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1. Diwrnodau Sanctaidd vs Gwyliau Poblogaidd 

O'r grwpiau niferus sy'n arddel Cristnogaeth, mae bron pob arsylwi rhai gwyliau neu Diwrnodau 
Sanctaidd. 

Os byddwch yn arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu wyliau demonic? 

Mae'n ymddangos fel gwestiwn hawdd gydag ateb hawdd. Ac ar gyfer y rhai sy'n barod i gredu y Beibl, 
yn hytrach na nifer o torfeydd, y mae. 

Ble wnaeth y Dyddiau Sanctaidd a gwyliau yn dod? A ydynt yn dod o'r Beibl neu a ydynt yn gysylltiedig 
â sylwadau paganaidd / demonic traddodiadol? 

Os ydych yn credu eich bod yn Gristion, ydych chi wir yn gwybod pa ddiwrnodau, os o gwbl, dylech 
gadw a pham? 

Mae'r llyfr byr yn canolbwyntio ar y Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd blynyddol ac yn cynnwys gwybodaeth 
am rai o'r gwyliau blynyddol y mae eraill yn arsylwi. 

Mae'r word gwyliau 

Yn ôl geiriadur Webster, daeth y gwyliau byd yn wreiddiol o Hen Saesneg hāligdæg. Er gwaethaf yr hyn 
y mae pobl yn ymddangos yn awr i feddwl, nid y term yn ei olygu mewn gwirionedd amser o'r gwaith i 
gael gwyliau vacation- golygu dydd sanctaidd. 

Wrth gwrs, nid yw bwriadwyd pawb 'wyliau' fel diwrnodau sanctaidd crefyddol. Ni ystyriwyd gwyliau 
cenedlaethol o reidrwydd i fod yn grefyddol, a hyd yn oed Iesu yn ôl pob golwg welwyd un neu fwy o'r 
rheiny (Ioan 10: 22-23). 

Cyn belled ag Iesu yn mynd, mae'r Beibl yn cofnodi benodol bod Nododd Diwrnodau Beiblaidd 
Sanctaidd a gwyliau fel Gŵyl y Bara Croyw (Luc 2: 41-42; 22: 7-19), Gŵyl y Pebyll (Ioan 7: 10-26), a 
Diwrnod Mawr Olaf (Ioan 7: 37-38; 8: 2). Mae'r pwyntiau Testament Newydd i apostolion Iesu cadw 
Pasg (1 Corinthiaid 5: 7), mae'r Dyddiau y Bara Croyw (Actau 20: 6; 1 Corinthiaid 5: 8), Pentecost 
(Actau 2: 1-14), Trumpets a Pebyll ( cf. Lefiticus 23: 24,33-37; Actau 18:21; 21: 18-24; 28:17), ac mae'r 
Dydd y Cymod (Actau 27: 9). 

Mae'r Beibl byth yn dangos bod Iesu na'r apostolion a welwyd gwyliau crefyddol fel y rhai fod y 
Rhufeiniaid paganaidd arsylwyd. Eto i gyd, mae llawer sy'n hawlio Cristnogaeth fel eu crefydd arsylwi 
fersiynau o wyliau crefyddol sy'n dod o ffynonellau y tu allan i'r Beibl. 

Dylid eu cadw? 

Mae'r prophesies Beibl y bydd yr amser yn dod pan fydd pobl o bob cenedl yn cadw Dyddiau Sanctaidd 
Duw neu yn ddarostyngedig i sychder a plâu (Sechareia 14: 16-19). Gan fod hynny'n wir, ni ddylech 
ystyried a dylech wneud hynny yn awr? 

Darllenwch y llyfr hwn yn ei gyfanrwydd o leiaf ddwywaith. Mae rhai gwrthwynebiadau y mae rhai wedi 
codi am yr hyn y mae'r sioeau Beibl yn cael sylw ynddi. Gobeithio y bydd A dwbl-ddarllen ateb y 
cwestiynau mwy difrifol a allai fod gennych. 

Os gwelwch yn dda ceisiwch astudio'r pwnc hwn gyda meddwl wirioneddol agored. Mae'n naturiol i holl 
bobl, os nad ydym ar ein gwyliadwriaeth yn ei erbyn, i edrych ar unrhyw gyflwyniad o'r rhain Dyddiau 
Sanctaidd blynyddol mewn ysbryd o ragfarn. Mae'r Beibl yn dysgu bod "Yr hwn sydd yn ateb yn fater 



cyn iddo glywed ei, mae'n ffolineb a chywilydd iddo" (Diarhebion 18:13), felly fod fel y Bereans hen i 
weld a yw pethau hyn yma mor (Actau 17:10 -11). 

Gadewch inni, felly, yn y cyflwyniad yn barod i Dduw a'i ewyllys, gyda chalonnau esgor rhydd o ragfarn, 
gyda meddwl agored dymuno gwirionedd yn fwy na ein ffordd ein hunain, crynu cyn y Gair sanctaidd a 
sanctaidd Duw (Eseia 66: 2), gofyn i Dduw wylaidd gyfer cyfeiriad ei Ysbryd Glân. Ac yn yr agwedd 
weddigar, submissive, yn barod, ac eto yn ofalus ac yn wyliadwrus, yn astudio y mater hwn - profi pob 
peth (cf. 1 Thesaloniaid 5:21 KJV / DRB). 

Gwyliau Duw a Diwrnodau Sanctaidd 

Oeddech chi'n gwybod bod gwyliau Duw yn cael eu rhestru yn y Beibl? Er y dylai hyn fod yn synnwyr 
cyffredin, nid yw llawer yn sylweddoli bod hyn yn wir, nac ble i ddod o hyd iddynt yn ysgrythur. 

Ar ben hynny, un mater gyda nhw yw eu bod yn seiliedig ar galendr wahanol na'r rhan fwyaf o bobl 
bellach yn defnyddio. calendr Duw yn y bôn yn un lleuad-solar. Er mwyn eich helpu i ddeall amseriad 
Dyddiau Sanctaidd Duw yn well, edrychwch ar y siart cymhariaeth canlynol y calendr Beiblaidd a'r 
calendr Rhufeinig (Gregoraidd) (nad ydynt yn disgyn ar yr un diwrnod calendr Rhufeinig bob blwyddyn): 

(A calendr Rhufeinig modern gyda Diwrnodau Sanctaidd yn cael ei ddangos ar ddiwedd y llyfryn hwn.) 

 

Rhif             Mis  Hyd    Cyfwerth Sifil 

Abib/Nisan  1  30 diwrnod   Mawrth - Ebrill 

Ziv/Iyar   2 29 diwrnod   Ebrill - Mai 

Sivan/Siwan  3  30 diwrnod   Mai - Mehefin 

Tammuz  4  29 diwrnod   Mehefin - Gorffennaf 

Av/Ab   5  30 diwrnod   Gorffennaf - Awst 

Elul   6  29 diwrnod   Awst - Medi 

Ethanim/Tishri 7  30 diwrnod   Medi - Hydref 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 diwrnod  Hydref - Tachwedd 

Kislev   9  30 or 29 diwrnod  Tachwedd - Rhagfyr 

Tevet   10  29 diwrnod   Rhagfyr - Ionawr 

Shevat   11  30 diwrnod   Ionawr - Chwefror 

Adar   12  30 diwrnod   Chwefror - Mawrth 

(Hefyd yn 'blynyddoedd naid' Beiblaidd mae fis arall o'r enw Adar 2)  

 



Cyn belled ag y Dyddiau Sanctaidd Duw, gadewch i ni ddechrau cyntaf gyda cyfeiriad yn Llyfr Genesis, 
gan ddangos yn Brotestant a chyfieithiad Catholig: 

14 Yna dywedodd Duw, "Bydded goleuadau yn yr awyr i wahanu'r dydd oddi wrth y nos. 
Byddant yn arwyddion a fydd yn dynnu sylw at wyliau crefyddol, dyddiau, a blynyddoedd. 
(Genesis 1:14, Word Cyfieithu Duw, GWT) 

Dywedodd 14 Duw, 'Bydded goleuadau yn y gladdgell o nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y 
nos, ac yn gadael iddynt nodi gwyliau, dyddiau a'r blynyddoedd. (Genesis 1:14, New Jerusalem 
Beibl, NJB) 

Mae'r gair Hebraeg mowed 'yn y pennill 14 yn cyfeirio at gŵyl grefyddol. 

Oeddech chi'n gwybod bod y Beibl yn siarad am fodolaeth o wyliau crefyddol yn ei llyfr cyntaf 
iawn? Llyfr y Salmau hefyd yn cadarnhau hyn yn y bôn pam wnaeth Duw y lleuad: 

19 Fe wnaeth y lleuad i nodi gwyliau (Salm 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

A yw hyn yn rhywbeth yr ydych wedi clywed o'r blaen? 

Beth yw'r gwyliau crefyddol bod y "goleuadau yn yr awyr" Duw mewn sefyllfa nad oedd i nodi? 

Wel, mae yna un lle yn y Beibl lle mae'r holl Dyddiau Sanctaidd (mowed ') wedi eu rhestru a rhai 
goleuadau yn cael eu crybwyll. 

Mae mewn rhan o'r Beibl fod llawer o awydd i edrych dros, neu i'r casgliad wedi cael ei wneud i ffwrdd 
yn ei gyfanrwydd. Mae'r canlynol yn cael ei ddangos gan y Americanaidd Beibl Newydd (NAB), 
cyfieithiad Gatholig Rufeinig (y NAB yn cael ei ddefnyddio isod fel y rhan fwyaf o Brotestaniaid yn 
dilyn Eglwys Rufain ynghylch llawer o'r diwrnodau y maent yn ei wneud ac nid ydynt yn arsylwi, er 
gwaethaf yr hyn yn datgan Ysgrythur): 

2 ... Y canlynol yw'r gwyliau yr ARGLWYDD, a byddwch yn datgan dyddiau sanctaidd. Mae'r 
rhain yn fy gwyliau: 
3 Am chwe diwrnod y gall gwaith gael ei wneud; ond y mae'r seithfed dydd yn Saboth o orffwys 
llwyr, diwrnod sanctaidd datgan; yr wyt i wneud dim gwaith. Mae'n Saboth yr ARGLWYDD ble 
bynnag yr ydych yn trigo. 
4 Mae'r rhain yn y gwyliau yr ARGLWYDD, diwrnodau sanctaidd y mae'n rhaid i chi ddatgan ar 
eu hamser priodol. 5 Mae Pasg yr ARGLWYDD yn disgyn ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis 
cyntaf, ar y cyfnos gyda'r hwyr. 6 Ar y pymthegfed dydd o'r mis hwn yn wledd yr ARGLWYDD 
y Bara Croyw. Am saith diwrnod yr wyt i fwyta bara croyw. 7 Ar y cyntaf o y dyddiau hyn, bydd 
yn rhaid i chi ddiwrnod sanctaidd datgan; yr wyt i wneud dim gwaith trwm. (Lefiticus 23: 2-7, 
NAB) 
15 Gan ddechrau gyda'r diwrnod ar ôl y Saboth, y diwrnod y byddwch yn dod â'r ysgub ar gyfer 
drychiad, bydd ydych yn cyfrif saith wythnos lawn; 16 Rhaid i chi gyfrif at y diwrnod ar ôl y 
seithfed wythnos, hanner cant o ddiwrnodau. (Lefiticus 23: 15-16, NAB) 



24 ... Ar y dydd cyntaf o'r seithfed mis, byddwch yn cael gorffwys Saboth, gyda ffrwydradau 
utgorn fel atgof, diwrnod sanctaidd datgan; (Lefiticus 23:24, NAB) 

Dywedodd 26 Yr ARGLWYDD wrth Moses: 27 Yn awr y degfed dydd o'r seithfed mis yw Dydd y 
Cymod. Bydd rhaid i chi ddiwrnod sanctaidd ddatgan. Byddwch yn ostyngedig eich hunain ac yn 
cynnig offrwm i'r ARGLWYDD. 28 Ar y diwrnod hwn ni fyddwch yn gwneud unrhyw waith, 
oherwydd ei fod yn Ddydd y Cymod, pan wneir cymod drosoch gerbron yr ARGLWYDD, eich 
Duw. Bydd 29 Mae'r rhai nad ydynt yn ymostyngant ar y diwrnod hwn yn cael ei dorri i ffwrdd 
oddi wrth y bobl. 30 Os bydd unrhyw un yn gwneud unrhyw waith ar y diwrnod hwn, byddaf yn 
symud y person hwnnw o ganol y bobl. 31 Rhaid i chi wneud dim gwaith; mae hyn yn ddeddf 
dragwyddol trwy eich cenedlaethau lle bynnag y byddwch yn trigo;32 mae'n Saboth o orffwys 
llwyr i chi. Byddwch yn ostyngedig eich hunain. Gan ddechrau ar noson y nawfed o'r mis, bydd 
byddwch yn cadw eich Saboth o nos i nos. 

33 Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses: 34 Dywedwch wrth y Israeliaid: Ar y pymthegfed 
dydd o'r seithfed mis hwn yn wledd i'r ARGLWYDD o Booths, a fydd yn parhau am saith 
diwrnod. 35 Ar y diwrnod cyntaf, yn ddiwrnod sanctaidd ddatgan, rhaid i chi wneud unrhyw waith 
trwm. 36 Am saith diwrnod yr wyt i gynnig offrwm i'r ARGLWYDD, ac ar yr wythfed dydd, 
byddwch yn cael diwrnod sanctaidd ddatgan. Byddwch yn cynnig offrwm i'r 
ARGLWYDD. Mae'n cau ŵyl. Byddwch yn gwneud unrhyw waith trwm. 

37 Mae'r rhain, felly, yw y gwyliau yr ARGLWYDD ... (Lefiticus 23: 26-37, NAB) 

Mae'r Beibl yn glir yn rhestru gwyliau Duw a Diwrnodau Sanctaidd Duw. Eto i gyd, nid yw'r rhan fwyaf 
o bobl sy'n honni eu bod yn Gristion yn wirioneddol cadw'r Dyddiau Sanctaidd fod Duw gorchmynion. 

Noder: Diwrnod llawn yn y Beibl yn rhedeg o'r machlud-i-machlud (Genesis 1: 5; Lefiticus 23:32; 
Deuteronomium 16: 6; 23:11; Joshua 8: 9; Marc 01:32), nid o hanner nos i hanner nos fel diwrnodau yn 
cael eu cyfrif heddiw. Hefyd yn nodi, er bod agweddau ar defodau sy'n gysylltiedig â'r Diwrnodau 
Sanctaidd yn yr Hen Destament sydd wedi'u newid i Gristnogion fod y Testament Newydd yn helpu i 
wneud clear- ee Mathew 26:18, 26-30; Hebreaid 10: 1-14 - y realiti yw bod y dyddiau hyn a gwyliau yn 
dal i fodoli ac yn cael eu cadw gan y Cristnogion cynnar, gan gynnwys rhai Cenhedlig. 

Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn cadw yr un dyddiau sanctaidd Beiblaidd fod Iesu, ei ddisgyblion, ac 
mae eu dilynwyr ffyddlon cadw, gan gynnwys arweinwyr Cenhedlig Cristnogol fel Polycarp o 
Smyrna. Rydym yn eu cadw yn y modd y Cristnogion cynnar ac yn ddiweddarach eu cadw. Mae hyn yn 
wahanol mewn ffyrdd penodol o'r un diwrnod sylfaenol y mae'r Iddewon yn cadw, gan nad oedd yr 
Iddewon yn derbyn y ddysgeidiaeth y Testament Newydd ar yr hyn i gyd y dyddiau hyn yn ei olygu, neu 
sut y maent yn cael eu cadw gan Gristnogion. 

Mae llawer o Gristnogion sy'n arsylwi gwyliau Duw yn sylweddoli bod y Dyddiau 
Sanctaidd Beiblaidd pwyntio tuag at y cyntaf a'r ail ddyfodiad Iesu yn ogystal â helpu i gynllunio lun 
Duw iachawdwriaeth. 

2. y Pasg: Is It Only Amdanom Marwolaeth Crist? 

A ddylai Cristnogion gadw'r Pasg? 

Gan fod llawer yn gwybod, meibion Israel a dywedwyd wrthym yn benodol i arsylwi ar y Pasg Iddewig 
yn Llyfr Exodus. Cymerodd Teuluoedd oen, yn ddi-nam (Exodus 12: 5), yn lle'r aberth (Exodus 12: 3-



4). Roedd y cig oen ei haberthu ar y pedwerydd ar ddeg ar cyfnos (Exodus 12: 6) a rhai o'i waed ei osod 
ar ddrws cartref y teulu (Exodus 12: 7). 

Nid yw'r rhai a gymerodd y camau yn cael eu 'pasio dros' o farwolaeth Dduw cyfarwyddo, tra yr Eifftiaid 
nad oedd yn gwneud hyn oedd (Exodus 12: 28-30). 

Gan fod llawer yn sylweddoli, Iesu cadw Pasg bob blwyddyn (Exodus 13:10) o adeg ei ieuenctid (Luc 2: 
41-42) a thrwy gydol ei bywyd cyfan (Luc 22:15). 

Pasg Gwelwyd ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis o'r mis cyntaf (Lefiticus 23: 5; a elwir Abib yn 
Deuteronomium 16: 1 neu Nisan yn Esther 3: 7). Mae'n digwydd yn ystod tymor y Gwanwyn y flwyddyn. 

Er bod Iesu newid sawl arferion sy'n gysylltiedig ag ef (Luc 22: 19-22; Ioan 13: 1-17), hefyd yn dweud 
wrth ein Gwaredwr ei ddisgyblion i'w gadw (Luc 22: 7-13). Hefyd mae'r Testament Newydd yn glir, bod 
oherwydd Iesu aberth, gan ladd defaid a rhoi gwaed ar byst (Exodus 12: 6-7) Nid oes angen anymore 
(cymharer Hebreaid 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Mae'r Apostol Paul a addysgir yn benodol bod Cristnogion yn cadw Pasg yn unol â chyfarwyddiadau'r 
Iesu (1 Corinthiaid 5: 7-8; 11: 23-26). 

Mae'r Beibl yn dysgu bod Iesu "ei foreordained cyn seiliad y byd" (1 Pedr 1:20) i fod yn "Oen a laddwyd 
er seiliad y byd" (Datguddiad 13: 8). Felly, cynllun Duw iachawdwriaeth trwy ei Diwrnodau a gwyliau, 
gan gynnwys Iesu yw'r "oen y Pasg," Sanctaidd oedd yn hysbys cyn i bobl eu rhoi ar y blaned. Dyna pam 
fod rhai o'r cyrff nefol eu rhoi yn y nefoedd i allu 

cyfrifo nhw! 

'N bert lawer holl eglwysi yn cydnabod bod y Beibl yn dysgu bod Iesu cyflawni rhywbeth sy'n 
gysylltiedig â Gŵyl y Bara Croyw pan Cafodd ei ladd. 

Rydym yn dod o hyd gweithrediad hwn Aberth mawr a drafodwyd hyd yn oed yn yr Ardd Eden. Ar ôl i 
Iesu gael ei proffwydo (Genesis 3:15), a laddwyd Duw anifail (yn ôl pob tebyg oen neu afr), er mwyn 
cwmpasu'r noethni (cynrychiolaeth o fath o bechod yn nifer yr achosion yma) o Adda ac Efa gyda'i crwyn 
(Genesis 3:21). Rydym hefyd yn gweld egwyddor hon o weithredu aberth pan aberthodd Abel oen oddi 
wrth ei braidd (Genesis 4: 2-4). 

Mae'r Pasg yn enwog yn nyddiau Moses yn dangos y waredigaeth y meibion Israel o'r Aifft (Exodus 12: 
1-38). Cofnodwyd Moses gyfarwyddiadau Duw am hyn, yn ogystal â'r calendr (Genesis 1:14; 2: 1; 
Exodus 12: 1) a Ei gwyliau (Lefiticus 23). Mae'r Pasg yn y bôn oedd y cyntaf o'r digwyddiadau hyn yn 
flynyddol Darlun i blant Duw Ei gynllun mawr iachawdwriaeth. 

Yn yr Hen Destament, y Pasg yn y llun waredigaeth o gaethiwed yr Aifft a Duw ymyrraeth. Ond, 
broffwydol, yr oedd hefyd yn edrych tuag at yr amser y byddai Iesu yn dod a bod yn ein cig oen y Pasg (1 
Corinthiaid 5: 7). Oen Duw a ddaeth i gymryd ymaith bechodau'r byd (Ioan 1:29; cf. 3: 16-17). 

Ar Pasg olaf Iesu fel bod dynol, Parhaodd i gadw ar adeg hwyr y nos a dweud ei ddisgyblion i'w gadw 
(Luc 22: 14-19; cf. Ioan 13: 2,12-15) ac ar y 14eg o Nisan / Abib (cf. Luc 22:14; 23: 52-54). 

Iesu, fodd bynnag, yn newid sawl o'r arferion sy'n gysylltiedig â'i chadw defodau. Wnaeth Iesu y bara 
croyw a gwin yn rhan annatod o Pasg (Mathew 26:18, 26-30) ac ychwanegodd yr arfer o footwashing 
(Ioan 13: 12-17). 



Iesu mewn unrhyw ffordd a addysgir nad oedd i fod yn Pasg blynyddol, ac nid oedd ef yn newid yr adeg 
o'r dydd o'i arsylwi i fore dydd Sul fel y rhai sy'n dilyn traddodiadau Groeg-Rufeinig yn ei wneud. Mae 
hyd yn oed ysgolheigion Uniongred Groeg cyfaddef bod 1 af ac 2 il Cristnogion ganrif cadw Pasg yn y nos 
(Calivas, Alkiviadis C. Tarddiad Wythnos Fawr Pascha a - Rhan I. Groes Sanctaidd Uniongred Press, 
1992) fel rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn ei wneud yn yr 21 ain ganrif. Pasg yn unig i gael eu cymryd 
gan Gristnogion bedyddiedig yn briodol (cf. 1 Corinthiaid 11: 27-29; Rhufeiniaid 6: 3-10; Exodus 12:48, 
Rhifau 09:14). 

Mae'n debyg y dylid ei ychwanegu bod yr Eglwys Rhufain (yn ogystal â llawer o'i ddisgynyddion 
Protestannaidd) yn swyddogol yn dysgu ei fod yn cadw Pasg, er galw rhywbeth gwahanol yn yr iaith 
Saesneg ac nid ei gadw fel y gwnaeth Iesu (Catecism yr Eglwys Gatholig. Doubleday, NY 1995, t. 332). 

Gwin, Nid grawnwin Sudd 

Er gwaethaf y ffaith fod Iesu yn troi dŵr yn win (Ioan 2: 3-10) a'r term Groeg a ddefnyddir yn y 
Testament Newydd (oinos) yn cyfeirio at win (cf. 1 Timotheus 3: 8), gwahanol rai wedi honni ei fod yn 
grawnwin sudd, ac nid yw gwin, a ddefnyddir ar gyfer y Pasg. Yr Iddewon, eu hunain, fodd bynnag, yn 
defnyddio gwin adeg y Pasg (Hisrch EG, Eisenstein JD. Gwin. Gwyddoniadur Iddewig. 1907, tt. 532-
535). 

Sut ydym yn gwybod nad yw sudd grawnwin yn cael ei ddefnyddio o bosibl gan Iesu? 

Fel arfer, Grawnwin yn cael eu cynaeafu tua mis Medi a Bara Croyw fel arfer yn y mis calendr Rhufeinig 
o'r enw mis Ebrill. Yn y dydd yr Iesu, nid oedd ganddynt sterileiddio modern neu rheweiddio. Felly, 
byddai sudd grawnwin wedi difetha rhwng yr adeg y cynhaeaf a Gŵyl y Bara Croyw. 

Mae eraill wedi nodi ei bod yn AMHOSIB i Iddewon wedi eu storio sudd grawnwin sydd hir (Cf. 
Kennedy ARS. Hastings Beibl Geiriadur. C. Scribner Son yn, 1909 t. 974). Felly, dim ond gwin, a all 
aros yn heb eu difetha am hyd yn oed nifer o flynyddoedd wedi cael eu defnyddio. (Mae'r defnydd o 
alcohol, fel gwin, yn cael ei gymeradwyo Gŵyl y Pebyll yn Deuteronomium 26:14, ond nid yw'n 

ofynnol.) 

Cristnogion nad ydynt i fod yn "feddw gan win, yn yr hon mae dros ben" fel Paul ysgrifennodd (Effesiaid 
5:18, KJV). Dim ond ychydig iawn o win yn ei fwyta fel arfer adeg y Pasg (tua llawn neu lai llwy de). 
Pasg oedd ar 14 eg Nid y 15 fed 

Mae rhai wedi cael eu drysu ynglŷn â dyddiad y Pasg Beiblaidd. 

Mae'r Beibl yn dysgu bod yn cael ei gadw ar y 14eg diwrnod o'r mis cyntaf o galendr Duw (Lefiticus 23: 5). 

Yn y 6 ed pennill o Exodus Pennod 12, mae'n nodi bod y cig oen yn cael ei ladd "yn y cyfnos" (GWT a 
Chymdeithas Cyhoeddiad Iddewig cyfieithiadau). 8fed adnod yn dweud eu bod yn bwyta cnawd y noson 
honno. Bydd yn cael ei rostio a'i fwyta y noson honno. Ac, ie fel un sydd wedi lladd ŵyn, gall un yn 

hawdd lladd, rhost, a bwyta oen 'o'r flwyddyn gyntaf' (Exodus 12: 5) rhwng machlud a hanner nos-sydd 
yn y bôn yr hyn a wnaeth yr Israeliaid ar yr gofnodwyd Gŵyl y Bara Croyw yn Exodus 12. Ac yn 

dechnegol, roedd yn rhaid iddynt hyd nes y bore i wedi bwyta ei fesul Exodus 00:10. Nawr bod y Beibl 
yn glir bod y Pasg angylaidd digwydd "ar y noson honno" (Exodus 12:12), yr un noson y 14 eg. 

Mae'r Beibl yn dysgu bod Iesu yn unig oedd i gael ei aberthu unwaith (1 Pedr 3:18; Hebreaid 9:28; 10: 
10-14). Yn y Testament Newydd, mae'n amlwg bod Iesu cadw ei Pasg terfynol (Luc 22: 14-16), a 
laddwyd. Mae'r Beibl yn dangos bod Iesu ei dynnu oddi ar y stanc cyn y 15 fed. Pam? Oherwydd bod y 



15 fed yn "ddiwrnod uchel" (Ioan 19: 28-31), yn benodol y diwrnod cyntaf y Bara Croyw (Lefiticus 23: 
6). Felly, Iesu cadw a boddhaus y Pasg ar 14 eg. 

Hanes eglwys gynnar hefyd yn cofnodi bod y Pasg yn cael ei gadw ar y 14eg o fis Nisan gan arweinwyr 
Cristnogol Iddewig a Cenhedlig ffyddlon yn y cyntaf, yr ail, a'r trydydd ganrif (Eusebius. Hanes yr 
Eglwys, Llyfr V, Pennod 24) a'i fod yn cael ei gadw yn y nos (Calivas). 

Rhan fwyaf o arweinwyr sy'n arddel Crist yn honni i arsylwi rhyw fersiwn o'r Pasg, er bod llawer wedi 
newid yr enw, y dyddiad, yr amser, 

symbolau, ac ystyr (gweler adran Pasg ym mhennod 10). 

Mae'r Beibl yn dysgu yn glir mai Iesu Grist oedd y cig oen y Pasg aberthu i ni a'n bod yn cadw y Wledd 
gyda bara croyw: 

7 Clirio allan yr hen burum, fel y byddwch yn dod yn swp ffres o does, yn gymmaint ag y 
byddwch yn cael croyw. Ar gyfer ein cig oen y Paschal Grist, wedi ei aberthu. 8 Am hynny, 
gadewch i ni ddathlu'r wledd, nid â'r hen burum, burum malais a drygioni, ond gyda bara croyw 
purdeb a gwirionedd. (1 Corinthiaid 5: 7-8, NAB) 

Sylwch fod y wledd i'w cadw gyda'r bara croyw purdeb a gwirionedd. Sylweddolodd y Apostol Paul mai 
Iesu oedd lle ar gyfer y cig oen y Pasg bod y bobl Iddewig a ddefnyddir. Roedd hefyd yn dysgu y dylai 
Cristnogion yn dal i barhau i arsylwi Pasg. 

Ond yn y bôn sut oedd Cristnogion i wneud hyn? 

Esbonio'r Paul Apostol: 
23 Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a gyflwynir i chi: fod yr 
Arglwydd Iesu ar yr un noson y mae ef ei fradychu cymerodd fara; 24 a phan oedd wedi iddo 
ddiolch, efe torrodd a dweud, "Cymerwch, bwytewch; hwn yw fy nghorff sydd ei dorri i chi;. 
Gwneud hyn er cof Me" 25 Yn yr un modd Hefyd cymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, "Y 
cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Mae hyn yn ei wneud, mor aml ag yr yfwch ef, 
er cof Me." 26 Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr 
ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes e'n dod. (1 Corinthiaid 11: 23-29) 

Felly, yr Apostol Paul a addysgir fod Cristnogion yn cadw'r Pasg yn y modd fod Iesu welwyd ei Pasg 
terfynol gyda'r bara a'r gwin. A dyna oedd yn y nos fel coffa neu gofeb - cofeb yw, nid yn ddigwyddiad 
wythnosol blynyddol. 

Mae Catecism yr Eglwys Gatholig yn nodi yn gywir bod "Iesu wedi dewis yr adeg y Pasg ... cymerodd 
fara, ac ... fe'i torrodd" a rhoddodd hefyd iddo gael ei fwyta. 

Mae cryn dystiolaeth yn y Beibl fod Iesu torri bara croyw a'i drosglwyddo i ei ddilynwyr i fwyta. Iesu 
hefyd basio y gwin i ei ddilynwyr i yfed swm bach. Rydym yn Eglwys Parhaus Duw weddïo, egwyl a 
dosbarthu bara croyw, a dosbarthu gwin am ei ddilynwyr ffyddlon i'w yfed. Eto i gyd, mae'r Eglwys 
Rufain (fel llawer o rai eraill) bellach yn torri bara croyw (mae'n defnyddio 'lletyol' cyfan) ac nid yw'n fel 
arfer yn dosbarthu gwin ar gyfer ei ddilynwyr i yfed (ystyrir y dosbarthiad o win yn opsiynol gan Eglwys 
Rufain, ac yn aml nid yw'n ei wneud mewn eglwysi Protestannaidd). 

Beth am 'Fel Yn aml ... Rydych Cyhoeddwch'? 



Pa mor aml y dylid Pasg yn cael eu cymryd? 

Nododd Iesu, "Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr 
ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes e'n dod." 

Farn ei bod yn marwolaeth Iesu fod hyn coffáu. 

Marwolaeth Crist yn ein cysoni i Dduw (Rhufeiniaid 5:10) ac Iesu roddodd ei fywyd er ein 
hiachawdwriaeth (Ioan 3: 16-17; Hebreaid 5: 5-11). Mae ei farwolaeth yn ein dysgu bod Cristnogion yn 
peidio â chael teyrnasiad pechod dros ein cyrff marwol (Rhufeiniaid 6: 3-12). Mae'r Pasg Cristnogol yw 
coffa blynyddol o farwolaeth Iesu. 

NID OEDD Iesu yn dweud i wneud seremoni hon mor aml ag y dymunwch, dim ond pan fyddwch yn ei 
wneud, rydych yn datgan ei farwolaeth. Mae'r term Groeg am aml mewn 1 Corinthiaid 11:26, hosakis, yn 
cael ei ddefnyddio un adeg arall yn y Testament Newydd. Nid yw'n golygu mor aml ag y byddwch yn 
awydd ONI BAI y term Groeg am "ydych yn ei ddymuno," thelo neuethelo, hefyd yn bresennol (y mae'n 
yn Datguddiad 11: 6; yr unig le arall yn y Beibl y tymor penodol yn cael ei ddefnyddio). Fodd bynnag, 
gan NID yw hyn yn bresennol mewn 1 Corinthians 11:26, Paul yn dweud wrthym NID i arsylwi Pasg yr 
Arglwydd mor aml ag WE dymuno, ond pan fyddwn yn arsylwi ar y Pasg, nid dim ond 

seremoni, mae'n dangos marwolaeth Crist. 

Ar ben hynny, Paul ysgrifennodd hyn: 
27 Am hynny pwy bynnag sy'n bwyta bara hwn neu ddiodydd cwpan hwn yr Arglwydd mewn 
modd annheilwng, bydd yn euog o gorff a gwaed yr Arglwydd. 28 Ond gadewch dyn yn archwilio 
ei hun, ac felly gadewch iddo fwyta o'r bara ac yfed o'r cwpan. 29 Canys efe sydd yn bwyta ac yn 
yfed mewn modd annheilwng bwyta a diodydd barn iddo ei hun, nid craff corff yr Arglwydd. (1 
Corinthiaid 11: 27-29) 

Mae Paul yn amlwg yn dysgu bod i gymryd bara hwn a'r gwin, rhaid i un ystyried eich hun. Mae'r 
deleavening sydd i fod i gyd-fynd Pasg yn ein helpu i ganolbwyntio ar ein beiau a pechodau, ac felly yn 
helpu i gyflawni'r gorchymyn hwn gan Paul i archwilio ein hunain. Gan y gall deleavening cymryd llawer 
o ymdrech, mae hyn hefyd yn cefnogi'r cysyniad o archwiliad blynyddol (nad oedd pobl yn cael gwared 
lefain bob dydd neu wythnos). 

Y Testament Newydd yn cofnodi bod y ddwy Iesu a Paul dysgu i arsylwi ar y Pasg yn y modd 
Cristnogol. A dyna oedd sylw blynyddol. 

Golchi Traed 

Golchi Traed helpu i ddangos gostyngeiddrwydd, a bod hyd yn oed y dilynwyr Crist yn dal yn tueddu i 
fod meysydd y mae angen eu glanhau (cymharer Ioan 13:10). 

Dysgodd Iesu y dylai ei ddilynwyr yn gwneud hyn: 
13 ffonio Me Athro a'r Arglwydd, ac yr ydych yn dweud yn dda, canys felly yr wyf. 14 Os byddaf 
wedyn, Arglwydd ac yn Athro, wedi golchi eich traed, byddwch hefyd ddylech olchi traed eich 
gilydd. 15 Ar gyfer yr wyf wedi rhoi esiampl, y dylech ei wneud fel y gwneuthum i chi. 16 Mae'r 
rhan fwyaf assuredly, rwy'n dweud wrthych, nid gwas yn fwy na'i feistr; nid yw'r hwn sy'n cael ei 



anfon fwy nag ef a'i hanfonodd ef. 17 Os ydych yn gwybod y pethau hyn, gwyn eu byd chi os 
ydych yn eu gwneud. (Ioan 13: 13-17) 

Cymharol ychydig sy'n arddel traed golchi Cristnogaeth fel Iesu a ddywedodd ei wneud. 

Ond rydym yn Eglwys Parhaus Duw dilyn cyfarwyddiadau Iesu ar hyn yn flynyddol. 

Ffynonellau Y tu allan o'r Ysgrythur 

Nid dim ond yn y Beibl yr ydym yn gweld bod y Pasg yn cael ei gadw yn flynyddol gan 
Gristnogion. Cofnodion Hanes y ffyddloniaid gedwir Pasg bob blwyddyn ar 14 eg o adeg yr apostolion 
gwreiddiol ac ar hyd yr oesoedd (Thiel B. Hanes Parhaus o Eglwys Dduw. 2il argraffiad. Nazarene Books, 
2016). 

Mae rhywfaint o wybodaeth ddiddorol yn y testun llygru a elwir yn The Life of Polycarp (Ymddengys y 
ddogfen hon fod yn seiliedig ar ysgrifau yn yr ail ganrif ar bymtheg, ond mae'r fersiwn bodoli erbyn hyn 
gwelwn cynnwys gwybodaeth / newidiadau sy'n ymddangos i gael eu hychwanegu yn y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg; gweld Monroy MS Eglwys Smyrna:. Hanes a Diwinyddiaeth o Gymuned Gristnogol Peter 
Lang rhifyn Cyntefig, 2015, t 31)... Yr hyn sy'n ddiddorol yw ei fod yn awgrymu nad yw y sylw Pasg 
Iddewig yn Asia Leiaf wedi dod gyntaf i Smyrna o'r Apostol John, ond hyd yn oed yn gynt o'r Apostol 
Paul (Pionius. Bywyd Polycarp, Pennod 2). 

Bywyd Polycarp yn awgrymu bod New Cyfamod Pasg gyda bara croyw a gwin oedd i gael eu harsylwi 
yn ystod tymor y Bara Croyw. Mae'n datgan bod hereticiaid yn gwneud hynny mewn ffordd arall. A bod 
ysgrifennu hefyd yn gefnogol i'r syniad bod y bara croyw A gwin eu cymryd, ac yn cael eu cymryd BOB 
BLWYDDYN. 

Cofnodion hanes sydd yr apostolion y Beibl ar y rhestr (gan gynnwys Philip a John) yn ogystal â 
Esgobion / Bugeiliaid Polycarp, Thraseas, Sagaris, Papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, ac eraill yn 
cael eu cadw y Pasg bob blwyddyn ar 14 eg (Eusebius. Hanes yr Eglwys, Book V, Pennod 24 adnodau 2-
7). Mae'r Rhufeinig, Uniongred Ddwyreiniol, a Chatholigion Anglicanaidd i gyd yn ystyried arweinwyr 
hynny i wedi bod saint, ac eto nid oes yr un ffydd y rhai yn dilyn eu henghreifftiau ar hyn. 

Ysgrifennodd Esgob / Pastor Apollinaris o Hierapolis yn Phrygia o Asia Leiaf tua 180 OC yn dweud wrth 
Gristnogion i gadw Pasg ar 14 eg: 

Y pedwerydd dydd ar ddeg, mae'r gwir Pasg yr Arglwydd; yr aberth mawr, Mab Duw yn lle'r cig 
oen, a oedd yn rhwymo ... ac a gladdwyd ar ddiwrnod y Pasg, y garreg yn cael ei gosod ar y bedd. 

Iesu yn bwyta ac yn cadw y Pasg ar 14, ei ladd ar 14, ac fe'i claddwyd ar 14 eg. Nid oedd hyn ar y 15fed, ac yn y 
flwyddyn ei farwolaeth, NID oedd hyn ar y Sul. Byddai Iesu wedi cymryd y Pasg yn union ar ôl machlud 
haul a byddai'n cael ei lladd yn ystod golau dydd a chael ei gladdu cyn i'r haul yn machlud eto (i ddechrau 
diwrnod newydd). 

Yn hwyr yn yr ail ganrif ar bymtheg, a anfonwyd Esgob / Pastor Polycrates o Effesus lythyr at Esgob 
Rhufeinig Victor pan Victor ceisio rym y cedwir at y Pasg ar y Sul yn hytrach na'r 14 eg: 

Ysgrifennodd Polycrates, "Rydym yn arsylwi ar y diwrnod union; nid ychwanegu, nac yn cymryd 
i ffwrdd. Canys yn Asia hefyd goleuadau gwych hunodd, a bydd yn codi eto ar y dydd yr 
Arglwydd yn dod, pan efe a ddaw gogoniant o'r nefoedd, a bydd yn chwilio am yr holl 



saint. Ymhlith y rhain mae Philip, un o'r deuddeg apostol, a syrthiodd i gysgu yn Hierapolis; a'i 
ddwy ferch forwyn oed, a merch arall, a oedd yn byw yn yr Ysbryd Glân ac yn awr yn gorwedd 
yn Effesus; ac, ar ben hynny, John, a oedd yn dyst ac yn athro, oedd yn reclined ar fynwes yr 
Arglwydd, ac, bod yn offeiriad, yn gwisgo y plât sacerdotal. Roedd yn syrthio i gysgu yn 
Effesus. Ac Polycarp yn Smyrna, a oedd yn esgob a merthyr; a Thraseas, esgob a merthyr o 
Eumenia, a syrthiodd i gysgu yn Smyrna. Pam mae angen i sôn am yr esgob a merthyr Sagaris a 
syrthiodd i gysgu yn Laodicea, neu'r Papirius bendithio, neu Melito, mae'r eunuch oedd yn byw 
yn gyfan gwbl yn yr Ysbryd Glân, ac sy'n gorwedd yn Sardis, yn aros am yr esgobaeth o'r 
nefoedd, pan fydd ef yn codi o y meirw? Welwyd Mae'r rhain i gyd y pedwerydd dydd ar ddeg y 
Pasg yn ôl yr Efengyl, gwyro mewn unrhyw beth, ond yn dilyn y rheol o ffydd. Ac yr wyf hefyd, 
Polycrates, y lleiaf o chi i gyd, yn ei wneud yn ôl y traddodiad o fy perthnasau, rhai ohonynt rwyf 
wedi dilyn yn agos. Am saith fy perthnasau oedd esgobion; ac yr wyf yr wythfed. Ac mae fy 
perthnasau bob amser welwyd y dydd pan fydd y bobl ymaith surdoes. Yr wyf fi, felly, frodyr, 
sydd wedi byw chwe deg a phum mlynedd yn yr Arglwydd, ac wedi cyfarfod â'r brodyr ledled y 
byd, ac wedi mynd drwy bob Ysgrythur Sanctaidd, mae'n nid brawychwyd gan eiriau 
brawychus. Ar gyfer y rhai mwy nag yr oeddwn wedi dweud 'Dylem ufuddhau i Dduw yn 
hytrach na dyn' ... Gallwn i sôn am y esgobion a oedd yn bresennol, yr wyf yn galw yn eich 
dymuniad; y mae eu henwau, dylai wyf yn eu hysgrifennu, yn gyfystyr tyrfa fawr. Ac maent, 
weled fy littleness, rhoi eu cydsyniad i'r llythyr, gan wybod nad oeddwn yn dwyn fy blew llwyd 
yn ofer, ond bob amser wedi llywodraethu fy mywyd gan yr Arglwydd Iesu. 

Hysbysiad yn ei lythyr, Polycrates: 

1) Dywedodd ei fod yn dilyn y ddysgeidiaeth drosglwyddo o Apostol Ioan.  
2) Dywedodd ei fod yn cael ei ffyddlon i'r dysgeidiaeth yr Efengyl.  
3) Dibynnu ar y sefyllfa y dysgeidiaeth o'r Beibl yn uwch na'r rhai o draddodiad Rhufeinig-
derbyn.  
4) Dywedodd ei fod yn cael ei ffyddlon i'r ddysgeidiaeth trosglwyddo i lawr iddo gan arweinwyr 
eglwys gynharach.  
5) Dangosodd ei fod wedyn yn y llefarydd ar ran y ffyddloniaid yn Asia Leiaf.  
6) Dywedodd ef a'i ragflaenwyr welwyd yr amser y Bara Croyw.  
7) Gwrthod derbyn awdurdod traddodiad Rhufeinig heb Beiblaidd dros y Beibl.  
8) Gwrthod derbyn awdurdod Esgob Rhufain - roedd yn well ganddo fod ar wahân (Datguddiad 
cf. 18: 4).  
9) Nodi bod ei fywyd yn cael ei llywodraethu gan Iesu ac nid yw barn dynion. 

A fyddech chi ddilyn esiampl Iesu a'r Apostolion fel y gwnaeth Polycrates? 

Oherwydd bod Cristnogion cynnar cadw Pasg ar 14 eg, maent hwy ac eraill a wnaeth hynny eu labelu 
Quartodecimans (Lladin am fourteenths) gan nifer o haneswyr. 

Mae Cristnogion cynnar yn sylweddoli fod gan Pasg yn ymwneud â chynllun Duw 
iachawdwriaeth. Sylwch fod erbyn 180 OC, ysgrifennodd yr Esgob / Pastor Melito Sardis: 

Nawr daw'r dirgelwch y Pasg, hyd yn oed fel y saif yn ysgrifenedig yn y gyfraith ... Mae'r bobl, 
felly, daeth y model ar gyfer yr eglwys, a'r gyfraith braslun parabolig. Ond daeth yr efengyl yr 
esboniad o'r gyfraith a'i gyflawni, tra bod yr eglwys oedd y stordy o wirionedd ... Mae hyn yn un 



yn y Pasg ein hiachawdwriaeth. Dyma'r un sy'n amyneddgar dioddef llawer o bethau mewn 
llawer o bobl ... Dyma'r un a ddaeth dynol mewn forwyn, a gafodd ei grogi ar y goeden, a 
gladdwyd yn y ddaear, a oedd yn atgyfodi o blith y meirw, ac a gododd dynolryw i fyny allan o'r 
bedd isod i uchder y nefoedd. Mae hyn yn y cig oen a laddwyd. 

Pasg yn cael ei gadw yn flynyddol ar y 14eg o Nisan gan y ffyddlon ac eraill mewn canrifoedd 
diweddarach. Ysgolheigion gatholig (Eusebius, Socrates Scholasticus, Bede) cofnodi hyn yn digwydd yn 
y 4 ydd, 5 ed, 6 ed -8 ed a'r ganrif yn ddiweddarach. Amrywiol Eglwys awduron Duw wedi olrhain ei gadw o 
adeg yr apostolion i cyfnod modern (ee Dugger AN, Dodd CO. A History of True Crefydd, 3ydd arg. 
Jerwsalem, 1972 (Eglwys Dduw, 7fed Dydd). Thiel B. parhau Hanes yr Eglwys Dduw. Llyfrau Nazarene, 
2016). 

Ysgolheigion Groeg-Rufeinig yn cydnabod bod agweddau Pasg, fel golchi Traed, oedd hefyd a welwyd 
gan y rhai y maent yn eu hystyried i fod yn Gristnogion ffyddlon cynnar (ee Thurston, H. (1912). Golchi 
o Traed a Dwylo. Yn Y Gwyddoniadur Catholig). 

Pasg yn y wledd flynyddol gyntaf a restrir yn y 23ain bennod o Lefiticus. 

Pasg yn helpu iachawdwriaeth llun a gras i Gristnogion. Dylid nodi bod ysgrifau Cristnogol cynnar fwyaf 
yn aml yn cyfeirio ato fel y Pasg ac nid "Swper yr Arglwydd." 

Er y gall rhai i ysbrydoli ymaith yr angen i gadw Pasg, yn arweinwyr hystyried i fod yn saint gan y 
Greco-Rhufeiniaid a'r Eglwys Dduw yn ei gadw yn llythrennol. 

Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn dal i wneud hynny heddiw. 

Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn cadw Pasg ac maent yn cynnwys y hanesyddol, ac Beiblaidd, arfer o 
olchi traed eich gilydd. 

Mae'r Cynllun O'r Dechrau 

Pasg yn dangos fod gan Dduw gynllun cyn seiliad y byd (1 Pedr 1:20) i anfon Iesu i farw dros ein 
pechodau, y mae Duw yn ein caru ni (Ioan 3:16), y gall Duw gwared ni, a bod Ei Fab dioddef a marw 
drosom. Pasg yn dangos bod Cristnogion yn cael eu rhyddhau o bechod trwy ei farwolaeth, ac nid i aros 
mewn pechod (Rhufeiniaid 6: 1-5). 

Ond nid dim ond derbyn y aberth Iesu yw popeth sydd i'w gynllun Duw iachawdwriaeth. 

Mae gwahanol bobl yn cadw ddechrau gwleddoedd Duw iachawdwriaeth trwy gydnabod Pasg a / neu 
Pentecost braidd, ond byth yn mynd ymlaen i wybod y "dyfnder y cyfoeth" (cymharer Rhufeiniaid 11:33) 
gras Duw (2 Pedr 3:18) llun gan y gwleddoedd Beiblaidd eraill. 

Crist yw nid yn unig yn awdur / ddechreuwyr ein hiachawdwriaeth (Hebreaid 5: 9), ond mae hefyd yn 
finisher ein hiachawdwriaeth (Hebreaid 12: 2; 1 Pedr 1: 1-9). Mae ei wir ddilynwyr cadw ei Gwanwyn a'r 
Fall Dyddiau Sanctaidd. 

3. Mae'r Nos i Gydymffurfio ac y Dyddiau y Bara Croyw 

Mae'r Beibl yn dangos bod yr Aifft yn fath o bechod oedd lle meibion Israel i gael ei gyflwyno (cf. 
Exodus 13: 3; Datguddiad 11: 8). Mae'r Beibl yn dangos bod Cristnogion heddiw yn byw mewn byd sy'n 
fath o ysbrydol "Babylon" (Datguddiad 17: 1-6). Mae'r Beibl yn dangos y bydd Cristnogion yn gymharol 



fuan cael eu darparu oddi ar ôl Duw yn tywallt allan ei plâu ar Babilon (Datguddiad 18: 1-8). Mae nifer 
o'r plâu a restrir yn y Llyfr Datguddiad yn debyg i'r rheiny a ddefnyddir unwaith yn yr Aifft cyn i bobl 
Dduw eu darparu. 

Meibion Israel adael yr Aifft ar ddiwrnod cyntaf y Bara Croyw. 

Mae'r Beibl, yn Lefiticus 23: 7-8 yn dysgu bod y dyddiau cyntaf ac olaf y Bara Croyw yn amser ar gyfer 
sanctaidd "cymanfa" (NKJV), yn "cynulliad sanctaidd" (NJB). Noson y pymthegfed Nisan (sy'n dechrau 
y diwrnod sanctaidd) yn dechrau Gŵyl y Bara Croyw, a oedd yn golygu bwyta (Exodus 12:16 cf.; 
Lefiticus 23: 6). 

Mae'r Beibl yn cofnodi'r canlynol: 

42 Mae'n noson i'w harsylwi fawr i'r Arglwydd am ddod allan o wlad yr Aifft: dyma y noson 
honno yr Arglwydd sydd i'w dilyn o'r holl feibion Israel yn eu cenedlaethau. (Exodus 12:42, 
KJV) 

Mae hyn yn y noson gweladwy ein Harglwydd, pan ddaeth hwy allan o'r Tir Ægypt: nos hon 
mae'n rhaid i'r holl feibion Israel yn arsylwi yn eu cenedlaethau. (Gwreiddiol Douay Rheims) 

I Gristnogion, Noson i Gydymffurfio â lluniau ein cymryd camau i adael ysbrydol Aifft (cf. Datguddiad 
11: 8) - mae hyn yn rhywbeth a ddylai achosi Cristnogion i lawenhau. 

Yn hanesyddol, mae'r Nos i Gydymffurfio yn cynnwys cinio Nadolig fel arfer. Roedd y cinio yn cynnwys 
fel arfer, ond nid yn gyfyngedig i, bara croyw. 

Mae'r Swmp yr Iddewon Ffoniwch y 15 fed Pasg 

Newidiodd arweinwyr Iddewig y dyddiad a'r rhai o'u harferion sy'n gysylltiedig â Gŵyl y Bara 

Croyw. Mae rhai ffynonellau rabbinical awgrymu bod hyn oherwydd nad oeddent am i'w gadw yr un fath 
â'r Cristnogion ffyddlon (Wolf G. Geirfaol a Chyfraniadau hanesyddol ar y Beiblaidd a Rabbinic Pasg. G. 
Wolf, 1991). 

Ond hefyd, yn ôl pob tebyg oherwydd yfed pryd o fwyd ar y Nos sydd i'w Arsylwyd a rhai traddodiadau, 
ynghyd â sut y mae'r Iddewon yn tueddu i ddelio â'r diwrnodau sanctaidd oherwydd y diaspora (yr 
Iddewon y tu allan i dir Israel) a materion calendr ( Dyddiau sanctaidd. Gwyddoniadur Iddewig o 1906), 
Iddewon yn tueddu i alw noson i Gydymffurfio y Pasg fel y rhan fwyaf o Iddewon gadw noson y 15 fed o 
Nisan / Abib. Mae rhai yn cadw y 14 eg a'r 15 fed fel Gŵyl y Bara Croyw. 

Ar adeg yr Iesu, mae'r Sadwceaid yn tueddu i gadw Pasg ar 14 eg a'r Phariseaid ar y 15 fed (Rabbi Jeffrey 
W. Goldwasser. Pam fod Iddewon yn America wedi dau Seders Pasg?). 

Eto i gyd, mae'r Beibl yn dysgu y ddau adegau gwahanol ar gyfer dau bwrpas gwahanol. Yr Hen 
Destament Pasg yn dangos bod y meibion Israel eu diogelu ac nid oedd yn dioddef oddi wrth y angel 
marwolaeth. Y Pasg Testament Newydd yn dangos, i Gristnogion, fod Iesu tyllu y gosb am ein pechodau 
ei Hun trwy ei farwolaeth. 

Ond, Noson i Gydymffurfio atgoffa'r Iddewon y dylent fod yn ddiolchgar am ymwared Duw oddi wrth y 
caethiwed caethwasiaeth Aifft (Exodus 00:42). I Gristnogion, Noson i Gydymffurfio â dysgu ydym i 
lawenhau a bod yn ddiolchgar am y datganiad i'r Iesu yn darparu o gaethiwed pechod (Ioan 8: 34-36). 

Mae rhai ysgolheigion Iddewig yn sylweddoli bod y Beibl yn rhestru Pasg fel ar ddyddiad gwahanol i'r 
ŵyl y bara croyw: 



Lef. . Xxiii, fodd bynnag, yn ymddangos i wahaniaethu rhwng y Pasg, sy'n cael ei osod ar gyfer y 
pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis, a (Gŵyl y Bara Croyw; ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke xxii 1;.. 
Josephus, "BJ" ii 1, § 3 ), a benodwyd ar gyfer y pymthegfed dydd. (Pasg. Gwyddoniadur 
Iddewig o 1906) 

Felly, er gwaethaf y rhan fwyaf o Iddewon yn galw yr hyn y maent yn cadw ar y 15 fed fel Pasg, y 15 fed yn 
cael ei ystyried y Beibl i fod yn rhan o ŵyl y bara croyw saith diwrnod. Gan fod Iddewon yn tueddu i 
bwysleisio ymadawiad o'r Aifft ac yn dibynnu ar rai nad ydynt yn draddodiadau Beiblaidd, maent yn 
tueddu i arsylwi dim ond yr ail ddyddiad yn bennaf. 

Exodus pennod 12 yn trafod Pasg ac yn dechrau gyda Duw cyfarwyddo Moses ac Aaron am yr hyn yr 
oeddent i addysgu'r bobl yn ogystal â beth oedd yn mynd i ddigwydd. Mae'r cyfarwyddyd yn cynnwys 
cymryd allan o oen ar y degfed dydd o'r mis cyntaf, a elwir Abib, ac arbed ei hyd at y 14eg dydd pan oedd 
yn cael ei lladd yn y cyfnos - ddechrau'r 14 eg. 

Sylwch ar rywbeth o'r cyfarwyddiadau canlynol am y Pasg Iddewig: 
21 Yna galwodd Moses am holl henuriaid Israel a dweud wrthynt, "Dewiswch ac yn cymryd ŵyn 

drosoch eich hunain yn ôl eich teuluoedd, a lladd yr oen Pasg. 22 A bydd i chi gymryd dusw o 
isop, drochi yn y gwaed sy'n yn y basn, ac yn taro'r capan a'r ddau byst gyda'r gwaed sydd yn y 
basn a bydd neb ohonoch yn mynd allan drwy'r drws ei dy tan y bore (Exodus 12: 21-22).. 

Mae'r ymadrodd "tan y bore" yn dod o'r gair Hebraeg sy'n golygu "torri trwy o olau dydd," "yn dod o olau 
dydd," neu y "dyfodiad chodiad haul." 

Felly, nid yw Israel yn mynd allan o'u cartrefi tan ar ôl wawr ar 14. Beth ddigwyddodd yn gynharach y 
noson honno? 

29 A bu i basio am hanner nos y trawodd yr Arglwydd bob cyntaf-anedig yng ngwlad yr Aifft, o 
gyntafanedig Pharo oedd yn eistedd ar ei orsedd i'r cyntaf-anedig yr caeth a oedd yn y daeardy, a 
phob cyntaf-anedig da byw ... 33 A'r Eifftiaid a anogodd y bobl, y gallent eu hanfon o'r wlad ar 
frys. Canys dywedasant, "Byddwn i gyd yn farw." (Exodus 12: 29,33) 

NID oedd Moses ac Aaron yn mynd allan yn ystod y nos - mae hynny'n dybiaeth anghywir fod llawer 
wedi: 

28 Yna y dywedodd Pharo wrtho, "Ewch i ffwrdd oddi wrthyf! Gwyliwch i chi eich hun a gweld 
fy wyneb mwyach! Oherwydd yn y dydd byddwch yn gweld fy wyneb byddwch yn marw!" 

Dywedodd 29 Felly Moses, "Yr ydych wedi siarad yn dda. Ni fyddaf byth yn gweld eich wyneb 
eto." (Exodus 10: 28-29) 

Ar ôl marwolaeth y cyntaf-anedig, roedd Israeliaid nifer o dasgau i'w cwblhau cyn gadael yr 
Aifft. Roeddent yn aros tu mewn i'w tai tan y bore, y torri olau dydd, llosgi gweddillion y ŵyn nad oedd 

wedi cael ei fwyta, ewch i'r pentrefi a dinasoedd lle mae'r Eifftiaid yn byw ac yn gofyn iddynt roi arian, 
aur, a dillad iddynt, casglu a llwytho i fyny beth bynnag meddiannau oeddent i gario a chyda'u buchesi a 
diadellau teithio ar droed, ar gyfer rhai gymaint ag ugain milltir, i Rameses lle mae eu taith a drefnwyd o'r 
Aifft oedd dechrau. Sylwch: 

34 A'r bobl a gymerodd eu toes cyn ei lefeinio, a'u cafnau tylino yn cael ei rhwymo i fyny yn eu 
dillad ar eu hysgwyddau. 35 A meibion Israel a wnaethant yn ôl gair Moses; ac maent yn benthyg 



yr Eifftiaid dlysau arian, a thlysau aur, a gwisgoedd: 36 Ac a roddodd yr Arglwydd i'r bobl ffafr 
yng ngolwg yr Eifftiaid, fel eu bod yn benthyg wrthynt pethau fel y maent ei angen. Ac maent yn 
difetha yr Eifftiaid. 37 A meibion Israel a aethant o Rameses i Succoth, tua chwe chan mil ar droed 
a oedd yn wŷr, heblaw plant. 38 A thyrfa gymysg a aethant i fyny hefyd gyda hwynt; a heidiau, a 
gwartheg, hyd yn oed yn fawr iawn gwartheg. 39 A hwy a pobi teisennau croyw o'r toes a 
ddygasant allan o'r Aifft, am beidio ei lefeinio; oherwydd iddynt gael eu gwthio allan o'r Aifft, ac 
ni allai erys, ac nid oedd ganddynt yn barod ar gyfer eu hun luniaeth. (Exodus 12: 34-39, KJV) 

Y noson i'w harsylwi yn y noson y maent yn gadael Rameses. Y noson y maent mewn gwirionedd adael 
yr Aifft. 

Ar ôl gwneud yr hyn dywedodd Duw iddynt ei wneud, maent yn gadael. 

Exodus 13:18 yn dweud wrthym, "aeth yr Israeliaid i fyny mewn rhengoedd trefnus allan o wlad yr 
Aifft." O ystyried y nifer o bobl ac ystod oedran, mae'n rhyfeddol bod yn gallu cyflawni hyn i gyd gan y 
nos ar ôl y Pasg. 

Bara croyw 

Rydym Cristnogion yn cydnabod bod Iesu talu'r gosb am ein pechodau ar y Pasg a'n bod yn ceisio i fyw, 
fel y gwnaeth, heb bechod a rhagrith, y mae lefain symbolaidd all gynrychioli (Luc 12: 1). 

Ysgrifennodd y diweddar Herbert W. Armstrong am hyn: 

Ac, fel yr Israeliaid yn mynd allan gyda llaw uchel (Rhifau 33: 3), mewn exultation mawr ac 
gorfoledd dros eu gwaredigaeth rhag caethiwed, felly y mae'r newydd genhedlu Cristnogol yn 
cychwyn ei fywyd Cristnogol - i fyny yn y cymylau o hapusrwydd a llawenydd. Ond beth sy'n 
digwydd? 

Y diafol a phechod dilyn yn syth ar ôl yr anedig fab newydd o Dduw - ac yn fuan y Cristion 
newydd a dibrofiad yn canfod ei fod yn i lawr yn nyfnderoedd digalondid, ac yn eich temtio i roi'r 
gorau iddi a rhoi'r gorau iddi. 

Hysbysiad Exodus 14, gan ddechrau adnod 10 - cyn gynted ag y gwelodd yr Israeliaid y llu mawr 
yn eu dilyn, maent yn colli eu dewrder. Daeth ofn arnynt. Maent yn dechrau i rwgnach a 
chwyno. Roeddent yn gweld ei bod yn amhosibl iddynt fynd i ffwrdd oddi wrth Pharo a'i fyddin, 
oherwydd ei fod yn rhy bwerus ar eu cyfer. Ac yr oeddent yn ddiymadferth. Felly y mae gyda ni. 

Mae ein Cryfder Ddim digon! 

Ond sylwi neges Duw iddyn nhw trwy Moses: "chwi ofnwch, sefyll yn llonydd, ac edrychwch ar 
y waredigaeth yr Arglwydd ... am yr Eifftiaid ... chwi yn eu gweld eto heb fod yn fwy byth Bydd 
yr Arglwydd yn ymladd am. chi "! Pa mor wych! 

Ddiymadferth, dywedir wrthym i aros yn ei unfan, ac edrychwch ar y waredigaeth yr 
Arglwydd. Efe ymladd i ni. Ni allwn goncro Satan a phechod, ond Ef yn gallu. Dyma'r Crist 
atgyfodedig - ein Offeiriad Uchel - a fydd yn glanhau ni - sancteiddio ni - gwared ni - a 
ddywedodd na fyddai byth yn gadael i ni nac yn cefnu ni! 

Ni allwn gadw'r Gorchymyn yn ein grym a nerth ei hun. Ond gall Crist YN Unol Daleithiau eu 
cadw! Mae'n rhaid i ni ddibynnu ar Ef mewn ffydd. Armstrong HW. Gwyliau-Pa Duw Dyddiau-
neu Sanctaidd Pagan? Worldwide Eglwys Dduw, 1976) 



Diben y Festival 

Ond gadewch i ni ddysgu arwyddocâd llawn o hyn. PAM wnaeth Duw ordeinio diwrnodau wledd 
hyn? Beth oedd ei PWRPAS mawr? Trowch yn awr i Exodus 13, adnod 3: "... dywedodd Moses 
wrth y bobl, Cofiwch DYDD HWN, lle y daethoch allan o'r Aifft ..." Hwn oedd y 15fed o 
Abib. Pennill 6: "Saith diwrnod y bwytei fara croyw, a bydd y seithfed dydd yn GWLEDD wrth y 
Tragwyddol ... Gwneir hyn OHERWYDD yr hyn a wnaeth y Tragwyddol [a MEMORIAL] ... a 
bydd yn am ARWYDD "- (PROOF wyrthiol o hunaniaeth) -" ti ar dy law, ac am COFFA rhwng 
dy lygaid "- PAM? - "y MAI yr ARGLWYDD GYFRAITH yn dy enau ... Ti felly CADWCH 
ordinhad hon ..." 

O, gyfeillion annwyl, a ydych yn gweld yr ystyr wych? A ydych yn achub ar y gwir arwyddocâd 
hyn i gyd? A ydych yn gweld Duw PWRPAS? Y Pasg lluniau y MARWOLAETH CRIST, er 
maddeuant pechodau sydd yn y gorffennol. Mae derbyn Ei GWAED ddim yn maddau pechodau 
BYDD ymrwymwn - nid yw'n rhoi TRWYDDED i barhau mewn pechod - felly PAN rydym yn 
derbyn ei fod, ein pechodau wedi eu maddau dim ond hyd at yr amser hwnnw - pechodau 
GORFFENNOL. 

Bydd Ond rydym yn aros yno? pechodau gorffennol maddau. Ond rydym yn dal i cnawd 
bodau. Rydym ni yn dal i ddioddef temtasiynau. Sin wedi dal ni yn ei cydiwr - rydym wedi bod 
yn gaethweision i bechod, yn ei grym. Ac rydym yn ddi-rym i gyflwyno ein hunain oddi 
wrtho! Rydym wedi bod mewn CAETHIWED bechu. Gadewch i ni ddeall y darlun - 
ystyr. (Armstrong HW. Beth ddylech ei wybod am y Pasg a Gŵyl y Bara Croyw. Newyddion Da, 

Mawrth 1979) 

I ba raddau y dylai Cristnogion ddileu pechod? Hollol, fel y dysgodd Iesu, "eich bydd yn berffaith, yn 
union fel y mae eich Tad yn y nefoedd yn berffaith" (Mathew 05:48). Surdoes Gall symbolaidd fod yn 
fath o bechod (cf. 1 Corinthiaid 5: 7-8). Fel bechod, pwff lefain fyny. 
Gan saith yw rhif Duw symbol gyflawn, Cristnogion yn dilyn y Pasg gyda saith niwrnod y Bara 
Croyw. Nid yw'r ystyr a symbolaeth yn gyflawn gyda Gŵyl y Bara Croyw yn unig. Pasg lluniau derbyn 
gwaed Crist er maddeuant pechodau gorffennol a marwolaeth Iesu. 
A ddylem adael Crist symbolaidd yn hongian ar y goeden o ei farwolaeth (cymharer Galatiaid 3:13)? Na 
Mae saith niwrnod y Bara Croyw yn dilyn cymorth llun Pasg i ni gwblhau bwrw ymaith bechod, cadw y 
Gorchymyn - ar ôl pechodau gorffennol yn cael eu maddau o ganlyniad i aberth Iesu. 
Mae Diwrnodau o lun Bara croyw fywyd a gwaith yr Iesu atgyfodedig. Iesu esgynnodd i'r orsedd Duw 
ble Mae bellach yn weithredol yn y gwaith yn ein rhan fel ein Offeiriad Uchel, yn ein glanhau o bechod 
(Hebreaid 2: 17-18) cyflwyno i ni yn gyfan gwbl oddi ar ei bŵer! 
Dyma rai o'r hyn y mae'r ysgrythurau Hebraeg ddweud am y Diwrnodau y Bara Croyw: 

15 Saith diwrnod yr wyt i fwyta bara croyw. Ar y dydd cyntaf y bydd i chi gael gwared lefain o'ch 
tai. Ar gyfer pwy bynnag sy'n bwyta bara lefeinllyd o'r dydd cyntaf hyd y seithfed dydd, bydd y 
person hwnnw yn cael ei dorri i ffwrdd oddi wrth Israel. 16 Ar y diwrnod cyntaf hwnnw y bydd 
cymanfa sanctaidd, ac ar y seithfed dydd hwnnw y bydd yn gymanfa sanctaidd i chi. Ni chaniateir 
i unrhyw math o waith yn cael ei wneud arnynt; ond rhaid i hynny y mae pawb yn ei fwyta - y 
gall dim ond yn cael ei baratoi gan chi. 17 Felly y byddwch yn arsylwi ar y Gwledd o Bara Croyw, 
am ar y un diwrnod byddaf wedi dod â'ch byddinoedd allan o wlad yr Aifft. Am hynny byddwch 
yn arsylwi heddiw trwy eich cenedlaethau fel ordinhad tragwyddol. 18 Yn y mis cyntaf, ar y 



pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis yn y nos, byddwch yn bwyta bara croyw, tan y diwrnod ar 
hugain o'r mis am noson. 19 Am saith diwrnod ni chaniateir surdoes i'w weld yn eich tai, 
oherwydd bydd pwy bynnag sy'n bwyta beth fara lefeinllyd, bydd yr un person yn cael ei dorri i 
ffwrdd oddi wrth gynulleidfa Israel, a yw'n ddieithryn neu brodor o'r tir. 20 Rhaid i chi fwyta 
unrhyw beth lefeinio; . y byddwch yn byw byddi'n bwyta bara croyw ' "(Exodus 12: 15-20) 

Lefiticus 23: 6-8 yn dysgu am y peth hefyd. Ac Deuteronomium 16:16 yn dangos bod disgwyl offrymau 
i'w rhoi ar y Diwrnodau y Bara Croyw, Pentecost, a'r Fall Dyddiau Sanctaidd. 

Yn wreiddiol, nid oedd unrhyw "poethoffrymau neu aberthau" pan Duw "dod â nhw allan o wlad yr Aifft" 
(Jeremeia 07:22). Cawsant eu hychwanegu oherwydd anufudd (Jeremiah 7: 21-27) a'r Testament Newydd 
yn glir nad oes angen i ni gael boethoffrymau neu aberthau anifeiliaid yn awr (Hebreaid 9: 11-15). 

Wrth i ni fwyta bara croyw bob un o'r dyddiau, rydym yn sylweddoli bod yn rhaid i ni osgoi pechod sydd 
mor gyffredin yn y byd o'n cwmpas. 

gwneud i ffwrdd neu'n cadw? 

A oedd y Dyddiau y Bara Croyw ddileir? Ystyriwch rhywbeth arall fod Herbert W. Armstrong 
ysgrifennodd: 

Heb ei diddymu Gyda Hen Cyfamod 
Arsylwi bod y Diwrnodau y Bara Croyw yn CYFNOD, cael dau Saboth uchel-dydd. Ac mae 
CYFNOD hwn ei sefydlu am byth - tra roedd yr Israeliaid yn dal yn yr Aifft - gerbron y gyfraith 
seremonïol Moses wedi derbyn neu ysgrifenedig - gerbron Duw hyd yn oed yn cynnig yr hen 
gyfamod! Beth mae'r gyfraith Moses, neu'r hen gyfamod, nid oedd yn dod neu sefydliad, ni allant 
TAKE AWAY! Yn cyfieithiad Fenton, y pennill 17 yn cael ei gyfieithu: "ganlyniad CADWCH Y 
CYFNOD HWN FEL SEFYDLIAD ERIOED-barhaol." Mae'r cyfnod cyfan yn cael ei gynnwys. 
Mae hyn yn dylai PEN EICH HUN i brofi bod y DAYS Sanctaidd - a'r saith Diwrnod y Bara 
Croyw - yn rhwymo heddiw, ac am byth! 
Yn awr, os testunau hyn yn berthnasol i'r 15fed, nid y 14eg, fel y maent yn assuredly yn ei 
wneud, ac yn cael ei yma brofi derfynol, yna yn y Pasg a sefydlwyd I-ERIOED? Yn wir, 
mae'n! Ond HYN testunau uchod yn cyfeirio at y FEAST ac nid y Pasg. Yn y paragraff sy'n 
dechrau Exodus 00:21 y Pasg yn cael ei gyfeirio unwaith eto at, ac adnod 24 yn sefydlu ei am 
byth! ... 
Arsylwi Pasg ei ben ei hun, ac yna yn methu i arsylwi ar y saith Diwrnod y Bara Croyw, yn 
golygu, yn y symbolaeth, i dderbyn gwaed Crist, ac i barhau mewn pechod ar - i ddweud ... y 
GYFRAITH yn cael ei wneud i ffwrdd, rydym yn dan deyrnasiad gras , sy'n golygu trwydded, i 
barhau mewn pechod! 
Mae saith Diwrnodau y Bara Croyw llun gadw y Gorchymyn, sydd yn ffordd arall o ddweud 
bwrw ymaith bechod. (Armstrong HW. Beth ddylech ei wybod am y Pasg a Gŵyl y Bara Croyw. 

Newyddion Da, Mawrth 1979) 
Nid yw Cristnogion cynnar yn credu bod y Diwrnodau y Bara Croyw eu gwneud i ffwrdd. Mae'r Apostol 
Paul cymeradwyo cadw'r Wledd yn iawn gyda bara croyw (1 Corinthiaid 5: 7). Ef ac eraill yn dal eu 
marcio / a welwyd ac a welwyd y tu allan Jwdea: 



6 Ond rydym hwylio i ffwrdd oddi wrth Philipi ar ôl y Diwrnod y Bara Croyw, ac mewn pum 
niwrnod ymuno â nhw yn Troas, lle rydym yn aros am saith diwrnod. (Actau 20: 6) 

Os nad yw Cristnogion yn cadw'r Dyddiau y Bara Croyw, ni fyddai'r Ysbryd Glân wedi ysbrydoli hyn 
gael ei gofnodi fel hyn. Nawr Philipi yn dref Cenhedlig ym Macedonia. Cafodd ei rheoli gan y 
Rhufeiniaid - a thrwy hynny gadw NID y dyddiau hyn yn gyfyngedig i le fel Jerwsalem. Mewn o leiaf 
dau le yn y Testament Newydd, rydym yn gweld bod y Dyddiau y Bara Croyw yn cael eu cadw mewn 
ardaloedd Cenhedlig (1 Corinthiaid 5: 7; Actau 20: 6). 

Ystyriwch hefyd y datganiad "yr oedd yn ystod y Diwrnodau y Bara Croyw" yn Actau 12: 3. Ers yr awdur 
Cenhedlig Luke afael Llyfr yr Actau i Gentile arall (Actau 1: 1), pam y byddai wedi crybwyll y dyddiau 
hyn pe baent yn hysbys i'r Cristnogion Cenhedlig ac wedi peidio â bodoli? 

Efallai y dylid Ychwanegodd fod y ffug 3ydd ganrif Epistula Apostolorum hawliadau Dysgodd Iesu y dylai 
ei ddilynwyr gadw y Dyddiau y Bara Croyw nes Mae'n dychwelyd. Er na allwn ddibynnu ar y ddogfen 
honno, mae'n dangos bod rhai yn cadw y dyddiau hynny i mewn i'r 3ydd ganrif. 

Mae gwybodaeth o'r tu allan i'r Beibl yn adrodd bod yr Apostolion Paul, John, a Philip, ynghyd â 
Polycarp o Smyrna a Christnogion cynnar eraill, cedwir y Dyddiau o fara Croyw (Pionius. Bywyd 
Polycarp, Pennod 2). 

Er gwaethaf hyn, Canon 38 y Cyngor o Laodicea y bedwaredd ganrif (c. 363-364) wahardd arsylwi ar y 
Diwrnodau o Bara croyw. Ni allai rhai yn Eglwys Dduw yn cydymffurfio â llawer o archddyfarniadau y 
Cyngor hwn a aeth yn erbyn y Beibl a'r traddodiadau cynnar y ffyddlon. 

Felly, amrywiol Saboth ceidwaid yn parhau i gadw'r Days of Bara croyw wedi hynny (Pritz Nazarene 
Iddewig Cristnogaeth Magnas, Jerwsalem, 1988, t 35;... Jerome fel dyfynnir yn Pritz, tt 58,62,63;. 
Ephiphanius The Panarion. o Ephiphanius o Salamis:. Llyfr II (sectau 1-46) Adran 1, Pennod 19, 7-9 
BRILL, 1987, t 117-119) ac i mewn i'r Oesoedd Canol a'r tu hwnt (Liechty D. Sabbatarianism yn y 
Sixteenth Century.. Prifysgol Andrews Press, Berrien Springs (MI), 1993, tt 61-62; Falconer John a 
Breife refutation o John Traskes Judaical a Fantyces Newydd, tt 57-58, fel y dyfynnwyd yn Ball B. 
Seithfed Dydd Men:... Sabbatarians a Sabbatarianism yng Nghymru a Lloegr, 1600-1800, 2il argraffiad. 
James Clark & Co., 2009, tt. 49-50). 

Gan nad ydym yn Eglwys Parhaus Duw yn derbyn bod y Cyngor o Laodicea Siaradodd am yr eglwys 
Gristnogol yn wir, rydym yn dal i gadw y Dyddiau y Bara Croyw. Rydym yn bwyta rhywfaint o bara 
croyw ar gyfer pob un o'r saith diwrnod fel y Beibl admonishes (Exodus 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Gall 
hyn bara yn cael ei wneud o wahanol grawn / cnau-y yn nid-ofynnol y Beibl defnydd o wenith. 

(Efallai y dylid crybwyll y gall un yn bwyta bwydydd eraill na bara yn unig croyw yn ystod Gwledd hwn, 
dim ond nad oes unrhyw fara lefeinllyd yn cael eu bwyta. Hefyd, yn wahanol Pasg, Dydd cyntaf ac olaf y 
Bara Croyw yn ddyddiau, fel y Saboth wythnosol, nad yw un yn gweithio.) 

Er bod rhai yn hoffi allegorize ymaith lawer rhannau o'r Beibl, er bod yn sicr mae dealltwriaeth ysbrydol 
i'r Dyddiau Sanctaidd, mae un corfforol hefyd. Ac y cedwir corfforol yn ein helpu i ddeall y gwersi 
ysbrydol yn well. 

Mae Diwrnodau cymorth llun Bara Croyw ein bod Cristnogion yn i ymdrechu i roi pechod a rhagrith 
allan o'n bywydau (cf. Mathew 16: 6-12; 23:28; Luc 12: 1). Drwy eu cadw yn gorfforol, mae'n ein helpu i 
ddysgu'r gwersi ysbrydol fod Duw a fwriadwyd yn well. 

4. Pentecost: Y gwir am eich Galw a Anhygoel Rhodd Duw 



Mae'r rhan fwyaf sy'n proffesu Crist yn gwybod rhywbeth am y Pentecost. Mae llawer yn ystyried yn 
briodol iddo gychwyn eglwys y Testament Newydd. 

Ar ôl i Iesu farw, dywedwyd wrth ei ddisgyblion i aros i dderbyn nerth yr Ysbryd Glân: 
4 Ac wedi ymgynnull gyda hwynt, efe a orchmynnodd iddynt beidio ag ymadael o Jerwsalem, 
ond disgwyl am yr Addewid y Tad, "sydd," Meddai, "ydych wedi clywed gan Me: 5 ar gyfer John 
yn ddiau a fedyddiodd â dŵr, ond Rhaid i chi gael eich bedyddio â'r Ysbryd Glân nid yw 

diwrnodau llawer o hyn. " (Actau 1: 4-5) 

Felly, maent yn aros ac yn: 
1 Pan Ddydd y Pentecost wedi dod yn llawn, eu bod i gyd yn gytûn yn yr un lle (Actau 2: 1). 

Hysbysiad bod datganiad yn pwysleisio bod ffaith bod Ddydd y Pentecost wedi dod yn llawn. Mae'r 
Beibl yn ei gwneud yn glir bod y digwyddiadau sy'n dilyn yn uniongyrchol gysylltiedig â'r ffaith 
bod Ddydd y Pentecost wedi dod yn llawn. Ac, mae'n digwydd i ddisgyblion am eu bod i gyd yn 
arsylwi ei gilydd. 

Dyma beth ddigwyddodd wedyn: 
2 Ac yn ddisymwth y daeth sŵn o'r nef, megis gwynt nerthol yn rhuthro, ac fe lanwodd y tŷ cyfan 

lle'r oeddent yn eistedd. 3 Yna roedd yn ymddangos iddynt dafodau rhanedig, fel tân, ac un yn 
eistedd ar bob un ohonynt. 4 A hwy a lanwyd oll â'r Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad â thafodau 
eraill, fel yr oedd yr Ysbryd iddynt ymadrodd. ... 
38 Yna y dywedodd Pedr wrthynt, "Edifarhewch, a gadael pob un ohonoch bedyddio hwy yn enw 
Iesu Grist, er maddeuant 

pechodau; a rhaid i chi dderbyn y rhodd yr Ysbryd Glân. 39 Ar gyfer y mae'r addewid i chi ac i'ch 
plant, ac i bawb sydd yn bell, cymaint ag yr Arglwydd ein Duw yn galw. " 
40 A chyda llawer o eiriau eraill iddo dystiolaethu a hwy anogodd, gan ddweud, "Byddwch yn 
arbed o genhedlaeth wrthnysig hwn." 41 Yna y rhai a dderbyniodd ei air yn llawen eu bedyddio; ac 
y diwrnod hwnnw tua thair mil o eneidiau ychwanegwyd atynt. 42 A hwy barhau ddiysgog mewn 
athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr apostolion, yn y torri bara, ac mewn gweddïau. ... 47 foli Duw 
a chael ffafr gyda'r holl bobl. A'r Arglwydd a ychwanegwyd at yr eglwys bob dydd y rhai a oedd 
yn cael eu hachub. (Actau 2: 2-4, 38-42, 47). 

Maent yn derbyn rhywfaint o rym Ysbryd Glân. Ac mae hyn yn cael ei ystyried i fod yn cychwyn yr 
eglwys Gristnogol gan y Pabyddion, Uniongred Ddwyreiniol, y rhan fwyaf o Brotestaniaid, Tystion 
Jehovah, ac Eglwys grwpiau Duw. Felly mae'r Ysbryd Glân yn cael ei roi ar amser penodol (yr un amser 
y mae llawer o'r Iddewon a welwyd Pentecost) a bod ddisgyblion Iesu yn dal i arsylwi arno. 

Nid oedd hynny'n cyd-ddigwyddiad. 

A Oes Mae mwy i Pentecost? 



Nid yw llawer yn sylweddoli bod Pentecost yn cynrychioli mwy na rhoi yr Ysbryd Glân a dechrau'r 
eglwys y Testament Newydd. 

Gan edrych ar y darnau yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y 
diwrnod hwn a'i ystyr. 

Roedd Gŵyl y Pentecost a gedwir gan Gristnogion ar ôl yr un cyntaf, ond gyda dim sôn am siarad mewn 
tafodau. Parhaodd y Apostol Paul i gadw ddegawdau ar ôl y Pentecost Pentecost a grybwyllir yn yr ail 
bennod o Lyfr yr Actau. Hysbysiad hyn a ysgrifennodd, tua 56 OC: 

8 Am nad wyf yn dymuno gweld chi nawr ar y ffordd; ond yr wyf yn gobeithio i aros ychydig 
gyda chi, os bydd yr Arglwydd yn caniatáu. Ond rwyf am aros yn Effesus tan y Pentecost (1 
Corinthiaid 16: 8). 

Mae hyn yn dangos fod Paul yn gwybod pan oedd Pentecost, ei fod yn teimlo bod yn rhaid i'r Corinthiaid 
yn gwybod pryd oedd Pentecost, ac y byddai'r Effesiaid wedi gwybod pan oedd Pentecost.Felly, mae'n 
debyg yn cael ei harsylwi gan Paul a'r Cenhedloedd yn Effesus a Corinth. 

Mewn blwyddyn arall, yr Apostol Paul hefyd yn dymuno i fod yn Jerwsalem am Pentecost, tua 60 OC: 
16 Ar gyfer Paul wedi penderfynu hwylio heibio i Effesus, fel na fyddai'n rhaid iddo dreulio 
amser yn Asia; canys efe a frysiai i fod yn Jerwsalem, os yn bosibl, ar Ddydd y Pentecost (Actau 
20:16). 

Felly, Cristnogion yn Jerwsalem yn dal i arsylwi Pentecost ac roedd Paul yn arsylwi hefyd. Fel arall, ni 
fyddai unrhyw reswm amlwg pam Paul eisiau bod yn Jerwsalem ar ddydd y Pentecost. 

Mae'r term Pentecost yn derm Groegaidd sy'n golygu 50 fed. Bod term yn deillio o'r Hebraeg disgrifiad 
canlynol o gyfrifo'r dyddiad: 

15 A bydd chi gyfrif am eich hunain o'r diwrnod ar ôl y Saboth, o'r diwrnod yr ydych yn dod â'r 
ysgub y don offrwm: Bydd saith Sabbaths yn cael ei gwblhau. 16 Cyfrif hanner can diwrnod i'r 
diwrnod ar ôl y seithfed Saboth (Lefiticus 23: 15-16). 

Mae gan Ddydd y Pentecost nifer o enwau, ac oherwydd hynny, mae rhai wedi cael eu drysu am y 
peth. Mae ei enwau Beiblaidd eraill yn cynnwys: Gŵyl y Cynhaeaf, Gŵyl yr Wythnosau a diwrnod o 

flaenffrwyth. 

Traddodiadau Iddewig a Pryd Pentecost? 

Canu yn aml yn cyd-fynd â'r gwyliau sanctaidd Duw, a ddechreuodd ar fachlud haul: 
29 Bydd gennych gân Fel yn y nos pan gŵyl sanctaidd yn cael ei gadw, a llawenydd o galon pan 

fydd un yn mynd â ffliwt, I ddod i fynydd yr Arglwydd, I y Cedyrn Un Israel. (Eseia 30:29) 

Iddewon modern yn tueddu i alw Pentecost gan y term Shavuot. 

Mae rhai wedi bod yn drysu pan Pentecost yw. Nid yw llawer o Iddewon yn ei chadw'n ar yr un diwrnod 
ag y mae'r Eglwys Parhaus Dduw yn ei gadw. 



Dywedodd y Sadwceaid Iddewig yn gywir "y byddai Pentecost bob amser yn disgyn ar ddydd Sul," Fodd 
bynnag, "[i] n ôl-Talmud a llenyddiaeth geonic ... Pentecost yn disgyn ar y 6ed o Siwan" (Pineles, 
"Darkeh Shel Torah," t. 212 , Fienna, 1861;.. Pentecost Gwyddoniadur Iddewig o 1906) y dyddiad o 
Iddewon eu defnyddio nawr (sydd mewn llenyddiaeth ôl-Talmud a gafodd ei rhoi at ei gilydd ar ôl yr Hen 
Destament, ac nid yw ysgrythur), yn newid yn ddiweddarach ac nid y dyddiad Beiblaidd . Rydym 
yn Eglwys Parhaus Duw arsylwi ar y dull Beiblaidd. 

Hysbysiad hefyd y canlynol gan cyn Brif Rabbi Sacks Arglwydd: 

Y Phariseaid, a oedd yn credu yn y Gyfraith Llafar yn ogystal â'r un Ysgrifenedig deall "y 
Saboth" i olygu, yma, y diwrnod cyntaf y Pesach (15 Nisan). Sadwceaid, a oedd yn credu yn y 
Gyfraith Ysgrifenedig unig, cymerodd y testun llythrennol. Y diwrnod ar ôl y Saboth yw dydd 
Sul. Felly y cyfrif bob amser yn dechrau ar ddydd Sul, a Shavuot, hanner can diwrnod yn 
ddiweddarach, hefyd bob amser yn syrthio ar ddydd Sul. (Sachau L. Iddewiaeth:. A Syniad 
Shavuot Arutz Sheva, 3 Mehefin 2014.) 

Dylai Cristnogion gofio bod Iesu condemnio y Phariseaid am ddibynnu gormod ar y gyfraith ar lafar dros 
y gyfraith ysgrifenedig (Marc 7: 5-13). Dywedodd Iesu wrthynt eu bod yn "gwneud y gair Duw o unrhyw 
effaith trwy eich traddodiad yr ydych wedi trosglwyddo i lawr. Ac mae llawer o bethau o'r fath yr ydych 
yn ei wneud" (Marc 7:13). 

Ac, fel y dangosir isod, Pentecost cyfeirio at yr amser o gyfrif hanner cant fel rhai sy'n gysylltiedig ag 
blaenffrwyth: 

16 Cyfrif hanner can diwrnod i'r diwrnod ar ôl y seithfed Saboth; yna byddwch yn cynnig offrwm 
grawn newydd i'r ARGLWYDD. 17 Rhaid i chi ddod oddi wrth eich anheddau ddwy dorth 
gyhwfan, dwy-degfed o effa. Rhaid iddynt fod o beilliaid; rhaid iddynt gael eu pobi lefain. Maent 
yn y blaenffrwyth i'r ARGLWYDD (Lefiticus 23: 16-17). 

Pan fyddwch yn cyfrif hanner can diwrnod i'r diwrnod ar ôl y seithfed Saboth, byddwch yn canfod bod 
Pentecost bob amser i ddod ar y Sul. Pentecost rhedeg o fachlud haul hyd fachlud haul Dydd Sadwrn 
Sul. Irenaeus, a honnodd ei fod wedi cwrdd Ysgrifennodd Polycarp o Smyrna fod yr apostolion a gedwir 
Pentecost ar ddydd Sul (darnau o Irenaeus, 7). 

blaenffrwyth 

Mae'r defnydd o'r term "blaenffrwyth" yn awgrymu ail cynhaeaf. Ac mewn gwirionedd, mae hyn yn rhy 
yw nodi yn yr Hen Destament: 

16 ... Gŵyl y Cynhaeaf, blaenffrwyth dy lafur yr ydych wedi eu hau yn y maes; 17 a'r Gwledd y 
cynnull ar ddiwedd y flwyddyn, pan fyddwch wedi casglu yn ffrwyth eich llafur o'r cae (Exodus 
23: 16-17).  
 
22 A bydd i chi gadw at y Gwledd o Wythnosau, blaenffrwyth y cynhaeaf gwenith, a Gŵyl y 

cynnull ar ddiwedd y flwyddyn (Exodus 34:22). 
26 Hefyd ar ddiwrnod y blaenffrwyth, pan fyddwch yn dod â offrwm grawn newydd i'r 
ARGLWYDD yn eich Gwledd o Wythnosau, yr ydych ynddo gael cymanfa sanctaidd (Rhifau 
28:26). 



Er bod rhai sylwebyddion Protestannaidd yn cyfeirio at y ysgub tonnau cynnig fel y wledd o flaenffrwyth 
(gol ee Radmacher ED. Mae'r Nelson Astudio'r Beibl. Thomas Nelson Cyhoeddwyr, Nashville, 1997, t. 
213), mae hyn yn gamarweiniol. Er bod "ysgub o flaenffrwyth" ei gynnig, yna (Lefiticus 23: 10-11), fel y 
dangosir uchod, mae'r Beibl yn cyfeirio at y Gwledd o Wythnosau fel yr amser y blaenffrwyth (nid dim 
ond un ysgub). 

Sut mae'r syniad o flaenffrwyth ein helpu i ddeall y dydd hwn? 

Mae Gwledd o Pentecost neu Gwledd o First fruits (Exodus 34:22) yn ein hatgoffa fod Duw yn awr yn 
galw dim ond bach "blaenffrwyth" cynhaeaf ysbrydol, gyda'r Diwrnod Mawr Olaf i ddod sy'n darlunio 
mwy o cynhaeaf yn ddiweddarach. Mae'r cynhaeaf y Gwanwyn, yn y rhan fwyaf o ardaloedd, yn llawer 
llai na'r mwyaf yw'r cynhaeaf Fall, ac mae hyn yn gyson â chynllun Duw iachawdwriaeth i ddynoliaeth. 

Ond beth am Iesu? Nid oedd ef yn fath o flaenffrwyth? 

Do, Yn sicr oedd. Paul yn nodi: 
20 Ond yn awr Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac wedi dod yn flaenffrwyth y rhai sydd 
wedi huno. 21 Am fod gan ddyn y daeth marwolaeth, trwy Daeth Dyn y atgyfodiad y 
meirw. 22 Oblegid megis yn Adda y mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist bydd yr holl 
cael ei wneud yn fyw. 23 Ond mae pob un yn ei briod drefn: Crist y blaenffrwyth, wedi hynny y 
rhai sydd yn eiddo Crist yn ei ddod. (1 Corinthiaid 15: 20-23). 

Crist yw cyflawni y ysgub offrwm cyhwfan yn Lefiticus 23: 10-11. Ef yw ysgub o flaenffrwyth. Mae 
hefyd yn cyflawni rôl honno pan esgynnodd i'r nefoedd ar y dydd Sul (y ysgub tonnau offrwm oedd ar y 
Sul) ar ôl Cafodd ei atgyfodi (Ioan 20: 1,17). Ond nad oedd ef na'i gwir ddilynwyr welwyd hyn sydd 
bellach yn cael ei alw'n y Pasg. 

Hefyd, James yn nodi fod Iesu ddaeth â ni allan hefyd i fod yn fath o firstfruit: 
18 O blith ei hun fydd ef dod â ni allan trwy air y gwirionedd, y gallem fod yn fath o flaenffrwyth 
o'i greaduriaid (Iago 1:18). 

Felly, er bod Iesu oedd y firstfruit gwreiddiol i gynrychioli'r ysgub tonnau offrwm, Cristnogion yn wir yn 
fath o flaenffrwyth, a gynrychiolir gan Ddydd y Pentecost. "First fruits" golygu y bydd dim ond ychydig 
yn rhan o'r cynhaeaf yn yr oes hon (cf. Luc 12:32; Rhufeiniaid 9:27; 11: 5) - ond maent hefyd yn 
awgrymu y bydd mwy o cynhaeaf - a amser lle bydd pawb a oedd erioed wedi cael cyfle i iachawdwriaeth 
yn ddiweddarach yn cael cyfle gwirioneddol a real. 

Sylwi ar yr hyn a nodir Peter ar Pentecost: 
29 "Ha wŷr frodyr, gadewch i mi siarad yn agored i chi o'r patriarch Dafydd, ei farw a'i gladdu, ac 

mae ei fedd gyda ni hyd y dydd hwn. 30 Felly, bod yn broffwyd, ac yn gwybod i Dduw dyngu 
gyda llw iddo ef fod o ffrwyth ei gorff, yn ôl y cnawd, byddai'n codi i fyny y Crist i eistedd ar ei 
orsedd, 31 ef, wrth ragweld hyn, siaradodd yn ymwneud atgyfodiad y Meseia, nad yw ei enaid ei 
adael yn Hades , ac nid oedd ei gnawd lygredigaeth. 32 yr Iesu hwn mae Duw wedi codi i fyny, yr 
ydym i gyd yn dystion. 33 am hynny yn cael ei exalted i ddeheulaw Duw, ac iddo dderbyn gan y 
Tad yr addewid o'r Ysbryd Glân, ef dywelltir . hyn yr ydych yn awr yn gweld a chlywed (Actau 
2: 29-33) 



Sylwch fod Peter, ar Pentecost, y cyfeirir atynt Iesu fel ffrwythau a bod Cafodd ei fagu. Pentecost yn 
dangos fod Duw yn bendithio y cynhaeaf bach drwy roi ei Ysbryd Glân fel y gallwn oresgyn, yn gwneud 
ei waith a thyfu yn ysbrydol er bod yn byw yn "yr oes ddrwg bresennol" (Galatiaid 1: 4) 

Nawr Iesu oedd, nid yn unig y cyntaf o'r blaenffrwyth, Ef hefyd oedd y cyntaf-anedig ymhlith llawer o 
frodyr: 

29 Ar gyfer pwy Ef adnabu cyn, Mae hefyd yn predestined i fod yn cydymffurfio â'r ddelwedd ei 
Fab, y gallai ef fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer brodyr (Rhufeiniaid 8:29).  
 
5 Iesu Grist, y tyst ffyddlon, y cyntafanedig oddi wrth y meirw (Datguddiad 1: 5). 

Gan fod Iesu yw'r cyntaf-anedig, mae hyn yn sicr yn awgrymu y bydd yn dod yn bobl eraill sydd i fod yn 
debyg iddo. Felly, gan ddod fel Iesu Grist hefyd yn rhan o neges y Pentecost. Wrth gwrs, mae'r syniad o 
ddod fel Crist yn cael ei ddysgu trwy gydol y Beibl ac nid yw'n gyfyngedig i Pentecost. Sylwi ar yr hyn 
ysgrifennodd John: 

2 ... y byddwn yn debyg iddo (1 Ioan 3: 2). 

Am ei fod yn cymanfa sanctaidd, mae'n cael ei arsylwi debyg i Saboth wythnosol, ond gyda offrymau 
(Deuteronomium 16:16). Yn yr Hen Destament, y Gwledd o Wythnosau, blaenffrwyth cynnwys, yn cael 
ei gadw 50 diwrnod ar ôl y Saboth ar ôl y Pasg. 

Ar ôl marwolaeth Crist, yr apostolion a gasglwyd at ei gilydd ar y dyddiad hwnnw. Ac ar y dyddiad 
hwnnw, yr Ysbryd Glân ei arllwys allan i ddarparu Cristnogion gael mynediad at Dduw fel rhyw fath o 
flaenffrwyth. Iesu oedd y cyntaf o flaenffrwyth hyn a Christnogion sy'n cael eu galw yn yr oes hon hefyd 
i fod yn flaenffrwyth fel Mae'n (y rhai a elwir yn ddiweddarach hefyd i fod mor Iesu, ond ni fydd yn syml 
fod blaenffrwyth). 

All Dyddiau Sanctaidd ei Gadw Y tu allan i Jerwsalem? 

Mae rhai wedi nodi na all y Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd yn cael eu cadw yn awr ag y byddent yn ei 
gwneud yn ofynnol y byddai pawb yn mynd i Jerwsalem. 

Ond nid oedd hynny'n wir yn hanesyddol, hyd yn oed gyda Iesu. 

Tuag ddechrau ei weinidogaeth tra yn Nasareth, siaradodd Iesu ar y "diwrnod y Sabothau" (Luc 
04:16). Hefyd yn cael ei alw'n Pentecost Gŵyl yr Wythnosau / Sabbaths (Deuteronomium 16: 

10,16). Bod Luke yn golygu y gall y lluosog yn cael ei gadarnhau drwy edrych ar y term Groeg 
gwirioneddol. Mae'r gair gwirioneddol (grwpio nid y cryf o eiriau tebyg) ar gyfer Sabothau, σαββάτων, 

yn lluosog (σαββάτω, fel yn Luc 14: 1, yn unigol). Mae'r darn yn cael ei gyfieithu llythrennol fel a 
ganlyn: 

16 Ac Daeth i Nasareth lle Cafodd ei fagu. Ac yn ôl ei arfer, Aeth i mewn ar y dyddiau y 
Sabothau, i mewn i'r synagog, ac a safodd i fyny i ddarllen. (Luc 04:16, Gwyrdd) 

Felly, mae hyn yn helpu dangos y gallai un gadw Diwrnod Sanctaidd, fel y gwnaeth Iesu, mewn lleoliad 
ar wahân i Jerwsalem. Mae hefyd yn ymddangos i gadw o bosibl ddiwrnod sanctaidd arall yn Galilea yn 
Luc 6: 1-2 (JP Green, Sr Interlinear Groeg-Saesneg New Testament, trydydd argraffiad Baker Books, 
2002.). 



Efallai y dylid crybwyll bod pan nododd y wraig o Samaria y dylai addoliad o bosibl yn cael ei gyfyngu 
i'r ardal Jerusalem (Ioan 04:19), dywedodd Iesu nad oedd cyfyngiad addoli Jerwsalem: 

. Dywedodd 21 Iesu wrthi, "Wraig, yn credu Me, mae'r amser yn dod pan fyddwch yn ni fydd y 
naill ar y mynydd hwn, nac yn Jerwsalem, yn addoli'r Tad 22 Rydych yn addoli yr hyn nad ydych 
yn gwybod, rydym yn gwybod beth yr ydym yn ei addoli, am iachawdwriaeth yw . yr 
Iddewon 23 Ond mae'r amser yn dod, ac yn awr yw, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r Tad 
mewn ysbryd a gwirionedd;. am y Tad yn chwilio am fath i addoli 24 Duw yn ysbryd, a rhaid i'r 
rhai sy'n addoli ei addoli mewn ysbryd a gwirionedd. " (Ioan 4: 21-24) 

Mae'r Testament Newydd yn dangos yn glir nad yw Diwrnod Sanctaidd neu addoliad arall yn cael ei 
gyfyngu i Jerwsalem (gweler hefyd Mathew 10:23; 23:24). 

Dylid nodi bod y eglwysi Groeg-Rufeinig hefyd yn cydnabod bod y Pentecost, y cyfeirir ato weithiau fel 
ŵyl yr wythnosau (Lefiticus 23: 15-16) neu'r diwrnod o flaenffrwyth (Rhif 28:26) yn yr Hen Destament, 
roedd arwyddocâd Cristnogol . Ac nid ydynt yn cyfyngu ar ei ymlyniad at un ddinas. 

Ystyriwch hefyd fod y syniad o Gristnogion flaenffrwyth cael ei gadarnhau yn y Testament Newydd 
(James 1:18). Yn Israel hynafol, roedd cynhaeaf llai yn y Gwanwyn a'r cynhaeaf mwy o faint yn y Fall. Y 
Gwanwyn Sanctaidd Dydd Pentecost, pan deall yn iawn, yn helpu llun fod Duw yn unig yn galw rhai yn 
awr ar gyfer iachawdwriaeth (Ioan 06:44; 1 Corinthiaid 1:26; Rhufeiniaid 11:15) gyda cynhaeaf mwy yn 
dod yn nes ymlaen (Ioan 7: 37- 38). 

Mae llawer o eglwysi Groeg-Rufeinig yn arsylwi rhyw fersiwn y Pentecost. Eto i gyd, yn rhannol 
oherwydd nad ydynt yn arsylwi ar rai diwrnodau sanctaidd Beiblaidd eraill, maent yn methu â deall pam 
mae Duw yn unig yn galw rhai yn awr, a bod Mae'n gwneud gael cynllun i gynnig yr holl iachawdwriaeth 
(Luc 3: 6; Eseia 52:10). buddugoliaethau Trugaredd dros farn "(Iago 2:13). 

5. Gwledd o utgyrn: Dychwelyd Crist a'r Digwyddiadau Arwain 
iddo 

Nid yw'r rhan fwyaf o'r eglwysi Groeg-Rufeinig yn cadw y dyddiau sanctaidd Beiblaidd sy'n digwydd yn 
gyffredinol yn y Fall. Eto i gyd, Dyddiau Sanctaidd hyn portreadu nifer o ddigwyddiadau allweddol yn 
gynllun Duw. 

Mae Gwledd o Trumpets nid yn unig lluniau dyfodiad Crist i atgyfodi'r blaenffrwyth oddi wrth y meirw, 
mae hefyd lluniau amser ofnadwy o ddinistr yn unig yn ei flaen ac ymyrraeth Iesu Grist i achub y 
bywoliaeth o gyfanswm Annihilation ac i sefydlu Teyrnas Dduw ar ddaear. 

Gadewch i ni ddeall sut ŵyl hon yn cyd-fynd i mewn i gynllun mawr Duw. 

Ystyried bod mae bwlch amser mawr rhwng Ddydd y Pentecost a'r Gwledd o Trumpets. Ers yr eglwys y 
Testament Newydd ddechreuodd ar Pentecost ac yn y bôn yn dod i ben pan fydd Iesu yn dychwelyd yn yr 
utgorn diwethaf (1 Corinthiaid 15: 51-57), ar un ystyr y cyfnod o amser rhwng Pentecost a Gŵyl y 

Trumpets gellir eu hystyried fel rhai sy'n cynrychioli oedran eglwys . 

Y pedwerydd Diwrnod Sanctaidd, Gŵyl y Trumpets, yn arsylwi yn "y seithfed mis, ar y dydd cyntaf o'r 
mis" (Lefiticus 23: 23-25). 

Y rhif saith yng nghynllun Duw arwydd cwblhau a pherffeithrwydd. Y seithfed mis y calendr Duw (yn 
digwydd ym mis Medi a / neu Hydref) yn cynnwys y pedair gŵyl olaf, Darlun cwblhau'r uwchgynllun 



mawr Duw i ni. Mae'r ŵyl sy'n disgyn ar y dydd cyntaf o'r mis hwn yn nodi dechrau digwyddiadau olaf 

yn gynllun Duw. 

Mae'n Sabbath blynyddol arall o orffwys o un o waith rheolaidd, ac roedd i fod yn goffadwriaeth o utgyrn 
(Lefiticus 23: 24-25). Mae hefyd yn amser i ddysgu ffyrdd Duw (Nehemeia 8: 2-3; cf. Ezra 3: 1-7). Mae 
llawer o'r hyn a ddigwyddodd i feibion Israel ei ysgrifennu ar gyfer ein "enghreifftiau, ac maent yn eu 
hysgrifennu ar gyfer ein admonition, ar rhai y daeth terfyn yr oesoedd wedi dod" (1 Corinthiaid 10:11). 
Mae gan y chwythu o utgyrn a Gŵyl y Trumpets yn tynnu ei enw. 

Mae llawer iawn o ystyr symbolaidd ynghlwm wrth y chwythu o utgyrn hyn, yn enwedig o ran yr 
amseroedd diwedd yr ydym yn byw. Dylid nodi bod yr enw Iddewig modern ar gyfer y dyddiad hwn, 
Rosh Hashanah, nid yw'n Beiblaidd na hyd yn oed gwreiddiol ar gyfer yr Iddewon. Roedd yn rhywbeth y 
maent yn mabwysiadu ganrifoedd ar ôl roddodd Duw iddyn nhw ac ar ôl oedd yr Hen Destament 
ysgrifenedig (Kramer, Amy J. Rosh Hashana Gwreiddiau. Hawlfraint © 1998-1999 Popeth Iddewig, Inc). 

Mae'r Beibl yn dysgu bod Trumpets eu chwythu i gyhoeddi gwleddoedd Duw, yn ogystal ag i alw pobl i 
ymgynnull (Rhifau 10: 1-3, 10). 

Llyfr y Bywyd 

Yn ddiddorol, ysgolheigion Iddewig wedi clymu Gŵyl y Trumpets yn â'r 'Llyfr y Bywyd' (Peltz M, 
Rabbi. Beth sydd yn cyfarch Rosh Hashanah? Haaretz hon, 17 Medi, 2012). Pam yw bod o ddiddordeb? 

Wel, mae'r Beibl yn dysgu bod y rhai sy'n cael eu rhestru yn y 'Llyfr y Bywyd' (Philipiaid 4: 3; 
Datguddiad 3: 5) yn cael ei atgyfodi (Hebreaid 12: 22-23). Pryd? Yn yr utgorn seithfed a'r olaf: 

51 Wele, yr wyf yn dweud wrthych ddirgelwch: Nid ydym fydd pob cwsg, ond byddwn i gyd yn 
cael ei newid - 52 mewn munud, yn darawiad llygad, wrth yr utgorn diwethaf. Ar gyfer yr utgorn, 
bydd yn seinio, bydd y meirw yn cael ei godi yn anllygredig, a byddwn yn ei newid. 53 Ar gyfer y 
llygradwy, rhaid wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. (1 Corinthiaid 15: 
51-53) 

Llyfr Datguddiad yn dysgu yn glir y bydd saith o utgyrn yn cael eu chwythu (8: 2), cosbi yn dod ar y rhai 
nad ydynt yn cael eu diogelu gan Dduw (9: 4), ac yna bydd teyrnas a barn Duw yn dod (11: 15-18). Yn 
olaf, mae'n dysgu y bydd y rhai y mae eu henwau yn cael eu hysgrifennu yn Llyfr y Bywyd yn profi yr ail 
farwolaeth (Datguddiad 20: 14-15). 

Ffrwydro trwmped 

Ystyriwch fod y Beibl yn dangos bod ystod hanes Israel, a gafodd ei hatalnodi'n drwm â gwrthdaro a 
gwrthryfel, yn parhau i gael eu defnyddio fel dyfeisiau rhybuddio, i alw i breichiau neu fel phreliwdiau i 
negeseuon pwysig utgyrn - bob amser i nodi digwyddiad o mewnforio aruthrol i'r cyfan genedl. 

Duw defnyddir hefyd y proffwydi, yn eu plith Eseia, Eseciel, Hosea a Joel, i rybuddio Israel am cosbau 
Byddai'n dwyn arnynt am eu gwrthryfel yn gyson yn erbyn ei ddeddfau. Mae'r proffwydi yn defnyddio eu 
lleisiau fel utgyrn i blare eu rhybuddion i bobl Dduw. 

1 Cry yn uchel, nid arbed; Codwch eich llais fel utgorn; Dywedwch wrth fy mhobl eu camwedd, 
Ac dŷ Jacob eu pechodau. (Eseia 58: 1) 



Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn gweithio i wneud hynny heddiw. Rydym yn hyderus yn dweud o 
bechodau gymdeithas a sut mae digwyddiadau'r byd yn alinio gyda proffwydoliaeth eu deall yn iawn - yr 
ydym hefyd yn ymdrechu i esbonio. 

Ond hefyd bydd blasts utgorn llythrennol yn dod yn y dyfodol wrth i'r Llyfr y Datguddiad yn dysgu 
(Datguddiad 8: 1-13, 9: 1-18). Ond ni fydd y rhan fwyaf yn gwrando rhybuddion hynny. 

Mae llawer yn cael eu chwythu yn Llyfr y Datguddiad, ac mae llawer yn cael ei chwythu ar y Gwledd o 
Trumpets (Lefiticus 23:24) - gobeithio gall llawer yn gweld y cysylltiad. 

Ond mae'r trwmped mwyaf pwysig, mewn ystyr, fod yr olaf, y seithfed un. Dyma beth Datguddiad yn 
dysgu am hynny: 

15 Yna y seithfed angel yn swnio: Ac yr oedd lleisiau uchel yn y nef yn dweud, "Mae teyrnasoedd 
y byd hwn wedi dod yn y teyrnasoedd ein Harglwydd a'i Grist Ef, ac Efe a deyrnasa byth 
bythoedd!" 16 A'r pedwar ar hugain o henuriaid oedd yn eistedd gerbron Duw ar eu gorseddau 
syrthiasant ar eu hwynebau ac yn addoli Duw, 17 gan ddweud: "Yr ydym yn diolch i chi, O 
Arglwydd Dduw hollalluog, The One sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod, Am yr ydych wedi 
cymryd eich nerth mawr a deyrnasodd. 18 Mae'r cenhedloedd yn ddig, ac eich digofaint wedi dod, 
a'r amser y meirw, y dylent gael eu barnu, a bod Dylech gwobrwyo eich weision y proffwydi a'r 
saint, a'r rhai a ofni Eich enw, bach a mawr, a dylai ddinistrio'r rhai sy'n dinistrio'r ddaear. 
" 19 Yna y deml Duw Agorwyd yn y nefoedd, ac arch ei gyfamod a welwyd yn ei deml. Ac yr 
oedd fflachiadau mellt synau, taranau, daeargryn a chenllysg mawr.(Datguddiad 11: 15-19) 

Mae Gwledd y Trumpets lluniau chwythu dyfodol utgyrn a realiti y bydd Iesu yn dod a sefydlu Teyrnas 
Dduw ar y ddaear. Y newyddion da o ddod teyrnas Dduw yn rhan fawr o'r hyn Iesu eisiau ei weision i 
gyhoeddi nawr (Mathew 24:14; 28: 19-20), ac yna bydd y diwedd yn dod (Mathew 24:14). Mae Gwledd o 
bwyntiau Trumpets i fuddugoliaeth Crist dros y byd hwn. 

haneswyr Groeg-Rufeinig, megis Jerome a Epiphanius (ad Culumnam Catholica Omnia Tabulinum De 
Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 
Ab Columna 1415 -. 1542A, tt 922, 930 a Epiphanius (Ephiphanius Mae Panarion o Ephiphanius o 
Salamis. : Llyfr II (sectau 1-46) Adran 1, Pennod 19, 7-9 Frank Williams, golygydd Cyhoeddwr BRILL, 
1987, t 117-119), cofnodwyd fod y 'Nasaread Cristnogion' yn parhau i gadw'r Fall Dyddiau Sanctaidd... i 
mewn i'r bedwaredd a'r bumed ganrif. maent hefyd yn cael eu cadw gan y Cristnogion ffyddlon yn 
Jerwsalem oedd yn honni yr adeilad Cristnogol gwreiddiol yn Jerwsalem i mewn i'r bedwaredd ganrif hyd 
nes eu bod yn cael eu stopio gan yr awdurdodau Imperial (B. Church Pixner yr Apostolion dod o hyd ar 
Mt. Seion. Adolygiad Archaeoleg Beiblaidd, Mai / Mehefin 1990: 16-35,60). 

Mae'r gwrth-Semite John Chrysostom ceisio benodol i atal pobl rhag cadw Gŵyl y Trumpets yn niwedd y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg (John Chrysostom Homili wyf yn erbyn yr Iddewon I: 5; VI:. 5; VII: 
2). Fodd bynnag, y rhai sy'n ceisio i fod yn ffyddlon yn parhau i wneud hynny drwy gydol hanes. Yr 
Eglwys Parhaus Duw yn gwneud hynny nawr. 

6. Dydd y Cymod: Satan Yn rhoi'r cyfle i Yn alltud 

Y Cwymp nesaf diwrnod sanctaidd yw Dydd y Cymod: 

26 A'r Arglwydd a lefarodd wrth Moses, gan ddweud: 27 "Hefyd bydd y degfed dydd o'r seithfed 
mis hwn y Dydd y Cymod Bydd yn cymanfa sanctaidd i chi; byddi'n cystuddiwch eich eneidiau, 
ac yn cyflwyno aberth trwy dân i. bydd yr Arglwydd. 28 a ydych yn gwneud unrhyw waith ar yr un 



diwrnod, er ei fod yn y dydd y cymod, i wneud cymod drosoch gerbron yr Arglwydd eich 
Duw. 29 ar gyfer unrhyw berson nad yw'n gorthrymu yn enaid ar yr un diwrnod fydd torri i ffwrdd 
oddi wrth ei bobl 30 Ac unrhyw berson sy'n gwneud unrhyw waith ar yr un diwrnod, y person 
hwnnw byddaf yn dinistrio o blith ei bobl 31 Rhaid i chi wneud unrhyw math o waith;.. bydd yn 
ddeddf am byth dros y cenedlaethau yn yr holl eich . anheddau 32bydd yn eich Saboth o orffwys 
difrifol, a rhaid i chi cystuddiwch eich eneidiau,. ar y nawfed dydd o'r mis yn y nos, o nos i nos, 
byddwch ddathlu eich Saboth " (Lefiticus 23: 26-32). 

7 'Ar y degfed dydd o'r seithfed mis bydd gennych gymanfa sanctaidd. Byddwch cystuddiwch eich 
eneidiau; Ni wna ddim gwaith. (Rhifau 29: 7) 

Ymprydio yn hanesyddol yn bennaf sut yr ymadrodd "cystuddiwch eich eneidiau" wedi cael ei ddehongli 
gan yr Iddewon ac Eglwys cymunedau Duw (mae hyn hefyd yn cael ei wirio gan darnau megis Salm 
35:13; 69:10 a Eseia 58: 5) i olygu ymprydio, oni bai fod un yn rywsut yn sâl, ac felly eisoes yn 
cystuddiedig. Noson i noson yn golygu, o'r machlud hyd fachlud haul. 

Y Testament Newydd ei hun yn galw y Dydd y Cymod, "y Fast" (Actau 27: 9), sydd nid yn unig yn 
dangos bod yr Apostol Paul yn ei gadw (a byddai'n fesul datganiadau yn Actau 21: 18-24; 28:17 ), ond y 
Groeg-enw Theophilus (y Cristion roddwyd sylw Llyfr yr Actau i mewn Deddfau 1: 1), rhaid hefyd wedi 
bod neu y byddai tymor arall wedi cael eu hamnewid. 

unigolion sylwgar gysylltiedig â'r Eglwysi Duw fydd cyflym o'r machlud nos hon hyd fachlud haul y 
noson nesaf (os ydynt yn abl yn gorfforol - mamau nyrsio, plant bach, menywod beichiog, ac amryw 
eraill cystuddiedig Ni ddisgwylir ymprydio - mae hyn yn gyson ag arferion Iddewig yn yr ardal hon yn 
ogystal). Yn gyflym hon rydym yn mynd heb fwyd neu ddiod. 

Yn rhyfedd, un adroddiad Protestannaidd yn honni nad oes angen un rheswm Cristnogion i gadw'r Dydd y 
Cymod yw oherwydd nad oes deml Iddewig heddiw (Cocherell BL. DYLAI dilynwyr CRIST FAST AR 
Dydd y Cymod?). Eto i gyd, y gwir amdani yw bod Beiblaidd meibion Israel gadw'r Dydd y Cymod am 
ganrifoedd cyn bod deml a'r realiti arall yw bod y Testament Newydd yn dangos bod Cristnogion yn awr 
teml Duw (1 Corinthiaid 3: 16-17) . 

dau Geifr 

Yn yr Hen Destament, y Dydd y Cymod yn cynnwys seremoni os yw'r afr Azazel ei anfon at yr anialwch 
(Lefiticus 16: 1-10). Gwelodd Cristnogion Mae rhai yn anfon hon o'r afr Azazel ffwrdd â Darlun o'r 
amser yn ystod y mileniwm pan fyddai Satan ei rwymo am fil o flynyddoedd yn y pwll diwaelod 
(Datguddiad 20: 1-4). Mae hyn yn golygu na fydd yn gallu temtio ac yn twyllo yn ystod y cyfnod 
hwnnw. Oherwydd y aberth Iesu, nid gafr ei aberthu i arsylwi ar y diwrnod hwn (cymharer Hebreaid 10: 
1-10). 

Er bod Iesu yn ein cig oen y Pasg aberthu i ni (1 Corinthiaid 5: 7-8) a Cafodd ei ladd unwaith yn unig 
(Hebreaid 9:28), rydym hefyd yn gweld adeg heblaw Pasg lle cafodd Iesu ei ladd yn ddefodol. 

Pam? 

Mae llawer wedi speculated, ond gallai fod cliwiau ynghyd â'r ffaith bod aberth hyn yn digwydd cyn 
rhyddhau yr ail afr. 

Mae'r Pasg gwreiddiol yn unig arwain at feibion Israel yn cael eu diystyru ar gyfer eu pechodau. Yn yr 
oes hon, y rhai sydd yn gwir Gristion hawlio'r aberth Iesu ar ei Pasg daearol terfynol ar gyfer talu'r gosb 



am ein pechodau. Ond Cristnogion go iawn yn lleiafrif bychan o boblogaeth y byd (Luc 00:32; 
Rhufeiniaid 11: 5). 

Ers y Beibl yn galw Satan "duw'r oes hon" sydd wedi "dallu" y byd (2 Corinthiaid 4: 4), mae'r rhan fwyaf 
wedi cael eu dallu ac nid ydynt wedi'u cynnwys eto gan y aberth Iesu. Eto bydd hyn yn digwydd ar gyfer 
bron pob a fydd yn cael eu galw - naill ai yn yr oes hon, neu oedran i ddod (Mathew 00:32). Dangos yr 
aberth, mewn seremoni ar ôl yr oed eglwys yn dod i ben, yn helpu dangos nad yw aberth Iesu yn unig ar 
gyfer y rhai a elwir yn yr oes eglwys, fel Duw cynllun cynnwys cynnig iachawdwriaeth i bawb, ac nid 
dim ond ethol heddiw. 

Trwy ddangos yr aberth cyn i'r afr arall yn cael eu rhyddhau, mae hyn yn dangos nad yw Iesu yn cymryd 
ymaith bechodau'r Satan. 

Cymerodd Iesu y gosb o bob bod dynol. Ond nid yw'n berthnasol i bobl tan ar ôl Duw yn ein galw a 
grantiau edifeirwch (Ioan 06:44) ni ac rydym yn dod i fod yn barod i edifarhau ac rydym yn dod i 
gredu. Nid yn unig yn Iesu, ond rydym yn credu y Mab a chredwn y Tad, hynny yw, rydym yn credu yr 
hyn a Maent yn dweud. Hefyd, rydym brofi hynny trwy edifarhau, eu bedyddio, yn cael ei roi yr Ysbryd 
Glân (Actau 2:38) ac mewn gwirionedd yn ceisio byw gan y byddai'n rhaid iddynt yn ein byw (cf. 1 Ioan 
2: 6). 

Wedi cadw Drwy gydol Hanes 

Cafodd y Dydd y Cymod a gedwir yn y 4 ydd ganrif yn ôl John Chrysostom a bregethodd yn ei erbyn (John 
Chrysostom Homili wyf yn erbyn yr Iddewon I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Gall hyn hefyd i'w weld yn Canon 69/70 o Syria Apostolaidd Canons ger y tro hwn oedd yn ceisio 
wahardd (Seaver JE Erledigaeth Iddewon yn yr Ymerodraeth Rufeinig (300-438), Rhifyn 30 Prifysgol o 
gyhoeddiadau Kansas:. Dyneiddiol astudiaethau. Prifysgol Kansas Cyhoeddiadau, 1952, tt. 34-35). 

Mae dogfen Moslemaidd, yn dyddio o gyfnod y bumed-ddegfed ganrif, yn datgan bod Iesu a'i ddisgyblion 
a gedwir y cyflym ar yr un diwrnod ag yr Iddewon. Mae'n dangos bod Judeo-Cristnogion yn dal gadw'r 
Dydd y Cymod tra bod y Greco-Rhufeiniaid daeth o hyd i 50 diwrnod Lenten- 

cyfnod ymprydio nad oedd Iesu yn cadw (Tomson P. wyna'n-Petry L. Mae'r Delwedd y traddodiad 
Iddewig-Cristnogion mewn Llenyddiaeth Iddewig a Christnogol Hynafol, Cyfrol 158, 2003, tt 70-72;. 
Stern SM Dyfyniadau o Efengylau apocryffaidd yn '. . Abd Al-Jabbar Journal of Astudiaethau 
Diwinyddol, NS Vol XVIII, (1) Ebrill 1967:.. 34-57). Adroddiadau gan haneswyr eraill yn cefnogi'r farn 
hon (ee Pines, tt. 32-34). Ar ben hynny, rydym yn gweld adroddiadau hanesyddol ei fod yn dal i gael ei 
gadw yn Transylvania yn yr 16 eg ganrif (Liechty, tt. 61-62). 

Sylwodd y Radio Church hen Dduw y Dydd y Cymod (a'r Dyddiau Sanctaidd arall) drwy gydol 
yr 20fed ganrif. Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn parhau i arsylwi heddiw. 

7. Gŵyl y Pebyll: Cipolwg o'r hyn y mae'r Byd Dremiau Fel 
Teyrnasiad Dan Crist 

Mae Gŵyl y Pebyll lluniau ddigwyddiad a arweiniodd at gynllun Duw. Ar ôl Iesu farw dros ein pechodau 
i wneud iawn am ddynoliaeth, ac ar ôl Anfonodd atom yr Ysbryd Glân ac yn dewis allan o bobl ar gyfer 
ei Enw i fod brenhinoedd ac offeiriaid deyrnasu gydag Ef ar y ddaear (Datguddiad 05:10), ac ar ôl ei Yn 
dod Yn ail, ac ar ôl mae wedi gosod yn olaf yr holl bechodau ar ben Satan gwahanu ddau ef a'r pechodau 
o bresenoldeb Duw a'i bobl (gan wneud i ni o'r diwedd yn ymuno yn-un gydag ef, cymod), yna rydym yn 



barod ar gyfer y gyfres derfynol o ddigwyddiadau, cychwyn sefydlu'r Deyrnas milflwyddol Duw ar y 
ddaear. 

Mae Gŵyl y Pebyll lluniau y cyfoeth ysbrydol a materol a fydd yn digwydd yn ystod teyrnasiad 

milflwyddol Iesu Grist pryd y bydd pobl yn cadw deddfau Duw heb ddichellion Satan (Datguddiad 20: 1-
6). Mae hyn yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd yn awr mewn byd twyllo gan Satan (Datguddiad 12: 
9). twyll Satanic, a fydd yn cael mynd, yna (Datguddiad 20: 1-3), yn rhan o pam y rhan fwyaf sydd yn 
proffesu Cristnogaeth wedi cael eu camarwain gan weinidogion ffug 'neis' yn ogystal â pham mae llawer 
o weinidogion y rhai wedi cael eu camarwain (2 Corinthiaid 11: 14-15). 

cadw Iesu ei hun, mae'r Gŵyl y Pebyll, ac hefyd yn dysgu ei fod bob Ioan 7: 10-26. 

Dyma rai gyfarwyddiadau am y peth o'r ysgrythurau Hebraeg: 

Siaradodd 33 Yna yr Arglwydd wrth Moses, gan ddywedyd, 34 "Llefara wrth feibion Israel, gan 
ddweud:. 'Ar y pymthegfed dydd o'r seithfed mis hwn y bydd Gŵyl y Pebyll am saith niwrnod i'r 

Arglwydd 35 Ar y diwrnod cyntaf rhaid cael yn gymanfa sanctaidd. Byddwch yn gwneud dim 
gwaith arferol arno. 

41 Rhaid i chi gadw fel gwledd i'r Arglwydd am saith diwrnod yn y flwyddyn. Bydd yn statud am 
byth yn eich cenedlaethau. Byddwch yn dathlu yn y seithfed mis. 42 Byddwch yn trigo mewn 
pebyll am saith diwrnod. Bydd yr holl Israeliaid sy'n frodorol trigo mewn pebyll, (Lefiticus 23: 
33-35,41-42) 

13 "Yr wyt arsylwi ar y Gŵyl y Pebyll am saith diwrnod, ... 14 A bydd byddwch yn llawenhau yn 
dy gwledd, i chi a'ch mab a'ch merch, dy was gwrywaidd a dy was benywaidd a'r Lefiad, y 
dieithryn a'r amddifad a'r weddw, sydd o fewn dy byrth. 15 Saith diwrnod yr wyt i gadw gŵyl 

sanctaidd i'r Arglwydd dy Dduw yn y man y mae'r Arglwydd yn dewis, oherwydd bydd yr 
Arglwydd dy Dduw dy fendithio yn dy holl gynnyrch ac yn holl waith dy ddwylo, felly eich bod 
yn sicr llawenhau. 

16 "Dair gwaith y flwyddyn bydd eich holl wrywod ymddangos o flaen yr Arglwydd dy Dduw yn 
y man y mae Ef yn dewis: yn y Wledd y Bara Croyw, ar Gwledd o Wythnosau, ac yn y Gŵyl y 

Pebyll, ac ni fydd yn ymddangos o flaen y Arglwydd yn waglaw 17 Bydd pob un yn rhoi gan ei 
fod yn gallu, yn ôl bendith yr Arglwydd dy Dduw sydd mae wedi rhoi i chi (Deuteronomium 16: 
13-17).. 

Roedd Duw yn hynafol Israel drigo mewn pebyll / pebyll ( 'sukkos' yn Hebraeg) yn yr anialwch am 
ddegawdau cyn iddynt fynd i mewn i'r wlad yr addewid. bythau Y rhai, ar ryw ystyr, yn y llun eu bod yn 
dim ond etifeddion i'r wlad yr addewid. Hyd yn oed yn ystod y Mileniwm, pan fydd Teyrnas Dduw yn 
dyfarniad dros cenhedloedd marwol, bydd y bobl marwol yn unig etifeddion i'r Deyrnas. Rhaid iddynt 
oresgyn a thyfu mewn gwybodaeth a doethineb i etifeddu'r addewidion. 

Duw yn dweud Effraim (weithiau bortreadu math o holl Israel yn ysgrythur) y byddant yn "drigo yn 
pebyll, fel yn y dyddiau y wledd" (Hosea 12: 9, Douay-Rheims). Israel yn yr anialwch, yn fath o'r holl 
bobl sy'n gorfod mynd drwy hynt a helynt i etifeddu'r addewidion (1 Corinthiaid 10:11). Roeddent yn 
alltudion, yn aros i etifeddu'r addewidion Duw. 

Rydym Cristnogion yn sylweddoli nad oes gennym unrhyw ddinas parhaol yn yr oes hon ac yn edrych i'r 
un sydd i ddod (Hebreaid 13:14). Mae'r aros mewn anheddau dros dro yn ystod Gŵyl y Pebyll helpu yn 

ein hatgoffa o hynny. Dylai Cristnogion yn mynychu gwasanaethau eglwysig, os yn bosibl, bob dydd o'r 
Gŵyl y Pebyll i ddysgu (Deuteronomium 31: 10-13; Nehemeia 8: 17-18) aberthau yn fyw, sef ein 
"gwasanaeth rhesymol" (Rhufeiniaid 12: 1) . 



Mae Gŵyl y Pebyll yn amser i lawenhau (Deuteronomium 14:26; 16:15). Mae'r defnydd o'r degwm 
cysylltiedig (a elwir yn gyffredin "ail degwm") yn dangos bod hyn yn i fod yn gyfnod o ddigonedd 
(Deuteronomium 14: 22-26), ond hefyd y dylai y weinidogaeth eu cymryd gofal yn yr oes hon 
(Deuteronomium 14: 27). Mae Gŵyl y Pebyll yn helpu lun yr amser o ddigonedd milflwyddol. Mae hyn 
yn rhoi cipolwg ar yr amser ar ôl dychwelyd Iesu ni. 

Y mileniwm yn cynrychioli y seithfed dydd y cynllun 7,000 flwyddyn Duw. Yn ddiddorol, bob saith 
mlynedd, mae'r llyfr cyfraith y gorchmynnwyd i gael ei ddarllen ar y Gŵyl y Pebyll (Deuteronomium 31: 

10-13). Mae hyn yn helpu llun bod y gyfraith, gan gynnwys y Deg Gorchymyn, yn cael eu cadw yn y 
mileniwm, gan fod y Beibl yn dangos y bydd y gyfraith yn cael eu dysgu, yna (Eseia 2: 2-3; mwy ar y 
gorchmynion i'w chael yn ein llyfryn ar-lein rhad ac am ddim Y Deg Gorchymyn). Mae'n byw yn unol â 
deddfau Duw a fydd yn dod â bendithion a digonedd yn ystod y mileniwm. 

Rydym Cristnogion yn awr yn aros am y mileniwm nesaf a'r newid sy'n digwydd yn yr utgorn diwethaf (1 
Corinthiaid 15:52), a elwir hefyd yn yr atgyfodiad cyntaf: 

4 Ac mi a welais orseddau, ac yn eistedd arnynt, a barn wedi ymrwymo iddynt. Yna gwelais y 
eneidiau y rhai oedd wedi cael eu dienyddio am eu dyst i Iesu ac ar gyfrif gair Duw, nad oedd 
wedi addoli'r bwystfil neu ei ddelwedd, ac nid oedd wedi cael ei farc ar eu talcennau, neu ar eu 
dwylo. Ac maent yn byw ac yn teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd. (Datguddiad 20: 4) 

Mae'r Beibl yn dangos bod ar ôl Iesu casglu Eglwys i ei Hun, ac ar ôl Ef yn eistedd ar ei orsedd lle 
byddwn yn dyfarniad gydag Ef, Bydd yn casglu cenhedloedd o'i flaen ac yn dweud wrth y Cristnogion: 

34 Dewch, byddwch yn bendithio ar fy Nhad, etifeddu teyrnas 

a baratowyd i chwi er seiliad y byd: (Mathew 25:34). 

Yn awr, y rhai sy'n cadw'r Gŵyl y Pebyll yn edrych ymlaen at hyn gan ei fod yn helpu llun y deyrnas 
milflwyddol. 

Yn gynnar yn yr ail ganrif ar bymtheg, dywedodd Papias o Hierapolis: 

[T] yma, bydd yn gyfnod o ryw fil o flynyddoedd ar ôl y atgyfodiad y meirw, ac y bydd teyrnas 
Crist yn cael ei sefydlu ar ffurf deunydd ar y iawn y ddaear hon. 

Mae cadw at y Gŵyl y Pebyll yn nghysgod y deyrnas milflwyddol yn dod o Dduw bod Cristnogion 

ffyddlon wedi cadw ers oes y Testament Newydd. 

Yn lle mae ei ei Gadw? 

Mae Gŵyl y Pebyll yn ei hanfod yn 'bererindod' (Salm 84: 1-5) cyfnod, sy'n golygu fel arfer mae'n golygu 
teithio y tu allan o un gymuned arferol. Iesu tabernacled 'gyda phobl pan oedd yma (Gan y gall y 
ἐσκἠνωσεν gair Groeg yn Ioan 1:14 ei gyfieithu fesul Green JP. Interlinear Groeg-Saesneg New 
Testament. Baker Books, 1996, 5ed argraffu 2002, t. 282). 

Er bod rhai ar gam yn honni bod yn rhaid i'r Gŵyl y Pebyll o'r gorffennol drwy amseroedd cyfredol yn 

unig yn cael eu cadw yn Jerwsalem, mae hyn yn mewn camgymeriad. Nid yw plant Israel yn hyd yn oed 
yn Jerwsalem am ganrifoedd ar ôl y gorchmynion ar gyfer ei gadw yn Lefiticus 23 chofnodwyd-felly nid 
Jerwsalem yn opsiwn cychwynnol ar eu cyfer. Mae'r Beibl yn dangos y gall y Gŵyl y Pebyll yn cael ei 

gadw mewn dinasoedd ar wahân Jerusalem (Nehemiah 8:15; cf. Deuteronomium 14: 23-24). Yn ystod y 
cyfnod deml ail (530 CC - 70 OC), Iddewon yn aml yn cael eu cadw yn rhywle arall (nododd Hayyim 



Schausse, "Sukkos Roedd gŵyl fawr hyd yn oed y tu allan i Jerwsalem." Schausse H. Y Gwyliau 

Iddewig: Canllaw i Eu Hanes a Cadw, 1938. Schocken, t. 184). 

Gall hefyd fod o ddiddordeb i nodi Polycarp o Smyrna yn yr 2il ganrif (Life of Polycarp, Pennod 19.) a rhai 
eraill yn Asia Leiaf ar ddiwedd y 4ydd ganrif cadw Gŵyl y Pebyll yn Asia Leiaf, nid Jerwsalem. Caiff hyn 
ei gadarnhau gan ffynonellau fel y sant Catholig Jerome (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna ad Culumnam 1415 - 1542A) ac ymchwil a wnaed gan yr 20 fedganrif Cardinal Jean Danielou 
(Danielou, Cardinal Jean-Guenole-Marie Mae Diwinyddiaeth Cristnogaeth Iddewig. . Cyfieithwyd gan 
John A. Baker. Mae San Steffan Press, 1964, tt. 343-346). 

Mae bedwaredd ganrif ar bymtheg ysgolhaig gwrth-milflwyddol o'r enw Giovanni Battista Pagani 
ysgrifennodd y canlynol am y Aifft Esgob Nepos y drydedd ganrif a'r rhai a gefnogodd y mileniwm: 

... pawb sy'n addysgu mileniwm fframio yn ôl syniadau Iddewig, gan ddweud bod yn ystod y 
mileniwm, bydd y gyfraith Mosaic yn cael ei adfer ... Mae'r rhain yn cael eu galw'n Judaical 
Millenarians, Iddewon nid fel a ganlyn, ond fel un sydd wedi dyfeisio a chadarnhaodd mileniwm 
yn ôl ... Y prif awduron y gwall hwn yn Nepos, mae Esgob Affricanaidd, St. Dionysius 
ysgrifennodd ei ddau lyfr ar Addewidion ei erbyn; a Apollinaris, pwy St. Epiphanius drysu yn ei 
waith yn erbyn heresïau. (Pagani, Giovanni Battista. Cyhoeddwyd gan Charles Dolman, 1855, tt. 
252-253) 

Dylai fod o ddiddordeb i nodi fod y naill ffordd Esgobion Nepos nac Apollinaris Iddewon, ond eu 
condemnio am gael grefydd sydd wedi "Iddewig" credoau. Ac ers y gelwir Apollinaris sant Catholig, 
dylai fod yn glir bod yr arweinwyr Cristnogol di-Iddewig ei barch yn gynnar yn y drydedd ganrif yn 
amlwg yn dal i syniadau a condemnio gan y allegorists. Mae'r ffaith eu bod yn cynnal i "cyfraith Mosaic" 
dystiolaeth yna bod y ddau ohonynt yn deall ystyr a chadw'r Gŵyl y Pebyll, ond gyda phwyslais 

Cristnogol. 

Yr esgob & sant Groeg-Rufeinig Methodius o Olympus ar ddiwedd y 3 ydd neu ddechrau'r 4ydd ganrif dysgu 
bod y Gŵyl y Pebyll y gorchmynnwyd a bod yn rhaid i Gristnogion gwersi: 

Am ers mewn chwe diwrnod y gwnaeth Duw y nefoedd a'r ddaear, ac yn gorffen y byd i gyd, a 
gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith a oedd wedi ei wneud, ac yn bendithio y 
seithfed dydd a sancteiddio ef, felly gan ffigwr yn y seithfed mis, pan fydd y ffrwythau'r ddaear 
wedi bod yn casglu i mewn, rydym yn gorchmynnodd, i gynnal gŵyl i'r Arglwydd, ... y 
gorchmynnwyd y bydd gŵyl y Pebyll ein cael ei ddathlu ar yr Arglwydd ... am debyg fel yr 

Israeliaid, ar ôl gadael y ffiniau yr Aifft, a ddaeth yn gyntaf at y Pebyll, ac oddi yma, ar ôl 
unwaith eto a osodwyd allan, daeth i wlad yr addewid, felly hefyd yn gwneud i ni. Canys yr wyf 
hefyd, gan gymryd fy nhaith, ac yn mynd allan o Aifft y bywyd hwn, daeth gyntaf i'r atgyfodiad, 
sef y Wledd yn wir am y Pebyll, ac yno ar ôl sefydlu fy mhabell, haddurno gyda ffrwythau o 
rinwedd, ar y diwrnod cyntaf yr atgyfodiad, sef y dydd y farn, yn dathlu gyda Christ y mileniwm 
o orffwys, a elwir yn y seithfed dydd, hyd yn oed y gwir Saboth. (Methodius. Banquet y Deg 
morynion, Discourse 9) 

Dywedodd y offeiriad Catholig a'r ysgolhaig Jerome bod Cristnogion Nasaread chadw a'u bod yn credu ei 
fod yn tynnu sylw at y teyrnasiad milflwyddol Iesu Grist (Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab 
Columna ad Culumnam 1415 - 1542A). Mae hyn yn cadw y Gŵyl y Pebyll gan Gristnogion Nasaread yn 

niwedd y bedwaredd ganrif ar Cadarnhawyd hefyd gan y Gatholig ac Uniongred Ddwyreiniol sant 
Epiphanius o Salamis. 

Gwahaniaethau Cristion o'r Israeliaid 



Yn bennaf yn seiliedig ar ysgrythurau Testament Newydd, Cristnogion cadw'r Gŵyl y Pebyll ychydig yn 

wahanol nag y gwnaeth yr Israeliaid. 

Mae cofnodion yn dangos bod y Gŵyl y Pebyll fel pe bai wedi cael ei gadw yn Ewrop yn ystod yr 

Oesoedd Canol (Llysgennad Cwrs Gohebiaeth Coleg, Gwers 51. "A'r wraig a ffodd i'r anialwch, lle y mae 
ganddi le wedi ..." Parch 12: 6 . 1968) yn ogystal ag yn benodol yn Transylvania yn y 1500au (Liechty, tt. 
61-62), mewn mannau heb canghennau palmwydd. Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu ei fod yn cael 
ei gadw yn yr Americas yn y 1600 a 1700au. Cafodd ei gadw gan yr hen Radio Eglwys Dduw a 
Worldwide Eglwys Dduw i gyd o amgylch y byd yn yr 20fedganrif. 

Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn parhau i gadw mewn mannau o gwmpas y byd, ac rydym hefyd yn 
addysgu fod Gŵyl y Pebyll bwyntiau i deyrnasiad milflwyddol Iesu Grist yn nheyrnas Dduw. 

Mae Gŵyl y Pebyll wedi cael ei arsylwi gan llawer o Gristnogion modern naill ai pebyll neu ystafelloedd 
motel / gwesty yn gweithredu fel "pebyll" -temporary dwellings- ac nid dim ond mewn cytiau palmwydd-
gangen y mae'r Israeliaid a ddefnyddir fel arfer. Mae'r Testament Newydd yn dangos fod gan Gristnogion 
tabernacl gwahanol (cymharer Hebreaid 8: 2; 9: 11-15), sy'n gyson â'r beidio â gorfod bersonol i adeiladu 
palmwydd-bwth. Mae'r Beibl yn dangos bod y meibion Israel a drigasant yn bennaf mewn pebyll bob 
Exodus 33: 8 (ac weithiau eraill yn ôl pob golwg dros dro, fesul Deuteronomium 4: 45-49, cartrefi) tra eu 
bod yn yr anialwch am ddeugain mlynedd a bod Duw yn ystyried hynny fel " pebyll "fesul Lefiticus 
23:43. Byw mewn pebyll neu ystafelloedd motel yn fath tebyg o annedd dros dro / tabernacl heddiw. 

Mae'r Beibl yn dangos nid oes angen Cristnogion aberthu anifeiliaid / offrymau (Hebreaid 9: 9) fel y 
poethoffrymau a oedd meibion Israel a ddefnyddir i ddarparu ystod Gŵyl y Pebyll (Lefiticus 23: 36-
37). Yn lle hynny, rydym yn cynnig ein hunain fel aberthau byw, sef ein gwasanaeth rhesymol 
(Rhufeiniaid 12: 1) -which fel arfer yn cynnwys mynychu gwasanaethau eglwys yn rheolaidd yn ystod y 
Gŵyl y Pebyll. 

Efallai y bydd rhai yn meddwl tybed pam mynychu gwasanaethau yn cael ei wneud ar gyfer yr holl 
ddiwrnod yn y Gŵyl y Pebyll, ac eto nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer y Diwrnodau y Bara Croyw. Y 
rheswm ysgrythurol sylfaenol yw y bydd y gorchymyn yn dweud, "Byddwch yn arsylwi ar y Gŵyl y 

Pebyll am saith diwrnod ... Saith diwrnod yr wyt i gadw gŵyl sanctaidd i'r Arglwydd dy Dduw yn y man 
y mae'r Arglwydd yn dewis" (Deuteronomium 16: 13,15) , ond na nodwyd mor gysylltiedig â dyddiau y 
bara croyw-y gorchmynion ar ei gyfer yn dweud i fwyta bara croyw am saith diwrnod yn Lefiticus 23: 6 a 
Deuteronomium 16: 3, yn hytrach na arsylwi ar y wledd am saith diwrnod (rydym yn gwneud yn 'aberthu' 
y saith diwrnod y bara croyw drwy fwyta bara croyw ar bob un o'r diwrnodau). Mae'r Beibl hefyd yn 
dweud i fod mewn anheddau dros dro yn ystod Gŵyl y Pebyll (Lefiticus 23:42), ond nid yw'n nodi hyn yn 
gysylltiedig â'r Diwrnodau Sanctaidd eraill. 

Gan y bydd Satan yn cael ei rhwymo ar gyfer y teyrnasiad milflwyddol (Datguddiad 20: 1-2), bydd llai o 
dwyll bryd hynny. Mynd i ffwrdd am y tro y Gŵyl y Pebyll a cyfarfod yn ddyddiol yn helpu llun adeg 
pan y bydd y byd yn dra gwahanol nag y mae yn awr yw. 

"Eich Deyrnas Dewch!" (Mathew 06:10). 

Mae'r Beibl yn dysgu bod fydd y Gŵyl y Pebyll ei Gadw yn y Mileniwm a Duw A fydd y pen draw 

'Tabernacle' gyda Ni 

Beibl darogan yn dangos y bydd y Gŵyl y Pebyll yn cael ei gadw yn y mileniwm: 
16 A bydd yn dod i basio bod pawb sy'n cael ei adael o'r holl genhedloedd a ddaeth yn erbyn 
Jerwsalem bydd yn mynd i fyny o flwyddyn i flwyddyn i addoli y Brenin, ARGLWYDD y 



lluoedd, ac i gadw Gŵyl y Pebyll. 17 A bydd nad yw pa un bynnag o deuluoedd y ddaear yn dod i 
fyny i Jerwsalem i addoli'r brenin, ARGLWYDD y Lluoedd, arnynt fydd unrhyw glaw.18 Os na 
fydd y teulu yr Aifft yn dod i fyny ac yn mynd i mewn i mewn, byddant yn cael unrhyw 
glaw; byddant yn derbyn y pla yr ARGLWYDD yn taro'r cenhedloedd nad ydynt yn dod i fyny i 
gadw Gŵyl y Pebyll â hwy. Bydd 19 Dyma fydd cosb yr Aifft a'r gosb yr holl genhedloedd nad 
ydynt yn dod i fyny i gadw Gŵyl y Pebyll (Sechareia 14: 16-19). 

Felly mae'r Beibl yn dysgu y bydd Duw yn disgwyl i bob i gadw Gŵyl y Pebyll yn y dyfodol. Mae hyd 
yn oed sylwebyddion Catholig yn cydnabod bod Duw cynllun cynnwys Gŵyl y Pebyll. Mae sylwebaeth 
Gatholig ar ddarnau yn Sechareia 14 yn datgan: 

Yn y cyfamser, fel herlid cyn yr Eglwys yn cael ei haddasu, a gyda ymroddiad mawr a fydd yn 
dathlu'r dathliadau, ac ymarfer defodau crefyddol i Duwiau anrhydedd: a haeddu gwobrau 
gwych. (Mae'r Gwreiddiol A True Douay Hen Destament Of Anno Domini 1610 Cyfrol 2, t. 824) 

Bydd teyrnas Dduw yn disodli'r holl deyrnasoedd y byd hwn (Datguddiad 11:15), ac mae hyn yn helpu 
wyl y darlun hwn drwy wahanu (Datguddiad cf. 18: 4; 1 Ioan 2: 18-19) pererinion Cristnogol (1 Pedr 2: 
1-12) gan eu trefn arferol. 
Mae cadw y Gŵyl y Pebyll yn rhoi cipolwg yn yr oes hon o beth fydd yn digwydd yn y deyrnas 
milflwyddol dyfodol. Mae'r Beibl hefyd yn dangos bod yn ddiweddarach, "pabell Duw" fydd ar y ddaear 
"a bydd ef yn preswylio gyda" ni (Datguddiad 21: 3). 
Cadw'r Gŵyl y Pebyll yn awr yw rhagflas o'r hyn sydd i ddod yn y Deyrnas Dduw. 

8. Diwrnod mawr diwethaf: Cynllun anhygoel Duw o 
Iachawdwriaeth ar gyfer Ddynoliaeth 

Mae hyn yn wythfed dydd, y diwrnod a oedd unwaith yn dilyn y saith diwrnod y Gŵyl y Pebyll, lluniau 

cwblhau'r cynllun prynedigaeth. 

Mae'r "Llyfr y Bywyd" - nodweddiadol iachawdwriaeth - yn cael ei hagor (Datguddiad 20:12). Mae hyn 
yn unig cyn y nefoedd newydd a'r ddaear newydd (Datguddiad 21: 1). Mae'r Iddewon yn galw ŵyl 
hon Shemini 'Azeret, sy'n golygu "wythfed dydd i ymgynnull" (hefyd yn awgrymu bod y saith niwrnod 
blaenorol y Gŵyl y Pebyll yn ddyddiau ymgynnull). 

Dyma fwy ar yr wythfed dydd o'r Beibl: 

34 ... 'Ar y pymthegfed dydd o'r seithfed mis hwn y bydd Gŵyl y Pebyll am saith niwrnod i'r 

Arglwydd. ... 36 Ar yr wythfed dydd y mae gennych gymanfa sanctaidd. ... Mae'n cynulliad 
sanctaidd, ac ni byddwch yn gwneud dim gwaith arferol arno. (Lefiticus 23: 34,36) 

Mae'r diwrnod Cyfeirir yn aml at mewn Eglwys cylchoedd Duw fel Diwrnod Mawr Olaf, oherwydd yr 
hyn y Testament Newydd yn datgan am y peth: 

37 Ar y diwrnod olaf, y dydd mawr yr ŵyl, safodd Iesu a lefasant, gan ddywedyd, "Os oes unrhyw 
un syched, deued ataf fi ac yfed. 38 Yr hwn sydd yn credu ynof fi, fel y mae'r Ysgrythur wedi 
dweud, allan o'i Bydd calon llifo afonydd o ddwfr bywiol. " (Ioan 7: 37-38) 

Felly Iesu cadw y dydd hwn sy'n dod yn union ar ôl yr ŵyl Darlun y mileniwm, ac yn dysgu arno. 

Ar ôl y mileniwm, beth sy'n digwydd? 



Mae atgyfodiad (Datguddiad 20: 5). 

Y stondin yn farw gerbron Duw. Ni fyddai hyn yn cynnwys Cristnogion yn wir heddiw, gan eu bod yn 
cael eu atgyfodi Iesu yn dychwelyd. Rhaid i'r rheini yn y atgyfodiad hwn fydd y rhai a fu farw yn 
anwybodaeth o gynllun gwir Duw 

mewn oesoedd gorffennol. Mae hyn yn y diwrnod hwnnw farn grybwyllwyd Iesu dro ar ôl tro: 

7 Ac wrth i chi fynd, bregethu, gan ddywedyd, 'Y mae teyrnas nefoedd yn nesau.' ... 14 Ac ni fydd 
pwy bynnag yn derbyn chi nac gwrando ar eich geiriau, pan fyddwch yn gadael o fod tŷ neu 

ddinas, ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. 15 assuredly, yr wyf yn dweud i chi, bydd yn fwy 
oddefol ar gyfer y tir Sodom a Gomorra yn nydd y farn nag i'r ddinas honno! (Mathew 10: 7,14-
15) 

23 A thithau, Capernaum, sy'n cael eu ddyrchefir i'r nefoedd, yn cael eu dwyn i lawr i Hades; am 
petai'r gwyrthiau a gafodd eu gwneud yn eich bod wedi cael ei wneud yn Sodom, byddai wedi 
aros hyd heddiw. 24 Ond yr wyf yn dweud i chi y bydd yn fod yn fwy oddefol i dir Sodom yn nydd 
y farn nag ar eich cyfer chi. (Mathew 11: 23-24) 

Sylwch ei bod yn fwy oddefol yn nydd y farn i Dduw y rhai dinistrio yn Sodom a Gomorra (Genesis 
19:24) nag ar gyfer y rhai sy'n gwrthod Crist a'r neges ei deyrnas yn fwriadol. 

Dysgodd Iesu hefyd "BYDDAI holl bechodau a faddeuir" (Marc 3:28), ac eithrio y 'pechod anfaddeuol' 
(Marc 3:29). Y mae gyda chyflawniad y Dydd Mawr Olaf y bydd pob nad ydynt wedi cael cyfle i 
iachawdwriaeth wirioneddol yn cael y cyfle hwnnw, a bydd bron i gyd yn derbyn bod cynnig. 

Mae bron yr holl bobl oedd yn byw byth gael eu hachub! 

Yn yr 2il ganrif, Polycarp o Smyrna reportedly haddysgu am Gŵyl y Pebyll a Diwrnod Mawr Olaf (Life of 
Polycarp, Pennod 19). 

Y gwir yw nad Beiblaidd, oherwydd o gariad Duw, daeth Iesu i MARW I BAWB: 

16 Am felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd ei unig anedig Fab, sy'n credu mewn na ddylai Fo 
ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Nid yw 17 Duw yn anfon ei Fab i'r byd i gondemnio'r byd, 
ond y gallai'r byd trwyddo Ef yn cael eu cadw. (Ioan 3: 16-17) 

Felly wnaeth y Duw cariadus yn anfon ei Fab i farw am berthynas ychydig neu y byd? 

Protestaniaid, sydd yn aml yn dyfynnu Ioan 3:16, yn tueddu i ddysgu y gall y byd ei achub, ond y bydd y 
mwyafrif helaeth a oedd yn byw erioed dioddef mewn artaith am byth. Maent hefyd yn ymddangos i 
anghofio fod Iesu ddaeth i farw i bawb (John 3:17). A yw bod y math o gynllun iachawdwriaeth y Duw 
sy'n cael ei gyd-wybod a yw cariad yn dod i fyny gyda? Mae'r Beibl yn cefnogi'r syniad y gall pawb ei 
arbed yn awr? Os nad yw, yw bod yn deg? 

Gan fod Duw yn yr holl gwybod a phob pwerus a yw cariad (1 Ioan 4: 8,16), byddai Duw wedi 
rhagordeinio fwyaf sydd erioed wedi byw i torment tragwyddol? 

Na 

Yn sicr mae Duw yn ddigon doeth i gael cynllun sydd wirioneddol yn gweithio. 

Rhufeiniaid 9: 14-15 yn datgan: 



14 Beth a ddywedwn ni? A oes anghyfiawnder gyda Duw? Yn sicr nid yw! 15 Er Dywed wrth 
Moses, "Byddaf yn trugarha bwy bynnag fydd gen i drugaredd, a byddaf yn tosturio wrth bwy 
bynnag fydd gen i thosturi." 

Rydym yn gwybod fod Duw wedi dewis rhan o Israel yn yr Hen Destament, ac ychydig o rai eraill. Sut y 
mae hynny'n cariad os mae'r gweddill yn cael eu condemnio i artaith tragwyddol? 

Duw "yn dymuno pob dyn yn gadwedig ac i ddod i'r wybodaeth y gwirionedd" (1 Timotheus 2: 4). Y 
rheswm nad oedd yr holl eu galw yn yr oes hon oedd oherwydd Roedd yn gwybod na fyddai'r rhan fwyaf 
yn ymateb a pharhau gyda'r gwirionedd hyd y diwedd i gael eu hachub (cf. Marc 13:13; Luc 8: 5-
15). Ond nid yw hynny'n golygu bod y rhai nad elwir yn awr i gyd torri i ffwrdd ac yn colli. 

Mae'r Beibl yn dysgu bod llawer wedi cael eu dallu yn fwriadol yn yr oes hon (Ioan 12: 37-40; Eseia 
44:18). Y rhai a oedd yn dallu yn yr oes hon yn dal i gael y cyfle (cymharer Ioan 9:41; Eseia 42: 16-
18). Sylwch hefyd: 

14 Byddaf eto wneuthur yn rhyfedd ymysg y bobl hyn ... 24 rhain hefyd oedd gwneud camgymeriad 
wrth ysbryd yn dod i ddeall, A'r rhai a gwynodd yn dysgu athrawiaeth. (Eseia 29: 14,24) 

Nid oes unrhyw ffafriaeth gyda Duw (Rhufeiniaid 2:11). Bydd cyfle i bawb fel "y holl derfynau y ddaear 
a gweld iachawdwriaeth ein Duw" (Eseia 52:10). 

Mae'r rhai nad ydynt yn rhan o hyn atgyfodiad cyntaf, a elwir yn "gweddill y meirw" (Datguddiad 20: 5), 
yn cael eu atgyfodi ar ôl y mileniwm wedi dod i ben. Mae hwn yn atgyfodiad corfforol a bydd yn 
cynnwys y rhai sy'n teimlo bod eu gobaith wedi ei dorri i ffwrdd (Eseciel 37: 1-14). 

Er y byddant yn cael eu barnu yn euog o bechod (Datguddiad 20:12; Rhufeiniaid 3:23; cf. 1 Pedr 4:17), 
"buddugoliaethau Trugaredd dros farn" (Iago 2:13). bydd Duw yn pledio'n gyda phob cnawd (Jeremeia 
25:31; Eseia 3:13) a bydd llawer yn ymateb (Eseia 65:24). Er nad yw pob yn derbyn ei gynnig, ac nid yw 
hyn yn ail gyfle (y rhai sy'n cael cyfle gwirioneddol ac a wrthodwyd yn llawn Ysbryd Glân Duw, ni fydd 
yn cael y cyfle i gael maddeuant am bob Marc 03:29), bydd llawer edifarhau. Y Diwrnod Mawr Last 
helpu i ddangos hyn. 

Ystyriwch hefyd y canlynol: 

19 O Arglwydd, fy nerth ac mae fy caer, fy noddfa yn nydd blinder, Bydd y Cenhedloedd yn dod i 
Chi O eithafoedd y ddaear ac yn dweud, "Yn sicr gorwedd ein tadau wedi etifeddu, yn ddiwerth a 
phethau amhroffidiol." 20 A fydd dyn yn gwneud duwiau ar gyfer ei hun, nid Pa rai 
dduwiau? 21 "Am hynny wele, mi a hyn unwaith achosi iddynt wybod, paraf iddynt wybod fy llaw 
a fy nerth; A byddant yn gwybod mai Fy enw i yw yr Arglwydd (Jeremeia 16: 19-21). 

17 A'r rhan arall ohono ei fod yn gwneud i mewn i dduw, ei ddelwedd cerfiedig. Mae'n syrthio i 
lawr ger ei fron ac addoli ef, gweddïo iddo a dweud, "Gwared fi, oherwydd ti yw fy duw!" 18 Nid 
ydynt yn gwybod nac yn deall; I Mae wedi cau eu llygaid, fel na allant weld, A'u calonnau, fel na 
allant ddeall. ... 22 Rwyf wedi blotio allan, fel cwmwl trwchus, eich camweddau, Ac fel cwmwl, 
eich pechodau. Dychwelyd i Me, canys gwaredais chi. (Eseia 44: 17,18,22) 

Mae hyd yn oed y rhai a dderbyniodd traddodiadau ffug, gan gynnwys y rhai a oedd yn eilunaddolwyr 
(Eseia 44: 17-18) Bydd, yn cael eu cyfle cyntaf go iawn i iachawdwriaeth (Eseia 44:22). Biliynau drwy'r 
oesoedd yn Affrica, Ewrop, Asia, America, a'r ynysoedd erioed wedi clywed am Iesu a'r gwir efengyl y 
deyrnas-a Duw adnabu cyn hyn ac roedd ganddo gynllun (Rhufeiniaid 11: 2). 



Rydym yn Eglwys Parhaus Duw yn cytuno bod "Ein Duw yw Duw iachawdwriaeth" (Salm 68:20) ac yn 
dysgu bod ganddo gynllun iachawdwriaeth sydd wirioneddol yn gweithio am fwy na dim ond cymharol 
ychydig. 

Dim ond un enw dan y nef drwy lle mae pobl yn cael eu cadw (Actau 4:12; cf. Eseia 43:11) a dyna Iesu 
Grist (Actau 04:10; Ioan 3:18). Gan fod y rhan fwyaf o ddynoliaeth erioed wedi clywed y gwir am Iesu a'r 
efengyl y deyrnas Dduw (Am fanylion, gweler ein llyfryn am ddim Mae Efengyl Teyrnas Dduw yn 
www.ccog.org), a "bydd pob cnawd yn gweld yr iachawdwriaeth Duw "(Luc 3: 6), bydd cyfle i bawb i 
gyrraedd iachawdwriaeth-naill ai yn yr oes hon, neu oedran i ddod (cf. Mathew 12: 31-32; Luc 13: 29-
30). 

Yr oedran y dyfodol i ddod yn cyrraedd ar ôl yr ail atgyfodiad (gan fod y gwir Gristnogion ar y pryd yn 
cael eu codi yn yr atgyfodiad cyntaf fesul Datguddiad 20: 5-6) ac yn cynnwys yr amser y dyfarniad 
orsedd wen (Datguddiad 20: 11-12). Eseia (Eseia 65:20), yn ogystal â'r Rhufeinig a Uniongred Catholig 
sant Irenaeus (haereses Adversus, Llyfr V, Pennod 34, Adnodau 2-3,4), nodi y byddai hyn yn oedran 
penodol i ddod fod tua chant o flynyddoedd maith. 

Mae hyn yn syniad yn dal i gynnal yn yr Oesoedd Canol gan y rhai sy'n erlid Eglwys Rufain fel yr 
adroddwyd gan yr esgob chwilyswr Bernard Guidonis (BERNARD GUI: LLAWLYFR Inquisitor'S, 
Pennod 5). 

Mae'r athrawiaeth ei ddysgu gan yr Eglwys Radio / Worldwide o Dduw yn y 20fed ganrif ac mae'n dal i 
ddysgu gan yr Eglwys Parhaus Duw. 

Cynllun Duw o Iachawdwriaeth 

Cadw'r dyddiau sanctaidd Beiblaidd atgoffa Cristnogion gwir gwir gynllun Duw iachawdwriaeth. Yr 
Eglwys Parhaus Duw yn deall sut mae cynllun Duw am hyn yn cael ei osod allan gan gadw at ei Gwyliau 
(Lefiticus 23:37). 

Duw yn dysgu yn glir NAD yw am arferion paganaidd a ddefnyddir i addoli: 

29 Pan fydd yr ARGLWYDD dy Dduw yn torri i ffwrdd o'ch blaen chwi y cenhedloedd yr ydych 
yn mynd difeddiannu'r, ac rydych yn eu dadleoli ac yn trigo yn eu tir, 30 cymryd sylw i chi eich 
hun eich bod yn peidio rhwydo i'w dilyn, ar ôl iddynt gael eu dinistrio o'ch blaen , ac nad ydych 
yn holi am eu duwiau, gan ddweud, 'Sut aeth y cenhedloedd hyn yn gwasanaethu eu 
duwiau? Rwyf hefyd yn gwneud yr un peth. ' 31 Nid wyt i addoli'r Arglwydd dy Dduw yn y 
modd hwnnw; ar gyfer pob ffiaidd gan yr Arglwydd sydd yn Mae'n casáu maent wedi'i wneud i'w 
duwiau; canys yn llosgi hyd yn oed eu meibion a'u merched yn y tân i'w duwiau. 32 Beth bynnag 
yr wyf yn gorchymyn i chwi, byddwch yn ofalus i gadw at ei; Ni fydd chi ychwanegu ato na 
chymryd i ffwrdd oddi wrtho. (Deuteronomium 12: 29-32) 

Nid y rhai sy'n cyfuno arferion addoli paganaidd gyda chynllun rhai beiblaidd aneglur Duw 
iachawdwriaeth ac yn gyffredinol yn ei ddeall. 

Mae'r Testament Newydd yn dangos fod yr Apostol Paul a welwyd dyddiau sanctaidd Beiblaidd (ee 
Actau 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 Corinthiaid 5: 7-8, 16: 8) gan ei fod yn cadw y gyfraith ac arferion ei pobl. 

Paul yn benodol condemnio ymgorffori arferion paganaidd gyda defodau Beiblaidd (1 Corinthiaid 10: 20-
23). Paul ei hun yn datgan yn agos at ddiwedd ei oes ei fod yn cadw pob un o'r arferion sydd eu hangen 
Iddewon i gadw (Actau 28: 17-19; Actau cf. 21: 18-24) a fyddai wedi gorfod cynnwys yr holl ddyddiau 
sanctaidd a restrir yn Leviticus 23. 



Fel rheol, nid yw eglwysi Groeg-Rufeinig yn dilyn gerydd yr Apostol Paul i efelychu ef wrth iddo 
dynwared Crist (1 Corinthiaid 11: 1) na gerydd yr Apostol Ioan i barhau i gerdded wrth iddo a Iesu yn 
cerdded (1 Ioan 2: 6 , 18-19), gan nad ydynt yn cadw holl ddyddiau sanctaidd Beiblaidd. Hefyd, eglwysi 
hynny fel arfer yn cyfuno arferion paganaidd yn eu calendrau addoli, a oedd yr apostolion yn 
gwrthwynebu (1 Corinthiaid 10: 20-23; 2 Corinthiaid 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 Ioan 2: 6). 

Trwy beidio â chadw Dyddiau Sanctaidd Duw, ond amnewidion hytrach nad ydynt yn Beiblaidd, mae 
angen nid yw llawer yn sylweddoli bod pechod i fod yn wirioneddol allan o'n bywydau, bod Duw yn unig 
yn galw rhai yn awr, y bydd pob yn cael cyfle i iachawdwriaeth yn yr oes hon neu'r oedran i ddod, a bydd 
bron pob un a oedd yn byw byth yn cael eu cadw yn y cynhaeaf nes ymlaen. 

Dyddiau Sanctaidd Duw yn gosod allan rhannau Ei gynllun iachawdwriaeth nad yw'r rhan fwyaf yn 
deall. Mae'n gynllun gwych a chariadus. 

9. chamgyfieithu a'r Saboth 

Pam mae fwyaf sy'n proffesu Iesu beidio cadw'r Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd? Yn ogystal â teimlad 
gwrth-Iddewig ohono, cyfaddawd, anwybodaeth, a syniadau anghywir am 'traddodiad,' chamgyfieithu yn 
rheswm nid yw llawer yn ymddangos yn barod i dderbyn bod angen iddynt gadw gwyliau Duw. 

Mae cwpl o ddarnau mistranslated / camddeall bod pobl yn tueddu i bwyntio ato fel tybiedig 'prawf' fod y 
dyddiau sanctaidd Beiblaidd yn cael eu gwneud i ffwrdd â fel arfer. 

Colosiaid 2: 16-17 

Mwy na thebyg, y rhan fwyaf cyffredin y Beibl sydd yn aml yn cael ei nodi fel "prawf" bod y Saboth a'r 
Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd yn cael eu gwneud i ffwrdd yw Colosiaid 2: 16-17. Felly, gadewch i ni 
edrych ar un mistranslation ychydig ohono: 

16 Ni ddylai neb sy'n felly eich barnu mewn cig, neu mewn diod, neu mewn cysylltiad â holyday, 
neu y lleuad newydd, neu y Sabothau: 17 Pa rai gysgod o bethau i ddod; ond mae'r corff yn Crist 
(Colosiaid 2: 16-17, KJV). 

Mae'r cyfieithiad uchod yn agos, fodd bynnag, ychwanegodd gair "yw" (a dyna pam y cyfieithwyr KJV 
rhoi mewn llythrennau italig) nad yw yn y Groeg gwreiddiol. 

Byddai cyfieithiad wirioneddol llythrennol ei adael allan gan nad yw 
yno. Hysbysiad rhifau Concordance a geiriau cysylltiedig y ar cryf am adnod 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Sydd yn gysgod o bethau i ddod; y .... ond .... corff ............ o ... Crist.   

Dylid nodi bod 9999 yn golygu nad oedd unrhyw air yn y testun-yr Beiblaidd gair "yw" Nid yn ysgrythur 
hon. 

Oherwydd bod yr un tri gair Strong yn (# 4983, 3588, a 5547) yn cael eu defnyddio bedair gwaith arall yn 
y Testament Newydd, ac yn yr amseroedd hynny y KJV eu cyfieithu fel "corff Crist" (Rhufeiniaid 7: 4; 1 
Corinthiaid 10:16; 1 Corinthiaid 00:27; Effesiaid 4:12) - fel y gwna NKJV-felly dylai fod wedi y KJV. 

Felly, os y rhai cyfieithwyr yn syml yn gyson â hwy eu hunain, byddent wedi cyfieithu Colosiaid 2: 16-17 
i wladwriaeth (ac roedd yn cynnwys cromfachau neu atalnodau): 



16 Am hynny gadewch unrhyw barnwr dyn CHI yn bwyta ac yfed, neu mewn perthynas â gŵyl 

neu o gadw at y lleuad newydd neu o Saboth 17 (ar gyfer y pethau hynny yn gysgod o'r hyn sydd i 
ddod), ond mae'r corff Crist. 

Neu mewn geiriau eraill, peidiwch â gadael y rhai y tu allan i'r 'corff Crist' (yr eglwys, Colosiaid 1:18) 
barnwr chi ynghylch Dyddiau Sanctaidd, ond dim ond y gwir eglwys ei hun. Colosiaid 2: 16-17 yn dweud 
bod y Dyddiau Saboth a'r Sanctaidd yn cael eu gwneud i ffwrdd. 

Hyd yn oed y cynnar Uniongred esgob Ambrose o Milan yn cydnabod bod Colosiaid 2:17 yn cyfeirio at y 
"corff Crist" gan ei fod yn ysgrifennodd y canlynol sylwadau ar y pennill: 

Gadewch i ni, yna, yn ceisio corff Crist ... ble mae'r corff Crist yw, mae y gwir. (Ambrose o 
Milan. Llyfr II. Ar y Gred yn yr Atgyfodiad, adran 107) 

Mae'n drist bod cyfieithwyr modern y Groeg wedi anwybyddu yn aml yr hyn y mae'r mynegiant olygu 
mewn gwirionedd. 

Mae'n esboniadaeth gwael (dehongli Beiblaidd) dibynnu ar mistranslation i honni bod y dyddiau 
sanctaidd yn cael eu gwneud i ffwrdd ag ef. 

Galatiaid 4: 8-10 

Gwrthwynebiad cyffredin arall yw cadw'r Dyddiau Sanctaidd yw Galatiaid 4: 8-10. Mae rhai 
Protestaniaid yn tueddu i ddefnyddio hyn i ddweud nad oes dyddiadau Beiblaidd yn cael eu 
harsylwi.Felly gadewch i ni edrych ar yr hyn ysgrythurau y rhai mewn gwirionedd yn dysgu: 

8 Ond yna, yn wir, pan nad oeddech yn gwybod i Dduw, yr ydych gwasanaethu hynny sydd nid 
gan natur yn dduwiau. 9 Ond yn awr ar ôl i chi wedi adnabod Duw, neu yn hytrach yn adnabyddus 
gan Dduw, sut y mae'n eich bod yn troi unwaith eto at yr elfennau gwan a thlodion, y ydych 
awydd eto i fod mewn caethiwed? 10 Yn arsylwi dyddiau a'r misoedd a'r tymhorau a'r 
blynyddoedd. 

Mae yna nifer o broblemau gyda'r ddadl gwrth-Sanctaidd Dydd yma. 

Un yw bod y Galatiaid oedd Cenhedloedd (er bod yn ôl pob golwg mae rhai Iddewon sylw yn penillion 
yn ddiweddarach) ac NID yn cadw'r Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd cyn trosi. 

Byd Gwaith, nid oes unrhyw ffordd y byddai'r Beibl yn galw gofynion Beiblaidd fel "elfennau thlodion." 
Roedd Paul yn rhybuddio glir yn erbyn defodau paganaidd fel y Galatiaid wedi "gwasanaethu y rhai nad 
ydynt drwy natur yn dduwiau." 

Un arall yw y dylai Pabyddion / Protestaniaid / Uniongred Ddwyreiniol yn ystyried eu bod yn aml yn 
gwneud arsylwi wahanol ddyddiau a blynyddoedd (dydd Sul, y Pasg, Nadolig, Flwyddyn Newydd yn), 
felly ni ddylent sylwi ar unrhyw beth os ydynt yn teimlo nad oes diwrnodau crefyddol i gael eu harsylwi. 

Galatiaid 4: Ni 8-10 yn gwneud i ffwrdd â'r Diwrnodau Sanctaidd Beiblaidd, ond yn hytrach yn rhybudd 
rhag glynu at defodau nad ydynt Beiblaidd. 

Beth am y seithfed dydd Saboth? 

Y seithfed dydd Saboth yn gyntaf o wyliau Duw a restrir yn Lefiticus 23. Er ei fod yn wythnosol, nid yw 
Diwrnod Sanctaidd blynyddol, byddai rhai sylwadau byr yn ymddangos i fod mewn trefn. 



Y seithfed dydd o'r wythnos, y Saboth Beiblaidd, sydd bellach yn cael ei alw'n Sadwrn. Er bod Dydd Sul 
yn cael ei ddangos ar y calendrau penodol fel y seithfed dydd o'r wythnos, y realiti yw bod Dydd Sul yw 
diwrnod cyntaf yr wythnos. Mae'r Testament Newydd yn dangos yn glir bod Iesu (Luc 04:16, 21; 6: 6; 
13:10) yn ogystal ag yr Apostolion a'r ffyddlon (Actau 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreaid 4: 9-
11) cadw y seithfed dydd Saboth. 

Mae llawer yn honni bod y seithfed dydd Saboth Nid yw anogodd yn y Testament Newydd, felly nid oes 
angen eu cadw heddiw. Ond yr unig ffordd i wneud hynny hawliad yn dibynnu ar chamgyfieithu y 
Beibl. Os rhywun yn edrych ar hyn a gredir i fod y Groeg gwreiddiol, Aramaeg gwreiddiol, a'r Vulgate 
Lladin gwreiddiol, mae'n amlwg ym mhob un o'r ieithoedd hynny y mae'r seithfed dydd Saboth yn 
anogodd i Gristnogion. 

Hyd yn oed yn ôl rhai cyfieithiadau Catholig a Phrotestannaidd y Beibl, y seithfed Saboth gorffwys 
diwrnod oedd aros i bobl Cristnogol ufudd i Dduw: 

4 Canys efe wedi siarad yn rhywle am y seithfed dydd fel hyn, "Ac Gorffwysodd Duw ar y 
seithfed dydd oddi wrth ei holl waith"; 5 ac eto, yn y lle y soniwyd yn flaenorol, "Maen nhw'n ni 
chaiff fynd i mewn i fy gweddill." 6 Felly, gan ei fod yn parhau i fod y bydd rhai yn mynd i mewn 
iddo, a'r rhai sy'n derbyn y newyddion da nad oedd yn mynd i mewn oherwydd anufudd gynt, .. 
. 9 Felly, gorffwys Saboth yn dal i fod i bobl Dduw. 10 A phwy bynnag ymrwymo i orffwys Duw, 
yn gorffwys oddi wrth ei waith ei hun fel y gwnaeth Duw oddi wrth ei. 11Felly, gadewch i ni 
ymdrechu i fynd i mewn i'r orffwysfa, fel y gall unrhyw un yn disgyn ar ôl yr un enghraifft o 
anufudd-dod. (Hebreaid 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Am rhywle ei fod wedi siarad am y seithfed dydd yn y geiriau hyn: "Ac ar y seithfed dydd 
Gorffwysodd Duw o'i holl waith." 5 Ac eto yn y darn uchod mae'n dweud, "Maen nhw'n ni byth 
yn mynd i mewn fy gweddill." 6 Mae'n parhau i fod y bydd rhai yn mynd yn gorffwys, ac nid y 
rhai a oedd gynt yn pregethu yr efengyl iddynt yn mynd i mewn, oherwydd eu anufudd-dod 
... 9 Erys, yna, mae Saboth-gorffwys i bobl Dduw; 10 ar gyfer unrhyw un sy'n mynd i mewn 
gorffwys Duw hefyd yn gorwedd oddi wrth ei waith ei hun, yn union fel y gwnaeth Duw oddi 
wrth ei. 11 Gadewch i ni, felly, yn gwneud pob ymdrech i fynd i mewn i'r orffwysfa honno, fel y 
bydd unrhyw un yn gostwng yn dilyn eu hesiampl anufudd (Hebreaid 4: 4-6,9-11, NIV) 

Y Testament Newydd yn dweud yn glir bod Cristnogion yn cadw y seithfed Saboth dydd. Yn ogystal â 
chaniatáu ar gyfer twf ysbrydol a rejuvenation personol, y Saboth hefyd lluniau amser yn dod o orffwys 
milflwyddol Duw. 

Er nad yw llawer yn ystyried bod y seithfed dydd Saboth yn Ddiwrnod Sanctaidd, y Beibl yn ei wneud 
(Lefiticus 23: 3; Exodus 20: 8; Eseia 58:13). Y Testament Newydd yn rhybuddio yn erbyn peidio gadw'n 
(Hebreaid 4: 4-11), ac eto mae llawer o reswm o gwmpas gyda "geiriau gwag" (cymharer Effesiaid 5:26). 

Mae Dylid efallai hefyd fod yn crybwyll, er gwaethaf chamgyfieithu awgrymu fel arall, yr ail ganrif 
Esgob Ignatius o Antioch NID oedd yn cymryd lle'r seithfed dydd Saboth gyda Dydd Sul (Thiel B. 
Ignatius a'r Saboth Y Saboth Sentinel, Cyfrol 69 (3):. 18-21 , 2016 ac Thiel B. Mwy am Ignatius a'r 
Saboth y Saboth Sentinel, Cyfrol 70 (2):. 15-17, 2017). Ac nid oedd y ddogfen yn hynafol a elwir 
y Didache (Thiel B. Didache a'r Saboth Y Saboth Sentinel, Cyfrol 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Am wybodaeth fwy ddogfennol am hanes yr eglwys, edrychwch ar y llyfrynnau Ble mae'r Gwir Eglwys 
Gristnogol heddiw? a Hanes Parhaus yr Eglwys Dduw yn www.ccog.org. 

10. ail-fedyddio'n Gwyliau demonic 



Beth am y Nadolig, y Pasg, a dyddiau crefyddol eraill bod llawer o athrawon Crist arsylwi? 

A ydynt yn dod o'r Beibl? Os nad yw, o ble maen nhw'n dod? A yw o bwys, yn ôl y Beibl, os ydych yn eu 
cadw? 

Mae yna nifer o wyliau fod eglwysi yn y byd yn cadarnhau, er nad yw pob un ohonynt yn cael eu 
cymeradwyo gan bob un ohonynt. Drwy gydol hanes, mae rhai eglwysi weithiau wedi cymeradwyo, yn 
ogystal â condemnio weithiau, yr un gwyliau hynny. 

Er ei bod y tu hwnt i gwmpas y llyfryn hwn i fynd i mewn i holl fanylion am bob gwyliau a'u tarddiad, y 
realiti yw bod llawer yn cael eu ail-fedyddio'n rhai demonic gan eu bod yn aml yn cael eu bwriadwyd yn 
wreiddiol i anrhydeddu paganaidd dduw / dduwies cyn amrywiol eglwysi a fabwysiadwyd a / neu ail-
enwi nhw. 

Byddai llawer yn synnu i ddysgu bod diwinyddion Groeg-Rufeinig weithiau wedi condemnio y gwyliau 
hyn fel paganaidd ac amhriodol i Gristnogion-er gwaethaf y ffaith bod nifer o eglwysi Groeg-Rufeinig yn 
eu hyrwyddo yn yr 21 ain ganrif. 

Dydd Calan Anrhydeddu Ianws (duw o amser) a Strenua (duwies puro a lles) 

Mae'r Beibl yn cychwyn y flwyddyn yn y Gwanwyn (Exodus 12: 2), ond yr hyn a elwir yn gyffredin Dydd 
Calan yn arsylwi ar Ionawr 1af ar galendrau modern. Yn yr hwyr yn 2il ganrif OC, diwinydd Groeg-
Rufeinig Tertullian condemnio y rhai a proffesu Crist a oedd yn dathlu fersiwn ohono. Ond, nid oedd 
hynny'n atal llawer a oedd am i ddathlu. 

Dywed y Gwyddoniadur Catholig: 

Awduron Cristnogol ac chynghorau condemnio'r orgies a thaliadau dros ben paganaidd sy'n 
gysylltiedig â'r ŵyl ... dathlu ar ddechrau'r flwyddyn: Tertullian beio Gristnogion sy'n ystyried yr 
anrhegion arferol - a elwir strenae (étrennes Fr.) oddi wrth y dduwies Strenia, a llywyddu Dydd 
Calan (cymharer Ofydd, Fasti, 185-90) - fel tocynnau yn unig o gyfathrach gyfeillgar (De Idol 
xiv.). (Dydd Tierney J. Calan. Y Gwyddoniadur Catholig. Vol. 11, 1911) 

Mae tua 487 OC, yn ymddangos y Greco-Rhufeiniaid i fabwysiadu "Gwledd y Enwaedu" ar Ionawr 
1 af. Mae hyn, fodd bynnag, nid oedd yn rhoi'r gorau i holl weithgarwch genhedloedd. 

Mae'r nodiadau Catholig Encyclopedia: 

Hyd yn oed yn ein diwrnod hunain nodweddion seciwlar agor y Flwyddyn Newydd ymyrryd â 
defodau crefyddol y Enwaedu, ac yn tueddu i wneud gwyliau yn unig o hynny a ddylai gael 
gymeriad sanctaidd Diwrnod Sanctaidd. St Augustine yn tynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng y 
paganaidd a'r modd Cristnogol o ddathlu diwrnod: gwledda a gormodedd paganaidd yn cael eu 
expiated gan ympryd a gweddi Cristnogol (. PL, xxxviii, 1024 sqq .; SERM cxcvii, 
cxcviii). (Ibid) 

Felly mae hefyd yn datgan: 

... tua diwedd y chweched ganrif gwahardd y Cyngor o Auxerre (all. I) Cristnogion strenas 
observare diabolicas. 

Diabolicas Mae'r ymadrodd strenas observare fras cyfieithu o'r Lladin i'r Saesneg fel "arsylwi amser 
newydd y Diafol." Mae'n debygol y addunedau Blwyddyn Newydd yn gysylltiedig â gweddïau ac 
arferion unwaith a roddir ar gyfer y dduwies baganaidd. 



Nid yw 1 Ionawr yn wyliau Beiblaidd, a hyd yn oed Eglwys Rufain wedi gwahardd rhai o'i nodweddion fel 
demonic. 

Dydd Sant Ffolant Anrhydeddu Faunus / Pan (duw buchesi a ffrwythlondeb) 

Nid oes gan y Beibl gwyliau fel Dydd Sant Ffolant, ond mae llawer o bobl yn ei gwylio. 

Dyma beth ffynhonnell Gatholig wedi ysgrifennu am y peth: 

Mae gwreiddiau Sant Ffolant gorwedd Dydd yn yr ŵyl Rufeinig hynafol Lupercalia, a gafodd ei 

ddathlu ar Chwefror 15. Am 800 mlynedd y Rhufeiniaid gysegrasai heddiw i'r duw Lupercus. Ar 
Lupercalia, byddai dyn ifanc yn tynnu enw merch ifanc mewn loteri ac yna byddai cadw'r fenyw 
fel cydymaith rywiol am y flwyddyn ... 

Yr Eglwys Gatholig yn anrhydeddu Sant Ffolant bellach yn swyddogol, ond mae gan y gwyliau yn 
gwreiddiau Rhufeinig a Gatholig. (Tarddiad Dydd San Ffolant http:. //www.american 
catholic.org) 

Nid Diwrnod o wreiddiau paganaidd a thrwydded rhywiol yn sicr yn ddiwrnod i Gristnogion i 
arsylwi. Mae'r math hwn o ymddygiad rhybuddio yn erbyn yn y Testament Newydd (1 Corinthiaid 06:18; 
Jude 4). 

Sylwch rhai sylwadau Islamaidd am Dydd Sant Ffolant: 

Nid Dathlu Dydd Sant Ffolant yn ganiataol oherwydd: Yn gyntaf, mae'n gwyliau arloesi ... 
Cristnogion yn ymwybodol o'r gwreiddiau Pagan Dydd Sant Ffolant. Mae'r ffordd y mae'r 
Cristnogion a fabwysiadwyd y dylai Dydd San Ffolant fod yn wers i Fwslimiaid ... Dylem 
osgoi unrhyw beth sy'n gysylltiedig ag arferion anfoesol paganaidd .. nid rhwng teuluoedd, 
ffrindiau a phobl briod oes angen Cariad i'w ddathlu ar ddiwrnod gyda o'r fath. ... 
tarddiad. (Dyfarniad ar Dathlu Dydd San Ffolant http:. // www contactpakistan.com.) 

Sylwch fod Mwslimiaid gysylltu Dydd Sant Ffolant gyda Christnogaeth (yn amlwg y math gyfaddawdu 
ffug) a phechod. 

Mewn geiriau eraill, Dydd San Ffolant yn achosi enw Crist (drwy'r term 'Cristnogaeth') i gael ei ddifenwi 
ymysg y Cenhedloedd (Rhufeiniaid 2:24; Eseia 52: 5). Nid oes rhaid i "enw Duw gablu oherwydd chi" 
(Rhufeiniaid 2:24) cadw gwyliau paganaidd. 

Nid yw Cristnogion go iawn yn cadw gwyliau demonic hailbecynnu (cf. 1 Corinthiaid 10:21). 

Mardi Gras: Carnifal y Diafol 

Daeth carnifalau fel Mardi Gras a Dydd Sant Ffolant (a elwir Lupercalia isod) o paganiaeth: 

Un o'r achosion a gofnodwyd cyntaf o ŵyl y gwanwyn blynyddol yn yr ŵyl o Osiris yn yr 

Aifft; ei fod yn coffau adnewyddu bywyd a ddaeth yn sgil y llifogydd blynyddol y Nîl. Yn Athen, 
yn ystod y 6ed g. CC, dathliad blynyddol er anrhydedd y duw Dionysus oedd y lle cyntaf a 
gofnodwyd o ddefnyddio fflôt. Yr oedd yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig fod carnifalau 
gyrraedd brig digyffelyb o anhrefn sifil a licentiousness. Mae'r carnifalau Rhufeinig o bwys oedd 
y bacchanalia, y Saturnalia, a'r Lupercalia. Yn Ewrop y traddodiad o ddathliadau ffrwythlondeb 
gwanwyn parhau ymhell i'r cyfnod Cristnogol ... Oherwydd carnifalau wedi'u gwreiddio'n ddwfn 
yn ofergoelion paganaidd a llên gwerin Ewrop, yr Eglwys Gatholig oedd yn gallu i gael gwared 



nhw allan ac yn olaf derbyn nifer ohonynt fel rhan o weithgarwch yr eglwys. (Carnival. The 
Columbia Encyclopedia, 6ed gol. 2015) 

Roedd y Baccanalia i'r duw Bacchus, a elwir hefyd Dionysus. Ef oedd y duw y cynhaeaf grawnwin, 
winemaking a gwin, o wallgofrwydd defodol, ffrwythlondeb, theatr, ac ecstasi crefyddol ym mytholeg 
Groeg. anlladrwydd rhywiol yn rhan o'r dathliad Baccanalia. Roedd ei addoli ei gondemnio gan yr 
arweinydd Groeg-Rufeinig Commodianus yn y drydedd ganrif (Commodianus. Ar Disgyblaeth 
Cristnogol. O Tadau Amgynnull-Nicea, Cyf. 4). 

Alcohol, yn enwedig gwin, yn chwarae rhan bwysig yn niwylliant Groeg gyda Dionysus bod yn rheswm 
pwysig am ffordd o fyw aflafar (I. Diod Gately. Gotham Books, 2008, t. 11). ymddangos Mardis Gras a 
Carnaval i fod yn gysylltiedig â hyn. 

Yn hwyr yn yr ail ganrif ar bymtheg, condemnio Gatholig yr Esgob Rhufeinig a Uniongred Ddwyreiniol 
sant Irenaeus dilynwyr y Valentinus heretic am gymryd rhan yn gig bwyta gwyliau cenhedloedd wrth 
iddo ysgrifennodd: 

Am hynny hefyd y daw i ben, bod y "mwyaf perffaith" yn eu plith eu hunain yn gaeth heb ofn i 
bob math o weithredoedd y rhai gwahardd y mae'r Ysgrythurau ein sicrhau "na fydd y rhai sydd 
yn gwneud y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw." Er enghraifft, maent yn gwneud unrhyw 
scruple am gigoedd bwyta cynnig yn aberth i eilunod, gan ddychmygu bod gallant fel hyn 
contract ffordd dim defilement. Yna, unwaith eto, ar bob gŵyl Cenhedloedd dathlu yn anrhydedd 

y eilunod,. . . Mae eraill ohonynt yn ildio eu hunain i fyny i chwantau y cnawd gyda'r 
oddiwedded awydd mwyaf, cynnal y dylai pethau cnawdol yn cael ei ganiatáu i natur gnawdol, 
tra bod pethau ysbrydol yn cael eu darparu ar gyfer yr ysbrydol. Mae rhai ohonynt, ar ben hynny, 
yn y arfer o defiling merched rhai y maent wedi dysgu yr athrawiaeth uchod, fel sydd yn aml yn 
cael eu cyfaddef gan y merched hynny sydd wedi cael eu harwain ar gyfeiliorn gan rai ohonynt, 
ar eu dychwelyd i Eglwys Dduw, a chydnabod hyn ynghyd â gweddill eu 
camgymeriadau. (Irenaeus. Yn erbyn Heresies. Llyfr 1, Pennod 6, Pennill 3) 

Yn ddiweddarach, mae'r Uniongred Catholig apologist Arnobius (bu farw 330) rhybuddiodd yn erbyn y 
math o ymprydio a oedd baganiaid: 

Yr hyn yn dweud i chi, O feibion doeth Erectheus? beth, rydych ddinasyddion Minerva? Y 
meddwl yn awyddus i wybod pa eiriau ag y byddwch yn amddiffyn yr hyn y mae mor beryglus 
i'w gynnal, neu beth y celfyddydau sydd gennych a ddefnyddir i roi diogelwch i bersonau ac 
achosion hanafu mor farwol. Nid yw hyn yn diffyg ymddiriedaeth ffug, ac nid a ydych yn 
assailed gyda cyhuddiadau yn gorwedd: y infamy eich Eleusinia ei ddatgan y ddau gan eu 
dechreuadau sylfaen a chan y cofnodion llenyddiaeth hynafol, gan yr union arwyddion, yn iawn, 
yr ydych yn ei ddefnyddio wrth eu holi wrth dderbyn y pethau cysegredig, - "Rwyf wedi yn 
ymprydio, ac yn yfed y drafft; Rwyf wedi cymryd allan o'r gist cyfriniol, a'u rhoi yn y gwiail-
fasged; Rwyf wedi derbyn eto, ac yn trosglwyddo i'r frest bach. (Arnobius. Yn erbyn y 
cenhedloedd, Book V, Pennod 26) 

Arnobius hyd yn oed yn ymddangos i rybuddio am wledd 'Mardi Gras' ddilyn gan cyflym: 

Mae gwledd o blaned Iau yw yfory. Jupiter, am wn i, Dines, a rhaid ei satiated gyda gwleddoedd 
mawr, a'u llenwi hir gyda cravings awyddus am fwyd trwy ymprydio, ac yn llwglyd ar ôl yr 
egwyl arferol. (Arnobius, Yn erbyn y cenhedloedd, Llyfr VII, Pennod 32) 

Felly, ysgrifenwyr cynnar condemnio gwyliau sy'n swnio'n llawer fel Carnaval / Mardi Gras oherwydd ei 
gysylltiadau i eilunaddoliaeth paganaidd. 



Mae'r Beibl yn dysgu: 
13 Gadewch i ni gerdded yn iawn, fel yn y dydd, nid mewn revelry a meddwdod, nid mewn 
anlladrwydd a chwant, nid mewn cynnen a chenfigen. 14 Ond roi ar yr Arglwydd Iesu Grist, ac yn 
gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cnawd, er mwyn cyflawni ei chwantau. (Rhufeiniaid 13: 
13-14) 

Er nad yw'r Beibl yn condemnio orfoledd, Mardi Gras a defodau cysylltiedig yn groes i ysgrythur. Yn 
Bolivia maent yn ei alw y "Carnifal y Diafol" ac yn agored addoli Satan fel eu duw! 

Carnifal Diafol (La Diablada) Bob gwanwyn, Oruro yn mynd i mewn modd carnifal ... Un o'r 
uchafbwyntiau yw'r dawnswyr diafol, y traddodiad o sy'n deillio o fath rhyfedd o addoli 
diafol. Oruro yn dref mwyngloddio a phobl leol, gan dreulio cymaint o amser o dan y ddaear, 
penderfynwyd mabwysiadu duw y isfyd. Traddodiad Cristnogol yn pennu bod rhaid i hyn fod y 
diafol a'r Oruro ffyddlon Satan felly fabwysiadu, neu Supay, gan fod eu duw / (Frommes. 
Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = digwyddiad & event_id = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras yn wyliau demonic ac yn sicr nid yn un Gristnogol. Nid oedd yn cael eu cadw gan 
yr Iesu nac unrhyw un ei ddilynwyr ffyddlon yn gynnar. 

Grawys: gwyrdroi o Days y Bara Croyw a Pentecost? 

Beth am y Grawys? 

Er bod y gair 'Grawys' yn golygu tymor y Gwanwyn, mae bellach yn arsylwi yn bennaf yn y gaeaf dde ar 
ôl Mardi Gras. 

Llyfr Gwyddoniadur World datgan: 

Grawys yn dymor crefyddol a arsylwyd yn y gwanwyn ... Mae'n dechrau ar Ddydd Mercher y 
Lludw, 40 diwrnod cyn y Pasg, ac eithrio dydd Sul, ac yn gorffen ar Sul y Pasg (Ramm B. 
Grawys. Llyfr Gwyddoniadur, gol 50fed. 1966). 

Beth am Dydd Mercher y Lludw? 

Wel, nid yw'n Gristion gwreiddiol nac Diwrnod Sanctaidd Beiblaidd. 

Dywed y Gwyddoniadur Catholig: 

Dydd Mercher y Lludw yn marw Yr enw cinerum (dydd llwch) sy'n iddo yn Rheoliadau Llyfr 
Offeren Rhufeinig i'w gael yn y copïau cynharaf presennol y Gregoraidd sagrafennwr ac mae'n 
debyg yn dyddio o leiaf yr wythfed ganrif. 

Ar y diwrnod hwn holl ffyddloniaid yn ôl arferiad hynafol yn cael eu anogodd i fynd at yr allor 
cyn dechrau Offeren, ac yno yr offeiriad, dipio ei fawd i mewn i lludw bendithio yn flaenorol, yn 
nodi y talcen (Thurston H. Dydd Mercher Lludw. Mae'r Gwyddoniadur Catholig, 1907 ). 

Felly, mabwysiadwyd Eglwys Rufain yn swyddogol yn yr 8 fed ganrif. 

Dylid nodi hefyd bod y syniad o roi croes o ludw ar y talcen yn dod o addoliad duw haul a mathau eraill o 
paganiaeth: 



Mithratic ... cychwyn ... Byddai hyn ymlaen yn cael yr Haul Cross ar eu talcennau. Mae'r 
tebygrwydd at y groes o ludw a wnaed ar y talcen ar y Lludw Cristnogol Dydd Mercher yn 
drawiadol. Mae rhai wedi awgrymu bod hyn yn enghraifft o'r Cristnogion cynnar benthyca oddi 
wrth y cwlt Mithratic; mae eraill yn awgrymu bod y ddau cults yn tynnu ar yr un 
prototeip. (Nabarz P. Mae dirgelion Mithras:.. Y gred baganaidd sy'n dylanwadu ar y byd 
Cristnogol Inner Traddodiadau / Bear & Company, 2005, t 36) 

Dydd Mercher y Lludw Mae hyn honnir daeth ŵyl Gristnogol o paganiaeth Rhufeinig, sydd yn ei 
dro yn cymryd rhag Vedic India. Lludw Ystyriwyd had y duw tân Agni, gyda'r pŵer i ollwng pob 
pechodau ... Yn Rhufain Blwyddyn Newydd Gwledd y Cymod ym mis Mawrth, mae pobl yn 
gwisgo sachliain ac ymdrochi yn lludw i wneud i fyny am eu pechodau. Yna, fel yn awr, Nos 
Galan yn ŵyl i fwyta, yfed, ac yn pechu, ar y ddamcaniaeth y byddai holl bechodau yn cael eu 
difa y diwrnod canlynol. Gan fod y duw marw o Fawrth, cymerodd Mars bechodau ei addolwyr 
'mewn gydag ef i farwolaeth. Felly mae'r carnifal yn disgyn ar marw martis, Dydd y blaned 
Mawrth. Yn Saesneg, roedd hyn yn ddydd Mawrth, gan fod Mars yn gysylltiedig â'r duw 
Sacsonaidd TiW. Mewn Ffrangeg a elwir y diwrnod carnifal yn Mardis Gras, "Braster Dydd 
Mawrth," y diwrnod merrymaking cyn Dydd Mercher Lludw. (Walker B. encyclopedia Mae 
merch o chwedlau a chyfrinachau. HarperCollins, 1983, tt. 66-67) 

Ble wnaeth y Grawys pedwar deg-Day Cyflym dod? 

Mae'r Beibl yn dweud y cyfnod o 50 diwrnod i gyfrif, a dyna lle rydym yn cael y enw Pentecost. O 
amgylch y bedwaredd-chweched ganrif, mae'r Greco-Rhufeiniaid yn cadw rhyw fath o cyflym 50 
diwrnod a oedd tebygrwydd i gyflym Islamaidd Ramadan (Pines, t.32). Ymhen amser, newidiodd hyn i 
ymwrthod o un neu fwy (bwyd fel rheol) Eitemau ddeugain niwrnod. 

Cristnogion cynnar, wrth gwrs, nid oedd yn cadw y Garawys fel hyd yn oed y Catholig Abbot sant John 
Cassian yn y bumed ganrif gwireddu: 

Eithr dylech wybod bod cyn belled â bod yr eglwys cyntefig cadw ei berffeithrwydd di-dor, 
nid yw cadw hyn y Garawys yn bodoli. (Cassian John. Gynadledda 21, Y GYNHADLEDD 
GYNTAF ABBOT THEONAS. AR Y YMLACIO YN YSTOD Y FIFTY DDYDDIAU. Pennod 
30) 

Felly, cyfaddefodd fod y Garawys ychwanegwyd ac nad oedd y ffyddloniaid gwreiddiol yn ei gadw. 

Mae'r Apostol Paul ddefnyddiodd cadw Pasg a Dyddiau y Bara Croyw (1 Corinthiaid 5: 7-8). Eto nid 
oedd yn gwneud hynny am rywbeth o'r enw Grawys. Fodd bynnag, oherwydd bod y Dyddiau y Bara 
Croyw yn cynnwys saith diwrnod "cyflym" gan lefain, tuag adeg mae llawer yn galw y Pasg, efallai fod 
rhai yn gysylltiedig â Rhufain a'r Aifft yn teimlo y byddai cyfnod ymwrthod yn briodol, ond faint o amser 
, yn ogystal â'r hyn y maent yn ymatal rhag, amrywiol. 

Ysgrifennodd socrates Scholasticus yn y 5ed ganrif: 

Bydd y ymprydio cyn y Pasg i'w gael i gael eu harsylwi yn wahanol ymhlith gwahanol 
bobl. Mae'r rhai yn Rhufain gyflym dair wythnos yn olynol cyn y Pasg, ac eithrio dydd Sadwrn a 
dydd Sul. Rhai yn Illyrica ac ar draws Gwlad Groeg a Alexandria arsylwi cyflym o chwe 
wythnos, y maent term 'The deugain diwrnod' yn gyflym '. Mae eraill yn dechrau eu gyflym o'r 
seithfed wythnos cyn y Pasg, ac yn ymprydio rhwng tair a phum niwrnod yn unig, a bod ar 
adegau, ac eto yn galw y pryd 'The deugain diwrnod o gyflym.' ... mae rhai neilltuo un rheswm 
dros hynny, ac eraill yn un arall, yn ôl eu nifer ffansïo. Gall un hefyd weld anghytundeb ynghylch 



y dull o ymatal rhag bwyd, yn ogystal ag am y nifer o ddyddiau. Mae rhai ymatal gyfan gwbl o 
bethau y mae'n rhaid bywyd: mae eraill yn bwydo ar bysgod yn unig o bob creadur byw: mae 
llawer yn ogystal â physgod, bwyta adar hefyd, gan ddweud bod yn ôl Moses, gwnaed y rhain yn 
yr un modd allan o'r dyfroedd. Mae rhai ymwrthod wyau, a phob math o ffrwythau: mae eraill yn 
cymryd rhan o fara sych yn unig; dal nid yw eraill yn bwyta hyd yn oed hyn: tra bod eraill wedi 
ymprydio tan y nawfed awr, wedyn yn cymryd unrhyw fath o fwyd heb wahaniaethu ... Ers Fodd 
bynnag, gall unrhyw un gynhyrchu gorchymyn ysgrifenedig fel awdurdod ... (Socrates 
Scholasticus Eglwysig Hanes, Cyfrol. V, Pennod 22) 

Yn sicr nid oedd gan yr apostolion gwahanol ymprydio â gofynion gwahanol (cf. 1 Corinthiaid 1:10; 11: 
1). Nid yw'r ymprydio y Grawys ddeugain diwrnod yn cael eu hoffi'r ymprydio ddeugain niwrnod a 
grybwyllir yn y Beibl a oedd yn cynnwys absenoldeb o'r holl fwyd a dŵr (Exodus 34:28; Luc 4: 2). 

Ynghylch tarddiad Grawys, yn sylwi ar yr hyn ysgrifennodd un ysgolhaig: 

Mae Grawys o ddeugain diwrnod a arsylwyd gan addolwyr y Babylonian Ishtar a chan yr 
addolwyr y duw meditorial Aifft gwych Adonis neu Osiris ... Ymhlith y paganiaid, ymddengys y 
cyfnod hwn Grawys i wedi bod yn anhepgor rhagarweiniol i'r flynyddol (gwanwyn gwych fel 
arfer ) gwyliau. (Gwyliau Bacchiochi S. Duw yn Ysgrythur a Hanes, Rhan 1. Perspectices 
Beiblaidd, Berrian Springs (MI), 1995, t. 108) 

Mae'n debygol y bydd y syniad o ddeugain diwrnod yn dod yn gyflym o Alecsandria yn yr Aifft neu o 
Wlad Groeg ac mae'n gysylltiedig â dduwies paganaidd Ishtar. Ers i'r Babiloniaid gymryd drosodd y 
Groegiaid a'r Eifftiaid, a allai fod wedi bod pan fyddant yn dechrau arfer hwn. 

Ers Cristnogion cynnar oedd arsylwi ar y Diwrnodau y Bara Croyw, fasts paganaidd ail-fedyddio'n roi yn 
lle pob golwg mewn gwahanol ffyrdd gan y Greco-Rhufeiniaid. 

Sylwch fod yr Apostol Paul yn rhybuddio yn erbyn cymryd rhan mewn defodau paganaidd: 
14 Peidiwch â harneisio eich hunain mewn tîm anwastad gyda anghredinwyr; sut y gall uniondeb 
a chyfraith-torri fod yn bartneriaid, neu beth all goleuni a thywyllwch yn gyffredin? 15Sut y gall 
Crist yn dod i gytundeb gyda Beliar a pha rhannu gellir cael rhwng gredwr a unbeliever? 16 Ni all 
y teml Duw yn cyfaddawdu gyda duwiau ffug, a dyna beth ydym ni - teml y Duw byw. (2 
Corinthiaid 6: 14-16, NJB) 
19 Beth mae hyn yn ei olygu? Bod ymroddiad bwyd i gau dduwiau cyfateb i unrhyw beth? Neu 
fod duwiau ffug eu hunain yn gyfystyr â unrhyw beth? 20 Na, nid yw'n; yn syml, pan aberth 
paganiaid, yr hyn a aberthwyd ganddynt yn cael ei aberthu i gythreuliaid nad ydynt yn 
Dduw. Dydw i ddim am i chi rannu gyda Demon s. 21 Ni allwch yfed cwpan yr Arglwydd a 
chwpan cythreuliaid hefyd; ni allwch gael cyfran wrth fwrdd yr Arglwydd a'r bwrdd y 
gythreuliaid yn ogystal. 22 Ydyn ni wir eisiau ennyn cenfigen yr Arglwydd; ydym ni yn gryfach 
nag ef? (1 Corinthiaid 10: 19-22, NJB) 

Boed o'r Aifft, paganiaeth Rhufeinig, neu ffynonellau demonic arall, yr un lle Grawys nid oedd yn dod o 
oedd y Beibl. Ni wnaeth ychwaith yn dod o draddodiadau cynnar o ddilynwyr cyntaf Iesu. 

Mae rhai yn credu eu bod yn ddigon cryf yn ysbrydol fel y gallant gymysgu paganiaeth, ond maent yn 
cael eu 'n sylweddol ennyn digofaint Duw yn ôl yr Apostol Paul. 



Pasg 

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod y Pasg (Ishtar) oedd i fod i fod yn Pasg, symudodd i ddydd Sul 
oherwydd llwfrdra ac am gasineb o Iddewon (Ibid, tt. 101-103). 

Sylwi ar yr hyn parchu ysgolhaig Protestannaidd adroddwyd J. Gieseler am yr ail ganrif: 

Y mwyaf pwysig yn yr ŵyl hon oedd y diwrnod Pasg, y 14eg o Nisan ... Ynddo maent yn bwyta croyw 

fara, yn ôl pob tebyg fel yr Iddewon, wyth diwrnod drwy ... nid oes unrhyw olion o ŵyl flynyddol yr 

atgyfodiad yn eu plith ... mae'r Cristnogion o Asia Apeliodd mân o blaid eu difrifwch Pasg ar y 14eg o 
Nisan i John. (Gieseler, Johann Karl Ludwig. Mae testun-lyfr Eglwys Hanes. Harper & brodyr, 1857, t. 
166) 

Er bod Cristnogion cadw Pasg ar y 14eg o Nisan, oherwydd sydd am ymbellhau oherwydd gwrthryfeloedd 
gan yr Iddewon yng ngolwg yr awdurdodau Rhufeinig, mae llawer o'r Greco-Rhufeiniaid yn Jerwsalem, 
Rhufain, ac Alexandria (ond nid Asia Leiaf) penderfynodd i newid Pasg i ddydd Sul. Ar y dechrau, maent 
yn cadw fersiwn o Pasg ac nid yw'n cael ei gadw gwyliau atgyfodiad. 

Hysbysiad hefyd y canlynol gan G. Snyder: 

Y Cristnogion cyntaf yn dathlu marwolaeth Iesu gyda phryd Pascha (Ewcharist) ar y dyddiad 
lleuad y Pasg Iddewig (nodyn 1 Cor 5:. 7-8). 

Ar y dechrau nid oedd dathliad blynyddol yr atgyfodiad. Yn y pen draw, yn y byd Cenhedlig, 
ddydd atgyfodiad ei ychwanegu at yr ŵyl Pascha. Y diwrnod hwnnw oedd Sul. (Snyder GF Iesu 
Gwyddelig, Rhufeinig Iesu:... Ffurfio gynnar Gwyddelig Cristnogaeth Drindod Wasg 
Ryngwladol, 2002, t 183) 

Gan nad yw rhai yn Asia Leiaf ac mewn mannau eraill oedd yn mynd ynghyd â newid dyddiad i ddydd 
Sul, a elwir yr Ymerawdwr Constantine Mithras addoli'r Cyngor Nicea, a oedd yn datgan Sul ar gyfer y 
Greco-Rhufeiniaid. Constantine ei hun wedyn yn datgan: 

Gadewch i ni gael yna unrhyw beth yn gyffredin gyda'r dorf Iddewig atgas; ar gyfer yr ydym 
wedi'i gael gan ein Gwaredwr ffordd wahanol. (Life Eusebius 'Cystennin, pennod Llyfr III 18). 

Ni ddylai Cristnogion casineb Iddewon nac beidio arsylwi Diwrnod Sanctaidd Duw, dim ond oherwydd 
bod llawer o Iddewon yn gwneud ymdrech i wneud hynny. 

Iesu byth yn dangos bod y ras Iddewig yn atgas (Roedd yn Iddew) nac fod Ef newid y dyddiad y 
Pasg. Eto haul-addoli Constantine i ben fel arall. Ac gadw Dydd Sul a elwir bellach yn y Pasg.Ond 
oherwydd arferion haul-addoli ac osgoi arferion a ystyriwyd yn rhy "Iddewig" sydd mewn gwirionedd 
pam y Pasg yn arsylwi pan y mae. 

Daeth llawer o'r ei harferion fel wyau Pasg, y gwningen y Pasg, a thân y Pasg o paganiaeth yn ôl 
ffynonellau Pabyddol (ee Holweck FG Pasg. Y Gwyddoniadur Catholig, Cyfrol V. Robert Appleton 
Company. 1909). 

Yr esgob Anglicanaidd JB Lightfoot ysgrifennodd: 

... Eglwysi Asia Leiaf ... rheoleiddio eu gŵyl y Pasg gan y Pasg Iddewig heb ystyried y dydd o'r 

wythnos, ond ... y rhai Rhufain a Alexandria a Gâl a welwyd rheol arall; gan osgoi hyd yn oed y 
semblance o Iddewiaeth. (Lightfoot, Joseph Barber Saint Paul Epistol at y Galatiaid:... Mae 



testun diwygiedig gyda Cyflwyniad, Nodiadau a Traethodau Cyhoeddwyd gan Macmillan, 1881, 
tt 317, 331) 

Ac enw y Pasg? Mae hyn yn respelling y dduwies codiad haul a 'frenhines y nefoedd' Ishtar: 

Ishtar, roedd hi'n ddwy ffrwythlondeb a duwies rhyfel. ... Pasg neu Astarte mewn gwirionedd yr 
un addoliad hen gwlt rhyw Babilonaidd a gychwynnir gan Semiramis y frenhines rhyfelwr oedd â 
chwant am waed. (Kush H. Wynebau o'r Hamitic Pobl. Xlibris Corporation, 2010, t. 164) 

Roedd Ishtar weld fel y personoliad y blaned Venus, ac ynghyd â'r Shamash, y duw haul, a Sin, y 
duw lleuad, mae hi'n ffurfio triawd Astral. (Littleton CS. Duwiau, duwiesau, a Mytholeg, Cyfrol 
6. Marshall Cavendish, 2005 t. 760) 

Mae'r Beibl yn rhybuddio yn erbyn gwasanaethu 'frenhines y nefoedd': 

17 Onid ydych yn gweld yr hyn y maent yn ei wneud yn ninasoedd Jwda, ac yn heolydd 
Jerwsalem? 18 Mae'r plant yn casglu cynnud, y tadau yn cynnau tân, a'r gwragedd yn tylino toes i 
wneud teisennau i frenhines y nefoedd; ac maent yn tywallt diodoffrwm i dduwiau dieithr, y 
gallant ysgogi Me i dicter. (Jeremeia 7: 17-19) 

Roedd y cacennau yn debyg i'r 'byns croes boeth' (Platt C. Mae Seicoleg Bywyd Cymdeithasol. Dodd a 
Mead, 1922, t. 71). ' Mae'r frenhines y nefoedd '? 

Jeremiah 7 ... Cacennau i frenhines y nefoedd (v. 18). Yn ôl pob tebyg yn gyfeiriad at yr 
Babilonaidd ffrwythlondeb-dduwies Ishtar, duwies y Venus blaned. (Mae'r Sylwadau Wycliffe 
Beibl, Cronfa Ddata Electronig. Hawlfraint (c) 1962 gan Moody Press) 

Ni ddylai Cristnogion wedi enwi gwyliau ar ôl dduwies baganaidd y mae ei arferion y Beibl yn 
condemnio. Eto i gyd, nid yw'n ymddangos bod y rhan fwyaf sy'n arddel Cristnogaeth i gael problem 
gyda hynny. 

Dydd Iau Cablyd a'r gwesteiwr Ewcharistaidd 

Fel arall 'yn lle' ar gyfer y Pasg, mae rhai yn cadw 'Dydd Iau Cablyd. Dyma rai o'r hyn y Gwyddoniadur 
Catholig yn dysgu am y peth: 

Mae gwledd o Cablyd (neu Sanctaidd) Dydd Iau ddifrifol coffau sefydliad y Cymun a'r yw'r 
hynaf o'r defodau unigryw i Wythnos Sanctaidd. Yn Rhufain amrywiol seremonïau affeithiwr 
ychwanegwyd gynnar i goffáu hyn ... mae'n dod o amgylch y pen-blwydd y sefydliad y 
Litwrgi. ... 

Roedd Dydd Iau Sanctaidd cymryd i fyny gyda olyniaeth o seremonïau cymeriad llawen. bedydd 
neophytes, cysoni rai edifeiriol, gysegru y olewau sanctaidd, golchi traed, a choffadwriaeth y 
Cymun Bendigaid ... (Leclercq H. Dydd Iau Cablyd Y Gwyddoniadur Catholig Cyfrol 10. Efrog 
Newydd:... Robert Appleton Company, 1911) 

Mae 'sefydliad yr Ewcharist' yn ei hanfod i fod i gyfeirio at newid Iesu o symbolau sy'n gysylltiedig â 
Gŵyl y Bara Croyw. Eglwys Rufain yn cyfaddef ei fod yn ychwanegu seremonïau ato, ei fod yn 
ddigwyddiad blynyddol, a bod footwashing ei arfer. Eglwys Rufain mewn mannau eraill yn cyfaddef bod 
pobl leyg a ddefnyddir i wneud footwashing, ond nad yw bellach yn ei arfer (Thurston H. Golchi o Traed 
a Dwylo Y Gwyddoniadur Catholig Cyfrol 15. Efrog Newydd:... Robert Appleton Company, 1912). 



Mae 'llu Ewcharistaidd' sy'n cael ei ddefnyddio gan Eglwys Rufain yn wahanol i hyn a wnaeth y 
Cristnogion gwreiddiol. 

Y Gwyddoniadur Catholig yn dysgu: 

Gelwir y bara mynd i dderbyn Ewcharistaidd Gysegru yn gyffredin y llu, ac er y gall y tymor hwn 
yn yr un modd yn cael eu cymhwyso at y bara a'r gwin yn y Aberth, mae'n fwy arbennig a gedwir 
ar y bara. Yn ôl Ovid daw'r gair o hostis, gelyn: "Hostibus a domitis hostia nomen nid oes gan", 
oherwydd bod y ancients cynnig eu gelynion vanquished fel dioddefwyr i'r duwiau. Fodd bynnag, 
mae'n bosibl y hostia yn deillio o hostire, i daro, fel a geir yn Pacuvius .... y Cristnogion cyntaf ... 
yn syml ei ddefnyddio y bara oedd yn gwasanaethu fel bwyd. Mae'n ymddangos bod y ffurflen yn 
wahanol, ond ychydig iawn o'r hyn y mae yn ein diwrnod. (Leclercq H. "Gwesteiwr" The 
Catholic Encyclopedia. Vol. 7. Nihil Obstat. 1 Mehefin, 1910) 

defnyddio Cristnogion cynnar bara croyw, nid llu crwn sy'n edrych fel yr 'haul' a ddefnyddiwyd yn 
paganiaeth. 

Rhagdybiaeth o Mary 

Cristnogion cynnar nid yn wreiddiol oedd venerate Iesu mam Mair. Felly, ble oedd y syniad o dybiaeth 
Mary yn dod? 

Yn y bôn, o lenyddiaeth apocryffaidd yn y bedwaredd ganrif (neu o bosibl mor gynnar â diwedd y 
drydedd ganrif)-ond yn bennaf hyd yn oed yn hwyrach na hynny. Er bod y Epiphanius Gatholig ceisio 
ymchwilio iddi, roedd yn ansicr ynghylch pryd y mae'n wir yn datblygu-yn gyntaf yn amlwg yn 
gysylltiedig â menywod a oedd yn dal i addoli dduwies paganaidd (Panarion o Epiphanius, 78.11.4). 

Roedd gan y Rhufeiniaid hynafol gŵyl 1-3 diwrnod ar gyfer y dduwies Diana. Ar y diwrnod cyntaf iddi 
honnir ddod i'r ddaear ac ar y trydydd dydd, Awst 15, maent yn debyg ddathlu ei dybiaeth i'r nef fel y 
frenhines y nefoedd. Mae hyn yn yr un diwrnod y wledd Gatholig y rhagdybiaeth o Mary 
(Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner: ". Math o Keystone yn y Bydysawd" Fordham Univ Press, 
1985, t 61).. Nid yw rhai yn ystyried bod hyn yn damwain neu cyd-ddigwyddiad (Green CMC crefydd 
Rhufeinig a cwlt Diana yn Aricia, Cyfrol 0, Prifysgol Materion 521-85,150 Caergrawnt Press, 2007, t 
62;.... Frazer JG The Art Magic a Esblygiad Kings V1, Cyfrol 1. Kessinger Publishing, 2006, tt. 14-17). 

Mae cysylltiad rhwng Diana ac amryw duwiesau eraill a faint o olygfa Mary (Fischer-Hansen, t. 49). Eto i 
gyd, y sant Catholig Augustine yn cyfeirio'n benodol at Diana fel un o nifer o "duwiau ffug ac yn 
gorwedd" (Awstin. Mae Harmony yr Efengylau, Llyfr I, Pennod 25). 

Mae'n cael ei amau bod hyn yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol yn Eglwys Rhufain o leiaf yn rhannol 
oherwydd y dylanwad Islam fel merch 'forwyn' Muhammad Fatima honnir hefyd esgynnodd i'r nef. Nid 
oedd y 'rhagdybiaeth' yn Ddiwrnod Sanctaidd Beiblaidd. Mae'n 'frenhines y nefoedd' hailbecynnu 
(Jeremeia 7: 17-19), cario drosodd paganaidd. 

Dydd Calan Gaeaf / All Saints ' 

Er nad y syniad o anrhydeddu y cof am fywyd a marwolaeth person fel sant yn gwrthwynebu ysgrythur 
(Beirniaid cf. 11: 38-40), veneration o seintiau a aberthu iddyn nhw yn gwrthwynebu dysgeidiaeth 
apostolaidd. 

Satan yn awyddus Crist i ymgrymu ac addoli ef (Mathew 4: 9), ond Iesu ei wrthod (Mathew 
04:10). Simon Magus (Actau 8: 9-23) reportedly yn annog ei ddilynwyr i venerate / addoli ef (haereses 
Irenaeus Adversus, Llyfr 1, Pennod 23, Adnodau 1-5.). 



Mae'r Apostol Peter, nid yn unig denounced Simon Magus, mae'n gwahardd i Gentile rhag bwa i lawr neu 
dalu gwrogaeth iddo (Actau 10: 25-26). Mae'r Apostol Paul gwahardd Cenhedloedd rhag aberthu iddo ef 
a Barnabas (Actau 14: 11-18). Yr Apostolion yn y bôn y ddau yn dadlau eu bod yn ddynion, ac ni ddylid 
gwneud hyn. Cristnogion cynnar yn deall hyn ac nid oedd yn gwneud y cyfryw. Dros amser, fodd bynnag, 
dechreuodd rhai hereticiaid i venerate creiriau ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg. 

Dechreuodd y veneration o seintiau honni i fod yn broblem sylweddol gyda'r eglwysi Groeg-Rufeinig yn 
y bedwaredd ganrif ac yn ddiweddarach, er gwaethaf y ffaith nad oedd yn arfer apostolaidd. 

Sylwch ar y canlynol: 

Trwy ymgorffori delweddau Pagan cyfarwydd, megis duwiau Celtaidd, y Dyn Gwyrdd, a 
phennau bicephalic fewn eglwysi ac eglwysi cadeiriol, swyddogion yr eglwys yn annog y 
boblogaeth i intermingle y ddau draddodiad ysbrydol yn eu meddwl sôn, lleddfu eu bod yn 
derbyn y grefydd newydd a llyfnu y newid o yr hen ffyrdd i'r newydd. (Pesznecker S. 
gargoiliau:.. O Archifau o Ysgol Gray o Dewiniaeth Press Gyrfa 2006, t 85) 

Mewn llyfr, mae'r datganiad uchod cyn fersiwn chwtogi o'r canlynol fod Pab "Gregory" Fawr 
"ysgrifennodd tua 600 OC: 

Dywedwch Augustine y dylai fod unrhyw fodd ddinistrio temlau y duwiau ond yn hytrach y idols 
o fewn y temlau hynny. Gadewch iddo, ar ôl iddo eu buro gyda dŵr sanctaidd, allorau lle a 

chreiriau y saint ynddynt. Er, os temlau hynny yn cael eu hadeiladu yn dda, dylid eu trosi o 
addoli cythreuliaid at wasanaeth y gwir Dduw. ... Gadewch iddynt felly, ar ddiwrnod 
ymroddiad eu heglwysi, neu ar y wledd y merthyron eu creiriau yn cael eu cadw ynddynt, yn 
adeiladu cytiau o gwmpas eu temlau un-amser eu hunain a dathlu'r achlysur gyda gwledda 
crefyddol. Byddant yn aberth ac yn bwyta'r anifeiliaid nad mwy fel offrwm i'r diafol, ond 
ar gyfer y gogoniant Duw i bwy, gan fod y rhoddwr pob peth, maent yn rhoi diolch am gael ei 
satiated. (Gregory I:. Llythyr at yr Abad Mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

argymell pab Gregory ymgorffori ar arferion paganaidd. Eto i gyd, mae'r Beibl yn gwrthwynebu hyn a'r 
math yma o aberthau fel demonic (1 Corinthiaid 10: 20-21). Ar ben hynny, mae'r Beibl yn dysgu bod ar ôl 
yr aberth Iesu nad oes angen i aberthu anifeiliaid (Hebreaid 10: 1-10). Caniatáu i'r uchod ar gyfer sioeau 
'saint y dyddiau' bod hyn yn hefyd yn crair o paganiaeth a'u bod yn wirioneddol gwyliau demonic. 

Mae llawer o gwisg y Beibl amhriodol (cf. 1 Timotheus 2: 9) ac weithiau hefyd fel gwrachod (y mae'r 
Beibl condemns- Exodus 22: 8) ar Nos Galan Gaeaf. Nid yw hyn yn ddathliad y Beibl, yn briodol ac yn 
sicr nid oedd yn un Gristnogol gynnar. 

All Saints 'Cynhaliwyd Diwrnod ddatgan yn y seithfed ganrif, a symudodd yn ddiweddarach i 
Dachwedd 1af a'r noson o'r blaen daeth yn adnabyddus fel Calan Gaeaf (Mershman F. All Saints' Day. 
Mae'r Gwyddoniadur Catholig. Vol. 1. Nihil Obstat. Mawrth 1, 1907 ). 

31 Hydref yn ddyddiad y Derwyddon a welwyd: 

Y Derwyddon, a threfn offeiriaid yng Ngâl hynafol a Phrydain, yn credu bod ar Nos Galan Gaeaf, 
ysbrydion, gwirodydd, daeth tylwyth teg, gwrachod, ac ellyllon allan i achosi niwed i bobl. ... O'r 
credoau Druid hyn yn dod y defnydd o gwrachod, ysbrydion, a chathod heddiw mewn dathliadau 
Calan Gaeaf ... Mae'r arfer o ddefnyddio dail, pwmpenni, a coesynnau ŷd fel addurniadau Calan 

Gaeaf yn dod o'r Derwyddon. Roedd gan y pobloedd cynnar Ewrop hefyd gŵyl tebyg i'r gwyliau 

Derwydd ... Yn y 700s, yr Eglwys Gatholig Rufeinig a enwir 1 Tachwedd fel Dydd yr Holl 
Saint. Mae'r hen arferion paganaidd a dydd gŵyl Gristnogol eu cyfuno i mewn i'r ŵyl Calan 

Gaeaf. (Calan Gaeaf World Book Encyclopedia, cyf 9. Chicago, 1966:. 25-26) 



Efallai y bydd o ddiddordeb i ystyried yr hyn a ysgrifennodd awdur Catholig: 

Pam fyddai pab rhoi'r dathliad Gatholig y meirw ar ben o ddathliadau y paganiaid 'y 
meirw? Oherwydd bod y gwleddoedd Catholig yn eu parhad ac yn cyflawni ystyr y rhai 
paganaidd. (Killian Brian. Calan Gaeaf, fel dathliad hydref, enw atgoffa Duw yn gysegredig. 
Gatholig lein International News. 10/31/06) 

Mae'n ffaith bod llawer yn gysylltiedig ag Eglwys Rufain relish a brolio am gysylltiadau paganaidd am eu 
ffydd. Dyma'r Beibl maent, a hynny i gyd, dylid edrych i fel ffynhonnell athrawiaeth (cf. 2 Timotheus 
3:16) ac mae'n condemnio defnyddio ffurfiau paganaidd addoli (Deuteronomium 12: 29-32; Jeremiah 10: 
2-6; 1 Corinthiaid 10:21; 2 Corinthiaid 6: 14-18). 

Nadolig 

Mae'r Beibl byth yn cymeradwyo'r ddathlu pen-blwydd, gan gynnwys Iesu. Nid oedd yr Eglwys yn 
gynnar Rhufain yn dathlu'r Nadolig nac unrhyw ben-blwydd arall. Defodau Pen-blwydd yn dal 
condemnio ar ddiwedd y 3 ydd ganrif gan Arnobius (Yn erbyn y cenhedloedd, Llyfr I, Pennod 64). 

Ar ben hynny, rhybuddiodd Tertullian fod i gymryd rhan yn y dathliadau gaeaf gyda torchau ac un a 
wnaed rhodd-roi weled i dduwiau paganaidd. Roedd un dathliad o'r fath a elwir yn Saturnalia a ddathlwyd 
gan y cenhedloedd ar ddiwedd mis Rhagfyr. 

Y honni "tad diwinyddiaeth Lladin," denounced Tertullian dathliadau y gaeaf, megis Saturnalia (o duw 
paganaidd y mae ei enw yn golygu digonedd) a morphed i mewn i Nadolig wrth iddo ysgrifennodd: 

Mae'r Minervalia yn gymaint Minerva, gan fod y Sadwrn Saturnalia yn; Sadwrn, y mae'n rhaid eu 
dathlu o reidrwydd hyd yn oed gan gaethweision bach ar adeg y Saturnalia. Anrhegion newydd-
flwyddyn yn yr un modd, rhaid eu dal yn, ac yn cadw y Septimontium; a rhaid i holl anrhegion o 
Midwinter a gŵyl y Annwyl Kinsmanship cael ei exacted; mae'n rhaid i'r ysgolion gael eu 
Trwytho gyda blodau; gwragedd y flamens 'a'r aberth aediles; mae'r ysgol yn cael ei anrhydeddu 
ar y sanctaidd-diwrnod a benodwyd. Mae'r un peth yn digwydd ar ben-blwydd eilun yn; pob 
rhwysg y diafol cael ei mynychu. Pwy fydd yn meddwl bod y pethau hyn yn cael eu gweddu i 
feistr Cristnogol, oni bai ei fod ef a fydd yn meddwl yn addas yn yr un modd i un nad yw'n 
feistr? (Tertullian. Ar Idolatry, Pennod X) 

Tuag adeg Tertullian, Esgobion Rhufeinig Zephyrinus (199-217) a Callistus (217-222) oedd enw da o 
gyfaddawd a llygredd (ac mae hyn yn cael ei gadarnhau gan seintiau Catholig mor megis Hippolytus 
(Hippolytus. Refutation o All Heresies, llyfr IX, Pennod VI) ac yn caniatáu pobl yn eu eglwys sy'n 
cyfaddawdu gyda paganiaeth, ac ati 

Mae'r Saturnalia Rhufeinig a'r Mithraism Persian eu hunain yn addasiadau o grefydd hyd yn oed yn 
gynharach paganaidd - un y cwlt dirgelwch Babilonaidd hynafol. Mae'r Babiloniaid hynafol dathlu 
Nimrod ail eni wrth i'r newydd-anedig Tammuz trwy addoli goeden fythwyrdd. Mae'r Beibl yn 
condemnio addoli sy'n cynnwys coed bytholwyrdd (Deuteronomium 12: 2-3; Jeremeia 03:13; 10: 2-6). 

Mae'r Babiloniaid hefyd yn dathlu ailenedigaeth yr haul yn ystod y tymor y heuldro'r gaeaf. 25 
Rhagfyr ain Dewiswyd y pen draw fel y dyddiad y pen-blwydd Iesu, oherwydd bod y Saturnalia ac eraill 
addoliad duw haul digwydd ar y pryd o'r flwyddyn: 



Yn 354 OC, Esgob Liberius Rhufain gorchymyn y bobl i ddathlu ar Ragfyr 25. Mae'n debyg 
Dewisodd y dyddiad hwn oherwydd bod y bobl Rhufain eisoes welwyd fel y Gwledd o Sadwrn, 
yn dathlu pen-blwydd yr haul. (Sechrist EH. Nadolig. World Book Encyclopedia, Cyfrol 3. 
Mentrau Field Corporation Addysgol, Chicago, 1966, tt. 408-417) 

Helios Mithras yn un duw ... Roedd Dydd Sul gadw'n sanctaidd i anrhydeddu Mithra, a'r unfed ar 
bymtheg o bob mis yn gysegredig iddo fel cyfryngwr. Gwelwyd y 25 Rhagfyr wrth ei ben-
blwydd, y invicti natalis, y ailenedigaeth y gaeaf-haul, unconquered gan llymder 
y tymor. (Arendzen J. Mithraism. Mae'r Gwyddoniadur Catholig, Cyfrol X. Nihil Obstat 1 
Hydref, 1911) 

Roedd Ymerawdwr Constantine bod yn ddilynwyr y haul duw-Mithras, a oedd yn ystyried i fod yr haul 
unconquered ac roedd yn un eni o graig mewn ogof ddaear isod. Efallai oherwydd hyn, mae ei fam 
Helena penderfynu i gredu y myth mai Iesu ei eni mewn ogof creigiog tir isod. 

Rhufain bellach yn addysgu hyn (ac awdur hwn wedi gweld bod 'enedigaeth' arddangos sawl gwaith yn 
Dinas y Fatican), ond yn y drydedd ganrif ar un o'i gefnogwyr, Commodianus, condemnio y duw graig: 

Yr un unconquered ei eni o graig, os yw'n cael ei ystyried yn dduw. Nawr dywedwch wrthym, 
yna, ar y llaw arall, sef y cyntaf o ddau hyn. Mae'r graig wedi goresgyn y duw: yna y crëwr y 
graig rhaid alw amdano. Ar ben hynny, byddwch yn dal yn darlunio ef hefyd fel lleidr; er, os yw 
ef yn dduw, mae'n sicr nid oedd yn byw yn ôl lladrad. Assuredly roedd o'r ddaear, ac o natur 
gwrthun. Ac efe a drodd ych pobl eraill yn ei ogofâu; yn union fel y gwnaeth Cacus, sy'n fab 
Vulcan. (Commodianus. Ar Disgyblaeth Christian) 

Nid oedd Iesu ei eni o graig, ac eto mae hynny'n rhannol sut ei enedigaeth ei phortreadu yn awr. Nid 
hefyd yn wir i ddysgu bod Cafodd ei eni ar Ragfyr 25ain. Ysgolheigion yn cydnabod na fyddai bugeiliaid 
wedi bod allan gyda'u preiddiau yn y maes (fel y Beibl yn dangos yn Luc 2: 8) mor ddiweddar â mis 
Rhagfyr 25, a bod y-grybwyllwyd y Beibl (Luc 2: 1-5) y byddai "cyfrifiad gael bod yn amhosibl yn y gaeaf 
"(Nadolig. Mae'r Gwyddoniadur Catholig, 1908). 

Mae llawer o'r arferion a'r arferion sy'n gysylltiedig â'r Nadolig yn dod o paganiaeth gan y bydd 
ysgolheigion go iawn yn cyfaddef. Nid apostolion Iesu nac eu dilynwyr cynnar a welwyd y Nadolig. 

Ail-fedyddio'n Gwyliau Pagan 

Er nad yw'r Beibl yn gwahardd gwyliau seciwlar (fel defodau diwrnod annibyniaeth sobr), NID 
Cristnogion cynnar yn gweddïo i saint marw nac sylwi ar unrhyw beth tebyg i Dydd yr Holl Saint nac 
Nadolig. Mae llawer o duwiau paganaidd eu newid yn y bôn o fod yn 'duw rhywbeth' i gael ei alw yn 'sant 
o rywbeth.' 

Efallai y bydd rhai o'r arferion paganaidd wedi newid, ond nid y gwyliau demonic ail-fedyddio'n yn dal 
yn Cristnogol, nac yn y rhai oedd yn cadw Iesu a'i ddilynwyr cynnar. Daeth llawer o wyliau y mae pobl 
yn cadw rhag paganiaeth, a hyd yn oed gysylltiadau at y grefydd dirgelwch Babilonaidd hynafol. Pan 
anfonodd Duw Nehemeia i helpu'r plant Israel oedd wedi cael eu dylanwadu gan Babilon sylwi ar yr hyn 
a ddywedodd Nehemeia a wnaeth: 

30 Yr wyf yn eu glanhau paganaidd popeth. (Nehemiah 13:30) 



Y Testament Newydd yn rhybuddio am ffydd cyfaddawdu a "Mystery Babilon Fawr" (Datguddiad 17: 
5). Sylwch ar yr hyn y mae'r Beibl yn dysgu y dylai pobl Dduw yn ei wneud mewn perthynas â "Babilon 
Fawr": 

4 Dewch allan ohoni, fy mhobl, rhag i chi rannu yn ei bechodau, ac rhag byddwch yn derbyn ei 
blâu. (Datguddiad 18: 4) 

Dylai Cristnogion ffoi demtasiwn a phechod (1 Corinthiaid 6:18; 2 Timotheus 2:22), nid yw'n gofleidio 
nac hyrwyddo. Ni ddylent gyfuno arferion paganaidd â'r addoliad y gwir Dduw (1 Corinthiaid 10: 19-21; 
2 Corinthiaid 6: 14-18), hyd yn oed ei fod yn draddodiad (Mathew 15: 3-9). 

11. Diwrnodau Sanctaidd Duw neu celwyddau? 

Pa ddyddiau y dylid eu cadw gan y ffyddlon? 

Dros 1600 o flynyddoedd yn ôl, Dyddiau Sanctaidd Duw wedi eu condemnio gan y gwrth-Semite, John 
Chrysostom, sydd bellach yn cael ei ystyried i fod yn sant Gatholig ac Uniongred. Sawl blwyddyn yn ôl, 
mae'r cyhoeddiad Cristnogaeth Brotestannaidd Today enw mewn gwirionedd John Chrysostom y 
"pregethwr mwyaf eglwys Cynnar" (pregethwr mwyaf eglwys John Chrysostom Cynnar. Cristnogaeth 
Heddiw, 8 mis Awst, 2008). 

John Chrysostom pregethu yn gyhoeddus yn erbyn y Fall diwrnodau sanctaidd yn 387 OC, oherwydd bod 
rhai a oedd yn proffesu Crist oedd yn eu gwylio. Ef yn benodol crybwyll y Gwledd o Trumpets, Dydd y 
Cymod ( 'cyflym ... wrth y drws'), a Gŵyl y Pebyll: 

Mae'r gwyliau yr Iddewon truenus a diflas yn fuan i orymdeithio ar ein gwarthaf un ar ôl y llall ac 
yn gyflym: y wledd o Trumpets, y wledd y Pebyll, mae'r fasts. Mae yna lawer yn ein rhengoedd 
sy'n dweud eu bod yn meddwl wrth i ni ei wneud. Ac eto mae rhai o'r rhain yn mynd i wylio'r 
gwyliau ac eraill a fydd yn ymuno â'r Iddewon i gadw eu gwleddoedd ac arsylwi eu 
ymprydio. Hoffwn i yrru arfer wrthnysig hwn o'r Eglwys ar hyn o bryd ... Os bydd y seremonïau 
Iddewig yn hybarch ac yn wych, ein un ni yn gorwedd ... A yw casineb Duw eu gwyliau ac a 
ydych yn rhannu'r ynddynt? Nid oedd yn dweud hyn neu y ŵyl, ond mae pob un ohonynt gyda'i 
gilydd. 
Mae'r chyflym annuwiol a aflan yr Iddewon yn awr ar ein drysau. Yn meddwl ei fod yn gyflym, 
peidiwch â meddwl fy mod wedi galw ei fod yn aflan ... Ond yn awr bod y wŷs diafol eich 
gwragedd i'r wledd y Trumpets ac maent yn troi clust barod i'r alwad hon, nad ydych yn eu 
atal. Rydych yn gadael iddynt rhwydent eu hunain mewn cyhuddiadau o annuwioldeb, byddwch 
yn gadael iddyn nhw gael eu llusgo i ffwrdd i ffyrdd licentious. (Ioan Chrysostom Homili II Yn 
erbyn yr Iddewon I:. 1; III:. 4 Pregethu yn Antiochia, Syria ar ddydd Sul, 5 Medi 387 OC) 

Mae'n bwysig deall bod yn rhaid i John Chrysostom wedi sylweddoli fod yr eglwys ail ganrif yn ei 
ranbarth cadw Pasg ar yr un pryd y gwnaeth yr Iddewon, a bod yr Eglwys Gatholig yn dal cadw 
Pentecost. Felly, trwy bregethu yr hyn a wnaeth, pregethodd John Chrysostom yn erbyn ei eglwys ei hun 
fel y Rhufeiniaid a Catholigion Uniongred honni eu cadw'r ddwy Pasg a'r Pentecost-gan y byddai'r ddau o 
wyliau rhai fod yn rhan o "pob un ohonynt at ei gilydd." 

Ar ben hynny, John Chrysostom gwirionedd unwaith ysgrifennodd o blaid yn "gŵyl yr Iddewon" a elwir 

Pentecost (Chrysostom J. Mae pregethau S. John Chrysostom, Archesgob Caergystennin: ar y Actau'r 



Apostolion). Felly, cyfaddefodd bod ar ôl atgyfodiad Iesu, roedd angen i'r ffyddlon i fod yn bresennol yn 
yr hyn a oedd wedyn yn ystyried i fod yn "wledd Iddewig." 

Os yw Duw yn gwrthwynebu pob un o'r dyddiau hynny, byddai pam yr apostolion wedi cadw nhw? Y 
rheswm amlwg yw eu bod yn dilyn esiampl Iesu a oedd unrhyw reswm i gredu eu bod yn gwneud rywsut 
i ffwrdd. 

Fel y crybwyllwyd o'r blaen, y Testament Newydd yn galw un o'r hyn a elwir yn "Iddewig" diwrnodau 
sanctaidd Sylwch ar y canlynol o cyfieithiad Catholig "wych.": 

37 Ac yn yr olaf, y dydd mawr y miri Safodd Iesu, ac a waeddodd (Ioan 07:37, Rheims 
Testament Newydd). 

Felly pwy sy'n iawn? 

Mae'r rhai sy'n dilyn arferion Iesu neu'r rhai sy'n eu condemnio? 

Dwyn i gof bod John Chrysostom, yn yr achos hwn, braidd yn datgan yn gywir: 

"Os bydd y seremonïau Iddewig yn hybarch ac yn wych, ein un ni yn gorwedd." 

Felly y dylai ddyddiau ei arsylwi? Sydd â "diwrnod gwych" yn ôl y Beibl? 

Pa ddiwrnod yw gelwydd? 

Diwrnodau cefnogi John Chrysostom gyda chysylltiadau paganaidd fel y Nadolig a'r Pasg. Roedd ei 
rhesymeg ar gyfer y Nadolig ar 25 Rhagfyr yn amlwg yn anghywir ac yn seiliedig ar gelwydd a 
gwybodaeth anghywir (Addis WE, Arnold T. A Catholig Geiriadur: Yn cynnwys rhai Cyfrif o 
Athrawiaeth, Disgyblaeth, Defodau, Seremonïau, Cynghorau, a Gorchmynion Crefyddol yr Eglwys 
Gatholig . Benziger Brothers, 1893, t. 178). 

Dylai fod yn amlwg nad yw dyddiau Duw yn gelwydd, ond roedd John Chrysostom (ac rhai'r eglwysi a 
fabwysiadodd y dyddiau hynny ei fod yn hyrwyddo) yn gorwedd yn glir. Mae hyd yn oed y sant Catholig 
Ysgrifennodd Thomas Aquinas bod y Saboth ac yn y bôn yr holl Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd oedd  
ystyr i Gristnogion (The caeau Theologica St Thomas Aquinas.). 

Yn ddiddorol Mae'r Gwyddoniadur Catholig yn cynnwys yr adroddiad, "y Paulicians yn aml wedi cael ei 
ddisgrifio fel goroesiad Cristnogaeth gynnar ac pur (Fortescue A. Paulicians). Ysgrifennodd 11eg ganrif 
Groeg-Rufeinig fod y Paulicians "cynrychioli ein addoli Duw fel addoli eilun. Fel pe byddwn, sy'n 
anrhydeddu'r arwydd y groes a'r lluniau sanctaidd, yn dal yn cymryd rhan mewn addoli cythreuliaid 
"(Conybeare FC Addend ix III yn: Yr Allwedd Gwirionedd:. Mae Llawlyfr yr Eglwys Paulician Armenia 
Clarendon Press, Oxford, 1898, t. 149). 

Nid yw'r sylweddoliad bod llawer a proffesu Crist a welwyd yn amhriodol gwyliau demonic yn newydd 
ac wedi cael ei gondemnio gan rai ar hyd y canrifoedd. 

Traddodiadau a / neu y Beibl? 

Cymharol ychydig o bobl ar y blaned, hyd yn oed yn ceisio cadw Dyddiau Sanctaidd Duw. Mae'r rhan 
fwyaf sy'n honni i fod yn grefydd maent yn eu cysylltu â'r Beibl yn cadw dyddiau eraill. 

Mae rhai yn cadw gwyliau crefyddol heb fod yn Beiblaidd, oherwydd pwysau gan aelodau o'r teulu. Ni 
fydd rhai cadw'r Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd oherwydd pwysau gan eu cymdeithas a / neu eu cyflogwyr. 



Rhybuddiodd Iesu y dylai y rhai sy'n ei ddilyn ef yn disgwyl i gael problemau gydag aelodau o'r teulu 
(Mathew 10:36) ac yn y byd. Nid oedd yn dweud wrthynt i gyfaddawdu gyda byd a fyddai'n casáu ei gwir 
ddilynwyr (Ioan 15: 18-19), ond i ymdrechu am berffeithrwydd (Mathew 05:48). 

The New Byw Cyfieithu dysgu'r canlynol am bobl Dduw: 

3 Nid ydynt yn cyfaddawdu gyda drwg, ac maent yn dim ond rodio yn ei lwybrau. (Salm 119: 3) 

A ydych yn barod i gyfaddawdu gyda drwg? Satan yn ceisio gwneud bechod edrych yn dda (Genesis 3: 
1-6) ac mae'n ymddangos fel "angel goleuni" (2 Corinthiaid 11: 14-15). A fyddwch yn cadw EI gwyliau 
hyd yn oed os ydynt yn ymddangos yn dda i chi? 

Mae'r crefyddau Groeg-Rufeinig yn tueddu i ystyried bod y cedwir eu gwyliau yn seiliedig ar draddodiad-
ond yn aml dechreuodd traddodiadau rhai mewn paganiaeth. Gan fod llawer o'r gorffennol (a'r presennol) 
arweinwyr yn eu ffydd cymeradwyo traddodiadau hyn, mae llawer yn gweithredu fel os ydynt yn 
dderbyniol i Dduw. 

Er traddodiadau sy'n gyson â gair Duw yn iawn (cf. 1 Corinthiaid 11: 2; 2 Thesaloniaid 2:15), y rhai yn 
gwrthdaro â'r Beibl ni ddylid cadw. Sylwch ar y Testament Newydd yn ei gwneud yn glir bod: 

8 Gwyliwch rhag unrhyw un yr ydych yn twyllo drwy athroniaeth a gwag dwyll, yn ôl traddodiad 
dynion, yn ôl egwyddorion sylfaenol y byd, ac nid yn ôl Crist. (Colosiaid 2: 8) 

3 Efe a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, "Pam yr ydych yn yn troseddu gorchymyn Duw 
oherwydd eich traddodiad ... gwnaeth 7 rhagrithwyr Wel Eseia proffwydo amdanoch chi, gan 
ddweud?!: 

8 "Mae'r bobl hyn yn nesu at Me â'u genau, A anrhydeddu Me â'u gwefusau, ond eu calon ymhell 
oddi Me 9 Ac yn ofer y maent yn addoli Me, Addysgu fel athrawiaethau gorchmynion o ddynion 
'.." (Mathew 15: 3 , 7-9) 

Mae gair Duw yn crybwyll bod llawer wedi derbyn traddodiadau na ddylent ac mae'n annog edifeirwch 
oddi wrth y rhai ar ôl iddynt sylweddoli hyn: 

19 O Arglwydd, fy nerth ac mae fy caer, fy noddfa yn nydd blinder, Bydd y Cenhedloedd yn dod i 
Chi o eithafoedd y ddaear ac yn dweud, "Yn sicr gorwedd ein tadau wedi etifeddu, yn ddiwerth a 
phethau amhroffidiol." (Jeremeia 16:19) 

Mae'r Beibl yn dysgu bod arsylwadau crefyddol tramor yn demonic: 

16 Maent yn ennyn eiddigedd Fo â duwiau estron; Gyda ffieidd-dra y maent yn ennyn ef i 
ddig. 17 Maent yn aberthu i gythreuliaid, ac nid i Dduw, I duwiau oeddent yn gwybod, I duwiau 
newydd, newydd-ddyfodiaid Nad eich tadau oedd yn ofni. (Deuteronomium 32: 16-17) 

cadarnhad Hysbysiad o cysyniad hwn o ddiwedd y Gatholig Rufeinig Cardinal Ffrengig Jean-Marie 
Guenole-Daniélou: 

Mae'r byd paganaidd a'r Eglwys Gristnogol yn gwbl anghydnaws; Ni all un pryd wasanaethu 
Duw a eilunod. (Daniélou J. Tarddiad Cristnogaeth Lladin. Cyfieithwyd gan David Smith a John 
Austin Baker. Press Westminster, 1977, t. 440) 

Yn wir, yn y byd paganaidd a'r Eglwys Gristnogol yn gwbl anghydnaws; Ni all un pryd wasanaethu Duw 
a eilunod. 



Eto i gyd, mae llawer, gan gynnwys yn ei eglwys, yn gwneud hynny heddiw, pan fyddant yn arsylwi 
gwyliau paganaidd sydd wedi eu addasu gyda thelerau Cristnogol a rhai newidiadau ymarfer. Deall bod 
Dywedodd Iesu, "Os ydych yn aros yn fy gair, rydych yn fy ddisgyblion yn wir. A bydd eich bod yn 
gwybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau." (Ioan 8: 31-32). diwrnodau sanctaidd 
Duw yn ein rhyddhau rhag paganiaeth. 

Ystyried bod yr Apostol Paul rhybuddio: 

14 Peidiwch â chael Yoked anghyfartal ynghyd ag anghredinwyr. Ar gyfer pa gymdeithas sydd 
cyfiawnder ag anghyfraith? A beth cymundeb yn cael golau gyda thywyllwch? 15 A pha unol Mae 
Crist gyda Belial? Neu pa ran sydd yn gredwr gyda unbeliever? 16 A pha gytundeb sydd teml Duw 
gyda eilunod? Ar gyfer eich bod yn teml y Duw byw. Fel y mae Duw wedi dweud: 

"Byddaf yn byw yn hwy a cherdded yn eu plith. Byddaf yn Dduw iddynt, a byddant yn fy 
mhobl." 

17 Am hynny 

"Dewch allan o'u mysg hwynt Ac ar wahân, medd yr Arglwydd. Peidiwch â chyffwrdd yr 
hyn sy'n aflan, A mi ei dderbyn i chi." 

18 'Byddaf yn Dad i chi, A bydd i chi fod fy meibion a merched, Meddai yr Arglwydd 
Hollalluog. (2 Corinthiaid 6: 14-18) 

Hysbysiad bydd Duw yn Dad i'r rhai na fydd yn rhan o arferion paganaidd. Ddim yn Dad i'r rhai sy'n eu 
cofleidio fel rhan o addoliad. 

Er bod rhai yn gweithredu fel cael arferion nad oedd gan y paganiaid plesio Duw, y maent yn deluding eu 
hunain: 

32 Yr ydych yn dweud, "Rydym yn awyddus i fod fel y cenhedloedd, fel pobloedd y byd, sy'n 
gwasanaethu pren a charreg." Ond yr hyn sydd gennych mewn golwg fydd byth yn 
digwydd. (Eseciel 20:32, NIV) 

26 Mae ei hoffeiriaid yn gwneud trais i fy nghyfraith a halogi fy mhethau sanctaidd; nid ydynt yn 
gwahaniaethu rhwng sanctaidd a'r cyffredin; maent yn eu haddysgu nad oes unrhyw wahaniaeth 
rhwng yr aflan a'r glân; ac maent yn cau eu llygaid i gadw fy Sabothau, fel fy mod yn halogi eu 
plith. (Eseciel 22:26, NIV) 

Duw yn dweud ei fod yn gwneud gwahaniaeth. Yn hytrach na hyn Fo braf, bydd gan gynnwys arferion 
paganaidd ddod ei ddigofaint (Eseciel 30:13)! Amddiffyn arferion bydol synhwyrus yn demonic 
(cymharer James 3: 13-15). 

Dyddiau Sanctaidd Duw neu Beth? 

Mae'r Beibl yn cyfeirio at gwleddoedd Duw fel 'gymanfeydd sanctaidd' (ee Rhifau 28:26; 29:12) neu 
'wyliau sanctaidd' (cymharer Eseia 30:29). 

Mae'r Beibl dro ar ôl tro yn condemnio defodau paganaidd fel anghywir ac demonic (1 Corinthiaid 10: 
20-21; 1 Timotheus 4: 1). Mae'r Beibl yn dweud i BEIDIO gyfuno dathliadau heb Beiblaidd i mewn i 
addoli Duw (Deuteronomium 32; Jeremiah 10; 1 Corinthiaid 10: 20-21). 

Eto mae llawer wedi penderfynu i arsylwi calendr addoli bod y Beibl 



nid yw'n cefnogi. Gan ddefnyddio arferion y mae'r Apostol John chymdeithion â anghristiau (1 Ioan 2: 
18-19). 

Mae'r gwyliau nad ydynt Beiblaidd yn cael eu hyrwyddo gan gythreuliaid ac wedi helpu cynllun aneglur 
Duw ar gyfer biliynau dros yr oesoedd. 

Dywedodd Iesu Duw eisiau i gael ei addoli mewn gwirionedd: 

24 Ysbryd yw Duw, a rhaid i'w addolwyr yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. (Ioan 04:24, NJB) 

Nid yw gwyliau demonic ail-fedyddio'n yn anrhydeddu y gwir Dduw. Mae Duw am i chi ymddiried 
ynddo ac yn gwneud pethau ei ffordd, nid eich un chi (Diarhebion 3: 5-6). 

Mae'r cymorth llun Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd cynllun Duw iachawdwriaeth. Gan ddechrau gyda'r 
aberth Iesu adeg y Pasg, i ymdrechu i fyw 'croyw' yn byw, i'r galw blaenffrwyth yn yr oes hon 
(Pentecost), i utgyrn o Datguddiad a'r atgyfodiad, i atgoffa o rôl Satan yn ein pechodau ac yn aberth 
cymod Crist, er mwyn Darlun deyrnas milflwyddol Duw ar y ddaear (Gŵyl y Pebyll), i sylweddoli y bydd 

Duw yn cynnig iachawdwriaeth i bob un (Diwrnod Mawr Olaf), rhannau o gynllun Duw yn cael eu 
datgelu a'u gwneud yn fwy diriaethol i Gristnogion. 

Mae'r Beibl yn dweud Gristnogion i ddynwared yr Apostol Paul wrth iddo dynwared Iesu (1 Corinthiaid 
11: 1). 

Iesu cadw y Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd (Luc 2: 41-42; 22: 7-19; Ioan 7: 10-38; 13). Os nad ydych yn 
dilyn ei esiampl wrth Dysgodd (Ioan 13: 12-15)? 

Cadwodd yr Apostol Paul y Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd (Actau 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 
17-18; 1 Corinthiaid 5: 7-8; 16: 8). Rhybuddiodd Paul o'r rhai a fyddai'n eu cyfaddawdu ag arferion 
demonic (1 Corinthiaid 10: 19-21). Dylai pobl sy'n hawlio i ddilyn Duw y Beibl yn cael ei glanhau o 
paganiaeth (cymharer Nehemiah 13:30; 2 Pedr 1: 9). 

Mae'r Apostol John Cedwir y Dyddiau Sanctaidd Beiblaidd, ond rhybuddiodd o nad yw pobl yn honni eu 
bod Cristnogol yn dilyn ei arferion: 

18 o blant Little, dyma'r awr olaf; ac fel y clywsoch fod yr Anghrist yn dod, hyd yn oed nawr 
anghristiau lawer wedi dod, gan y gwyddom ei fod yn yr awr olaf. 19 Aethant allan oddi wrthym 
ni, ond nid oeddent yn ohonom; canys pe baent wedi bod un ohonom, byddai th ey wedi parhau 
gyda ni; ond hwy a aethant allan y gallent gael eu gwneud amlwg, nad oedd yr un ohonynt yn un 
ohonom. (1 Ioan 2: 18-19) 

A ddylai Cristnogion cadw'r un Dyddiau Sanctaidd beiblaidd fel ei apostolion, fel John cadw? John yn 
ysgrifennu bod y rhai sy'n honni ar gam eich bod yn Gristion nad ydynt yn dilyn ei harferion yn 
gweithredu fel anghristiau. 

Pan ddaw i Diwrnodau Sanctaidd a gwyliau, pwy ydym ni i wrando? Mae gair Duw neu draddodiadau o 
ddynion? Er y gall fod lleoedd priodol ar gyfer traddodiad, dylai neb dderbyn traddodiad sydd yn groes i 
air Duw. 

Ers y gair Duw yn fuddiol i athrawiaethu (2 Timotheus 3:16), efallai y dylem ddysgu oddi wrth Peter ac 
ymateb yr apostolion eraill i arweinwyr crefyddol eu dydd: 



29 Dylem ufuddhau i Dduw yn hytrach na dynion. (Actau 05:29) 

A fyddwch yn dilyn yr enghreifftiau o Iesu a'r Apostolion, ac yn cadw Dyddiau Sanctaidd Duw ei ffordd, 
a pheidio â gadael traddodiad o gynghorau o ddynion i roi'r gorau i chi? 

A fyddwch yn gwrando ar y rhai sy'n "gyhoeddwch yn gymanfeydd sanctaidd" (Lefiticus 23: 
8,21,24,27,35,36), sy'n cael eu gwyliau Beiblaidd Duw (Lefiticus 23:37)? 

Dywedodd Iesu: 
21 Mae fy mrodyr yw'r rhai sy'n clywed gair Duw ac yn ei wneud. (Luc 08:21) 

A ydych yn wir yn un o frodyr Iesu? Cristnogion i fod i fod (Rhufeiniaid 8:29). Rydym yn cael eu gosod 
ar wahân gan y gwirionedd (Ioan 17:19). 

A wnewch chi a / neu eich tŷ yn clywed gair Duw ac yn ei wneud? A fyddwch yn cadw Diwrnodau 
Sanctaidd Duw neu draddodiadau sy'n cael eu hysbrydoli-demonically? 

"14 Gweinwch yr Arglwydd! 15 Ac os bydd yn ymddangos yn ddrwg i chi i wasanaethu yr 
Arglwydd, dewiswch i chwi eich hunain heddiw pwy y byddwch yn gwasanaethu "fel y duwiau 
paganaidd" yn ei tir yr ydych yn trigo. Ond wrth i mi a fy nhŷ, byddwn yn gwasanaethu yr 
Arglwydd "(Joshua 24: 14-15). 

Dewiswch Dyddiau Sanctaidd Duw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



calendr dydd sanctaidd 

Diwrnod sanctaidd *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Pasg     Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

bara croyw   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                          Apr 6    Apr 3  -22 

Pentecost     Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

utgyrn     Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

Atonement    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Gwledd y Pebyll    Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                          30    10-16 

Diwrnod Mawr Olaf    Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Mae pob Diwrnodau Sanctaidd yn cychwyn y noson o'r blaen, ar fachlud haul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eglwys Dduw Parhau 
 
Mae swyddfa UDA o Eglwys Parhaus Dduw wedi ei lleoli yn: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 USA. 
 

Eglwys Parhaus Gwefannau Duw (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Mae'r safle hwn wedi canolbwyntio ar Asia ac mae ganddo amryw o erthyglau mewn 
ieithoedd Asiaidd lluosog, yn ogystal â rhai eitemau yn Saesneg. 
CCOG.IN Mae'r safle hwn yn cael ei dargedu tuag at y rhai o dreftadaeth Indiaidd. Mae ganddo 
deunyddiau yn y Saesneg ac amryw o ieithoedd India. 
CCOG.EU Mae'r safle hwn yn cael ei dargedu tuag at Ewrop. Mae ganddo deunyddiau mewn ieithoedd 
Ewropeaidd lluosog. 
CCOG.NZ Mae'r safle hwn yn cael ei dargedu tuag at Seland Newydd ac eraill sydd â chefndir 
Prydeinig-disgyn. 
CCOG.ORG Mae hyn yn y brif wefan yr Eglwys Parhaus Duw. Mae'n gwasanaethu pobl ar bob 
cyfandir. Mae'n cynnwys erthyglau, cysylltiadau, a fideos, gan gynnwys pregethau wythnosol a Diwrnod 
Sanctaidd. 
CCOGAFRICA.ORG Mae'r safle hwn yn cael ei dargedu tuag at y rhai yn Affrica. 
CCOGCANADA.CA Mae'r safle hwn yn cael ei dargedu tuag at y rhai yng Nghanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dyma wefan iaith Sbaeneg ar gyfer yr Eglwys 
Parhaus Duw. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dyma wefan Philippines gyda gwybodaeth yn Saesneg a 
Tagalog. 
 

Newyddion a Hanes Gwefannau 
 

COGWRITER.COM Mae'r wefan yn offeryn gyhoeddi mawr ac mae ganddo newyddion, athrawiaeth, 
erthyglau hanesyddol, fideos, a diweddariadau proffwydol. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Mae hyn yn hawdd i'w gofio gwefan gyda erthyglau a gwybodaeth 
am hanes yr eglwys. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Mae hon yn wefan radio ar-lein sy'n cynnwys newyddion a phynciau 
Beiblaidd. 
 

Sianeli Fideo YouTube am bregethau & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy sianel. CCOG fideos sermonette. 
CCOGAfrica sianel.  CCOG negeseuon mewn ieithoedd Affrica. 
CDLIDDSermones sianel. CCOG negeseuon yn yr iaith Sbaeneg. 
ContinuingCOG sianel. CCOG pregethau fideo. 

 

 

 

 

 



Duw Diwrnodau Sanctaidd neu Wyliau demonic? 

 Pan fyddwch yn meddwl am wyliau, beth sy'n dod i'r meddwl? Ydych chi'n meddwl am bytholwyrdd 
coed, torchau, cwningod, wyau, byns poeth-groes, a gwisgoedd gwrachod '?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eto nid oes yr un symbolau y rhai yn cael eu cymeradwyo yn y Beibl. Ydych chi'n gwybod beth mae'r 
Beibl mewn gwirionedd yn dysgu? 

Mae'r Apostol Paul ysgrifennodd: 

19 Beth ydw i'n ei ddweud felly? Bod Idol unrhyw beth, neu yr hyn a aberthwyd i eilunod yn 
rhywbeth? 20 Yn hytrach, bod y pethau y mae'r Cenhedloedd aberthu iddynt aberthu i'r 
gythreuliaid, ac nid i Dduw, ac nid wyf am i chi gael gymdeithas gyda gythreuliaid. 21 Ni allwch 
yfed cwpan yr Arglwydd a chwpan cythreuliaid; nad ydych yn gallu cymryd rhan o fwrdd yr 
Arglwydd ac o fwrdd cythreuliaid. 22 Neu ydyn ni'n ysgogi yr Arglwydd i eiddigedd? A ydym yn 
gryfach nag ef? (1 Corinthiaid 10: 19-22) 

Os byddwch yn cadw Diwrnodau Sanctaidd neu demonic wyliau Duw? 

 


