


P^/VtA (





Digitized by the internet Arclnive

in 2011 with funding from

Corporation of the Presiding Bishop, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

http://www.archive.org/detaiis/pabethywmormoniaOOjone



(//^€^^eyr?.U4^ ,UJ

t^^^t̂e^^/t u^Ai^z-r^̂ ^

V A-/^

U7^^-Hf: d&n'^iit

^ Z/^fT^





Vk BETH YW "MORMONIAETHr

Prawf yr hoi! ddarlithio, y pregethu, v cyhoedJi, a'r dadwrdd

a Miia ei gwithwynebwyr, ynghyd a'r mawr sel a ddwg ei

phleidwTi" i'w hegluro, fod ' Mormoniaeth," nid yn unig yn

bwysig a dyddorol, ond prawf hefyd yr anghen sydd am iawn

ddealltwriaeth o pa beth y* hi. Pwy a ateb y cwestiwn gywir-

af? Os ei gwrthwynebvryr, paham nad gwrthwynebwyr pob

plaid a chyfunJrefn arall yw yr addasaf i'u djsgu pa hetliau a

gredant? Os pregethwyr y Bedydd's^yr yw y rhai addasaf i

bregethu Mormoniaeth, yna y Mornioniaid j-w y rhai goreu i

bregethu B.jdyddiaeth ,—yr Independiaid a ddyvedant gywiraf

pa beth yw Calfiniaeth;— yr Undodiaid a ddylid gredu yn pre-

gethu Trindodiaeth ; a dylid myned i gapeli y Pabyddion er

iawn ddeall pa beth yw gv^-ir ddaiiaJau Sectyddiaeth, &c. Et*o

mwy rliesymol yw credu ei phregetbwyr ei hunjTj «»i hegluro

fel y rhesymol gredir am bob peth ara!) ond am " FGraioniaeth."

Mae yr awdwr wedi manwl ymcUvriJio iddi am dros ddwsin

o flwyddi, a chael gweil mantei«ioa i'w hiawa ddenU hi nag yw
un dyn arall o blith y geoedl hon, ac vedi profl i foddlor.rwydd

luiloedd o'i hufyddioji na fedd aracan amgen ni rhoddi tenon

ddarluniad o'i hegwyddorion hi, y rhai ydynt M. y canlyn i

adechreu, sef :

—

I, Nao ot>s end un efengyl neu gyfundrefn wirioneddol wedi

i2i dadguddio yn mhlith dy!ii<:)0, drwy yr hsn y gellir cymmodi
pediadur a Duw, si eanteiddio, a'i ddarparn f gael rhan yn y
*• mabwyeiad, sef prynedigaetky oorff,'"—i gftcl aswynhau cym-
deithas y rliai cyntaf aaedig, a'r bell saint vred'i eo perfiTefthio,

pan y byddant yu teymasa gyd&'a Harglwydd (^rosfil o filyn-

yddoedd, ac wedi hyny i gael prresv\'yik) yn flragywyddol yn
mhres<?iiooMeb yr 3wn sydd yn dan yaol, a* yn liosgfrydd tra-

gywyddoi ibob petk anralierffaith. Fad y gyfjTidrefn hon yn

berffaith. fel ei Hawdurr, wedi ei cbyRlIunio yn y cynghor

dwyfol cyn bod y byd, ei bod fei yr Awdva* o heni yn anghyf-

neycidiol yn ei hoU ranaa a'i byago^riadati, yn dwyn jt un
ffrwythau, neu yn at«b y cyfryw ddybetiion yn mliob oes o'f

byd, yn y rhai y mae wedi bod ac yn bod.

II. Fod yr un gyfundrefu berffaith hon wedi cael ei hamlygu
gan y Creawdwr daionus a Thad yr hil ddynol i'w blant yn f
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declireuad, ganddo Ef ei hun, gaa ei ang3'Iion anfonedig. trvy

welediiiaethati, ysbryd y brophwydoliaeth, a dadgudiliadau

mewn Rawer dull a modd.

III. Fod yr un gyfundrefu berfFaith hon wedi cael ei llygru

a'i chyfuewid gan ddynion, mewn llawer oes o'r byd i'r ftith

eithafion, nes yr cedd yu anghenrheidiol iV hawdwr, sef Cre-

awdwr a Chynnaliwr y byd a'i breswylyddion ei hadferyd yn

ol, drwy offerynau megys ag y sefydlwyd hi at y cyntaf.

IV. Fed y gyfyndrefn berffaith bono a sefydlwyd gan Grist

wedi cael ei chyfnewid a'i dirywio gan ddynion i'r fatb raddau,

er's cannoedd oflynyddau, fel nad oedd i'w cbael yn ei grym, ei

piuirdeb. a'i gogoniant hanfo;lol mwyach yn mhlith dynion ; a •

dyma 3'r achos o'r holl wahanol bleidiau a sectau sydd yn gor-

lenwi y byd, aef o herwydd fod dynion yn ceisio dyfod hyd i'r

gyfundrefn bono yn ol, ac wedi metlm gwnant rai eu hnnain-

nior debyg iddi ag j gallant, a rlioddant yr enw o " Gristionog-

aeth" arnynt, gan '" wadn ei grym" hanfodol hi, fel y dywed y
prophwydoliaethau y gwnelent yn y " dyddiau diweddaf."

V. Fod yr un gyfundrefn berffaith bono wedi cael ei hadfer-

yfl yn ol i'r ddaear, a'i sefydlu yn yr oes hon yn yr un dull a

thrwy y cyffelyb offerynan ag yn mhob goruchwyliaeth flaen-

orol; sef trwy lais Duw y nefoedd, trwy wejnidogaeth angyl-

aidd, gweledigaethau, a dadgudJiadau oddiwrth yr Ar^flwydd.

Y mae hoa yn oruchwyJiazfk newydd, nid cyfiindrcfn newydd, ond

adferiad hoUol o'r gyfundrefn gijntffig, sef yr hon a bwrcaswyd

yn y cynghor tragywyddol, a aefydlwyd gan y patriarchiaid, y
prophwydi. gan Grist, a'r apostolion. ac yn y tro diireddaf

hwn, sef yr '• unfed aver ar ddeg," gan angel o'r nef er dwyn i

mewn "ogoniant y dydd diweddaf." '> cyflawnder y Cenedl-

oedd," " adferiad Judah," a " gwediiiUion Israel," ie, fel y delo

"yr amseroedd adferiad pob petli" a lefarodd Duw trwy enauei

santaidd brophwydi erioed; er darparu y ffordd i ail ddyfodiad

y Messia i deyrnasu yn fuddugoliaetlius ar ei holl elynion

mewn gogoniant am SI flynyddau. Dyna ran o ii/r '• For-

inoniaeth."

Yn nesaf, dangoswn yr egwyddorion cyntaf yn nghyflawnder

yr efengyl dragywyddol yn yr oes hon, fel yn mhob oes flaenor-

ol, y rhai ydynt fel y canlyn :

—



1. Y rhaid i bob un greJu yn lesu Grist, fel digonol Wared-'

'\t'v, croeshoeliedig ac adgyfodedig.

2. Edifarhau am ei hoU bechodau a'u gadael, gan rodio'

bywyd newydd, gvrneuthur cyfia^vnder a phob dyn, a gwasan-

aethu Duw.

S. Cymmeryd ei fedyddio, sef ei gladdu mewn dwfr. a hyny

gan un o weision anfonedig Duw, yn enw lesu Grist, er

rmiddevmit pechodau. Gwel Act. ii, 38. a xxii, !6; 1 Pedr iii,

21, &c.

4. I>erbyn yr Ysbryd Glan. trwy arddo<liad dwylsw henur-

laid eglwys lesu Grist, Saint y Dyddiau [Mveddaf. Gwel Actau

viii, 17, 18, 20, a xix. 6; 1 Tim. iv, 14; 2 Tim. i, 6 ; Heb vi, 1, 2.

5. Credn yn. a gweddio am gael mwynliau y doniau ysbrydol,

a'r bendithioD daionus, a fwynheid gan y rhai a ufyddhaent i'r

gyfundrefn nefolaidd b.on yn y cyn oesoedd ; megys ymadrodd

doethineb — ymadrodd gwybodaeth — fFydd wyrtbiol—dawn

iachau, a derbyn iechyd, trwy eneinnio ag olew cyssegredig yn

enw yr Arglwydd, gweddi y ffydd, ac arddodiad dwylaw. G\^
lago V, 14, 15; Marc x\'i. 18. Hefyd, ymdrechu cael dawn y
brophwydoliaeth, gwahaniaeth ysbrydoedd, llefaru a thafodau

dyeithr, cyfieithu yr unrhyw, cael dadguddiadau oddiwrth

Dduw. gweinidogaeth angylaidd, cymdeithas ysbrydoedd dai-

onus o'r byd tragywyddol mewn gAveledigaetbau, &c., a phob

bendithion ereill sydd yn addawedig yn yr j-sgrythyrau i blant

Duw. Gwel 1 Cor. xii. a xiv, 1, 5, 18, 39; Act. ii, 39; Marc

xvi, 17, 18; Eph. iv, 11—14.

G. Dylai pob un a broffesa y gyfundrefn hon, f.yw yn sant-

iiidd a chyfiawn, gan v.eddio a phob rhyw weddi, megys y
rhoddo yr Ysbryd iddynt ymadrodd

;
gwneyd daioni i bawb yn

enwedig i deulu y ffydd; gweddio dros y rhai a wnel niwed

iddynt ac a'u herlidiant; ymddidoli oddiwrth yr boll Babel-

ffurfiau, a phob ffurf o athrawineth afiachus, gan gofio fod y
cyfryw yn Uygru moesau da; "Deuwch allan o Babilon, na

fyddwch gyfranog o'i phechodau rhag i cliwi dderbyn o'i phliiau."

- r>at. xviii, 4.

Ac yn olaf.—Dylai y rhai a ddeuant i mown i rWymyn y cyf-

animod newydd hwn, a chyliawntier yr efengyl wylio a

gweddio, fel nad elont i brofedigaeth ond bod yn barod, gan

ddysgwyl am ddyfodiad Mab y Dyn ; canys efe a ddaw yn ddi-



syru'vth a diatregarblaaty tywyllvch, pan ddywedatit, " Hedd-

well, heidyveh ;" pan y byddant hwy, weii yr hoU u-ybyddi.j, fel

jT oedd yn nyddiaw. Noah, }'o bwyta ac yn yfed, yn prxoSx a

rliai i briodas. a bwrwy dydd drwg yn mhell eddiwrthynt ; si-ra

lij^rny, yn yr awr ni tliybiant y daw Mab y Dyn.

Dymii ydyw y darluniad cywir o'r gyfundrefn cfenrgylaidd

yn ol yr ysgrytbyrau, ac fel y mae gan Saint ? Dyddbu

Diweddaf, a pbob petb a'r'sydd yn groes i hya o'r drws y mae,

ac nid Morraoniaetb yw pe haerai hoU bregethwyr sectyddol y

bj^d niai e; ac os daw neb fttocb. gan broffesu bod yn creision i

DduAv, heb ddwyn yr athrawiaeth lion— ie. " pe bni angel o'r

lief yn efengyln i cbwi yn amgen na'r p.'tliau hyr., byddod an-

athema." Fel } dywed loan y dywedwn ninnau—" Od oes neb

yn dyfod atoeh hc heb ddwyn y ddysgeidiaeth hon na d(fep-

Ijytuwoh ef i dy, ac na ddywedwch Duw yn rliwydd wrtlx);

i;an^s yr hwn sydd yn dywedyd Duw yn rhwydd wrtho sydd

gy€ranog o'i weithredoedd drwg ef." Mynych y c^'hudtlir

y Saint o bregetbu efengyl n^wydd, gan dafla yr ys-

grytbyrau hyn i'n gWynebaa, le, gan rai mor euog a'Dafydd

gynt, pan roddes y ddedfryd arno ei bun; ac nid addasadi

i Natb;n\ ddweyd wrtho ef, "Tydi yw y gwr," nag a {yddai i

ainnun diweyd jt an peth wrth y cyhuddwyr hyn. A'r oeb ft

gymmero y drafferth o gyniham ein pniffes a'r ysgrytbyraa a

wdant yn eglnr mai camgybnddiad lioUol yw liyny, eithr raai

y gyfundrefn dragyvvyddol sydd geiiyra ni -raai ein cyhnddwyr

sydd yn pregethu efengyl?.u newyddion, pe b;ient efengyktu

hefyd. Gymro mwyn, paid a'u coelio, eithr chwilia drosot dy

hun ; canys gwell gan rai o'r cyfryw dy weled ti yn colli dy

enaid, na gweled gobaith eu helw en hunain yn palla ; etc yna,

gwaeddant yn grocb, " Ymaith a'r Iwbl hyn," y maent yn

dweyd yn erbyn ein "duwies fawr," yr bon y mae ein tadau

wedi bod yn addoli. Eithr meddwn ni, yr hwn sydd ganddo

lygaid darller.ed ein Uyfra'i—yr hwn sydd ganddo glnst gvvran-

dawed ein cenadwri. canys dwrfol yw, a'n tystiolaeth sydd wir-

ionedd safadwy. Dynia yw MormoniaethI

Ebe eich cyfaill geirwir,

D. JONES.

ARtlkAFFMYD A CHYHOBDDWYD GAN D. JONES, ABERTAWr,













:x^e%^e:>^^e%^>6'^.%^5t;c^:


