cynnwysa y geiriau liyn yr ail ran o brogetb Pedr dydd

y Penteeost, a gelìir dwcyd fod Pcdr wedi bod yn hapus

iawn, trwy fod y rhan ddiwcddaf o'i bi'cgcth yn Uawn mwy
nerthol a chyfoethog na'r rhan gyntaf. Cynnwysa yr adnodau
hyn hanes Duw yn dyrchafu ei Fab i'w ogoniant cyfryngol.

Petb dyddorol iawn ydyw hancsiacth. Mawr y mwynbad
a'r adeiladaeth a geir wrth fyfyrio hanes pci'sonau a chym-
deithasau; liancs gwledydd a darganfyddiadau. Ond nid yw
y pethau hyn ond gwalianol ranau y pciriant mawr, i ba un

y mac y Duwdod yn ysgogydd ac yn llywodracthwr. Ni
ddealHr athroniacth, ac ni welir gogoniant y grcadigactb, a

hancs y byd, hyd nes yr edrychir arnynt yn ou cys.sylltiad

â'u gilydd, ac yn eu cyssylltiad à Duw. Nid yw bancs pawb
a phob pcth, ond edrycb arnynt yn iawn, ond gwahanol
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ranau banes Duw. Golwg rhy gyfyngedig sydd gan ddyn
ar hanesiaeth i'w deall yn drwyadl. Mae y byd yn myned
yn mlaen yn raddol i gymmeryd golwg ëaugach ar bethau;

yn y byd a ddaw, bydd dyn mewn safle fwy manteisiol i

weled pethau fel y maent; er hyny, yr Hollwybodol fydd

yr uuig un, am byth, a fedr ddeall athroniaeth y cyfanfyd

yn gyüawn. Efe yn unig sydd mewn safle i allu gweled
hanesiaeth yn ei hyd a'i lled, yn ei dyfnder a'i huchder, ar

unwaith. Nid oes ond Duw ei hun a fedr amgyöred
ëangder a gogoniaut cynnyrchiou y priodoliaethau Dwyfol.

Mae hanes Duw yn dyrchafu ei Fab i'w awdurdod gyf-

ryngol y peth mwyaf gogoneddus y clybuwyd am dano
erioed. j\Ìae pob cam yn y symmudiadau yn üawn gogon-
iant a rhyfeddodau
Yn adn. 21. dywed Pedr, "A bydd pwy bynag a alwo ar

enw yr Arglwydd a fydd cadwedig." Gofyniad naturiol

yn ngwyneb y geiriau yna yw, Pwy yw yr Arglwydd
hwn? Yn y testyn mae Pedr yn rhoddi crynhodeb o'r

pethau sydd yn profi mai lesu o Nazareth ydyw, ac yn y
diwedd crynhoa y cyfan yn y geiriau nodedig, "Am hyny,

gwybydded holl d Israel yu ddiogel, wneuthur o Dduw
yn Arglwydd ac yn Grist, yr lesu hwn a groeshoeliasoch.

chwi." Credai yr luddewon fod "Duw wedi llefaru lawer

gwaith a llawer modd, gynt wrth y tadau trwy y proph-
wydi," am hyny mae Pedr yn gofalu rhoddi eglurder a
phwys ar y ffaith mai Duw oedd yn dyrchafu lesu o

ìíazareth i fod yn Arglwydd ac yu Grist.

Noda Pedr bump o bethau, y rhai a wnaeth y nefcedd
"wrth ddyrchafu yr lesu i'w awdurdod gyfryngol.

I. Dwyn tystiolaeth i'w gywii'deb fel cenad oddiwrth.

Dduw. (adn. 22.)

Geilw Pedr ein Harglwydd yma wrth yr enw a roddid
iddo yn gyff"redin gan yr luddewon, "lesu o Nazareth."
"Gwr profedig gan Dduw,"—gwr wedi ei bi'ofi gan Dduw
i fod y peth y profí'esai fod. Gwnaed hyny trwy "nerth-

oedd, a rhyfeddodau, ac arwyddion." Mae yma dri gair

am yr hyn a elwir mewn manau ereill yn wyrthiau. Fel
yr oedd y gwyrthiau uwch law gallu dyn i'w cyflawni, yr
oeddynt yn nerthoedd; fel yr oeddynt yn bethau annghyfP-

redin, yr oeddynt yn rhyfeddodau; ac fel yr oeddynt yn
dwyn perthynas â chymmeriad eu gwneuthurwr, yr oedd-
ynt yn arwyddion,—arwyddion fod Duw gydag ef . Mae
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amryw betliau yn y Beibl yn cael eu priodoH, weithiau i'r

Tad, ac weitbiau i'r Mab, ac felly gwyrthiau lesu Grist.

Uichon mai geiriau Mab Duw ei hunan yw yr esboniad
goreu a allwn gael ar hyn. " Ouid wyt ti yn credu fy mod
i yn y Tad, a'r Tad yuof finnau ? Y geiriau yr wyf fi yn
eu lleíaru wrthych, nid o honof fy hun yr wyf yn eu llef-

aru; ond y Tad yr hwn sydd yn aros ynof fi, efe sydd yn
gwneuthur y gweithredoedd. Credwch fi, fy mod i yn y
Tad, a'r Tad yncjf finnau: ac onide, credwch fi er mwyn y
gweithredoedd eu hunain." (loan xiv. 10, 11.) Yma pri-

odolir y gwyrthiau i'r Tad; yr agwedd hòno arnynt oedd
yu ateb oreu i'r amgylchiadau. Dywedir fod y gwyrthiau
"wedi eu gwneyd yn mhlith yr luddewon, ac apelir at eu
gwybodaeth bersonol o hyny.

II. Goddef i ddyn roddi yr lesu i farwolaeth yn ol rhag-
drefniadau y nefoedd. (adn. 23.)

Mor wrol ydyw Pedr, yr hwn unwaith a ofuai y llances!

GelHr darllen yr adnod hon, "Hwn a gymmerasoch chwi,
wedi ei draddodi yn ol terfynedig gynghor a rhagwybod-
aeth Duw, a thrwy ddwylaw rhai diddeddf a groeshoelias-

och ac a laddasoch." Yr luddewon oedd y rhai a gynllun-

ient pa fodd y lladdent yr lesu ; Judas oedd yr un a'i

traddododd iddynt; a'r Rhufeiniaid, rhai diddeddf, oedd y
rhai a gyflawnasant y weithred yn llythyrenol. Ond deng-
ys Pedr nad oedd hyn oll yn milwrio yn erbyn mai lesu o
Nazareth oedd y Messiah, oblegyd yr oedd y cyfan yn ol

"terfynedig gynghor a rhagwybodacth üuw." Yr oedd y
traddodi, a'r croeshoelio, a'r lladd, ar y llwybr ar hyd yr
hwn yr oedd lesu i esgyn i'w orsedd gyfryngol, yn ol ar-

faeth a rhagwybodaeth Duw. Er mai luddewon maleisus
yn cynllunio, a dysgybl aníFyddlawn yn bradychu, a Rhuf-
einiaid creulawn yn lladd, oedd y cyfan oedd yn y golwg,
eto yr oedd Duw o'r tu ccfn, fel nad oedd yn y cwbl ond
hanfodion dyrchafiad lesu i'r orsedd gyfryngol. Nid oedd
yr luddewon ronyn yn llai euog am eu bod wedi lladd y
Messiah trwy ereiU. Mae Pedr yn eu dal hwy yn gyfrifol

am y croeshoelio a'r lladd. Nid ocdd cynghor Duw ycb-
waith yn eífeithio dim ar eu rhyddid a'u cyfrifoldeb.

III. Cyfodi yr lesu oddiwrth y meirw. (adn. 24—32.)

Dyma y wyrth fawr oedd yu coroni yr hoU wyrthiau
ereill. Heb hon buasai y gwyrthiau blaenorol yn bennod
anesboniadwy byth. Ni buasai modd protì fod lesu wedi
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