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Pam na all ddynolryw ddatrys ei phroblemau? 

Ydych chi'n gwybod bod y pethau cyntaf ac olaf y Beibl yn dangos pregethu Iesu am pryderu efengyl y 
deyrnas Dduw? 

Ydych chi'n gwybod bod Teyrnas Dduw oedd y pwyslais yr apostolion a'r rhai cyntaf sy'n eu dilyn? 



A yw Teyrnas Dduw person Iesu? A yw teyrnas Dduw Iesu byw ei fywyd ynom nawr? A yw Teyrnas 
Dduw rhyw fath o deyrnas gwirioneddol yn y dyfodol? A wnewch chi gredu yr hyn y mae'r Beibl yn 

dysgu? 

Beth yw teyrnas? Yn union beth yw Teyrnas Dduw? Beth mae'r Beibl yn dysgu? Beth oedd yr eglwys 
Gristnogol gynnar yn addysgu? 

A ydych yn sylweddoli na all y diwedd yn dod nes deyrnas Dduw yn cael ei gyhoeddi i'r byd fel tyst? 

Mae'r llun ar y clawr blaen yn dangos oen gorwedd i lawr gyda blaidd fel a gyfansoddwyd gan BURDINE Argraffu a 
Graffeg. Mae'r llun ar y clawr cefn yn rhan o Eglwys Dduw adeilad gwreiddiol yn Jerwsalem a gymerwyd yn 2013 
gan Dr Bob Thiel.  

 

CYNNWYS 
 

1. A yw dynoliaeth yn cael y atebion? 

2. Beth Efengyl Iesu bregethu? 

3. A oedd Teyrnas Dduw yn hysbys yn yr Hen Destament? 

4. A oedd yr Apostolion yn addysgu Efengyl y Deyrnas? 

5. Ffynonellau tu allan i'r Testament Newydd a addysgir Teyrnas Dduw. 

6. eglwysi Groeg-Rufeinig addysgu'r Deyrnas yn bwysig, ond ... 

7. Pam Teyrnas Dduw? 

Gwybodaeth Cyswllt 

 

 

1. A yw dynoliaeth yn cael y atebion? 

Mae'r byd yn wynebu llawer o broblemau. 

Mae llawer o bobl yn llwglyd. Mae llawer o bobl yn cael eu gormesu. Mae llawer o bobl yn wynebu 
tlodi. Llawer o genhedloedd mewn dyled ddifrifol. Mae plant, gan gynnwys rhai heb eu geni, yn 
wynebu cam-drin. clefydau gyffuriau sy'n gallu gwrthsefyll peri pryder i lawer o feddygon. dinasoedd 
diwydiannol mawr yn cael awyr yn rhy llygredig i fod yn iach. Amrywiol gwleidyddion yn bygwth 
rhyfel. ymosodiadau terfysgol yn cadw digwydd. 



Gall arweinwyr y byd ddatrys y problemau sy'n wynebu'r ddynoliaeth? 

Mae llawer yn credu hynny. 

calendr cyffredinol Newydd 

Ar 25 Medi, 2015, ar ôl araith allweddol-nodyn gan y Fatican Pab Francis, mae'r 193 gwlad y 
Cenhedloedd Unedig (CU) pleidleisio i weithredu'r "17 Nodau Datblygu Cynaliadwy" o'r hyn a elwir yn 
wreiddiol oedd yr Agenda Universal Newydd. Dyma 17 o amcanion y Cenhedloedd Unedig: 

Nod 1. tlodi End yn ei holl ffurfiau ym mhob man 

Nod 2. newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwell maethiad a hybu amaethyddiaeth gynaliadwy 

Nod 3. Sicrhau bywydau iach ac yn hyrwyddo lles ar gyfer pob o bob oed 

Nod 4. Sicrhau addysg o safon gynhwysol a theg ac yn hybu cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb  

Nod 5. Cyflawni cydraddoldeb rhwng y rhywiau a grymuso pob menywod a merched  

Nod 6. Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy o ddŵr a glanweithdra ar gyfer yr holl 

Nod 7. Sicrhau mynediad i ynni fforddiadwy, dibynadwy, cynaliadwy a modern ar gyfer yr holl 

Nod 8. Hyrwyddo cynnal, twf cynhwysol a chynaliadwy economaidd, cyflogaeth lawn a 
chynhyrchiol a gwaith teilwng i bawb 

Nod 9. Adeiladu seilwaith cadarn, yn hyrwyddo diwydiannu gynhwysol ac yn gynaliadwy a 
meithrin arloesedd 

Nod 10. Cyrchnod  Lleihau anghydraddoldeb o fewn ac ymhlith gwledydd 

Nod 11. Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol cynhwysol, diogel, gwydn a chynaliadwy 

Nod 12. Sicrhau bod defnyddio a chynhyrchu cynaliadwy phatrymau 

Nod 13. Cymryd camau brys i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau 

Nod 14. Cadw ac yn gynaliadwy yn defnyddio'r cefnforoedd, moroedd ac adnoddau morol ar 
gyfer datblygu cynaliadwy 

Nod 15. Gwarchod, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o ecosystemau daearol, gynaliadwy 
rheoli coedwigoedd, ymladd diffeithdiro, ac atal a gwrthdroi dirywiad tir ac atal colli 
bioamrywiaeth 

Nod 16. Hyrwyddo cymdeithasau heddychlon a chynhwysol ar gyfer datblygu cynaliadwy, yn 
darparu mynediad at gyfiawnder i bawb ac adeiladu sefydliadau effeithiol, atebol a 
chynhwysol ar bob lefel 

Nod 17. Cryfhau'r dull o weithredu a adfywio'r partneriaeth fyd-eang ar gyfer datblygu 
cynaliadwy 



Mae'r agenda hon yn fod i gael ei gweithredu'n llawn erbyn 2030 a elwir hefyd yn y 2030 Agenda ar 
gyfer Datblygu Cynaliadwy. Ei nod yw datrys anhwylderau sy'n wynebu'r ddynoliaeth drwy reoleiddio, 
addysg, a chydweithrediad rhyngwladol a rhyng-ffydd. Er bod llawer o'i amcanion yn dda, rhai o'i 
ddulliau a nodau yn ddrwg (cf. Genesis 3: 4). Mae'r agenda hon, hefyd, yn gyson â'r encyclical Laudato 
Si Pope Francis. 

Gallai'r "Agenda Newydd Universal" cael eu galw y "Agenda Newydd Catholig" fel y gair "gatholig" yn 
golygu "cyffredinol." A elwir Pab Francis mabwysiadu'r Agenda Newydd Universal "arwydd pwysig o 
obaith." 

Canmolodd hefyd pab Francis y cytundeb rhyngwladol o'r enw COP21 (teitl swyddogol 21ain 
Gynhadledd y Partïon i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd) yn 
Rhagfyr 2015, a dywedodd cenhedloedd "i ddilyn y ffordd yn ofalus o'ch blaen, ac sydd â synnwyr 
cynyddol o undod . " 

Er nad oes unrhyw un eisiau i anadl lygru aer, newynu, yn dlotach, fod mewn perygl, ac ati, bydd hyn 
yn gydsafiad rhyngwladol yn datrys y problemau sy'n wynebu'r ddynoliaeth? 

Mae Cofnod Trac y Cenhedloedd Unedig 

Sefydlwyd y Cenhedloedd Unedig a ffurfiwyd ac a sefydlwyd ar 24 Hydref 1945 ar ôl yr Ail Ryfel Byd, 
er mwyn atal gwrthdaro arall o'r fath ac i geisio hyrwyddo heddwch yn y byd. Yn ei sefydlu, roedd gan 
y Cenhedloedd Unedig 51 aelod-wladwriaethau; erbyn hyn mae 193. 

Bu cannoedd, os nad miloedd, o wrthdaro o gwmpas y byd ers y Cenhedloedd Unedig ei ffurfio, ond 
nid ydym wedi eto wedi hyn y gellid ei ddisgrifio fel y trydydd Ryfel Byd. 

Mae rhai yn credu bod cydweithrediad rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig yn honni ei hyrwyddo, 
ynghyd â'r math o agenda rhyng-ffydd ac yn eciwmenaidd sy'n Pope Francis a llawer o arweinwyr 
crefyddol eraill yn ceisio ei hyrwyddo, yn dod â heddwch a ffyniant. 

Fodd bynnag, nid oedd y record ar gyfer y Cenhedloedd Unedig i wneud hyn wedi bod yn dda. Yn 
ychwanegol at y nifer fawr o wrthdaro arfog ers y Cenhedloedd Unedig ei ffurfio, mae miliynau 
lluosog yn llwglyd, ffoaduriaid, a / neu daer wael. 

Dros ddegawd yn ôl, y Cenhedloedd Unedig a nodir i weithredu ei Nodau Datblygu'r Mileniwm. Roedd 
ganddo wyth "nodau datblygu," ond nid oedd hyn yn llwyddo, hyd yn oed yn ôl y Cenhedloedd Unedig 
ei hun. Felly, yn 2015, ei hyn a elwir yn "17 Nodau Datblygu Cynaliadwy" wedi eu mabwysiadu. Mae 
rhai yn optimistaidd. Mae rhai yn ystyried ei ffantasi iwtopaidd. 

Cyn belled ag y iwtopia yn mynd, ar Fai 6, 2016, dywedodd y Pab Francis ei fod yn breuddwydio am 
iwtopia Ewropeaidd drugarog y gallai ei eglwys yn helpu y cyfandir cyrraedd. Eto i gyd, bydd 
freuddwyd y Pab troi allan i fod yn hunllef (cymharer Datguddiad 18).  

Gall fod rhai Cydweithrediad a Llwyddiant, Ond ... 

Geiriadur Merriam Webster yn nodi bod iwtopia yw "yn lle dychmygol yn y mae'r llywodraeth, 
deddfau, ac amodau cymdeithasol yn berffaith." 

Mae'r Beibl yn dysgu na all dynoliaeth ddatrys ei broblemau ar ei ben ei hun: 



23 O Arglwydd, yr wyf yn gwybod nid y ffordd dyn yw ynddo ei hun; Nid yw yn ddyn sy'n 
cerdded i gyfarwyddo ei gamau ei hun. (Jeremeia 10:23, NKJV trwy gydol oni nodir yn 
wahanol) 

Mae'r Beibl yn dysgu y bydd cydweithrediad rhyngwladol yn methu: 

16 Dinistrio a thrallod sydd ar eu ffyrdd; 17 A'r ffordd tangnefedd nid adnabuant 18 Nid oes ofn 
Duw o flaen eu llygaid.. (Rhufeiniaid 3: 16-18) 

Eto i gyd, mae llawer o bobl yn gweithio tuag at eu barn o gymdeithas iwtopaidd a hyd yn oed 
weithiau cheisio cynnwys crefydd. Ond bron dim yn barod i ddilyn ffyrdd o un gwir Dduw. 

Nid yw na fydd dim cynnydd tuag at unrhyw un y Cenhedloedd Unedig neu amcanion y Fatican.  Bydd 
yna rai, yn ogystal â rhai anawsterau. 

A dweud y gwir, ac mae'n debyg ar ôl gwrthdaro enfawr, math o gytundeb heddwch rhyngwladol yn 
cael eu cytuno at a chadarnhaodd (Daniel 9:27). Pan fydd yn, celwyddog bydd llawer yn tueddu i 
gredu y bydd dynoliaeth yn cael ei creu cymdeithas fwy heddychlon a iwtopaidd. 

Bydd llawer yn cael eu cymryd i mewn gan rhyngwladol 'cynnydd iwtopaidd' o'r fath (cymharer Eseciel 
13:10) yn ogystal ag arwyddion amrywiol a rhyfeddodau (2 Thesaloniaid 2: 9-12). Ond mae'r Beibl yn 
dweud y bydd heddwch o'r fath nid yn olaf (Daniel 9:27; 11: 31-44), er gwaethaf yr hyn y gall 
arweinwyr hawlio (1 Thesaloniaid 5: 3; Eseia 59: 8). 

Os ddynoliaeth yn hollol analluog i wirioneddol greu iwtopia, yn unrhyw fath o iwtopia posibl?  

Ydw. 

2. Beth Efengyl wnaeth Iesu Pregetha'r? 
Mae'r Beibl yn dysgu bod cymdeithas iwtopaidd, a elwir teyrnas Dduw, yn disodli llywodraethau dynol 
(Daniel 2:44; Datguddiad 11:15; 19: 1-21). 
Pan ddechreuodd yr Iesu ei weinidogaeth gyhoeddus, Dechreuodd trwy bregethu 

am efengyl teyrnas Dduw. Dyma beth Adroddodd Mark: 
14 Yn awr ar ôl i Ioan gael ei roi yn y carchar, daeth Iesu i Galilea, gan bregethu efengyl teyrnas 

Dduw, 15 a dweud, "Mae'r amser wedi ei gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw yn agos. Edifarhewch, 
ac yn credu yn yr efengyl" (Marc 1: 14-15). 

Yr efengyl term, yn dod o'r gair Groeg drawslythrenwyd fel euangelion, ac yn golygu "neges dda" neu'n 
"newyddion da." Yn y Testament Newydd, y gair Saesneg "deyrnas," yn ymwneud â deyrnas Duw, yn 

cael ei grybwyll tua 149 o weithiau yn y NKJV a 151 yn y Douay Rheims Beibl. Mae'n dod o'r gair Groeg 

drawslythrenwyd fel basileia sy'n arwydd y rheol neu deyrnas o teulu brenhinol. 
Teyrnasoedd Dynol, yn ogystal â deyrnas Duw, yn cael frenin (Datguddiad 17:14), maent yn cwmpasu 
ardal ddaearyddol (Datguddiad 11:15), mae ganddynt reolau (Eseia 2: 3-4; 30: 9), ac mae ganddynt 
pynciau (Luc 13:29). 
Dyma addysgu cyhoeddus cyntaf oddi wrth Iesu fod Matthew yn cofnodi: 

Aeth 23 A'r Iesu am yr holl Galilea, gan ddysgu yn eu synagogau, gan bregethu efengyl y deyrnas 

(Mathew 04:23). 



Matthew hefyd yn cofnodi: 
35 Yna Iesu a aeth o holl ddinasoedd a phentrefi, gan ddysgu yn eu synagogau, gan bregethu 

efengyl y deyrnas (Mathew 09:35). 
Y Testament Newydd yn dangos y bydd Iesu yn teyrnasu am byth: 

33 A bydd yn teyrnasu dros dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd unrhyw ben (Luc 1:33). 
Cofnodi Luke mai pwrpas fod Iesu ei anfon oedd i bregethu teyrnas Dduw Hysbysiad beth 

dysgodd Iesu.: 
43 Ac meddai wrthynt, "Rhaid i mi bregethu teyrnas Dduw i ddinasoedd eraill hefyd, oherwydd 

ar gyfer y diben hwn yr wyf wedi eu hanfon" (Luc 04:43). 
Ydych chi erioed wedi clywed bod pregethu? Oeddech chi erioed wedi sylweddoli bod pwrpas Iesu i gael 

ei anfon oedd i bregethu teyrnas Dduw? 
Luke hefyd yn cofnodi bod Iesu yn mynd a bregethu teyrnas Dduw: 

10 A'r apostolion, wedi iddynt dychwelyd, dywedodd ef i gyd eu bod wedi gwneud. . Yna, yn 

mynd â nhw a mynd o'r neilltu yn breifat i le anghyfannedd perthyn i'r ddinas o'r enw 

Bethsaida 11 Ond pan fydd y torfeydd wybod, hwy a'i canlynasant ef; ac Derbyniodd nhw a siarad 
â nhw am deyrnas Dduw (Luc 9: 10-11). 

Dysgodd Iesu y dylai teyrnas Dduw fod yn brif flaenoriaeth ar gyfer y rhai a fyddai'n ei ddilyn: 
33 Ond ceisiwch yn deyrnas Dduw a'i gyfiawnder (Mathew 6:33) yn gyntaf. 
. 31 Ond ceisiwch yn deyrnas Dduw, a bydd yr holl bethau hyn yn cael ei ychwanegu i 

chi 32 Peidiwch ofni, ychydig ddiadell, oherwydd gwelodd eich Tad yn dda roi deyrnas (Luc 12: 31-
32) i chi. 

Cristnogion i CEISIO GYNTAF Deyrnas Dduw. Maent yn gwneud hyn drwy wneud hyn eu prif flaenoriaeth 

trwy fyw fel Crist y byddai'n rhaid iddyn nhw fyw ac yn edrych ymlaen at ei ddychwelyd a theyrnas. Eto i 

gyd, mae'r rhan fwyaf sy'n proffesu Crist, nid yn unig nid ydynt yn ceisio yn gyntaf deyrnas Dduw, nid 

ydynt hyd yn oed yn gwybod beth ydyw. Mae llawer hefyd yn credu ar gam fod bod yn rhan mewn 

gwleidyddiaeth bydol yw hyn y mae Duw yn ei ddisgwyl gan Gristnogion. Drwy beidio â deall teyrnas 

Dduw, nid ydynt yn byw yn awr ag y dylent neu'n deall pam ddynoliaeth mor ddiffygiol. 
Rhybudd hefyd y bydd y deyrnas yn cael ei roi i ychydig haid (cymharer Rhufeiniaid 11: 5). Mae'n cymryd 
gostyngeiddrwydd i fod yn barod i fod yn rhan o'r praidd bach wir. 
Nid yw Teyrnas Dduw wedi ei sefydlu eto ar y Ddaear 
Dysgodd Iesu y dylai ei ddilynwyr weddïo dros y deyrnas i ddod, felly nid ydynt yn barod meddiannu: 

9 Ein Tad yn y nefoedd, Sancteiddier dy enw. 10 Eich deyrnas ddod. Gwneler dy ewyllys 

(Mathew 6: 9-10). 
Anfonodd yr Iesu ei ddisgyblion allan i bregethu teyrnas Dduw: 

1 Yna Galwodd ei ddeuddeg disgybl at ei gilydd a rhoddodd nerth ac awdurdod iddynt dros yr 

holl gythreuliaid, ac i wella clefydau 2 Anfonodd hwy i bregethu teyrnas Dduw (Luc 9: 1-2).. 
Addysgir Iesu ei bresenoldeb ei ben ei hun oedd y deyrnas, gan nad oedd y deyrnas ei sefydlu ar y 
Ddaear, yna: 



28 Ond os wyf yn bwrw allan gythreuliaid trwy Ysbryd Duw, yn sicr y mae teyrnas Dduw wedi 

cyrraedd atoch (Mathew 12:28). 
Y deyrnas gwir yw yn y dyfodol. Nid yw yma nawr fel penillion hyn gan Mark yn dangos: 

47 Ac os dy lygad yn gwneud i ti bechu, tyn ef allan. Mae'n well i chi fynd i mewn i deyrnas Dduw 

yn unllygeidiog, nag a dau lygad, i'w bwrw ... (Marc 9:47). 
23 Iesu edrych o gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, "Sut anodd yw hi i'r rhai sydd â golud i 

fynd i mewn i deyrnas Dduw!" 24 A'r disgyblion a synasant wrth ei eiriau. Ond yr Iesu a atebodd 

drachefn ac meddai wrthynt, "Blant, mor anodd yw hi i'r rhai sy'n ymddiried mewn cyfoeth i 
fynd i mewn i deyrnas Dduw! 25 Mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun 
cyfoethog i fynd i mewn i deyrnas Dduw "(Marc 10: 23-25). 
25 assuredly, yr wyf yn dweud i chi, byddaf yn yfed mwyach o ffrwyth y winwydden hyd y dydd 
hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn nheyrnas Dduw "(Marc 14:25). 
43 Joseff o Arimathea, yn aelod blaenllaw gyngor, a oedd ei hun yn aros am deyrnas Dduw, 

dewrder ... dod a chymryd (Marc 15:43). 
Dysgodd Iesu nad oedd y deyrnas bellach yn rhan o hyn byd presennol: 

Atebodd 36 Iesu, "Nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn Pe Fy nheyrnas i o'r byd hwn, byddai fy 

gweision ymladd, fel na ddylwn i gael ei gyflwyno i'r Iddewon, ond yn awr Nid yw fy nheyrnas i 
o'r fan hon." (Ioan 18: 36). 

Dysgodd Iesu y bydd y deyrnas yn dod ar ôl e'n dod eto ac y bydd ef yn ei Brenin: 
31 "Pan fydd Mab y Dyn yn dod yn ei ogoniant, a'r holl angylion sanctaidd gydag Ef, Yna bydd yn 

eistedd ar orsedd ei ogoniant. Bydd 32 y holl genhedloedd yn cael ei gasglu cyn Fo, a bydd ef yn 
eu gwahanu oddi wrth ei gilydd, fel bugail rhannu ei defaid oddi wrth y geifr. 33 a bydd ef yn 
gosod y defaid ar ei law dde, ond mae'r geifr ar y chwith. 34 Yna bydd y Brenin ddweud wrth y 
rhai ar ei ddeheulaw, 'Tyrd, byddwch yn bendithio o fy Nhad , etifeddu'r deyrnas a baratowyd i 
chwi er seiliad y byd (Mathew 25: 31-34). 

Gan nad teyrnas Dduw wedi cyrraedd, ni fyddwn yn gweld iwtopia go iawn tan ar ôl iddo gael ei 

sefydlu. Oherwydd nad yw'r rhan fwyaf yn deall teyrnas Duw, maent yn methu â deall sut mae ei 

lywodraeth cariadus yn gweithio. 
Beth ddywedodd Iesu y deyrnas oedd fel? 
Darperir Iesu rhai esboniadau o'r hyn y mae'r teyrnas Dduw yn debyg: 

26 Ac efe a ddywedodd, "Mae teyrnas Dduw fel pe dylai dyn gwasgaru had ar y ddaear, 27 a dylai 

cysgu yn y nos ac yn codi dydd, a dylai'r hadau egino ac yn tyfu, nid ef ei hun yn gwybod sut. 28 Ar 
gyfer cnydau cynnyrch ddaear ei ben ei hun: yn gyntaf y llafn, yna bydd y pennaeth, ar ôl bod y 
grawn llawn yn y pen 29 Ond pan fydd y grawn aeddfedu, yn syth ei fod yn rhoi yn y cryman, gan 
fod y cynhaeaf wedi dod "(Marc 4:. 26- 29). 
18 Yna meddai, "Yr hyn yw teyrnas Dduw hoffi Ac i beth ddylwn ei gymharu 19 Mae fel hedyn 

mwstard, a gymerodd dyn a'i roi yn ei ardd;?? Ac mae'n tyfu a daeth coeden fawr, a ar adar yr 
awyr nythu yn ei changhennau. "20 a thrachefn meddai," I ba byddaf cyffelybaf deyrnas 
Dduw? 21 mae fel lefain, a gymerodd gwraig ac a'i cuddiodd mewn tri phecaid o flawd nes iddo 
gael ei gyd lefeinio "(Luc 13: 18-21). 



Mae'r damhegion yn awgrymu bod, ar y dechrau, Teyrnas Dduw yn eithaf bach, ond bydd yn dod yn 
fawr. 
Cofnodwyd luke hefyd: 

29 Byddant yn dod o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de, ac eistedd i lawr yn nheyrnas 
Dduw (Luc 13:29). 

Felly, bydd y teyrnas Dduw rhaid i bobl o bob cwr o'r byd. NI Bydd yn gyfyngedig i'r rhai sydd wedi dras 

Israeliaid. Bydd pobl yn eistedd i lawr yn y deyrnas hon. 
Luc 17 a'r Deyrnas 
Luc 17: 20-21 perplexes rai. Ond cyn mynd i hynny, yn sylwi y bydd pobl mewn gwirionedd yn ei fwyta 
yn y Deyrnas Dduw: 

15 "Bendigedig yw'r hwn a fydd yn bwyta bara yn y deyrnas Dduw!" (Luc 14:15). 
Gan y bydd pobl (yn y dyfodol) ei fwyta yn y Deyrnas Duw, nid dim ond rhywbeth a neilltuwyd yn eu 
calonnau yn awr, er gwaethaf chamgyfieithu / camddealltwriaeth Luc 17:21 sy'n awgrymu fel arall. 
Mae'r cyfieithiad Moffatt Luc 17: Dylai 20-21 helpu rhai ddeall: 

20 O'i ofynnir gan y Phariseaid pryd y Teyrnasiad Duw yn dod, efe a atebodd iddynt, "Nid yw'r 

Teyrnasiad Duw yn dod wrth i chi yn gobeithio i ddal golwg ohono; 21 ni fydd unrhyw un yn 

dweud, 'Dyma hi' neu 'Mae y mae, 'ar gyfer y teyrnasiad Duw yn awr yn eich plith. " (Luc 17: 20-

21, Moffatt) 
Sylwch fod Iesu'n siarad â'r heb ei drosi, cnawdol, a Phariseaid rhagrithiol. Iesu "Atebodd nhw," - yr 

oedd y Phariseaid a ofynnodd Iesu y cwestiwn. Maent yn gwrthod cydnabod Ef. 
Oeddent yn y EGLWYS? Na! 
Hefyd nid oedd Iesu yn siarad am eglwys yn fuan i gael ei drefnu. Ac nid oedd ef yn siarad am teimladau 

yn y meddwl neu'r galon. 
Roedd Iesu'n siarad am ei deyrnasiad! Nid oedd y Phariseaid yn gofyn iddo am eglwys. Maent yn 

gwybod dim o unrhyw eglwys y Testament Newydd yn fuan i gael ei sefydlu. Doedden nhw ddim yn 

gofyn am fath o sentiment 'n bert. 
Os yw un yn meddwl Teyrnas Dduw yw EGLWYS - a Theyrnas Dduw oedd "o fewn" y Phariseaid - roedd 

YR EGLWYS fewn y Phariseaid? Mae'n amlwg na! 
Casgliad o'r fath braidd yn chwerthinllyd yn dydi? Er bod rhai cyfieithiadau Protestannaidd cyfieithu 
rhan o Luc 17:21 fel "Teyrnas Dduw yw" o fewn chi "(NKJV / KJV), hyd yn oed y GatholigJerwsalem 
Newydd Beibl cyfieithu yn gywir mai fel" y mae teyrnas Dduw yn eich plith. " 
Iesu oedd yr un plith, yn y canol, y Phariseaid. Yn awr, y Phariseaid yn credu eu bod yn edrych ymlaen at 

Deyrnas Dduw. Ond maent yn camddeall hynny. Esboniodd Iesu na fyddai'n Deyrnas lleol, neu 

gyfyngedig ar gyfer yr Iddewon yn unig, gan eu bod yn ymddangos i feddwl (nac eglwys gan fod rhai yn 

awr yn credu). Ni fyddai Teyrnas Dduw yn unig un o nifer o deyrnasoedd dynol a gweladwy y gallai pobl 

yn tynnu allan neu'n gweld, ac yn dweud, "Mae hwn yn y peth, dyma"; neu "dyna y Deyrnas, dros yno." 
Iesu, ei Hun, ei eni i fod yn KING y Deyrnas, megis y mae Efe yn blaen wrth Pilat (Ioan 18: 36-37). Deall 

bod y Beibl yn defnyddio'r termau "brenin" a "deyrnas" gyfnewidiol (ee Daniel 7: 17-18,23).Mae KING y 



dyfodol Teyrnas Dduw oedd, bryd hynny ac yno, yn sefyll nesaf at y Phariseaid. Ond ni fyddent yn 

adnabod Fo fel eu brenin (Ioan 19:21). Pan Mae'n dychwelyd, bydd y byd yn gwrthod ef (Datguddiad 

19:19). 
Aeth Iesu ar, yn yr adnodau canlynol yn Luc 17, i ddisgrifio ei ail i ddod, pan fydd teyrnas Dduw rheol 
HOLL DDAEAR (parhau gyda'r Moffatt am gysondeb ar gyfer y bennod hon): 

22 I ei ddisgyblion dywedodd, "Bydd yn dod dyddiau pan fyddwch yn hir a hir yn ofer i gael hyd 

yn oed un diwrnod o'r Mab y dyn. 23 Bydd Men dweud, 'Edrych, dyma fo!' 'Edrych, yno y 

mae!' ond peidiwch â mynd allan neu'n rhedeg ar eu hôl, 24 am fel mellten sy'n fflachio o'r naill 

ochr i'r awyr i'r llall, felly bydd y Mab y Dyn ar ei ddiwrnod ei hun. 25 Ond mae'n rhaid iddo yn 
gyntaf ddioddef dioddefaint mawr a chael ei wrthod gan genhedlaeth bresennol (Luc 17: 22-25, 
Moffatt). 

Cyfeiriodd Iesu mellt fflachio, yn union fel yn Matthew 24: 27-31, gan ddisgrifio ei ail ddyfodiad i RHEOL 

y byd i gyd. Nid yw Iesu'n dweud na fydd ei bobl yn gallu gweld Fo pan Mae'n dychwelyd.Ni fydd pobl yn 

cydnabod iddo wrth i'w KING a bydd yn ymladd yn ei erbyn ef (Datguddiad 19:19)! Bydd llawer yn 

meddwl Iesu cynrychioli'r anghrist. 
Nid oedd Iesu yn dweud bod y Deyrnas Dduw o fewn y rhai Phariseaid-Dywedodd wrthynt mewn 
mannau eraill nad ydynt yn mynd i fod yn y Deyrnas oherwydd eu rhagrith (Mathew 23: 13-14).Ac nid 
oedd Iesu'n dweud y byddai yr Eglwys yn y Deyrnas. 
Mae Teyrnas Dduw yw bydd rhywbeth yn bodau dynol un diwrnod yn gallu ENTER - fel yn yr atgyfodiad y 

cyfiawn! Eto i gyd, dim hyd yn oed Abraham a'r patriarchiaid eraill sydd eto (cymharer Hebreaid 11: 13-

40). 
Roedd y disgyblion yn gwybod nad teyrnas Dduw o fewn iddynt yn bersonol, yna, a bod yn rhaid i 
ymddangos fel y canlynol, a ddaeth ar ôl Luc 17:21, yn dangos: 

11 Yn awr wrth glywed y pethau hyn, Siaradai ddameg arall, oherwydd Roedd yn agos i 

Jerwsalem ac am eu bod yn meddwl y byddai teyrnas Dduw ymddangos ar unwaith (Luc 19:11). 
Roedd y deyrnas yn amlwg yn y dyfodol 
Sut allwch chi ddweud os y deyrnas yn agos? Fel rhan o fynd i'r afael y cwestiwn hwnnw, a restrir Iesu 

digwyddiadau proffwydol (Luc 21: 8-28) ac yna eu dysgu: 
29 Edrychwch ar y ffigysbren, a'r holl goed. 30 Pan maent eisoes yn egin, byddwch yn gweld ac yn 

gwybod am eich hunain fod yr haf bellach yn agos. 31 Felly rydych hefyd, pan fyddwch yn gweld y 
pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos (Luc 21: 29-31). 

Iesu eisiau ei bobl i ddilyn digwyddiadau proffwydol i wybod pryd y byddai'r deyrnas yn dod. Iesu mewn 
mannau eraill yn dweud ei bobl i wylio a rhoi sylw i ddigwyddiadau proffwydol (Luc 21:36; Marc 13: 33-

37). Er gwaethaf Iesu 'geiriau, mae llawer o ddisgownt yn gwylio digwyddiadau'r byd prophetically-

gysylltiedig. 
Yn Luc 22 a 23, yr Iesu eto yn dangos bod Teyrnas Dduw yn rhywbeth a fyddai'n cael ei gyflawni yn y 
dyfodol pan Dysgodd: 

15 "Gyda awydd brwd rwyf wedi ddymunir i fwyta gwledd y Pasg hwn gyda chwi cyn imi 

ddioddef; 16 oherwydd yr wyf yn dweud i chi, byddaf mwyach fwyta ohono nes ei fod yn cael ei 
gyflawni yn nheyrnas Dduw." 17 Yna fe gymerodd y cwpan, a diolch, a dweud, "Cymerwch hwn a 



rhannwch ef ymhlith eich gilydd; 18 oherwydd 'rwy'n dweud wrthych, ni fyddaf yn yfed o ffrwyth 
y winwydden hyd nes y mae teyrnas Dduw yn dod" (Luc 22: 15-18). 
39 Ond un o'r rhai drygionus y rhai a groeshoeliwyd gydag ef yn cablu ef a dweud, "Os ydych yn 

The Meseia, achub dy hun a achub ni hefyd." 40 Ac ei gydymaith ceryddodd ef a dywedodd 

wrtho, "Onid ydych hyd yn oed yn ofn Duw? I chi hefyd yn gondemniad gydag ef. 41 Ac yr ydym 
yn gyfiawn felly, oherwydd ein bod yn deilwng, ar gyfer yr ydym yn cael eu had-dalu yn ôl yr hyn 
yr ydym wedi'i wneud, ond dim byd drwg wedi cael ei wneud gan yr un yma. "42 Ac efe a 
ddywedodd wrth Yeshua," fy Arglwydd, cofia fi pan ddoi i'th Kingdom "43 Ond dywedodd Yeshua 
wrtho," Amen, rwy'n dweud wrthych fod heddiw byddwch yn gyda mi ym Mharadwys "(Luc 23:.. 
39-43, Aramaeg in Plain English ) 

Nid oedd y teyrnas Dduw yn dod cyn gynted ag Iesu ei ladd naill ai gan fod y ddau Mark a Luke yn 
dangos i ni: 

43 Joseff o Arimathea, yn aelod blaenllaw gyngor, a oedd ei hun yn aros am deyrnas Dduw, 

dewrder ... dod a chymryd (Marc 15:43). 
51 Yr oedd o Arimathea, dinas yr Iddewon, a oedd ei hun hefyd yn aros am deyrnas Dduw (Luc 

23:51). 
Sylwch mai ar ôl yr atgyfodiad y bydd un yn cael ei eni eto yn y Deyrnas Dduw fel cofnodion John: 

3 Iesu a atebodd ac a ddywedodd wrtho, "Mae'r rhan fwyaf assuredly, yr wyf yn dweud i chi, oni 

bai bod un yn cael ei eni eto, ni ddichon efe weled teyrnas Dduw." 4 Dywedodd Nicodemus 
wrtho, "Sut y gall dyn gael ei eni ac yntau'n hen? ? a all efe fyned eilwaith i mewn i groth ei fam 
a chael ei eni "5 atebodd Iesu," mae'r rhan fwyaf assuredly, yr wyf yn dweud i chi, oni bai bod un 
yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i deyrnas Dduw (Ioan 3: 3 -5). 

Ystyriwch bod ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi, Ef drachefn dysgu am Deyrnas Dduw: 
3 Mae hefyd yn cyflwyno ei Hun yn fyw ar ôl ei dioddefaint gan lawer 
o arwyddion sicr, yn cael eu gweld gan iddynt yn ystod deugain diwrnod a llefaru am y pethau 
sy'n ymwneud â'r deyrnas Dduw (Act 1: 3). 

Mae'r pregethau cyntaf ac olaf fod Iesu roddodd oedd am Deyrnas Dduw! Daeth Iesu fel y gennad i 

addysgu am y Deyrnas. 
Roedd gan Iesu hefyd Apostol John ysgrifennu am y Deyrnas milflwyddol Dduw a fyddai ar y 

ddaear. Sylwi ar yr hyn oedd ganddo John ysgrifennu: 
4 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 nad oedd wedi derbyn 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). 
Cristnogion cynnar a addysgir y byddai'r Deyrnas milflwyddol Dduw ar y ddaear ac yn disodli'r 
llywodraethau'r byd fel mae'r Beibl yn dysgu (cf. Datguddiad 05:10, 11:15). 
Pam, os deyrnas Dduw mor bwysig, nid wedi clywed y rhan fwyaf yn fawr iawn am y peth? 
Yn rhannol oherwydd bod Iesu yn ei alw yn ddirgelwch: 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Er mwyn i chi fod wedi cael ei roi i wybod dirgelwch teyrnas 

Dduw, ond i'r rhai sydd y tu allan, pob peth yn dod mewn damhegion (Marc 4:11). 



Hyd yn oed heddiw y Deyrnas gwir Dduw yn ddirgelwch i'r rhan fwyaf. 
Ystyriwch, hefyd, fod Iesu dweud y bydd y diwedd (yr oes) yn dod (yn fuan) AR ÔL efengyl y deyrnas yn 
cael ei gyhoeddi yn yr holl byd fel TYST: 

14 Ac efengyl hon am y deyrnas yn cael ei bregethu ym mhob y byd fel tyst i'r holl genhedloedd, 
ac yna bydd y diwedd yn dod (Mathew 24:14). 

Gyhoeddi'r efengyl teyrnas Dduw yn bwysig ac yn cael ei gyflawni mewn amseroedd diwedd 

hyn. Mae'n "neges da" gan ei fod yn cynnig y gobaith gwirioneddol i ills dyniaethau, er gwaethaf yr 

hyn y gall arweinwyr gwleidyddol yn addysgu. 
Os ydych yn ystyried Iesu 'geiriau, dylai fod yn glir y dylai yr eglwys Gristnogol gwir fod yn cyhoeddi 

bod efengyl y deyrnas yn awr. Dylai hyn fod ei brif flaenoriaeth ar gyfer yr Eglwys. Ac er mwyn 

gwneud hyn yn iawn, dylai nifer o ieithoedd yn cael eu defnyddio. 
Dyma beth mae'r Eglwys Parhaus Dduw yn ymdrechu i wneud. A dyna pam y llyfryn hwn wedi ei 

gyfieithu i ugeiniau o ieithoedd. 
Dysgodd Iesu fwyaf NI fyddai'n derbyn ei ffordd: 

13 msgstr "Rhowch gan y giât cul, oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwain i 
ddistryw, ac mae llawer sy'n mynd i mewn gan ei fod yn 14 Oherwydd bod cul yw'r porth ac 
anodd yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac. mae yna ychydig sy'n ei chael yn (Mathew 7: 13-14). 

Mae efengyl y deyrnas Dduw arwain i fywyd! 
Efallai y bydd o ddiddordeb i nodi, er bod y rhan fwyaf o Gristnogion yn proffesu yn ymddangos yn ddall 
i syniad bod pwyslais Crist oedd ar bregethu efengyl teyrnas Dduw, diwinyddion seciwlar a haneswyr yn 
aml wedi deall mai dyma'r hyn y mae'r Beibl mewn gwirionedd yn dysgu. 
Eto i gyd, disgwylir i Iesu, ei Hun, ei ddisgyblion i addysgu'r efengyl y deyrnas Dduw (Luc 9: 2,60). 
Gan y bydd y deyrnas yn y dyfodol fod yn seiliedig ar ddeddfau Duw, bydd yn dod â heddwch a ffyniant-a 
ufuddhau cyfreithiau hynny yn yr oes hon yn arwain at wir heddwch (Salm 119: 165; Effesiaid 2:15). 
Ac mae hyn yn newyddion da am deyrnas yn hysbys yn yr ysgrythurau Hen Destament. 
3. A oedd y Deyrnas hysbys yn yr Hen Destament? 

Bregeth gyntaf ac olaf Iesu a gofnodwyd yn ymwneud gyhoeddi'r efengyl y deyrnas Dduw (Marc 1: 14-
15; Actau 1: 3). 
Teyrnas Dduw yn rhywbeth y dylai Iddewon o amser Iesu wedi gwybod rhywbeth am gan iddo gael ei 
grybwyll yn eu ysgrythyrau, yr ydym yn awr yn galw yr Hen Destament. 

Daniel Addysgir Am y Deyrnas 
Mae'r proffwyd Daniel ysgrifennodd: 

40 A bydd y pedwerydd deyrnas fod mor gryf fel haearn, yn gymmaint ag egwyliau haearn yn 

ddarnau a chwalu popeth; ac fel haearn sy'n gwasgu, bydd y deyrnas yn torri yn ddarnau ac yn 

chwalu'r holl eraill 41 Tra byddwch yn gweld y traed a'r bysedd, yn rhannol o glai crochenydd ac 

yn rhannol o haearn, bydd y deyrnas yn cael ei rannu.; eto bydd cryfder y haearn fod ynddo, yn 
union fel y gwelsoch yr haearn gymysgu â chlai ceramig. 42 Ac fel yr bysedd y traed yn rhannol o 
haearn ac yn rhannol o glai, felly y bydd y deyrnas yn rhannol yn gryf ac yn rhannol 
bregus. 43 Wrth i chi weld haearn gymysgu â chlai ceramig, byddant yn gymysgu gyda'r hadau o 



ddynion; ond ni fyddant yn cadw at ei gilydd, yn union fel nad yw haearn yn cymysgu gyda 

chlai 44 Ac yn y dyddiau brenhinoedd hyn y Duw y nefoedd yn sefydlu brenhiniaeth a fydd byth 

yn cael ei dinistrio.; ac ni fydd y deyrnas yn cael ei adael i bobl eraill; bydd yn torri i mewn 

darnau a bwyta yr holl deyrnasoedd hyn, a bydd yn sefyll am byth (Daniel 2: 40-44). 
18 Ond bydd saint y Goruchaf yn derbyn y deyrnas, ac yn meddu ar y deyrnas am byth, hyd yn 

oed yn oes oesoedd. ' (Daniel 7:18). 
21 "Roeddwn yn gwylio, ac yr un corn yn gwneud rhyfel yn erbyn y saint, ac yn gyffredinol yn eu 

herbyn, 22 nes bod y Hynafol o Ddiwrnodau daeth, a dyfarniad gael ei wneud o blaid saint y 
Goruchaf, a daeth yr amser ar gyfer . y saint i feddu ar y deyrnas (Daniel 7: 21-22) 

O Daniel, rydym yn dysgu y bydd yr amser yn dod pryd y bydd Teyrnas Dduw yn dinistrio y teyrnasoedd y 

byd hwn a bydd yn para am byth. Rydym hefyd yn dysgu y bydd y saint yn cael eu rhan wrth dderbyn 
deyrnas hon. 
Sawl dogn o proffwydoliaethau Daniel ar gyfer ein hamser yn yr 21 ain ganrif. 
Yn sylwi ar rai darnau o'r Testament Newydd: 

12 "Mae'r deg corn a welodd yr ydych yn deg brenin sydd wedi derbyn unrhyw deyrnas hyd yma, 

ond maent yn derbyn awdurdod am awr fel frenhinoedd gyda'r anifail. 13 Mae'r rhain o un 
meddwl, a byddant yn rhoi eu grym ac awdurdod i'r bwystfil . 14 Bydd y rhain yn gwneud rhyfel 
yn erbyn yr Oen, a bydd yr Oen yn eu goresgyn, i ef yw Arglwydd yr arglwyddi a Brenin y 

brenhinoedd, a'r rhai sydd gydag ef yn cael eu galw, a ddewiswyd, a ffyddlon ". (Datguddiad 17: 
12-14) 

Felly, yr ydym yn gweld yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd y cysyniad y bydd yn amser pen 
daearol deyrnas gyda deg rhannau ac y bydd Duw yn dinistrio a sefydlu ei deyrnas. 

Eseia Addysgir Am y Deyrnas 
Duw a ysbrydolwyd Eseia i ysgrifennu am y rhan gyntaf deyrnas Dduw, y teyrnasiad fil o flynyddoedd a 
elwir yn y mileniwm, fel hyn: 

1 Ni daw allan Rod o'r coesyn o Jesse, A bydd Cangen tyfu allan o'i wreiddiau. 2 Rhaid i Ysbryd yr 

Arglwydd a orffwys arno Ef, Yr Ysbryd doethineb a deall, Ysbryd cyngor a grym, The Spirit 
gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd. 
3 Ei ewyllys yng ofn yr Arglwydd, Ac ni fydd ef yn barnu trwy olwg ei lygaid, Na penderfynu gan y 

gwrandawiad ei glustiau; 4 Eithr 
gyda chyfiawnder Efe barnu'r tlodion, A phenderfynu uniawn i rai anghenus y ddaear; Efe taro'r 

ddaear â gwialen ei enau, ac ag anadl ei wefusau y lladd efe y drygionus. Bydd 5Cyfiawnder fydd 
gwregys ei lwynau ef, A ffyddlondeb yn wregys Ei canol. 
6 "Mae'r blaidd hefyd a drig gyda'r oen, Bydd y llewpard orwedd gyda'r myn gafr, Y llo a'r llew 

ifanc a'r fatling gyda'i gilydd; A bydd plentyn bach yn eu harwain 7 Y fuwch a bydd yr arth yn 
pori;. Mae eu Bydd rhai ifanc yn gorwedd i lawr gyda'i gilydd; A bydd y llew yn bwyta gwair fel 
ych 8 Rhaid i'r plentyn nyrsio chwarae drwy dwll y COBRA yn, A bydd y plentyn yn ddiddyfnu rhoi 
ei law yn ffau y wiber 9 Ni ddrygant ac ni ddifethant yn yr holl.. fy mynydd sanctaidd, ar gyfer y 
ddaear fydd llawn o wybodaeth yr Arglwydd Gan fod y dyfroedd yn llenwi'r môr. 



10 "Ac yn y dydd hwnnw y bydd gwreiddyn Jesse, Pwy a sefyll fel baner i'r bobl;. Canys y 

Cenhedloedd yn eu ceisio Ef, A bydd Ei man gorffwys fod yn ogoneddus" (Eseia 11: 1-10) 
Y rheswm yr wyf yn cyfeirio at hyn fel rhan gyntaf neu'r cam cyntaf y Deyrnas Dduw, yw bod hwn yn 
amser lle bydd yn fod yn gorfforol (cyn yr amser pan fydd y ddinas sanctaidd, Jerwsalem Newydd yn dod 

i lawr o'r nefoedd, Datguddiad 21) a bydd yn para am fil o flynyddoedd. Cadarnhaodd Eseia yr agwedd 

gorfforol cam hwn pan parhaodd gyda: 
11 Bydd yn dod i basio yn y dydd hwnnw Bod i'r Arglwydd fwrw ei law eto yr ail waith I feddiannu 

gweddill ei bobl sy'n cael eu gadael, O Asyria a'r Aifft, O Pathros ac Cush, O Elam a Sinar, O 
Hamath a'r ynysoedd y môr. 
12 Bydd yn sefydlu baner ar gyfer y gwledydd, A bydd yn cydosod alltudion Israel, A gasgl 

wasgaredigion Jwda o bedwar ban y ddaear. 13 Hefyd bydd yn destun eiddigedd Effraim ymadael, 

A bydd gwrthwynebwyr Jwda yn torri i ffwrdd; Ni chenfigenna Effraim wrth Jwda, Ac ni fydd 
Jwda aflonyddu Effraim 14 Eithr nid ânt yn hedfan i lawr ar yr ysgwydd y Philistiaid tua'r 

gorllewin.; Gyda'i gilydd byddant yn ysbeilio bobl y Dwyrain; Byddant yn dodwy eu llaw ar Edom 

a Moab; A bydd pobl Ammon ufuddhau iddynt Bydd 15 Yr Arglwydd a ddifroda dafod y Môr yr 

Aifft.; Gyda Ei gwynt nerthol Bydd yn ysgwyd ei ddwrn dros Afon, Ac streic yn y saith ffrwd, A 

gwnewch dynion croesi drosodd sych-pedoli. 16 Bydd briffordd i weddill ei bobl Pwy fydd yn cael 

ei adael o Asyria, Fel bai am Israel Yn y dydd y daeth i fyny o wlad yr Aifft. (Eseia 11: 11-16) 
Roedd Eseia hefyd ysbrydoli i ysgrifennu: 

2 Yn awr bydd yn dod i basio yn y dyddiau diwethaf fod mynydd tŷ yr Arglwydd yn cael ei sefydlu 

ar ben y mynyddoedd, A bydd ddyrchefir goruwch y bryniau; A'r holl genhedloedd a ddylifant 

ato Bydd 3 Mae llawer o bobl yn dod ac yn dweud, "Tyrd, ac awn i fyny i fynydd yr Arglwydd, I dŷ 

Duw Jacob.; Bydd yn dysgu i ni ei ffyrdd, a byddwn yn cerdded yn ei llwybrau "I o Seion bydd yn 

mynd allan y gyfraith, A gair yr Arglwydd o Jerwsalem 4 Efe a barnu rhwng cenhedloedd, Ac 

gerydda bobloedd lawer..; Curant eu cleddyfau yn plowshares, A'u gwaywffyn yn 

bachau tocio;. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach ... 
Bydd 11 Uchel drem dyn yn cael ei darostyngodd, Bydd y gostyngir uchder dynion fod yn 

ymgrymodd i lawr, A'r Arglwydd yn unig a ddyrchefir yn y dydd hwnnw. (Eseia 2: 2-4,11) 
Felly, bydd yn amser iwtopaidd o heddwch ar y ddaear. Yn y pen draw, bydd hyn yn am byth, gyda Iesu 

dyfarniad. Yn seiliedig ar amryw ysgrythurau (Salm 90: 4; 92: 1; Eseia 02:11; Hosea 6: 2), mae'r Talmwd 

Iddewig yn dysgu hyn yn para 1,000 o flynyddoedd (Babylonian Talmud: enwedig draethawd Sanhedrin 
Ffolio 97A). 
Roedd Eseia ei ysbrydoli hefyd i ysgrifennu'r canlynol: 

6 Canys bachgen a aned, Iddo ni Mab yn cael ei roi; A bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd. A bydd 

ei enw ef, Rhyfeddol, Counselor, Mighty Duw, Tad bythol, Tywysog heddychlon. 7 O blith y 
cynnydd o ei lywodraeth a heddwch Ni fydd unrhyw diwedd, Ar orsedd Dafydd a dros ei 
deyrnas, I archebu a sefydlu gyda barn a chyfiawnder O'r amser hwnnw ymlaen, hyd yn oed am 

byth. Bydd sêl Arglwydd y lluoedd a wna hyn. (Eseia 9: 6-7) 
Sylwch fod Eseia a ddywedodd y byddai Iesu yn dod a sefydlu teyrnas gyda llywodraeth. Er bod llawer 
sy'n proffesu Crist dyfynnu darn hwn, yn enwedig ym mis Rhagfyr bob blwyddyn, maent yn tueddu i 

edrych dros ei fod yn proffwydo mwy na'r ffaith y byddai Iesu yn cael ei eni. Mae'r Beibl yn dangos bod 



teyrnas Dduw mae llywodraeth gyda chyfreithiau dros bynciau, ac y bydd Iesu yn drosto. Eseia, Daniel, 

ac eraill yn proffwydo ei. 
Mae deddfau Duw yw'r ffordd o gariad (Mathew 22: 37-40; Ioan 15:10) a bydd Teyrnas Dduw yn cael ei 

diystyru yn seiliedig ar cyfreithiau hynny. Felly y Deyrnas Dduw, er gwaethaf faint yn y byd yn ei weld, yn 
cael ei seilio ar gariad. 
Salmau a Mwy 
Nid yn unig oedd Daniel a Eseia fod Duw ei ysbrydoli i ysgrifennu am y Deyrnas ddyfodiad Dduw. 

Roedd Ezekiel ysbrydoli i ysgrifennu bod y rhai o lwythau Israel (nid dim ond yr Iddewon) a gafodd eu 

gwasgaru yn ystod yr amser y gorthrymder Mawr yn cael ei gasglu at ei gilydd yn y deyrnas 

milflwyddol: 
17 Felly dywed, 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW: "Byddaf yn eich casglu o'r bobloedd, 

byddwch yn cydosod o'r gwledydd lle rydych wedi cael gwasgaredig, a rhof dir Israel i 

chi.'" 18 A byddant yn mynd yno, a byddant yn cymryd ymaith ei holl bethau atgas a'i holl 

ffieidd-dra oddi yno. 19 yna mi a roddaf un galon iddynt, a byddaf yn rhoi ysbryd newydd 

ynddynt, a chymryd y galon garreg o'u cnawd, ac yn rhoi calon iddyn nhw o gnawd, 20 y gallant 

gerdded yn fy neddfau ac yn cadw fy barn a gwnewch hwynt; a hwy a fyddant yn bobl i mi, a 

byddaf yn Dduw iddynt. 21 Ond fel ar gyfer y rhai y mae eu calonnau yn dilyn yr awydd am eu 

pethau atgas a ffiaidd, byddaf yn dalaf eu gweithredoedd ar eu pennau eu hunain, " 
medd yr Arglwydd DDUW. (Eseciel 11: 17-21) 

Bydd disgynyddion y lwythau Israel mwyach yn cael eu gwasgaru, ond bydd yn ufuddhau deddfau Duw 
ac yn rhoi'r gorau i fwyta pethau ffiaidd (Lefiticus 11; Deuteronomium 14). 
Sylwch ar y canlynol yn y Salmau am deyrnas Dduw: 

27 Mae'r holl derfynau y ddaear a Shall cofio ac yn dychwelyd at yr Arglwydd, A holl deuluoedd y 

cenhedloedd Shall addoli cyn i chi. 28 Ar gyfer y deyrnas yn yr Arglwydd, Ac Ef rheolau dros y 

cenhedloedd. (Ps 22: 27-28) 
6 Eich orsedd, O Dduw, yn oes oesoedd; Mae teyrnwialen o gyfiawnder yw teyrnwialen dy 

deyrnas. (Ps 45: 6) 
Bydd 10 Eich holl waith dy foli, O Arglwydd, A bydd eich saint bendithia chi. 11 Byddant yn siarad 

am ogoniant Your deyrnas, Ac sôn am eich pŵer, 12 I wneud yn hysbys i feibion dynion Ei 
weithredoedd nerthol, A'r mawredd gogoneddus ei deyrnas. 13 Eich deyrnas yn frenhiniaeth 

dragwyddol, A Eich lywodraeth endures o genhedlaeth i genhedlaeth. (Salm 145: 10-13) 

Ysgrifenwyr Amrywiol yn yr Hen Destament ysgrifennodd hefyd am agweddau ar y deyrnas (ee Eseciel 

20:33, Obadeia 21; Micah 4: 7). 
Felly, pan ddechreuodd Iesu yn dysgu pobl efengyl teyrnas Dduw, Roedd gan ei gynulleidfa ar unwaith 

yn gyfarwydd â'r cysyniad sylfaenol. 



4. A oedd yr Apostolion yn addysgu Efengyl y Deyrnas? 

Er bod llawer yn gweithredu fel yr efengyl yn unig y newyddion da am y person Iesu, y realiti yw bod 

dilynwyr Iesu addysgir efengyl teyrnas Dduw. Dyna'r neges a ddaeth Iesu. 
Paul a Addysgir Teyrnas Dduw 
Ysgrifennodd yr Apostol Paul am Deyrnas Dduw a Iesu: 

8 Ac efe a aeth i mewn i'r synagog ac yn siarad yn hy am dri mis, rhesymu a pherswadio ynglŷn â 

pethau o deyrnas Dduw (Actau 19: 8). 
25 Ac yn wir, yn awr yr wyf yn gwybod eich bod chi i gyd, ymhlith yr wyf wedi mynd yn pregethu 

teyrnas Dduw (Act 20:25). 
23 Felly, pan fyddant wedi penodi ef y dydd, daeth llawer i ef yn ei lety, i bwy esboniodd a 

thystiodd yn ddifrifol o deyrnas Dduw, gan eu perswadio ynghylch yr Iesu oddi wrth y Gyfraith 

Moses a'r proffwydi, o fore tan nos. ... 31 bregethu teyrnas Dduw a dysgu pethau sy'n ymwneud 

â'r Arglwydd Iesu Grist gyda phob hyder, does neb yn ei wahardd rhag (Actau 28: 23,31). 
Sylwch nad yw teyrnas Dduw yn unig am Iesu (er Ef yn rhan bwysig ohono), fel Paul hefyd yn dysgu am 
Iesu ar wahân i hyn y mae'n dysgu am Deyrnas Dduw. 
O'r enw Paul hefyd ei Efengyl Duw, ond a oedd yn dal efengyl teyrnas Dduw: 

9 ... rydym pregethu i chwi efengyl Duw ... 12 y byddech yn cerdded yn deilwng o'r Duw sydd yn 

eich galw i'w deyrnas a'i ogoniant ei hun. (1 Thesaloniaid 2: 9,12) 
O'r enw Paul hefyd ei fod efengyl Crist (Rhufeiniaid 1:16). Mae'r "neges da" Iesu, y neges a Dysgodd. 
O'r farn nad oedd yn unig efengyl am y person Iesu Grist, neu ddim ond am iachawdwriaeth 

personol. Dywedodd Paul efengyl Crist cynnwys ufuddhau Iesu, ei ddychwelyd, a barn Duw: 
6 ... Duw i ad-dalu gyda gorthrymder y rhai sy'n trafferth i chi, 7 ac i roi i chi y rhai a gystuddir 

gythryblus gyda ni pan yr Arglwydd Iesu yn cael ei ddatgelu o'r nef gyda'i angylion nerthol, 8yn 
thân fflamllyd, gan roddi dial ar y rhai nad ydynt yn adnabod Duw, ac ar y rhai nad ydynt yn 
ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. 9 mae'r gael ei gosbi gyda ddinistr tragwyddol oddi 
gerbron yr Arglwydd ac o ogoniant ei nerth, 10 pan daw, yn y Dydd, i gael ei ogoneddu yn Mae ei 
saint ac i fod yn edmygu ymhlith pawb sy'n credu, gan fod ein tystiolaeth yn eich plith Credwyd 
(2 Thesaloniaid 1: 6-10). 

Y Testament Newydd yn dangos bod y deyrnas yn rhywbeth y byddwn yn eu derbyn, rydym nad yw 
bellach yn gwbl meddiannu: 

28, rydym yn derbyn teyrnas ddi ellir ei ysgwyd (Hebreaid 00:28). 
Gallwn ddeall ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o Deyrnas Dduw yn awr, ond nid ydynt wedi mynd yn 
llawn. 
Paul cadarnhau yn benodol nad yw un yn mynd i mewn yn llawn teyrnas Dduw fel dynol marwol, gan ei 
fod yn digwydd ar ôl yr atgyfodiad: 

50 Yn awr hon i mi ddweud, gyfeillion, na all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw; ac nid yw 

anllygredigaeth etifeddu llygredd 51 Wele, yr wyf yn mynegi dirgelwch chi:. Nid ydym fydd pob 
cwsg, ond byddwn i gyd fod yn changed- 52 mewn munud, yn y darawiad llygad, wrth yr utgorn 



diwethaf. Ar gyfer bydd yr utgorn yn seinio, bydd y meirw yn cael ei godi yn anllygredig, a 

byddwn yn cael ei newid (1 Corinthiaid 15: 50-52). 
1 Yr wyf yn codi tâl arnoch, felly, gerbron Duw a'r Arglwydd Iesu Grist, a fydd yn farnu'r byw a'r 

meirw yn ei ymddangosiad a'i deyrnas (2 Timotheus 4: 1). 
Paul, nid yn unig dysgu bod, ond y byddai Iesu yn cyflawni y Deyrnas i Dduw y Tad: 

20 Ond yn awr Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac wedi dod yn flaenffrwyth y rhai sydd 

wedi syrthio i gysgu. 21 Am ers trwy ddyn y daeth marwolaeth,, gan Ddyn Daeth yr atgyfodiad y 
meirw. 22 Oblegid megis yn Adda y mae pawb yn meirw, felly yng Nghrist bydd yr holl cael ei 
wneud yn fyw 23 Ond pob un yn ei drefn ei hun:. Crist y blaenffrwyth, wedi hynny y rhai sydd yn 
eiddo Crist yn ei ddyfodiad ef 24 yna daw'r diwedd, pan ef yn cyflwyno y deyrnas i Dduw'r Tad, 
pan Mae'n rhoi i. yn dod i ben i bob rheol a phob awdurdod a nerth. 25 ar gyfer rhaid iddo 

deyrnasu nes mae wedi ei holl elynion dan ei draed. (1 Corinthiaid 15: 20-25). 
Paul a ddysgir hefyd fod anghyfiawn (torwyr orchymyn) Ni fydd etifeddu teyrnas Dduw: 

9 Nid ydych yn gwybod na fydd yr anghyfiawn etifeddu teyrnas Dduw? Peidiwch â bod yn 

twyllo. Ni fydd puteinwyr, nac eilunaddolwyr, na godinebwyr, na gwrywgydwyr, na 

sodomites, 10nac lladron, na ariangar, na meddwon, na difenwyr, na chribddeilwyr etifeddu 
teyrnas Dduw (1 Corinthiaid 6: 9-10). 
19 Nawr bod y gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef: godineb, godineb, aflendid, 

anlladrwydd, 20 eilunaddoliaeth, dewiniaeth, casineb, cynhennau, eiddigedd, pyliau o ddigofaint, 
uchelgeisiau hunanol, dissensions, heresïau, 21 cenfigen, llofruddiaeth, meddwdod, revelries, ac 

yn y blaen; yr wyf yn dweud wrthych ymlaen llaw, yn union fel yr wyf hefyd wedi dweud 
wrthych yn y gorffennol amser, na fydd y rhai sy'n ymarfer y fath bethau etifeddu teyrnas Dduw 
(Galatiaid 5: 19-21). 
5 Ar gyfer hyn eich bod yn gwybod, nad oes unrhyw puteiniwr, aflan, nac cybydd, sydd yn addoli 

eilunod, mae gan unrhyw etifeddiaeth yn y 
nheyrnas Crist a Duw (Effesiaid 5: 5). 

Mae gan Dduw safonau ac yn mynnu edifeirwch oddi wrth bechod er mwyn gallu i fynd i mewn ei 

deyrnas. Rhybuddiodd y Apostol Paul na fyddai rhai yn dysgu bod: 
6 Yr wyf yn rhyfeddu eich bod yn troi i ffwrdd mor fuan oddi wrtho a alwodd chi yn y ras Crist, at 

efengyl wahanol, 7 nad yw'n un arall; ond mae yna rai sy'n trafferth i chi ac yn awyddus i wyrdroi 

Efengyl Crist. 8 Ond hyd yn oed os ydym ni, neu angel o'r nef, efengylu i chi na'r hyn yr ydym 
wedi pregethu i chi, bydded anathema. 9 Wrth i ni wedi dweud o'r blaen, felly yn awr yr wyf yn 
dweud eto, os oes unrhyw un yn pregethu unrhyw efengyl arall i chi na'r hyn yr ydych wedi ei 

dderbyn, bydded anathema. (Galatiaid 1: 6-9) 
3 Ond mae arnaf ofn, rhag rywsut, fel y sarff deceived Noswyl gan ei craftiness, felly efallai y 
bydd eich meddyliau gael eu llygru gan y symlrwydd sydd yng Nghrist. 4 Oherwydd os sy'n dyfod 
pregethu Iesu arall y nad ydym wedi pregethu, neu os ydych yn derbyn ysbryd gwahanol sydd 
nad ydych wedi derbyn, neu efengyl wahanol nad ydych wedi derbyn - efallai y byddwch yn dda 

roi i fyny ag ef! (2 Corinthiaid 11: 3-4) 
Beth oedd y "arall" a "gwahanol," mewn gwirionedd yn ffug, efengyl? 



Mae gan rannau gwahanol yr efengyl ffug. 
Yn gyffredinol, yr efengyl ffug yw i gredu nad oes rhaid i chi ufuddhau i Dduw ac yn wir yn ymdrechu i 

fyw yn wir at ei ffordd tra'n hawlio i adnabod Duw (cf. Mathew 7: 21-23). Mae'n tueddu i fod yn-

oriented hunanol. 
Y sarff twyllasoch Eve i ddisgyn am efengyl ffug bron i 6000 o flynyddoedd yn ôl (Genesis 3) -a bodau 
dynol wedi credu eu bod yn gwybod yn well na Duw a ddylai benderfynu da a drwg ar gyfer eu 

hunain. Ie, ar ôl yr Iesu a ddaeth, ei enw yn aml ynghlwm wrth amrywiol ffug efengylau-ac mae hyn wedi 

bod yn parhau a bydd yn parhau i mewn i'r adeg y anghrist terfynol. 
Nawr yn ôl mewn amser yr Apostol Paul, yn Gnostic / cymysgedd Mystic o wirionedd a gwallau efengyl 

ffug yn ei hanfod. Gnostics bôn yn credu bod yn beth oedd ei angen wybodaeth arbennig i ennill 

mewnwelediad ysbrydol, gan gynnwys iachawdwriaeth. Gnostics yn tueddu i gredu bod yr hyn a wnaeth 
y cnawd oedd o unrhyw bwys neilltuol ac maent yn gwrthwynebu'r ufuddhau i Dduw mewn materion fel 

y seithfed dydd Saboth. Un arweinydd ffug o'r fath oedd Simon Magus, a gafodd ei rybuddio gan yr 

Apostol Peter (Actau 8: 18-21). 

Ond nid yw'n hawdd 
Y Testament Newydd yn dangos bod Philip a addysgir Deyrnas Dduw: 

5 Yna Philip a aeth i waered i ddinas Samaria a bregethodd Grist iddynt. ... 12 iddynt gredu Philip 

wrth iddo bregethu y pethau a berthynent i deyrnas Dduw ... (Actau 8: 5,12). 
Ond yr Iesu, Paul, a'r disgyblion a addysgir nad yw'n hawdd i fynd i mewn i deyrnas Dduw: 

24 A phan welodd Iesu ei fod wedi dod yn drist iawn, Dywedodd, "Pa mor anodd yw hi i'r rhai 

sydd â golud i fynd i mewn i deyrnas Dduw! 25 Am ei bod yn haws i gamel fynd trwy grau 
nodwydd nag i dyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. " 
26 A'r rhai sy'n clywed dweud, "Pwy ynteu all gael ei achub?" 
27 Ond Dywedodd, "Y pethau sy'n amhosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw." (Luc 18: 24-27) 
22 "Rhaid i ni trwy lawer o helynt mewn i deyrnas 
Duw "(Actau 14:22). 
3 Diolch a ddylem i Dduw bob amser amdanoch chwi, gyfeillion, fel y mae'n briodol, am fod eich 

ffydd yn tyfu ddirfawr, a chariad pob un ohonoch i gyd gyforiog tuag gilydd, 4 fel ein bod ni ein 
hunain frolio eich plith eglwysi Dduw am eich amynedd a ffydd dan yr holl erledigaethau a'r 
gorthrymderau yr ydych yn dioddef, 5 sy'n dystiolaeth amlwg o farn gyfiawn Duw, fel y gallwch 
gael eich cyfrif yn deilwng o deyrnas Dduw, yr ydych hefyd yn dioddef; 6 gan ei fod yn yn beth 
cyfiawn gyda Duw i ad-dalu gyda gorthrymder y rhai sy'n trafferth i chi, 7 ac i roi i chi y rhai a 
gystuddir gythryblus gyda ni pan yr Arglwydd Iesu yn cael ei ddatgelu o'r nef gyda'i angylion 
nerthol, (2 Thesaloniaid 1: 3-7). 

Oherwydd yr anawsterau, dim ond rhai yn awr yn cael eu galw a'u dewis yn yr oes hon i fod yn rhan 

ohono (Mathew 22: 1-14; Ioan 6:44; Hebreaid 6: 4-6). Bydd eraill yn cael eu galw yn ddiweddarach, gan 

fod y Beibl yn dangos bod y rhai "a fydd yn gyfeiliorni yn ysbryd yn dod i ddeall, a'r rhai a gwynodd yn 
dysgu athrawiaeth" (Eseia 29:24). 

Peter Addysgir y Deyrnas 



Dysgir yr Apostol Pedr fod y deyrnas yn tragwyddol, a bod yn rhaid i'r efengyl Duw yn cael ei ufuddhau 
ddiwyd, neu byddai dyfarniad: 

10 Am hynny, frodyr, fod hyd yn oed yn fwy diwyd i wneud eich galwad a'ch etholedigaeth yn 

sicr, er os ydych yn gwneud y pethau hyn ni fyddwch byth yn baglu; 11 am felly bydd mynedfa yn 
cael ei gyflenwi i chi yn helaeth i mewn i deyrnas dragwyddol ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu 
Grist (2 Pedr 1: 10-11). 
17 Ar gyfer yr amser wedi dod i farn i ddechrau am dŷ DDUW; ac os bydd yn dechrau gyda ni yn 

gyntaf, beth fydd yn yn y diwedd y rhai nad ydynt yn ufuddhau i efengyl Duw? (1 Pedr 4:17). 

Mae Llyfrau Olaf y Beibl a'r Deyrnas 
Mae'r Beibl yn dysgu bod "Cariad yw Duw" (1 Ioan 4: 8,16) a Iesu yw Duw (Ioan 1: 1,14) -y Deyrnas Dduw 
yn cael Brenin sy'n gariad ac y mae ei deddfau cefnogi cariad, nid casineb (Datguddiad cf. 22: 14-15). 
Mae'r llyfr olaf y Beibl yn trafod yn benodol Teyrnas Dduw. 

15 Yna y seithfed angel a utganodd: 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!" (Datguddiad 11:15). 
Bydd Iesu yn teyrnasu yn y deyrnas! Ac mae'r Beibl yn dangos dau o'i teitlau: 

16 Ac ganddo ar ei wisg ac ar ei glun enw ysgrifenedig: KING OF KINGS A ARGLWYDD 
ARGLWYDDI (Datguddiad 19:16). 

Ond mae Iesu yw'r unig un a fydd yn teyrnasu? Hysbysiad darn hwn o Datguddiad: 
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 nad oedd wedi derbyn ei farc ar eu talcennau neu ar 

eu dwylo. Ac maent yn byw ac yn teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd. . . 6Bendigedig a 

sanctaidd yw'r hwn sydd â rhan yn yr atgyfodiad cyntaf. Dros y cyfryw yr ail farwolaeth unrhyw 
bŵer, ond byddant yn offeiriaid Duw a Christ, a bydd yn teyrnasu gydag ef fil o flynyddoedd 
(Datguddiad 20: 4,6). 

Bydd Cristnogion Gwir cael ei atgyfodi i deyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd! Gan y bydd y deyrnas 

para am byth (Datguddiad 11:15), ond bod teyrnasiad grybwyllwyd oedd ond un mil o 

flynyddoedd. Dyma pam y cyfeiriais at hyn yn gynharach fel y cam cyntaf y deyrnas-y corfforol, mae'r 

milflwyddol, cam yn wahanol i'r, yn fwy ysbrydol, cam olaf. 
Mae ychydig o ddigwyddiadau yn cael eu rhestru yn y Llyfr Datguddiad fel sy'n digwydd rhwng y 
cyfnodau milflwyddol a'r olaf o Deyrnas Dduw: 

7 Yn awr pan fydd y mil o flynyddoedd wedi dod i ben, Satan yn cael ei ryddhau o'i garchar 8 a 

bydd yn mynd allan i dwyllo'r cenhedloedd sydd yn y bedwar ban y ddaear, Gog a Magog, i'w 

casglu hwy ynghyd i ryfel, y mae eu rhif yn fel tywod y môr. ... 11 Yna gwelais orsedd wen fawr a 

Fo oedd yn eistedd arno, y mae ei wyneb y ddaear a'r awyr yn dianc i ffwrdd. Ac nid oedd hyd i 

unrhyw le ar eu cyfer. 12 Ac mi a welais y llyfrau meirw, fychain a mawrion, yn sefyll gerbron 

Duw, ac yn cael eu hagor. A llyfr arall a agorwyd, sef Llyfr y Bywyd. A barnwyd y meirw yn ôl eu 

gwaith, gan y pethau a ysgrifennwyd yn y llyfrau. Rhoddodd 13 Mae'r môr i fyny y meirw oedd 

ynddo, ac Marwolaeth a Hades draddodasoch y meirw a oedd ynddynt. Ac fe'u barnwyd, pob un 



yn ôl ei weithred. 14 Yna Marwolaeth a Hades eu bwrw i'r llyn o dân. Dyma'r ail farwolaeth 15 Ac 

unrhyw un nad hyd i hysgrifennu yn Llyfr y Bywyd a fwriwyd i'r llyn o dân (Datguddiad 20: 7-8, 
11-15).. 

Mae Llyfr y Datguddiad yn dangos y bydd cyfnod diweddarach sy'n dod ar ôl teyrnasiad mil flwyddyn ac 
ar ôl yr ail farwolaeth: 

1 Ac mi a welais nef newydd a daear newydd, am y nefoedd cyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd 

heibio. Hefyd, nid oedd mwyach môr. 2 Yna mi, John, gwelodd y ddinas sanctaidd, Jerwsalem 

Newydd, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw, wedi ei pharatoi fel priodferch haddurno ar gyfer ei 
gŵr. 3 Ac mi a glywais lais uchel o'r nef yn dweud, " wele, pabell Duw gyda dynion, a bydd ef yn 
preswylio gyda hwy, a byddant yn ei bobl, bydd Duw ei hun gyda hwy a bod yn eu Duw 4 a bydd 
Duw yn sychu pob deigryn o'u llygaid,.. rhaid cael dim mwy angau, na galar, na llefain. ni 

chaniateir boen yn fwy, ar gyfer hen bethau wedi mynd heibio i ffwrdd. " (Datguddiad 21: 1-4) 
1 Ac efe a ddangosodd i mi afon bur o ddwr y bywyd, yn glir fel grisial, yn deilliaw oddi orsedd Duw a'r 
Oen. 2 Yng nghanol ei strydoedd, ac ar bob ochr i'r afon, oedd pren y bywyd, a oedd esgorodd deuddeg 
ffrwythau, bob coeden cynhyrchu ei ffrwythau bob mis. Mae dail y pren oedd ar gyfer iacháu y 
cenhedloedd. 3 A ni bydd mwy o felltith, ond bydd gorsedd Duw a'r Oen fod ynddo, a bydd Ei weision 
wasanaethu Ef. 4 Hwy weld ei wyneb, a bydd ei enw ar eu talcennau 5 ni fydd unrhyw nos yno:. Mae 
angen dim lamp na golau haul, ar gyfer yr Arglwydd Dduw yn rhoi golau iddyn nhw. A hwy a teyrnasu 
byth bythoedd. (Datguddiad 22: 1-5) 

Sylwch fod teyrnasiad hwn, sydd yn ôl y mil o flynyddoedd, yn cynnwys gweision Duw ac yn para am 

byth. Bydd y Ddinas Sanctaidd, a baratowyd yn y nef, gadewch nef a bydd yn dod i lawr i'r ddaear. Mae 

hyn yn gychwyn y cam olaf Teyrnas Dduw. Cyfnod o DIM MWY poen neu ddioddefaint! 
Bydd y addfwyn etifeddu'r ddaear (Mathew 5: 5) a phopeth (Datguddiad 21: 7). Bydd y ddaear, gan 

gynnwys y Ddinas Sanctaidd a fydd arno, fod yn well gan y bydd ffyrdd Duw yn cael ei 

weithredu. Sylweddoli bod: 
7 O'r cynnydd o ei lywodraeth a heddwch ni fydd unrhyw ben (Eseia 9: 7). 

Yn amlwg, bydd twf ar ôl y cam olaf Teyrnas Dduw wedi dechrau gan fod yr holl bydd ufudd llywodraeth 
Duw. 
Bydd hwn yn amser mwyaf gogoneddus: 

9 Ond fel y mae'n ysgrifenedig: ". Nid yw Eye wedi gweld, nac glywed clust, Na wedi mynd i 

mewn i'r galon dyn y pethau mae Duw wedi paratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu" 10 Ond mae Duw 
wedi eu datgelu i ni trwy ei Ysbryd ( 1 Corinthiaid 2: 9-10). 

Mae'n gyfnod o gariad, llawenydd, a chysur tragwyddol. Bydd yn amser gwych! 
Peidiwch nad ydych eisiau dweud eich rhan ynddo? 

5. Ffynonellau tu allan i'r Testament Newydd a addysgir  
Teyrnas Dduw 
A oedd athrawon cynnar Crist yn meddwl eu bod i fod i bregethu efengyl Deyrnas llythrennol Duw? 
Ydw. 



Flynyddoedd yn ôl, mewn darlith gan yr Athro Bart Ehrman o Brifysgol Gogledd Carolina, efe dro ar ôl 
tro, ac yn gywir, pwysleisiodd fod wahanol i'r rhan fwyaf arddel Cristnogion heddiw, Iesu a'i ddilynwyr 

cynnar gyhoeddi teyrnas Dduw. Er bod dealltwriaeth gyffredinol Dr. Ehrman o Gristnogaeth yn wahanol 

iawn i'r hyn yr Eglwys Parhaus Duw, byddem yn cytuno bod yr efengyl y deyrnas yw'r hyn yr Iesu ei Hun 
gyhoeddi a'i ddilynwyr yn credu ynddo. Byddem hefyd yn cytuno bod llawer yn honni Gristnogion 
heddiw peidiwch deall hynny. 

Y Cadwedig Hynaf Ôl-New Writing Testament & Pregeth 
Mae Teyrnas Dduw yn rhan bwysig o'r hyn a honnir ei fod yn "bregeth Cristnogol cyflawn hynaf sydd 
wedi goroesi" (Holmes MW Hynafol Christian Pregeth Y Tadau Apostolaidd:.. Testunau Groeg a Saesneg 

Cyfieithiadau, 2il arg Baker Books, Grand Rapids, 2004, t. 102). Mae'r Christian Hynafol Pregeth yn 

cynnwys datganiadau hyn am y peth: 
5: 5 Ar ben hynny byddwch yn gwybod, frodyr, fod ein arhosiad ym myd y cnawd yn ddi-nod ac 

yn byrhoedlog, ond yr addewid o Crist yn wych a rhyfeddol: gorffwys yn y deyrnas a bywyd 
tragwyddol i ddod. 

Mae'r datganiad uchod yn dangos nad yw y deyrnas yn awr, ond yn dod a bod yn dragwyddol. Ar ben 

hynny, mae hyn yn bregeth hynafol yn datgan: 
6: 9 Yn awr, os nad yw hyd yn oed rhai cyfiawn fel y rhain yn gallu, trwy gyfrwng eu 

gweithredoedd cyfiawn eu hunain, er mwyn achub eu plant, pa sicrwydd sydd gennym o fynd i 

mewn i deyrnas Dduw os byddwn yn methu cadw ein bedydd pur a dihalog? Neu pwy fydd yn 

ein eiriolwr, os nad ydym wedi cael eu darganfod i gael gwaith sanctaidd a chyfiawn 9:? 6 Am 
hynny, gadewch i ni garu ein gilydd, er mwyn i ni i gyd fynd i mewn i deyrnas Dduw 11:. 7 Felly, os 
ydym yn gwybod beth yn iawn yng ngolwg Duw, byddwn yn cofnodi ei deyrnas a derbyn 
addewidion sy'n "nid yw clust wedi clywed na llygad ei weld nac llygaid a welwyd nac calon dyn 
ddychmygu." 
12: 1 Gadewch i ni aros, felly awr mewn awr ar gyfer y deyrnas Dduw mewn cariad a chyfiawnder, 

gan nad ydym yn gwybod y dydd Duw ymddangos 12:. 6 meddai, bydd teyrnas fy Nhad yn dod. 
Mae'r datganiadau uchod yn dangos bod angen cariad trwy fyw'n briodol, ein bod yn dal wedi mynd i 
mewn i'r deyrnas Dduw, a'i fod yn digwydd ar ôl diwrnod o Dduw ymddangos-hynny yw ar ôl yr Iesu yn 

dychwelyd eto. Mae'n deyrnas y Tad, ac nid y deyrnas yn unig yw Iesu. 
Mae'n ddiddorol bod y bregeth yn ôl pob golwg Cristnogol hynaf fod Duw wedi caniatáu i oroesi yn 
dysgu yr un deyrnas Dduw fod y Testament Newydd yn dysgu ac Eglwys Parhaus Duw bellach yn 
addysgu (mae'n bosibl y gallai fod o gwirioneddol Eglwys Dduw, ond fy ngwybodaeth cyfyngedig Groeg 
yn cyfyngu fy ngallu i wneud datganiad cadarnach). 

Arweinwyr yr Eglwys Ganrif ail a'r Efengyl y Deyrnas 
Dylid nodi ar ddechrau'r 2il ganrif y Papias, wrandawr John ac yn gyfaill i Polycarp ac ystyrir ei fod yn sant 

gan y Pabyddion, addysgir y deyrnas milflwyddol. Cofnodwyd Eusebius fod Papias a addysgir: 

... Bydd mileniwm ar ôl yr atgyfodiad oddi wrth y meirw, pryd y bydd y teyrnasiad personol Crist 

yn cael ei sefydlu ar y ddaear hon. (Darnau o Papias, VI. Gweler hefyd Eusebius, Hanes yr Eglwys, 

Llyfr 3, xxxix, 12) 
Papias a addysgir y byddai hyn yn amser o lawer iawn: 

Yn yr un modd, [Dywedodd] y byddai gronyn o wenith yn cynhyrchu deg 



mil clustiau, ac y byddai pob clust wedi deng mil grawn, a byddai pob grawn cynnyrch deg punt o 

pur, blawd clir, dirwy; ac y byddai afalau, a hadau, a glaswellt chynhyrchu mewn cyfrannau 

tebyg; a bod yr holl anifeiliaid, bwydo yna dim ond ar y cynyrchiadau y ddaear, yn dod yn 

heddychol a chytûn, a bod yn ddarostyngedig perffaith i ddyn. "[Tystiolaeth yn cael ei gludir i'r 
pethau hyn yn ysgrifenedig gan Papias, dyn hynafol, a oedd yn wrandawr John ac yn gyfaill i 
Polycarp, yn y pedwerydd o'i lyfrau: canys pum llyfr cyfansoddwyd ganddo ...] (darnau o Papias, 
IV) 

Y-bost New Testament Llythyr at y Corinthiaid yn nodi: 
Derbyniodd 1-3 Mae Apostolion Efengyl i ni oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist;: 42 Roedd Iesu Grist 

anfonodd oddi wrth Dduw. Felly, yna Crist yw o Dduw, ac yr Apostolion yn dod o Grist.Mae'r 

ddau, felly, daeth o ewyllys Duw yn y drefn benodi. Mae cael felly derbyn tâl, ac ar ôl cael 
sicrwydd llwyr trwy atgyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist a'i gadarnhau yn y gair Duw gyda 
sicrwydd llawn o'r Ysbryd Glân, hwy a aethant allan gyda'r newydd da y dylai teyrnas Dduw 
ddod. 

Polycarp o Smyrna oedd arweinydd Cristnogol cynnar, a oedd yn ddisgybl i John, yr olaf o'r apostolion 

gwreiddiol i farw. Polycarp c. 120-135 OC a addysgir: 
Bendigedig yw'r tlawd, a'r rhai sy'n cael eu herlid o achos cyfiawnder ', oherwydd eiddynt hwy 

yw teyrnas Dduw. (Polycarp. Llythyr at y Philipiaid, Pennod II. O Tadau Amgynnull-Nicea, Cyfrol 

1 fel olygu gan Alexander Roberts & James Donaldson. Americanaidd Argraffiad, 1885) 
Mae gwybod, felly, fod "Nid yw watwarir Duw," dylem i gerdded haeddu ei orchymyn a 
gogoniant ... Am ei bod yn dda y dylent gael eu torri i ffwrdd oddi wrth y chwantau sydd yn y 
byd, gan fod "pob warreth chwant yn erbyn yr ysbryd; "a" nid godinebwyr, nac effeminate, na 
camdrinwyr ohonynt eu hunain gyda dynolryw, rhaid etifeddu teyrnas Dduw, "nac rhai sy'n 

gwneud pethau anghyson ac unbecoming. (ibid, Pennod V) 
Gadewch i ni wedyn wasanaethu Ef mewn ofn, a gyda phob parch, hyd yn oed wrth Ef ei Hun y 
gorchmynnodd ef inni, ac wrth i'r apostolion a bregethodd yr Efengyl i ni, a'r proffwydi a 

gyhoeddodd ymlaen llaw ddyfodiad yr Arglwydd. (ibid, Pennod VI) 
Fel eraill yn y Testament Newydd, a addysgir Polycarp bod y cyfiawn, nid yw'r torwyr orchymyn, bydd 
etifeddu teyrnas Dduw. 
Hawliwyd y canlynol hefyd i wedi cael eu haddysgu gan Polycarp: 

Ac ar y Saboth canlynol dywedodd; 'Gwrandewch fy anogaeth, plant annwyl gan Dduw. Rwy'n 

tyngedasai chi pan yr esgobion yn bresennol, ac yn awr yr wyf yn deisyf eto chi i gyd i gerdded 

decorously ac deilwng yn y ffordd yr ydych chwi Arglwydd ... Watch, ac unwaith eto Byddwch 

yn barod, Gadewch nad yw eich calonnau yn cael eu pwyso i lawr, y gorchymyn newydd yn 

ymwneud â chariad un tuag at rywun arall, ei dyfodiad yn sydyn amlwg fel y mellt gyflym, dylai'r 

farn mawr gan dân, bywyd tragwyddol, ei deyrnas anfarwol. A phob peth o gwbl cael eu dysgu 

gan Dduw chwi a wyddoch chwi, pan yn chwilio'r Ysgrythurau hysbrydoli, ysgythru gyda phin yr 

Ysbryd Glân ar eich calonnau, y gall y gorchmynion ynoch chwi yn annileadwy. ' (Life of Polycarp, 

Pennod 24. JB Lightfoot, The Apostolaidd Fathers, cyf. 3.2, 1889, tt. 488-506) 
Melito o Sardis, a oedd yn Eglwys Dduw arweinydd, c. 170 OC, a addysgir: 



Am wir y gyfraith a gyhoeddwyd yn yr efengyl-hen yn y newydd, y ddau yn dod allan gyda'i 

gilydd o Seion a Jerwsalem; a'r gorchymyn a gyhoeddwyd mewn gras, a'r math yn y cynnyrch 

gorffenedig, a'r oen yn y Mab, a'r defaid yn ddyn, a'r dyn yn Nuw ... 
Ond daeth yr efengyl yr esboniad o'r gyfraith a'i 
cyflawniad, tra bod yr eglwys daeth y stordy o wirionedd ... 
Dyma'r un a gyflwynodd ni o gaethwasiaeth i ryddid, o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd, 

rhag gormes i mewn i deyrnas dragwyddol. (. Melito Homili Ar y Pasg Penillion 7,40, 68. 

Cyfieithu o Kerux:.. The Journal of Online Diwinyddiaeth 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Felly, yn hysbys teyrnas Dduw i fod yn rhywbeth tragwyddol, ac nid dim ond y Cristion cyfredol neu 
Eglwys Gatholig ac roedd yn cynnwys cyfraith Duw. 
Ysgrifennu ganrif ail canol a diwedd Arall exhorts pobl i edrych at y deyrnas: 

Am hynny, peidied neb ohonoch dissemble hirach nac edrych yn ôl, ond o fodd gysylltu Efengyl 

teyrnas Dduw. (Clement Rhufeinig. Cydnabyddiaeth, Book X, Pennod XLV. Excerpted o Tadau 

Amgynnull-Nicea, Cyfrol 8. Golygwyd gan Alexander Roberts & James Donaldson. Americanaidd 
Argraffiad, 1886) 

Ar ben hynny, tra yr oedd yn ôl pob golwg nid hysgrifennu gan un yn y wir eglwys, canol yr ail ganrif 

ysgrifennu sy'n dwyn y teitl Y Bugail o Hermas yn y cyfieithiad gan Roberts & Donaldson yn defnyddio'r 
ymadrodd "teyrnas Dduw" pedwar ar ddeg o weithiau. 
Gwir Gristnogion, a hyd yn oed llawer yn unig arddel Crist, yn gwybod rhywbeth am Deyrnas Dduw yn yr 
ail ganrif. 
Hyd yn oed y Gatholig ac Uniongred Ddwyreiniol sant Irenaeus yn deall y byddai Cristnogion ar ôl yr 

atgyfodiad, fynd i mewn i'r Deyrnas Dduw. Sylwi ar yr hyn a ysgrifennodd, c. 180 OC: 
Ar gyfer o'r fath yw cyflwr y rhai sydd wedi credu, gan fod ynddynt cadw at yr Ysbryd Glân, a 
gafodd ganddo Ef mewn bedydd yn barhaus, ac yn cael ei chadw gan y derbynnydd, os yw ef 

cerdded mewn gwirionedd a sancteiddrwydd a chyfiawnder a dygnwch cleifion. Ar gyfer enaid 

mae hyn yn cael atgyfodiad yn rhai sydd yn credu, y corff sy'n derbyn yr enaid eto, ac ynghyd ag 

ef, trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn cael eu codi i fyny ac yn mynd i mewn i deyrnas Dduw. . 
(Irenaeus, St., Esgob Lyon Cyfieithwyd o'r Armenia gan Armitage Robinson Mae Dangos y 
Apostolaidd Bregethu, Pennod 42. Wells, Gwlad yr Haf, Hydref 1879. Fel a gyhoeddwyd yn 
CYMDEITHAS FOR YORK HYBU GWYBODAETH CHRISTIAN NEWYDD:.. THE MACMILLAN CO, 
1920). 

Problemau yn yr Ail a'r Drydedd Ganrif 
Er gwaethaf ei dderbyn yn eang, yn yr ail ganrif, yn arweinydd apostate gwrth-nghyfraith a enwir 

Marcion cyfododd. Marcion a addysgir yn erbyn y gyfraith Duw, y Saboth, a'r Deyrnas llythrennol 

Duw. Er iddo gael ei denounced gan Polycarp ac eraill, roedd ganddo gysylltiad ag Eglwys Rufain ers peth 

amser ac yn ymddangos i gael dylanwad yno. 
Yn yr ail a'r drydedd ganrif, allegorists yn ymsefydlu yn Alexandria (Yr Aifft). Mae llawer o allegorists 

gwrthwynebu athrawiaeth y deyrnas sydd i ddod. Sylwch ar yr adroddiad am rai o'r allegorists hynny: 



Roedd Dionysius eni o deulu paganaidd fonheddig a chyfoethog yn Alexandria, a chafodd ei 

addysg yn eu hathroniaeth. Gadawodd yr ysgolion paganaidd i ddod yn ddisgybl o Origen, yr 

hwn llwyddodd yng ngofal yr ysgol catechetical o Alexandria ... 
Clement, Origen, ac mae'r ysgol Gnostic yn llygru athrawiaeth y oracles sanctaidd trwy eu 
dehongliadau ffansïol a alegorïaidd ... eu bod wedi ennill iddynt eu hunain enw "Allegorists." 
Nepos yn gyhoeddus goresgyn y Allegorists, a'i gynnal y bydd deyrnasiad Crist ar y ddaear ... 
Dionysius anghydfod yn eu cylch gyda dilynwyr Nepos, a thrwy ei gyfrif ... "megis cyflwr o bethau 
fel yn awr yn bodoli yn y deyrnas Dduw." Mae hyn yn y cyfeiriad cyntaf at deyrnas Dduw sy'n 
bodoli yn y cyflwr presennol yr eglwysi ... 
Ceryddodd Nepos eu camgymeriad, gan ddangos nad yw teyrnas nefoedd yn alegorïaidd, ond 
yw'r deyrnas llythrennol dyfodiad ein Harglwydd yn yr atgyfodiad i fywyd tragwyddol ... 
Felly, y syniad y deyrnas yn dod yn y cyflwr presennol o bethau ei genhedlu a dwyn allan yn yr 
ysgol Gnostic o Allegorists yn yr Aifft, OC 200 a 250 yn, daeth ganrif llawn cyn yr esgobion yr 
ymerodraeth i gael eu hystyried yn breswylwyr y orsedd ... 
Clement feichiogodd y syniad o teyrnas Dduw fel cyflwr o wybodaeth meddyliol gwir 

Dduw. Origen i'w osod allan fel ystyr ysbrydol cuddio yn y llythyr plaen Ysgrythurau. (Ward, 

Henry Dana Yr Efengyl y Deyrnas:. A Teyrnas Ddim Byd hwn; Heb fod mewn Byd hwn; Ond i 
Dewch yn y Wlad nefol, yr Atgyfodiad o marw a y Adfer o All Things Cyhoeddwyd gan Claxton,. 
Remsen & Haffelfinger, 1870, tt. 124-125) 

Felly, tra bod yr Esgob Nepos addysgir efengyl y deyrnas Dduw, y allegorists ceisio dod o hyd i ffug llai 

llythrennol, dealltwriaeth, ohono. Esgob Apollinaris o Hierapolis hefyd yn ceisio i frwydro yn erbyn y 

gwallau yr allegorists tua'r un adeg. Mae'r rhai yn wir yn Eglwys Dduw yn sefyll am y gwirionedd y 
Deyrnas llythrennol Duw drwy gydol hanes. 

Herbert W. Armstrong Addysgir Efengyl y Deyrnas, a Mwy 
Yn yr 20fed ganrif, y diweddar Herbert W. Armstrong ysgrifennodd: 

Oherwydd eu bod yn gwrthod efengyl Crist. . . , Roedd gan y byd i ddisodli rhywbeth arall yn ei 

le. Roedd yn rhaid iddynt ddyfeisio ffug Felly rydym wedi clywed deyrnas Dduw siarad o fel unig 

platitude n bert -! Teimlad braf yn calonnau dynol - ei leihau i DIM ethereal, afreal! Mae eraill 

wedi camgynrychioli bod y "CHURCH" yw'r deyrnas. . . Y proffwyd Daniel, a oedd yn byw 600 

mlynedd cyn Crist, yn gwybod fod teyrnas Dduw yn deyrnas go iawn - llywodraeth dyfarniad 

dros POBL lythrennol ar y ddaear. . . 
Yma. . . yw esboniad Duw o'r hyn y mae'r teyrnas Dduw yn: "Ac yn y dyddiau brenhinoedd hyn 

..." - mae'n cael ei yma siarad o'r deg bysedd traed, rhan o haearn a rhan o glai brau. Mae hyn, 

drwy gysylltu proffwydoliaeth gyda Daniel 7, a Datguddiad 13 a 17, yn cyfeirio at y UNITED 

STATES newydd EWROP sydd bellach yn ffurfio. . . o flaen eich llygaid! Datguddiad 17:12 yn 

gwneud blaen y manylion y bydd yn undeb o TEN KINGS NEU deyrnasoedd honno (Parch 17: 8) 

yn atgyfodi'r hen EMPIRE ROMAN. . . 
Pan ddaw Crist, ei fod yn dod fel Brenin y brenhinoedd, yn llywodraethu yr holl ddaear (Dat 19: 

11-16); ac EI KINGDOM-- deyrnas Dduw --said Daniel, yw bwyta holl deyrnasoedd bydol 

hyn. Datguddiad 11:15 yn datgan ei fod yn y geiriau hyn: "Mae teyrnasoedd y byd hwn yn cael 

dod teyrnasoedd EIN ARGLWYDD, a'i Grist: ac efe a deyrnasa byth ac yn dragywydd"! Mae hyn 



yn teyrnas Dduw. Dyma'r END o bryd lywodraethau - ie, a hyd yn oed yn yr Unol Daleithiau a'r 

gwledydd Prydain. Maent wedyn yn dod yn deyrnasoedd - y LLYWODRAETHAU'R - yr Arglwydd 

Iesu Grist, yna KING brenhinoedd dros y ddaear gyfan. Mae hyn yn gwneud yn gyfan gwbl PLAIN 

y ffaith fod teyrnas Dduw yn LLYWODRAETH llythrennol. Hyd yn oed fel yr oedd yr Ymerodraeth 

Chaldean yn DEYRNAS - hyd yn oed fel yr oedd yr Ymerodraeth Rufeinig yn DEYRNAS - felly y 

mae teyrnas Dduw yn llywodraeth. Mae'n i gymryd drosodd y LLYWODRAETH o genhedloedd y 

byd. Roedd Iesu Grist GANWYD i fod yn KING - pren mesur! . . . 
Mae'r un peth yn Iesu Grist a gerddodd dros y bryniau a dyffrynnoedd y Tir Sanctaidd a heolydd 

Jerwsalem fwy na 1,900 o flynyddoedd yn ôl yn dod eto. Dywedodd y byddai'n dod eto. Ar ôl 
iddo gael ei groeshoelio, dyma Duw ef oddi wrth y meirw ar ôl tri diwrnod a thair noson (. Matt 

00:40; Actau 2:32; I Cor 15: 3-4.). Esgynodd i'r Orsedd Duw. Pencadlys y Llywodraeth y 

Bydysawd (Actau 1: 9-11; Heb 1:. 3; 8: 1; 10:12; Dat 3:21). 
Ef yw "uchelwr" y ddameg, a aeth i'r Orsedd Duw - y "wlad bell" - i'w coronated fel Brenin y 
brenhinoedd dros yr holl genhedloedd, ac yna dychwelyd i'r ddaear (Luc 19: 12-27 ). 
Unwaith eto, mae'n yn y nefoedd nes bod y "adegau o adferiad pob peth" (Actau 3: 19-

21). Adferiad yn golygu adfer i gyflwr blaenorol neu gyflwr. Yn yr achos hwn, mae'r adfer 

llywodraeth Duw ar y ddaear, ac felly, mae'r adfer heddwch byd, ac amodau iwtopaidd. 
Yn bresennol cythrwfl byd, bydd cynyddol rhyfeloedd a chynhennau uchafbwynt mewn trafferth 
byd mor fawr, oni bai Duw yn ymyrryd, ni fyddai unrhyw cnawd dynol yn cael eu cadw yn fyw 

(Matt. 24:22). Yn ei anterth iawn pan fyddai oedi yn arwain at ffrwydro holl fywyd oddi ar y 

blaned hon, bydd Iesu Grist yn dychwelyd. Y tro hwn ei fod yn dod fel Duw ddwyfol. Mae e'n 

dod i mewn yr holl nerth a gogoniant y Creawdwr bydysawd-dyfarniad. (Matt 24:30,.. 25:31) 

Mae'n dod fel "Brenin y brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi" (Dat 19:16), i sefydlu byd 

super-lywodraeth a lywodraethu'r holl genhedloedd "gyda gwialen haearn "(Dat 19:15; 12: 5). . . 
Crist digroeso? 
Ond bydd dynoliaeth gweiddi mewn llawenydd, ac yn croesawu ef yn ecstasi a brwdfrydedd 
gwyllt - bydd hyd yn oed yr eglwysi Cristnogaeth traddodiadol? 
Nid ydynt yn! Byddant yn credu, gan fod y gweinidogion ffug o Satan (II Cor 11:. 13-15) wedi 

twyllo nhw, mai ef yw'r anghrist. Bydd yr eglwysi a'r cenhedloedd yn flin am ei ddyfodiad (Dat 
11:15 gyda 11:18), a bydd y lluoedd milwrol mewn gwirionedd yn ceisio ymladd yn ei erbyn i 
ddinistrio ef (Dat 17:14)! 
Bydd y cenhedloedd yn cymryd rhan yn y frwydr climactic y Byd yn dod War III, gyda'r 

Battlefront yn Jerwsalem (Zech 14:. 1-2) ac yna bydd Crist yn dychwelyd. Yn pŵer 

goruwchnaturiol y bydd yn "ymladd yn erbyn y cenhedloedd hynny" sy'n ymladd yn ei erbyn 

(adnod 3). Bydd yn gwbl threchu nhw (Dat 17:14)! "Bydd ei draed yn sefyll yn y dydd hwnnw ar 

fynydd yr Olewydd," pellter byr iawn i'r dwyrain o Jerwsalem (Zech 14:. 4). (Armstrong HW. 

Dirgelwch yr Oesoedd, 1984) 
Mae'r Beibl yn datgan y bydd Iesu yn dychwelyd a bydd ef yn ennill, ond bydd llawer yn ymladd 
Ef erbyn (Datguddiad 19:19). Bydd llawer yn hawlio (yn seiliedig ar gamddealltwriaeth o'r Beibl darogan, 

ond yn rhannol oherwydd y proffwydi ffug a cyfrinwyr) bod y Iesu'n dychwelyd yw'r anghrist derfynol! 
Mae'r canlynol hefyd gan Herbert Armstrong: 



Gwir grefydd - gwirionedd Duw grymuso â chariad Duw imparted gan yr Ysbryd Glân ... JOY 
annisgrifiadwy o adnabod Duw a Iesu Grist - o wybod GWIR -! A chynhesrwydd LOVE dwyfol 
Duw ... 
Mae dysgeidiaeth gwir Eglwys Duw, yn syml, y rhai o "byw ar bob gair" y Beibl Sanctaidd ... 
Bydd dynion yn troi o'r ffordd o "gael" i'r ffordd o "rhoi" - ffordd Duw o gariad. 
Bydd gwareiddiad NEWYDD nawr gafael y ddaear! (ibid) 

Y gwareiddiad NEWYDD yw teyrnas Dduw. Cyhoeddi bod gwareiddiad newydd yw i ddod i fod yn 

seiliedig ar cariad yn rhan bwysig o'r hyn y mae'r efengyl yn wir am y deyrnas fod Iesu a'i ddilynwyr a 

addysgir yn ei olygu. Ac mae hynny'n rhywbeth yr ydym yn Eglwys Barhaus Dduw pregethu yn ogystal. 
Sylweddolodd Herbert Armstrong fod Iesu yn dysgu bod cymdeithas ddynol, 
hyd yn oed pan mae'n meddwl y mae am i ufuddhau, wedi gwrthod y 'ildio' o fyw, y ffordd o 

gariad. Mae bron nad oes neb yn ymddangos i amgyffred yn iawn arwyddocâd yr hyn yr Iesu yn dysgu. 
Iachawdwriaeth trwy Iesu yn rhan o'r Efengyl 
Nawr mae rhai sydd wedi darllen mor bell â hyn yn ôl pob tebyg yn meddwl am farwolaeth a rôl Iesu yn 

iachawdwriaeth. Ydy, mae hynny'n rhan o'r efengyl y Testament Newydd a Herbert W. Armstrong ddau 

ysgrifennodd am. 
Y Testament Newydd yn dangos yr efengyl yn cynnwys iachawdwriaeth trwy Iesu: 

16 Canys yr wyf nid wyf yn gywilydd o efengyl Crist, er ei fod yn gallu Duw i iachawdwriaeth i bob 

un sy'n credu, am yr Iddew yn gyntaf a hefyd i'r Groeg (Rhufeiniaid 1:16). 
4 Am hynny y rhai a oedd yn gwasgaru aeth ym mhob man bregethu y gair. 5 Yna Philip a aeth i 

waered i ddinas Samaria a bregethodd Grist iddynt. ... 12 Ond pan gredasant i Philip, wrth iddo 
bregethu y pethau a berthynent i deyrnas Dduw ac enw Iesu Grist, yn ddynion a merched eu 

bedyddio. ... 25 Felly, pan oeddent wedi dystiolaethu a llefaru gair yr Arglwydd, dychwelsant i 

Jerwsalem, gan bregethu yr efengyl mewn llawer o bentrefi'r Samariaid. 26 Yn awr angel yr 

Arglwydd yn siarad â Philip ... Roedd 40 Philip a ddarganfuwyd yn Asotus. Ac yn pasio drwy, 

pregethodd yn yr holl ddinasoedd nes iddo ddod i Gesarea. (Actau 8: 4,5,12,25,26,40) 
18 pregethodd atynt Iesu a'r atgyfodiad. (Actau 17:18) 
30 Yna Paul a drigodd ddwy flynedd gyfan yn ei dŷ ar rent ei hun, a derbyniodd pawb a ddaeth 

ato ef, 31 bregethu teyrnas Dduw a dysgu pethau sy'n ymwneud â'r Arglwydd Iesu Gristgyda 

phob hyder, does neb yn ei wahardd rhag. (Actau 28: 30-31) 
Sylwch fod y pregethu yn cynnwys Iesu A'R deyrnas. Yn anffodus, mae dealltwriaeth briodol o'r efengyl 

teyrnas Dduw yn tueddu i fod ar goll o'r ddysgeidiaeth y eglwysi Groeg-Rufeinig. 
A dweud y gwir, er mwyn ein helpu ddod yn rhan o'r deyrnas, caru Duw pobl felly 
llawer y Anfonodd Iesu i farw drosom (Ioan 3: 16-17). 

Yr Efengyl y Deyrnas yw Beth Anghenion Byd, Ond ... 
Ond mae llawer o arweinwyr y byd, gan gynnwys rhai crefyddol, yn credu y bydd yn cydweithredu dynol 

rhyngwladol a fydd yn dod â heddwch a ffyniant, ac nid deyrnas Dduw. Ac er y byddant yn cael rhai 
llwyddiannau tymhorol, byddant nid yn unig yn llwyddo, eu hymdrechion dynol yn y pen draw bydd yn 



dod â Ddaear blaned at y pwynt y byddai'n gwneud bywyd yn anghynaliadwy os nad oedd Iesu yn 

dychwelyd i sefydlu ei Deyrnas. Mae hyn yn efengyl ffug. 

Mae llawer yn y byd yn ceisio lunio cynllun rhyngwladol Babilonaidd lled-grefyddol i roi mewn trefn byd 

newydd yn yr 21 ain ganrif. Mae hyn yn rhywbeth y mae'r Eglwys Parhaus Dduw wedi denounced ers ei 

sefydlu ac yn bwriadu parhau i Gyfrannog ymwrthod. Ers i'r Satan twyllasoch Eve i ddisgyn am fersiwn 
o'i efengyl bron i 6000 o flynyddoedd yn ôl (Genesis 3), pobl wedi credu eu bod yn gwybod yn well na 
Duw beth fydd yn gwneud iddyn nhw a'r byd yn well. 

Yn ôl y Beibl, bydd yn cymryd cyfuniad o arweinydd milwrol yn Ewrop (a elwir y Brenin y Gogledd, a elwir 
hefyd yn y Beast y Datguddiad 13: 1-10) ynghyd â arweinydd crefyddol (a elwir y proffwyd ffug, hefyd o'r 
enw THE anghrist terfynol and the Beast dwy-corniog Datguddiad 13: 11-17) o ddinas saith bryniau 

(Datguddiad 17: 9,18) i ddod â 'Babilonaidd' (Datguddiad 17 a 18) gorchymyn byd. Er bod angen 
ddynoliaeth dychwelyd Crist a sefydlu ei deyrnas, ni fydd llawer yn y byd yn talu sylw i'r neges hon yn yr 

21 ain ganrif-byddant yn parhau i gredu fersiynau amrywiol o efengyl ffug Satan. Ond bydd y byd yn cael 
tyst. 

Dwyn i gof bod Iesu'n dysgu: 
14 Ac efengyl hon am y deyrnas yn cael ei bregethu ym mhob y byd fel tyst i'r holl genhedloedd, 

ac yna bydd y diwedd yn dod. (Mathew 24:14) 

Sylwch y bydd y efengyl y deyrnas yn cyrraedd y byd fel tyst, yna bydd y diwedd yn dod. 

Mae yna nifer o resymau am hyn. 

Un yw bod Duw am y byd i glywed y gwir efengyl cyn cychwyn y gorthrymder Fawr (sy'n cael ei ddangos i 

ddechrau yn Mathew 24:21). Felly y neges efengyl yn y ddau dyst a rhybudd (cymharer Eseciel 3; Amos 
3: 7). 

Un arall yw y bydd y hanfod y neges fod yn groes i farn y Beast codi, Brenin y pŵer y Gogledd, ynghyd â'r 

Proffwyd Ffug, anghrist terfynol. Byddant yn y bôn yn addo heddwch trwy ymdrech ddynol, ond bydd yn 
arwain at ddiwedd (Mathew 24:14) a dinistrio (cf. 1 Thesaloniaid 5: 3). 

Oherwydd arwyddion a rhyfeddodau yn gorwedd yn gysylltiedig â hwy (2 Thesaloniaid 2: 9), bydd y rhan 
fwyaf yn y byd yn dewis i gredu celwydd (2 Thesaloniaid 2: 9-12) yn hytrach na'r neges 

efengyl. Oherwydd condemnations amhriodol o'r Deyrnas milflwyddol Dduw gan y Pabyddion, 
Uniongred Ddwyreiniol, Lutherans, ac eraill, bydd llawer yn honni ar gam bod y neges yr efengyl 
milflwyddol o Teyrnas Dduw yw yr efengyl ffug sy'n gysylltiedig ag anghrist. 

Mae Cristnogion Philadelphian ffyddlon (Datguddiad 3: 7-13) yn cyhoeddi efengyl milflwyddol y deyrnas, 
yn ogystal â dweud wrth y byd beth fydd rhai arweinwyr bydol (gan gynnwys y Beast a'r Proffwyd Ffug) 
fod hyd at. 

Byddant yn cefnogi dweud wrth y byd y neges y mae'r Beast, Brenin y pŵer y Gogledd, ynghyd â'r 
Proffwyd Ffug, anghrist terfynol, bydd yn y pen draw yn dinistrio (ynghyd â rhai o'u cynghreiriaid) yr 
Unol Daleithiau a'r Eingl-cenhedloedd y Deyrnas Unedig , Canada, Awstralia, a Seland Newydd (Daniel 
11:39) ac y byddant yn fuan wedi hynny ddinistrio Arabeg / conffederasiwn Islamaidd (Daniel 11: 40-43), 
swyddogaeth fel offerynnau o'r cythreuliaid (Datguddiad 16: 13-14), a bydd yn y pen draw yn ymladd 

Iesu Grist ar ei ddychwelyd (Datguddiad 16:14; 19: 19-20). Mae'r Philadelphians ffyddlon (Datguddiad 3: 

7-13) a fydd yn cyhoeddi y bydd y deyrnas milflwyddol yn dod yn fuan. Byddai hyn yn debygol o greu 
llawer o sylw yn y wasg ac yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni Mathew 24:14. 



Yr 'efengyl ffug' cyhoeddi arweinwyr y byd (yn debygol rhyw fath 'newydd' o dop arweinydd Ewrop 
ynghyd â pontiff beryglu a fydd yn hawlio rhyw fath o Babyddiaeth) a fydd nid fel 'na-ni fyddant am i'r 
byd i ddysgu beth sydd wir byddant wneud (ac efallai na hyd yn oed yn credu eu hunain ar y cyntaf, cf. 

Eseia 10: 5-7). Byddant a / neu eu cefnogwyr hefyd yn debygol ar gam yn addysgu y bydd y 

Philadelphians ffyddlon yn cael eu harddel athrawiaeth (milenariaeth) o anghrist ddod. Beth bynnag 
condemnations y maent a / neu eu dilynwyr wneud tuag at y ffyddloniaid Philadelphian 

ac Eglwys Parhaus Dduw fydd yn sbarduno erledigaeth (Daniel 11: 29-35; Datguddiad 12: 13-15). Bydd 
hyn hefyd yn arwain at ddiwedd-gychwyn y gorthrymder Fawr (Mathew 24:21; Daniel 11:39, cf. Mathew 
24: 14-15; Daniel 11:31) yn ogystal â cyfnod o ddiogelwch ar gyfer yr Philadelphia ffyddlon Cristnogion 
(Datguddiad 03:10; 12: 14-16). 

Bydd y Beast a Proffwyd Ffug yn ceisio grym, blacmel economaidd, arwyddion, rhyfeddodau gau, 
llofruddiaeth, a phwysau eraill (Datguddiad 13: 10-17; 16: 14; Daniel 7:25; 2 Thesaloniaid 2: 9-10) i gael 

rheolaeth . Bydd Cristnogion yn gofyn: 
10 "Pa mor hir, O Arglwydd, sanctaidd a gwir, hyd nes y byddwch yn barnu ac yn dial ein gwaed 

ar y rhai sy'n trigo ar y ddaear?" (Datguddiad 06:10) 
Drwy gydol yr oesoedd, pobl Dduw wedi meddwl tybed, "Am ba hyd y bydd yn nes dychwelyd Iesu?" 

Er nad ydym yn gwybod y dydd neu'r awr, rydym yn disgwyl Iesu i ddychwelyd (a sefydlodd Deyrnas 
milflwyddol Dduw) yn yr unfed ganrif 21 ain yn seiliedig ar nifer o ysgrythurau (ee Mathew 24: 4-34; Salm 
90: 4; Hosea 6: 2; Luc 21: 7-36; Hebreaid 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Pedr 3: 3-8; 1 Thesaloniaid 5: 4), mae rhai 
rhannau yr ydym yn awr yn gweld yn cael eu cyflawni. 
Os nad yw Iesu yn ymyrryd, bydd y byd wedi annihilated holl fywyd: 

21 Am yna bydd gorthrymder mawr, y fath ni fu ers cychwyn y byd hyd nes yr amser hwn, na, 

nac y bydd yn wastad 22 Ac oni bai fod y dyddiau hynny wedi eu byrhau, ni fyddai unrhyw cnawd 

yn cael eu cadw.; ond er mwyn yr etholedigion Bydd y dyddiau hynny yn cael eu 

byrhau. (Mathew 24: 21-22) 
29 Yn syth ar ôl y gorthrymder y dyddiau hynny, bydd yr haul yn dywyll, ac ni fydd y lleuad yn 

rhoi ei goleuni; bydd y sêr ddisgyn o'r nef, a bydd y pwerau y nefoedd a ysgydwir. 30 Yna bydd y 

arwydd Mab y Dyn yn ymddangos yn y nefoedd, ac yna bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru, a 
gwelant Fab y Dyn yn dod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr. 31 a bydd ef yn anfon ei 
angylion a mawr sain utgorn, a byddant yn cynnull ei etholedigion o'r pedwar gwynt, o un eithaf 

i'r nefoedd hyd at y llall. (Mathew 24: 29-31) 
Mae Teyrnas Dduw yw hyn y mae angen y byd. 

Llysgenhadon ar gyfer y Deyrnas 
Beth yw eich rôl yn y Deyrnas? 
Ar hyn o bryd, os ydych yn Gristion go iawn, byddwch yn mynd i fod yn llysgennad ar ei gyfer. Sylwi ar yr 

hyn a ysgrifennodd yr Apostol Paul: 
20 Yn awr, yna, rydym yn llysgenhadon dros Grist, fel pe bai Duw yn pledio'n trwom ni: yr ydym 

yn erfyn i chi ar ran Crist, cymoder Dduw. (2 Corinthiaid 5:20) 
14 Sefwch Felly, ar ôl ymwregysu eich canol gyda gwir, ar ôl ei roi ar y ddwyfronneg 

cyfiawnder, 15 ac wedi pedoli eich traed â pharatoi efengyl tangnefedd; 16 uchod i gyd, gan 



gymryd y darian ffydd, byddwch yn gallu i â nhw diffodd holl bicellau tanllyd yr un drwg 17 ac yn 
cymryd y helm iachawdwriaeth a chleddyf yr Ysbryd, sef gair Duw,. 18 gweddïo bob amser gyda 
phob weddi ac ymbil yn yr Ysbryd, gan fod yn effro i'r perwyl hwn gyda pob dyfalbarhad ac ymbil 
ar gyfer yr holl saints- 19 ac i mi, y gellir ymadrodd yn cael ei roi i mi, er mwyn imi agor fy ngenau 

boldly rhoi gwybod dirgelwch yr efengyl, 20 yr wyf yn llysgennad mewn cadwynau; hynny ynddo 

efallai fy mod yn siarad boldly, fel y dylwn i siarad. (Effesiaid 6: 14-20) 
Beth yw llysgennad Mae gan Merriam-Webster y diffiniad canlynol?: 

1: mae llysgennad swyddogol; yn enwedig: asiant diplomyddol o'r rheng uchaf achredu i 
lywodraeth tramor neu sofran fel cynrychiolydd preswylydd o'i hun llywodraeth neu sofran neu 
ei benodi am aseiniad diplomyddol arbennig ac yn aml dros dro 

2 a: cynrychiolydd neu negesydd awdurdodedig 

Os ydych chi'n Gristion go iawn, ydych yn llysgennad swyddogol, dros Grist! Sylwi ar yr hyn a 

ysgrifennodd yr Apostol Pedr: 
9 Ond rydych yn genhedlaeth a ddewiswyd, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, ei 

bobl arbennig ei hun, y gallech gyhoeddi clodydd Fo oedd yn galw i chi allan o dywyllwch i'w 
ryfeddol oleuni; 10 a fu unwaith nad yw pobl ond yn awr pobl Dduw, nid oedd wedi cael 

trugaredd, ond yr awron a gawsoch drugaredd. (1 Pedr 2: 9-10) 
Fel Cristnogion, rydym yn mynd i fod yn rhan o genedl sanctaidd. 
Pa genedl yn awr yn sanctaidd? 
Wel, yn sicr nid yw'r un o'r teyrnasoedd y byd hwn-ond maent yn y pen draw bydd yn rhan o deyrnas 

Crist (Datguddiad 11:15). Mae'n cenedl Duw, Ei deyrnas sydd yn sanctaidd. 
Fel llysgenhadon, nid ydym fel arfer yn cymryd rhan yng ngwleidyddiaeth uniongyrchol y cenhedloedd y 

byd hwn. Ond rydym yn byw ffordd Duw o fyw nawr. Drwy wneud hynny, rydym yn dysgu yn well pam 

ffyrdd Duw yn cael eu gorau, fel bod yn ei deyrnas gallwn fod brenhinoedd ac offeiriaid a theyrnasu gyda 
Christ ar y ddaear: 

5 I'r hwn sydd yn ein caru ni a'n golchi oddi wrth ein pechodau yn ei hun 
gwaed, 6 ac wedi gwneud i ni brenhinoedd ac offeiriaid at ei Duw a'n Tad, iddo fod yn bo'r 

gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. (Datguddiad 1: 5-6) 
10 Ac wedi gwneud i ni brenhinoedd ac offeiriaid i'n Duw; A byddwn yn teyrnasu ar y 

ddaear. (Datguddiad 05:10) 
Un agwedd ar hynny yn y dyfodol yn addysgu rhai sy'n marwol yna i gerdded mewn ffyrdd Duw: 

19 Ar gyfer y bobl fydd yn trigo yn Seion yn Jerwsalem; Byddwch yn wylo mwyach. Bydd yn rasol 

iawn i chi ar sain dy gri; Pan Mae'n clywed ei fod, Bydd yn ateb chi. 20 Ac er i'r Arglwydd yn rhoi 
bara adfyd a dŵr cystudd, chi eto, ni fydd eich athrawon yn cael eu symud i mewn i gornel 
anymore, Ond bydd eich llygaid yn gweld eich athrawon. 21 Eich clustiau Rhaid gwrando air tu ôl i 
chi, gan ddweud, "Dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi," Pryd bynnag y byddwch yn troi at y llaw dde 

Neu pryd bynnag y byddwch yn troi i'r chwith. (Eseia 30: 19-21) 
Er bod hynny'n proffwydoliaeth gyfer y deyrnas milflwyddol, yn yr oes hon Cristnogion angen paratoi i 
addysgu: 



12 ... erbyn hyn dylech fod yn athrawon (Hebreaid 05:12) 
15 Eithr sancteiddiwch yr Arglwydd Dduw yn eich calonnau: a byddwch yn barod bob amser i roi 

ateb i bob un a ofynno i chwi reswm am y gobaith sydd ynoch gyda addfwynder ac ofn (1 Pedr 
3:15, KJV) i chi. 

Mae'r Beibl yn dangos bod llawer o Gristnogion yn fwy ffyddlon, bydd, yn union cyn cychwyn y cystudd 
mawr, cyfarwyddo llawer: 

33 A'r rhai o'r bobl sy'n deall Rhaid cyfarwyddo llawer (Daniel 11:33) 
Felly, dysgu, tyfu mewn gras a gwybodaeth (2 Pedr 3:18), yn rhywbeth y dylem fod yn ei wneud yn 

awr. Mae rhan o'ch rôl yn y Deyrnas Dduw yw bod yn gallu addysgu. Ac ar gyfer y rhai mwy ffyddlon, 

Philadelphian (Datguddiad 3: 7-13), Cristnogion, mae hyn hefyd yn cynnwys cefnogi y tyst efengyl pwysig 
cyn cychwyn y deyrnas milflwyddol (cymharer Mathew 24:14). 
Ar ôl y teyrnas Dduw yn cael ei sefydlu, bydd pobl Dduw yn cael ei ddefnyddio i helpu i adfer blaned 
difrodi: 

12 Y rhai o blith Shall chi adeiladu yr hen leoedd gwastraff;  
Byddwch yn codi i fyny sylfeini nifer o genedlaethau; A bydd eich galw i'r Atgyweiriwr y Breach, 

The Adferwr Strydoedd i drigo yn. (Eseia 58:12) 

Felly, bydd pobl Dduw oedd yn byw ffordd Duw yn yr oes hon yn ei gwneud yn haws i bobl drigo mewn 

dinasoedd (ac mewn mannau eraill) yn ystod y cyfnod hwn o adfer. Bydd y byd yn wirioneddol yn lle 

gwell. Dylem fod yn llysgenhadon dros Grist yn awr, fel y gallwn hefyd yn gwasanaethu yn Ei Deyrnas. 

Mae'r Neges True Efengyl yn trawsnewidiol 

Dywedodd Iesu, "Os ydych yn aros yn fy gair, rydych yn fy ddisgyblion yn wir 32 A bydd eich bod yn 
gwybod y gwirionedd, a bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau." (Ioan 8: 31-32). Mae gwybod y gwir am 
efengyl y .! teyrnas Dduw yn ein rhyddhau rhag cael ei ddal yn y gobeithion ffug y byd hwn Gallwn eofn 
gefnogi cynllun sy'n gweithio-Duw cynllun Satan wedi twyllo y byd i gyd (Datguddiad 12: 9) a theyrnas 
Dduw yw'r ateb cywir. Mae angen i ni sefyll o blaid ac yn eiriolwr y gwirionedd (Ioan cymharer 18:37). 

Mae'r neges efengyl yn fwy na tua iachawdwriaeth personol. Dylai newyddion da am deyrnas Dduw yn 
trawsnewid un yn yr oes hon: 

2 A pheidiwch yn unffurf i'r byd hwn, ond yn cael ei thrawsnewid gan 

y adnewyddu eich meddwl, er mwyn i chi brofi pa yw bod ewyllys da a derbyniol a pherffaith 

Duw. (Rhufeiniaid 12: 2) 

Cristnogion Gwir yn cael eu trawsnewid i wasanaethu Duw ac eraill: 

22 Bondservants, ufuddhewch ym mhob peth i'ch meistri yn ôl y cnawd, nid â eyeservice, fel 

dynion-pleasers, ond mewn didwylledd calon, gan ofni Duw. 23 A beth bynnag a wnewch, 
gwnewch o'r galon, megis i'r Arglwydd, ac nid i ddynion, 24 gan wybod bod oddi wrth yr 

Arglwydd y byddwch yn derbyn y wobr o etifeddiaeth; ar eich cyfer chi gwasanaethu'r Arglwydd 

Grist. (Colosiaid 3: 22-24) 

28 Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas ddi ellir ei ysgwyd, gadewch i ni gael gras, a ddefnyddiwn 

i wasanaethu Duw yn dderbyniol gyda pharch ac ofn duwiol. (Hebreaid 00:28) 



Gwir Gristnogion byw yn wahanol oddi wrth y byd. Rydym yn derbyn safonau Duw uwchben y byd ar 

gyfer yr hyn sy'n iawn ac yn anghywir. Mae'r unig yn byw trwy ffydd (Hebreaid 10:38), gan ei fod yn 

ffydd i fyw ffordd Duw yn yr oes hon. Cristnogion yn cael eu hystyried mor wahanol oddi wrth y byd y 
maent yn byw ynddi, fod eu dull o fyw ei gyfeirio ato fel "y Ffordd" yn y Testament Newydd (Actau 9: 2; 

19: 9; 24: 14,22). Mae'r byd yn byw yn hunanol, dan Sway Satan, yn yr hyn wedi cael ei alw "ffordd Cain" 
(Jude 11). 

Yr Efengyl Teyrnas Dduw yn neges o cyfiawnder, llawenydd, a heddwch (Rhufeiniaid 14:17). Mae'r gair 
broffwydol, deall yn iawn, yn gysur (cf. 1 Corinthiaid 14: 3; 1 Thesaloniaid 4:18), yn enwedig wrth i ni 

wylio'r crymbl byd (cf. Luc 21: 8-36). Y ffordd Gristnogol o fyw wir yn arwain at digonedd ysbrydol a 

bendithion corfforol (Marc 10: 29-30). Mae hyn yn rhan o'r rheswm pam y rhai sy'n byw i ddeall bod 

angen i'r byd teyrnas Dduw. Cristnogion yn llysgenhadon o Deyrnas Dduw. 

Cristnogion yn rhoi ein gobaith yn y ysbrydol, nid yw'r corfforol, er ein bod yn byw mewn byd ffisegol 

(Rhufeiniaid 8: 5-8). Mae gennym y "gobaith yr efengyl" (Colosiaid 1:23). Mae hyn yn rhywbeth y 
Cristnogion cynnar yn deall nad yw llawer sy'n proffesu Iesu heddiw yn wirioneddol deall. 

6. eglwysi Groeg-Rufeinig addysgu'r Deyrnas yn bwysig, ond ... 
Mae'r eglwysi Groeg-Rufeinig yn credu eu bod yn addysgu agweddau ar y Deyrnas Dduw, ond yn cael 

trafferth wirioneddol ddeall yr hyn y mae mewn gwirionedd yn Er enghraifft, mae'r Gwyddoniadur 

Catholig yn dysgu hyn am y deyrnas.: 
Crist ... Ar bob cam yn ei ddysgeidiaeth dyfodiad deyrnas hon, ei agweddau amrywiol, ei ystyr yn 
fanwl gywir, y ffordd y mae i'w cyrraedd, yn ffurfio y Staple Ei disgyrsiau, gymaint felly fel bod 
Enw ei disgwrs yw "yr efengyl y deyrnas "... maent yn dechrau siarad yr Eglwys fel" deyrnas 

Dduw "; cf. Col, I, 13; Rwy'n Thess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9.; v, 10, ac ati ... mae'n golygu yr Eglwys fel 

sefydliad hwnnw Divine ... (Pab H. Teyrnas Dduw. Y Gwyddoniadur Catholig, Cyfrol VIII. 1910). 
Er bod yr uchod yn tynnu sylw at "Col., I, 13; Rwy'n Thess, ii, 12.; Apoc, I, 6, 9.; v, 10, "os byddwch yn 

edrych i fyny, byddwch yn canfod nad yw un o'r penillion rhai yn dweud unrhyw beth am yr 

Eglwys oedd teyrnas Dduw. Maent yn addysgu Bydd credinwyr yn rhan o Deyrnas Dduw neu ei bod yn 

deyrnas Iesu. Mae'r Beibl yn rhybuddio y byddai llawer yn newid yr efengyl neu droi i un arall, yn un 

gelwyddog (Galatiaid 1: 6-9). Yn anffodus, mae gwahanol rai wedi gwneud hynny. 
Dysgodd Iesu, "Myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid oes unrhyw un yn dod at y Tad ond trwof 

Fi "(Ioan 14: 6). Addysgir Pedr, "Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, am nad oes enw arall dan y nef 

roi i'r ddynolryw erbyn pryd y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig" (Actau 4:12). Dywedodd Peter Iddewon 
rhaid i bob gael y ffydd i edifarhau ac yn derbyn Iesu i gael eu hachub (Act 02:38). 
Mewn cyferbyniad â hyn, Pope Francis wedi dysgu bod anffyddwyr, heb Iesu, gellir ei arbed gan y gwaith 

da! Roedd hefyd yn dysgu y gall Iddewon yn cael eu cadw heb dderbyn Iesu! Yn ogystal, ef a rhai Greco-

Rhufeiniaid hefyd yn ymddangos i ystyried bod fersiwn nad yw'n Beiblaidd o 'Mary' yn allweddol i'r 

efengyl yn ogystal fel allwedd i undod eciwmenaidd a rhyng-ffydd. Yn anffodus, nid ydynt ac eraill yn 

deall pwysigrwydd Iesu A'R wir Efengyl Teyrnas Dduw. Mae llawer yn hyrwyddo efengylau ffug. 
Mae llawer yn dymuno cerdded wrth eu gweld ac mae ganddynt ffydd yn y byd. Y Testament Newydd yn 

dysgu bod Cristnogion yn edrych uchod: 



2 Gosodwch eich meddwl ar bethau uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. (Colosiaid 3: 2) 
7 Canys ni cerdded trwy ffydd, nid wrth eu gweld. (2 Corinthiaid 5: 7) 

Eto i gyd, Pope Pius XI bôn dysgu i gerdded drwy ei olwg ei eglwys: 
... yr Eglwys Gatholig ... yw teyrnas Crist ar y ddaear. (Encyclical Pius yn Quas Primas fel dyfynnir 

yn Kramer P. y Diafol Brwydr Terfynol. Cyhoeddiadau Cwnsler Da, 2002, t. 73). 
Mae'r ceisiadau gwefan CatholicBible101, "Teyrnas Dduw ei sefydlu ar y ddaear trwy Iesu Grist yn y 
flwyddyn 33 OC, ar ffurf Ei Eglwys, dan arweiniad Peter ... yr Eglwys Gatholig." Ond nid y Deyrnas 
milflwyddol Dduw eto yma nid yw ychwaith yn Eglwys Rufain, ond bydd yn cael ei ar y ddaear. 
Eglwys Rufain yn dysgu mor gryf yn erbyn fuan-yn dod Kingdom daearol milflwyddol Duw fod hyn yn y 

bôn yr unig "athrawiaeth Anghrist" a restrir yn y Catecism swyddogol yr Eglwys Gatholig: 
676 dwyll y anghrist eisoes yn dechrau cymryd siâp yn y byd bob tro y mae'r cais yn cael ei 

wneud i sylweddoli o fewn hanes y gobaith Meseianaidd y gellir ond eu gwireddu y tu hwnt i 

hanes drwy'r dyfarniad eschatological. Mae'r Eglwys wedi gwrthod ffurfiau a addaswyd yn hyd 

yn oed o ffugio hon am y deyrnas i ddod o dan yr enw milenariaeth ... (Catecism yr Eglwys 
Gatholig. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, t. 194) 

Yn anffodus, bydd y rhai sydd yn cytuno â hynny yn cael problemau mawr gyda'r ddatgan yr Efengyl 

Teyrnas Dduw yn y diwedd. Bydd rhai yn cymryd camau yn erbyn y rhai ofnadwy cyhoeddi ei (Daniel 

7:25; 11: 30-36). 
Ond, efallai y byddwch yn meddwl, nid yw pob fydd yn proffesu Iesu fel Arglwydd a fo yn y deyrnas? Na, 

ni fyddant yn. Sylwi ar yr hyn a ddywedodd Iesu: 
21 "Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' fynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y 

sawl sy'n gwneud y bydd ewyllys fy Nhad yn y nefoedd. 22 Mae llawer yn dweud i fi yn y dydd 
hwnnw, 'Arglwydd, Arglwydd, nid ydym yn proffwydo yn dy enw, yn bwrw allan gythreuliaid yn 
dy enw di, ac wedi gwneud llawer o ryfeddodau yn Eich enw '23 ac yna bydd yr wyf yn datgan 

wrthynt, "Dwi byth yn gwybod i chi;?! gwyro oddi Me, chi sy'n ymarfer anhrefn' (Mathew 7: 21-

23) 
Nododd y Apostol Paul y "dirgelwch anghyfraith" yn "eisoes yn y gwaith" (2 Thesaloniaid 2: 7) yn ei 

amser. Mae'r anghyfraith hefyd yn gysylltiedig â rhywbeth y mae'r Beibl yn rhybuddio yn erbyn yn yr 

amseroedd diwedd sy'n cael ei enw "Mystery, Babilon Fawr" (Datguddiad 17: 3-5). 
Mae'r "dirgelwch anghyfraith" yn perthyn i Gristnogion proffesu sy'n credu nad oes angen iddynt gadw 
cyfraith gorchymyn Deg Duw, ac ati a / neu mae cymaint o eithriadau dderbyniol ganddo a / neu mae 
yna ffurfiau derbyniol o penance i dorri Duw gyfraith, felly tra eu bod yn meddwl bod ganddynt rhyw 
fath o gyfraith Duw, nid ydynt yn cael eu cadw ffurf o Gristnogaeth y byddai Iesu neu ei apostolion yn 
cydnabod eu bod cyfreithlon. 
Mae'r Greco-Rhufeiniaid yn debyg y Phariseaid oedd yn sathru orchmynion Duw, ond honnodd eu 

traddodiadau gwneud hyn yn dderbyniol-Iesu'n denounced bod y dull (Mathew 15: 3-9)! Eseia hefyd yn 

rhybuddio bod pobl yn honni eu bod byddai gwrthryfela Duw yn erbyn ei gyfraith (Eseia 30: 9). Mae'r 
gwrthryfel Lawless yn rhywbeth yr ydym, yn anffodus, yn gweld hyn hyd heddiw. 
Ymddengys "dirgel" Un arall yw bod Eglwys Rufain yn ymddangos i gredu y bydd ei agendâu 
eciwmenaidd a rhyng-ffydd militaristic arwain at heddwch a fersiwn di-beiblaidd o Deyrnas Dduw ar y 

ddaear. Ysgrythur yn rhybuddio yn erbyn undod eciwmenaidd i ddod y mae'n dysgu ewyllys, am rai 



blynyddoedd, yn llwyddiannus (noder: mae'r Beibl Jerwsalem Newydd, cyfieithiad Catholig-gymeradwyo, 
yn cael ei ddangos): 

4 Maent prostrated eu hunain o flaen y ddraig gan ei fod wedi cael y bwystfil ei awdurdod; ac 

maent yn prostrated eu hunain o flaen y bwystfil, gan ddweud, 'Pwy all gymharu â'r 
bwystfil?Pwy sy'n gallu ymladd yn ei erbyn '5 y bwystfil yn caniatáu i geg ei bostiau a cableddau a 
bod yn weithredol am bedwar deg dau mis;? 6 ac mae'n mouthed ei cabledd yn erbyn Duw, yn 
erbyn ei enw, ei Pabell nefol a phawb sy'n cael eu gwarchod . yno 7 Fe'i cael gwneud rhyfel yn 
erbyn y saint a'u gorchfygu, ac o ystyried pŵer dros bob hil, pobl, iaith a chenedl; bydd 8 a holl 
bobl y byd addoli, hynny yw, nid pawb y mae ei enw wedi ei ysgrifennu i lawr ers y seiliad y byd 
yn llyfr yr Oen aberthol bywyd 9 Gadewch i unrhyw un sy'n gallu clywed, gwrando:. 10 y rhai ar 

gyfer caethiwed i gaethiwed; rhai ar gyfer marwolaeth gan y cleddyf i farwolaeth gan y 

cleddyf. Dyma pam mae'n rhaid i'r saint gael dyfalbarhad a ffydd. (Datguddiad 13: 4-10, NJB) 
Mae'r Beibl yn rhybuddio yn erbyn Babilon undod amser pen: 

Daeth 1 Mae un o'r saith angel yr oedd y saith ffiol i siarad â mi, a dweud, "Tyrd yma a byddaf yn 

dangos i chi y gosb y butain fawr sy'n dyfroedd wrth ymyl doreithiog orseddu, 2 gyda phwy holl 
frenhinoedd y ddaear wedi buteiniaid eu hunain, ac sydd wedi gwneud yr holl boblogaeth y byd 
meddwi gyda'r gwin ei godineb. '3 Cymerodd fi mewn ysbryd i'r anialwch, ac yno gwelais wraig 
marchogaeth bwystfil ysgarlad a oedd wedi saith ben a deg corn ac roedd teitlau gableddus a 
ysgrifennwyd i gyd drosto 4 y wraig yn gwisgo mewn porffor ac ysgarlad ac glittered gyda aur a 
thlysau a pherlau, a hi oedd yn cynnal winecup aur llenwi â y budreddi ffieiddiaf ei 

puteindra;. 5 ar ei thalcen ei ysgrifennu yn enw, enw cryptig: '. Babilon Fawr, mam holl 

puteiniaid a'r holl arferion brwnt ar y ddaear' 6 gwelais ei bod yn feddw, yn feddw â gwaed y 

saint, a gwaed y merthyron Iesu; a phan welais hi, yr wyf yn gwbl ddirgelwch.(Datguddiad 17: 1-

6, NJB) 
9 'Mae hyn yn galw am craffter. Mae'r saith ben, saith bryniau, y mae'r wraig yn 

eistedd. . . 18 Mae'r wraig a welsoch yn y ddinas fawr sydd â'r awdurdod dros holl benaethiaid ar 

y ddaear. ' (Datguddiad 17: 9,18, NJB) 
1 Ar ôl hyn, gwelais angel arall yn disgyn o'r nef, gydag awdurdod mawr a roddwyd iddo; y 

ddaear yn disgleirio gan ei ogoniant. 2 Ar frig ei lais gwaeddodd, 'Babilon wedi syrthio, Babilon 

Fawr wedi gostwng, ac wedi dod yn gynefin cythreuliaid a llety ar gyfer pob ysbryd aflan ac yn 

frwnt, aderyn ffiaidd. 3 All y cenhedloedd wedi yfed ddofn o win ei phuteindra; pob brenin ar y 

ddaear wedi buteiniaid ei hun gyda hi, a phob masnachwr tyfu gyfoethog trwy ei 

debauchery '4 llais arall yn siarad o'r nefoedd.; Clywais ei fod yn dweud, 'Dewch allan, fy mhobl, 

i ffwrdd oddi wrth ei, fel na fyddwch yn ei rannu yn ei droseddau a chael yr un plâu 

i ddwyn. 5 Mae ei bechodau wedi cyrraedd hyd at yr awyr, ac mae gan Dduw ei droseddau 

mewn golwg : thrin hi wrth iddi wedi trin pobl eraill 6 rhaid iddi gael ei dalu dwbl y swm a hi 

exacted.. Mae hi'n cael paned ddwbl cryf o'i gymysgedd ei hun. 7 Pob un o'i rhodres a orgies yn 

cael ei gyfateb gan artaith neu boen. Yr wyf orseddu fel brenhines, hi'n meddwl; Nid wyf yn 
weddw ac ni fydd byth yn gwybod profedigaeth 8 Am hynny, mewn un diwrnod, bydd y plâu yn 

disgyn ar ei:. Clefydau a galar a newyn. Bydd yn llosgi i'r llawr. Yr Arglwydd Dduw sydd wedi 

condemnio hi yn nerthol. '9' Bydd yna galaru ac yn wylo am ei gan frenhinoedd y ddaear sydd 

wedi buteiniaid eu hunain gyda hi a gynhaliwyd orgies gyda hi. Maent yn gweld y mwg wrth iddi 

llosgi, (Datguddiad 18: 1-9, NJB) 



Yn Sechareia, y Beibl yn rhybuddio yn erbyn Babilon ddod ac yn dangos na fydd undod priodol yn 
digwydd tan ar ôl yr Iesu yn dychwelyd: 

10 Cadwch lygad allan! Edrych allan! Ffowch o dir y gogledd - ARGLWYDD declares- oherwydd yr 

wyf wedi i chi gwasgaru i'r pedwar gwynt y nefoedd - Yahweh yn datgan 11 Edrychwch 

allan.! Gwnewch eich dianc, Seion, yn awr yn byw gyda merch Babilon! 
12 Ar gyfer Yahweh Sabaoth dweud y bydd hyn, gan fod y Gogoniant a gomisiynwyd i mi, am y 

cenhedloedd a ysbeilio chi, 'Pwy bynnag cyffwrdd i chi cyffwrdd â channwyll fy llygad. 13Nawr 
edrychwch, byddaf yn chwifio fy llaw drostynt a byddant yn cael eu ysbeilio gan y rhai y maent 

wedi enslaved. ' Yna byddwch yn gwybod bod yr ARGLWYDD Sabaoth wedi fy anfon i!14 Sing, 

llawenhewch, ferch Seion, am awr yr wyf yn dod i fyw yn eich plith -Yahweh datgan! 15 Ac ar y 

dydd hwnnw cenhedloedd lawer yn cael eu trosi i ARGLWYDD. Do, byddant yn dod yn ei bobl, ac 

y byddant yn byw yn eich plith chwi. Yna byddwch yn gwybod bod yr ARGLWYDD Sabaoth wedi 

fy anfon atoch! Bydd 16 ARGLWYDD gymryd meddiant Jwda, ei ran yn y Tir Sanctaidd, ac unwaith 

eto yn gwneud Jerwsalem ei ddewis. (Sechareia 2: 10-16, NJB; yn nodi yn y fersiynau KJV / NKJV 

yr adnodau yn cael eu rhestru fel Sechareia 2: 6-12) 
Mae'r symudiadau eciwmenaidd a rhyng-ffydd fod y Cenhedloedd Unedig, Fatican, mae llawer o 
Brotestaniaid, ac Uniongred Ddwyreiniol arweinwyr yn hyrwyddo eu condemnio glir gan y Beibl ac ni 

ddylid ei annog. Rhybuddiodd Iesu o rai honni i ddilyn Ef a fyddai "dwyllo llawer" (Mathew 24: 4-5). Mae 

llawer o eciwmeniaeth yn gysylltiedig â'r "marchog gwyn" y Datguddiad 6: 1-2 (NAD ydynt yn Iesu) ac y 
butain Datguddiad 17. 
Fel Sechareia, yr Apostol Paul a ddysgir hefyd na fyddai gwir undod ffydd yn digwydd tan ar ôl yr Iesu yn 
dychwelyd: 

13 nes ein bod i gyd yn cyrraedd undod mewn ffydd a gwybodaeth Mab Duw ac yn ffurfio y Dyn 

berffaith, yn gwbl aeddfed gyda chyflawnder Grist ei hun. (Effesiaid 4:13, NJB) 
Y rhai sy'n credu yn dod undod hwn cyn Iesu dychwelyd mewn camgymeriad. A dweud y gwir, pan Iesu 

yn dychwelyd, bydd yn rhaid iddo i ddinistrio'r undod cenhedloedd fydd yn rali Fo yn erbyn: 
11:15 Yna y seithfed angel yn chwythu ei utgorn, a gellid clywed lleisiau yn gweiddi yn y nef, gan 

alw, 'Y mae teyrnas y byd wedi dod yn deyrnas ein Harglwydd a'i Grist, ac efe a deyrnasa byth ac 
yn dragywydd.' 16 Mae'r henoed pedwar ar hugain, gorseddu ym mhresenoldeb Duw, prostrated 
eu hunain a cyffwrdd y ddaear gyda eu talcennau addoli Duw 17 gyda'r geiriau hyn, 'yr ydym yn 
diolch i ti, Hollalluog Arglwydd Dduw, Efe sydd, ef oedd, i dybio eich nerth mawr a dechrau ar 
eich deyrnasiad. 18 Roedd y cenhedloedd mewn cynnwrf a nawr mae'r amser wedi dod ar gyfer 
eich dial, ac ar gyfer y meirw i gael eu barnu, ac am eich weision y proffwydi, ar gyfer y saint ac 

i'r rhai sy'n ofni dy enw, bach a mawr fel ei gilydd, i gael ei wobrwyo. Mae'r amser wedi dod i 

ddinistrio rhai sy'n dinistrio'r ddaear. ' (Datguddiad 11: 15-18, NJB) 
19: 6 Ac yr wyf yn clywed yr hyn a oedd yn ymddangos i fod lleisiau dorf enfawr, fel swn y môr 

neu'r rhuo mawr y daran, ateb, 'Alelwia! Teyrnasiad yr Arglwydd ein Duw Hollalluog wedi 

dechrau; . . . 19 Yna gwelais y bwystfil, gyda'r holl frenhinoedd y ddaear a'u byddinoedd, wedi 

ymgasglu i ymladd yn erbyn y Rider a'i fyddin. 20 Ond y bwystfil ei gymryd yn garcharor, ynghyd 
â'r proffwyd ffug a oedd wedi gweithio gwyrthiau ar ran y bwystfil yn a thrwy ohonynt wedi 
twyllo y rhai a oedd wedi derbyn brandio â nod y bwystfil a'r rhai a oedd wedi addoli ei 

ddelw. Mae'r ddau yn cael eu hyrddio yn fyw i'r llyn tanllyd o losgi sylffwr. 21 Mae'r holl gweddill 



eu lladd gan y cleddyf yr Rider, a ddaeth allan o'i enau, a holl adar glutted eu hunain gyda'u 

cnawd. . . 20: 4 Yna gwelais orseddau, lle maent yn cymryd eu seddi, ac arnynt ei roi pŵer i roi 

barn. Gwelais yr eneidiau pawb oedd wedi cael eu dienyddio am fod wedi bod yn dyst i Iesu ac 

am fod pregethu air Duw, a'r rhai a wrthododd addoli'r bwystfil neu ei gerflun ac ni fyddai'n 

derbyn y brandmark ar eu talcennau neu ddwylo; daethant i fywyd, ac a deyrnasodd gyda Christ 

am fil o flynyddoedd. (Datguddiad 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 
Sylwch y bydd yn rhaid Iesu i ddinistrio'r fyddinoedd y byd unedig Fo erbyn. Yna bydd ef a'r saint 

teyrnasiad. Dyna pryd y bydd undod priodol y ffydd. 
Yn anffodus, bydd llawer yn gwrando ar weinidogion ffug sy'n ymddangos yn dda, ond nid ydynt, fel yr 
Apostol Paul rybuddio (2 Corinthiaid 11: 14-15). 
Pe byddai mwy wir yn deall y Beibl a'r efengyl y deyrnas Dduw byddai llai o ymladd yn erbyn Iesu. 
7. Pam Teyrnas Dduw? 
Er bod pobl yn hoffi meddwl ein bod mor smart, mae terfynau i'n dealltwriaeth, ac eto Duw 
"nealltwriaeth i yw ddiddiwedd" (Salm 147: 5). 
Dyna pam y bydd yn cymryd ymyriad Duw at atgyweiria y blaned hon. 
Er bod llawer yn credu yn Nuw, mae'r mwyafrif helaeth o bobl yn amharod i fyw mor Mae'n wir yn 

cyfarwyddo. Sylwch ar y canlynol: 
8 Mae wedi dangos i chi, O ddyn, beth sy'n dda; A beth mae'r Arglwydd yn gofyn i chi Ond i 

wneud yn gyfiawn, I garu trugaredd, ac ymostwng i rodio'n ostyngedig gyda eich Duw? (Micha 6: 

8) 
Beidio â cherdded ostyngedig gyda Duw yn rhywbeth ddynolryw wirioneddol wedi bod yn barod i 

wneud. O amser Adda ac Efa (Genesis 3: 1-6), pobl wedi dewis i ddibynnu ar eu hunain a'u 

blaenoriaethau, uwchlaw Duw, er gwaethaf ei orchmynion (Exodus 20: 3-17). 
Llyfr y Diarhebion yn dysgu: 

5 Gobeithia yn yr Arglwydd â'th holl galon, Ac yn pwyso nid ar eich dealltwriaeth eich hun;. 6 Yn 

eich holl ffyrdd cydnebydd Ef, A bydd ef gyfeirio eich llwybrau 7 Peidiwch â bod yn ddoeth yn 

eich llygaid eich hun; Ofn yr Arglwydd a chilio oddi wrth ddrwg. (Diarhebion 3: 5-7) 
Eto i gyd, ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn wirioneddol yn ymddiried yn Nuw â'u holl galon neu aros am 

iddo gyfarwyddo eu camau. Mae llawer yn dweud y byddant yn gwneud beth mae Duw eisiau, ond nid 

ydynt yn gwneud hynny. Ddynoliaeth wedi cael ei dwyllo gan Satan (Datguddiad 12: 9) ac wedi gostwng 

am y chwantau y byd a'r 'balchder bywyd' (1 Ioan 2:16). 
Felly, mae llawer wedi dod o hyd eu traddodiadau crefyddol eu hunain a llywodraethau seciwlar, 

oherwydd eu bod yn meddwl eu bod yn gwybod orau. Fodd bynnag, nid ydynt yn ei wneud (cymharer 
Jeremiah 10:23) ac ni fydd y rhan fwyaf o wir edifeiriol. 
Dyna pam y mae angen ddynoliaeth Deyrnas Dduw (cf. Mathew 24: 21-22). 
Ffyrdd Duw yn iawn 
Y gwir yw bod Duw yn gariad (1 Ioan 4: 8,16) ac NID Duw yn hunanol. Ddeddfau Duw yn dangos cariad 

tuag at Dduw a'n cymydog (Marc 12: 29-31; Iago 2: 8-11). Y ffyrdd o'r byd yn hunanol a diwedd at 
farwolaeth (Rhufeiniaid 8: 6). 



Sylwch fod y Beibl yn dangos Cristnogion go iawn yn arsylwi y gorchmynion: 
1 Pwy bynnag fydd yn credu bod Iesu yn y Meseia yn cael ei eni o Dduw, a phawb sy'n caru Ef 

oedd begot hefyd wrth ei fodd ef sy'n anedig o Ef. 2 Wrth hyn yr ydym yn gwybod ein bod yn 
caru plant Duw, pan fyddwn yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion . 3 Canys hyn yw cariad Duw, 

ein bod yn cadw ei orchmynion. Ac nid ei orchmynion yn feichus. (1 Ioan 5: 1-3) 
Mae pob un o'r Duw "gorchmynion yn gyfiawnder" (Salm 119: 172). Ei ffyrdd yn bur (1 Timotheus 

1:15). Yn anffodus, mae llawer wedi derbyn gwahanol fathau o "anghyfraith" ac nid ydynt yn sylweddoli 

nad oedd Iesu yn dod i ddinistrio y gyfraith neu y proffwydi, ond i'w cyflawni (Mathew 05:17), drwy 

egluro eu hystyr real ac yn eu ehangu tu hwnt i'r hyn mae llawer o meddwl (ee Mathew 5: 21-27). Iesu'n 

dysgu bod "pwy bynnag yn ei wneud ac yn eu dysgu, gelwir ef yn fawr yn nheyrnas nefoedd" (Mathew 
05:19) (y termau 'Teyrnas Dduw' a 'teyrnas nefoedd' yn ymgyfnewidiol). 
Mae'r Beibl yn dysgu bod ffydd heb weithredoedd yn farw (Iago 2:17). Mae llawer o hawliad i ddilyn 

Iesu, ond ni fydd yn credu o ddifrif ei ddysgeidiaeth (Mathew 7: 21-23) ac ni fydd yn dynwared ef fel y 

dylent (cf. 1 Corinthiaid 11: 1). "Mae pechod yn drosedd o'r gyfraith" (1 Ioan 3: 4, KJV) a'r holl wedi 

pechu (Rhufeiniaid 3:23). Fodd bynnag, mae'r Beibl yn dangos y bydd drugaredd fuddugoliaeth dros 

dyfarniad (James 2:13) fel y wir mae gan Dduw gynllun ar gyfer yr holl (cf. Luc 3: 6). 
Atebion dynol, ar wahân i ffyrdd Duw, ni fydd yn gweithio. Yn y deyrnas milflwyddol, bydd Iesu yn rheol 
gyda "gwialen haearn" (Datguddiad 19:15), a bydd yn dda ennill y dydd gan y bydd pobl yn byw ffordd 
Duw. HOLL broblemau yn y byd yn bodoli oherwydd bod cymdeithasau y byd hwn yn gwrthod 

ufuddhau i Dduw a'i gyfraith . Nid yw hanes sioe ddynoliaeth yn gallu datrys y problemau cymdeithas: 
6 Canys i fod yn wnelo anian yw marwolaeth, ond i fod yn ysbrydol meddwl yn fywyd a 

heddwch 7 Oherwydd bod y meddwl cnawdol yn elyniaeth yn erbyn Duw.; canys nid yw 

ddarostyngedig i gyfraith Duw, nac yn wir yn gallu bod. 8 Am hynny, y rhai sydd yn y cnawd ni all 

plesio Duw. (Rhufeiniaid 8: 6-8) 
Cristnogion yn mynd i ganolbwyntio ar y ysbrydol, ac yn cael eu caniatáu Ysbryd Duw i wneud hynny yn 
yr oes hon (Rhufeiniaid 8: 9), er gwaethaf ein gwendidau personol: 

26 I chi weld eich galw, frodyr, nad yw ddoeth llawer yn ôl y cnawd, nid yw llawer nerthol, nid yw 

llawer o fonheddig, yn cael eu galw. 27 Ond mae Duw wedi dewis y pethau ffôl y byd i cywilydd y 
doeth, a Duw wedi dewis y pethau gwan y byd i cywilydd y pethau sydd yn nerthol; 28 a'r sylfaen 
bethau'r byd a'r pethau sydd yn dirmygedig Duw wedi ei ddewis, a'r pethau nid ydynt, i ddwyn i 
ddim byd y pethau sy'n , 29 nad oes unrhyw cnawd ymffrostio yn ei bresenoldeb. 30 Ond wrth ef 
ydych yng Nghrist Iesu, a ddaeth i ni ddoethineb oddi wrth Dduw-a chyfiawnder a sancteiddhad 
a redemption- 31 hynny, fel y mae'n ysgrifenedig, "yr hwn sydd ogoniannau, gadewch ymffrostied 

yn yr Arglwydd. " (1 Corinthiaid 1: 26-31) 
Cristnogion i ogoniant yn gynllun Duw! Rydym yn cerdded trwy ffydd yn awr (2 Corinthiaid 5: 7), yn 

edrych uchod (Colosiaid 3: 2) mewn ffydd (Hebreaid 11: 6). Byddwn yn ddedwydd ar gyfer cadw 

gorchmynion Duw (Datguddiad 22:14). 
Mae'r Beibl yn dweud y bydd Cristnogion yn rheol gyda Iesu, ond a ydych yn sylweddoli bod yn golygu y 

bydd Cristnogion go iawn mewn gwirionedd yn rheol dros ddinasoedd? Dysgodd Iesu: 
Aeth 12 "A uchelwr penodol i wlad bell i dderbyn ar gyfer ei hun yn deyrnas ac i 

ddychwelyd. 13 Felly galwodd ddeg o'i weision, a gyflwynir iddyn nhw ddeg Minas, a dweud 



wrthynt," A yw busnes nes i mi ddod. "14 Ond ei dinasyddion a'i casasant ef, ac anfon dirprwyaeth 
ar ei ôl ef, gan ddweud, "ni fyddwn yn cael y dyn hwn i teyrnasa arnom ni. ' 
15 "Ac felly y daeth pan ddychwelodd, ar ôl derbyn y deyrnas, ei fod wedyn gorchmynnodd 

weision hyn, yr oedd wedi rhoi'r arian, gael ei alw iddo, y gallai efe yn gwybod sut 
lawer pob dyn wedi ennill trwy fasnachu 16 Yna daeth y cyntaf, gan ddywedyd, 17 Ac efe a 

ddywedodd wrtho, "Da, was da. 'Meistr, eich mina wedi ennill deg Minas.'; oherwydd eich bod 

yn ffyddlon mewn ychydig iawn, rhaid i awdurdod dros ddeg dinas. '18 A'r ail a ddaeth, gan 
ddywedyd,' Meistr, eich mina wedi ennill pum Minas. '19 Yn yr un modd dywedodd wrtho,' Yr 

ydych hefyd fod dros bum dinasoedd. ' (Luc 19: 12-19) 
Fod yn ffyddlon dros y bach sydd gennych nawr. Bydd Cristnogion yn cael cyfle i rheol dros ddinasoedd 

go iawn, mewn deyrnas go iawn. Dywedodd Iesu hefyd, "Mae fy gwobrwyo yw gyda Fi, i'w rhoi i bob un 

yn ôl ei waith" (Datguddiad 22:12). Mae gan Dduw gynllun (Job 14:15) a lle (Ioan 14: 2) ar gyfer y rhai a 

fydd yn wirioneddol yn ymateb iddo (John 6:44; Datguddiad 17:14). Mae Teyrnas Dduw yw go iawn a 

gallwch chi fod yn rhan ohono! 
Ar ddechrau 2016, roedd gan y cylchgrawn Science erthygl dwyn y teitl "Mae pŵer torfeydd" oedd yn 
dangos y gallai deallusrwydd a crowdsourcing artiffisial datrys dynoliaeth sy'n wynebu'r "problemau 

drwg '. Eto i gyd, methodd yr erthygl i ddeall beth ddrygioni oedd, heb sôn am sut i'w datrys. 
Cydweithredu, ar wahân i ddilyn y ffyrdd gwir Dduw, fel tynghedu i fethu yn yr 21 ain ganrif fel yr oedd yn 
ôl ar ôl y llifogydd Great pan dynoliaeth cydweithio i adeiladu'r Tŵr wedi methu Babel (Genesis 11: 1-9). 
Problemau yn y byd, mewn llefydd fel y Dwyrain Canol (er gwaethaf enillion tymhorol disgwyliedig, ee 
Daniel 9: 27a; 1 Thesaloniaid 5: 3), ni fydd yn cael ei datrys gan bobl-mae angen heddwch y Deyrnas 
Dduw (Rhufeiniaid 14: 17). 
Mae'r problemau o derfysgaeth ryngwladol, er gwaethaf yr enillion disgwyliedig, ni fydd yn cael ei datrys 
(cymharer Eseciel 21:12) gan y twyllo yn y Cenhedloedd Unedig (cf. Datguddiad 12: 9) -Rydym angen y 
llawenydd a chysur o Deyrnas Dduw. 
NI fydd y problemau yr amgylchedd yn cael ei datrys trwy gydweithredu rhyngwladol, gan y bydd 
cenhedloedd y byd yn helpu i ddinistrio y ddaear (Datguddiad 11:18), ond byddant yn cael eu datrys 
drwy Teyrnas Dduw. 
Mae'r problemau o anfarwoldeb rhywiol, erthylu, a gwerthu corff dynol 
Ni fydd rhannau yn cael eu datrys drwy UDA, ond gan y Deyrnas Dduw. 
Ni fydd y ddyled enfawr y mae'r UDA, y DU, a llawer o wledydd eraill wedi cael eu datrys drwy broceru 
rhyngwladol, ond yn y pen draw (ar ôl dinistrio pob Habacuc 2: 6-8) gan y Deyrnas Dduw. 
Ni fydd anwybodaeth a cham-addysg yn cael ei datrys gan y Cenhedloedd Unedig-mae angen Teyrnas 

Dduw. Ni fydd ymryson crefyddol yn wirioneddol yn cael ei datrys gan unrhyw mudiad eciwmenaidd-

rhyng-grefyddol cytuno i iachawdwriaeth ar wahân i'r gwir Iesu y Beibl. Mae pechod yn Y BROBLEM yn y 

byd ac ar gyfer hynny, mae angen aberth Iesu a'i dychwelyd yn y Deyrnas Dduw. 
Ni fydd materion Hunger yn cael ei datrys gan organebau a addaswyd yn enetig-sy'n rhoi rhannau o'r 
byd sydd mewn perygl o newyn oherwydd cnwd posibl fethiannau-mae angen Teyrnas Dduw. 
Nid oes gan wyddoniaeth feddygol fodern holl atebion ar gyfer dynol iechyd-mae angen Teyrnas Dduw. 



Mae'r tlodi enfawr mewn rhannau o Affrica, Asia, ac mewn mannau eraill, tra'n elwa am gyfnod o amser 
diwedd 'Babilon' (cf. Datguddiad 18: 1-19), ni fydd yn datrys y broblem o dlodi-mae angen Teyrnas 
Dduw. 
Mae cam milflwyddol Teyrnas Dduw yw teyrnas llythrennol fydd yn cael ei sefydlu ar y ddaear. Bydd yn 
seiliedig ar y deddfau cariadus Duw a Duw cariadus fel arweinydd. Bydd y saint yn teyrnasu gyda Christ 
am fil o flynyddoedd (Datguddiad 05:10; 20: 4-6). Bydd y deyrnas yn cynnwys y rhai sy'n wirioneddol yn 
Eglwys Dduw, ond dim ysgrythur yn datgan bod Teyrnas Dduw mewn gwirionedd yr Eglwys (Babyddol 
neu fel arall). Eglwys Rufain wedi gwrthwynebu addysgu milflwyddol, ac yn ddiweddarach bydd yn fwy 
grymus wrthwynebu neges efengyl y Beibl wrth i ni agosáu at y diwedd. Bydd hyn yn debygol o gael sylw 
yn y cyfryngau o bwys a allai helpu i gyflawni Mathew 24:14. 
Yn ei gyfnod olaf, bydd Teyrnas Dduw yn cynnwys y "New Jerwsalem, yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw" 
(Datguddiad 21: 2) ac ar ei chynnydd, ni fydd unrhyw diwedd. Ni fydd unrhyw mwy anghyfiawnder, dim 
mwy 
tristwch, a dim marwolaeth mwy. 
Pregethu a deall efengyl teyrnas Dduw yn thema bwysig y Beibl. ysgrifenwyr yr Hen Destament a 
addysgir am y peth. Iesu, addysgir Paul, a John am y peth. 
Y bregeth hynaf 'Christian' i oroesi y tu allan i'r Testament Newydd a addysgir am y peth. Arweinwyr 
Cristnogol Cynnar ail ganrif, fel Polycarp a Melito, addysgir am y peth. Rydym yn y BarhausEglwys Dduw 
ei ddysgu heddiw. 
Dwyn i gof bod Teyrnas Dduw yw testun cyntaf bod y Beibl yn dangos pregethu Iesu am. Roedd hefyd yr 
hyn Pregethodd amdano ar ôl yr atgyfodiad-ac mae'n rhywbeth y dylai Cristnogion geisio yn gyntaf. 
Yr efengyl yw nid yn unig am fywyd a marwolaeth Iesu. Mae pwyslais yr efengyl fod Iesu a'i ddilynwyr a 
addysgir oedd y Deyrnas yn dod o Dduw. Mae efengyl y deyrnas yn cynnwys iachawdwriaeth trwy Grist, 
ond mae hefyd yn cynnwys addysgu diwedd llywodraethau dynol (Datguddiad 11: 5). 
Cofiwch, Iesu'n dysgu na fyddai y diwedd yn dod tan ar ôl efengyl y deyrnas yn pregethu i'r byd fel tyst i 
holl genhedloedd (Mathew 24:14). A bod pregethu yn digwydd yn awr. 
Y newyddion da yw bod deyrnas Dduw yw'r ateb i'r problemau sy'n wynebu dynoliaeth . Eto i gyd, nid 
yw'r rhan fwyaf yn awyddus i gefnogi, nac glywed, nac am i gredu y gwir ohono. Teyrnas Dduw yn 
dragwyddol (Mathew 06:13), tra bod "y byd yn mynd heibio i ffwrdd" (1 Corinthiaid 07:31). 
Gyhoeddi'r gwir efengyl teyrnas Dduw yn rhywbeth yr ydym yn y Barhaus Eglwys Dduw o ddifrif 
am. Rydym yn ymdrechu i addysgu pob bethau y mae'r Beibl yn dysgu (Mathew 28: 19-20), gan gynnwys 
y Deyrnas Duw (Mathew 24:14). Er ein bod yn aros am y deyrnas, mae angen i ni ddysgu a dilyn ffyrdd 
Duw a chysur eraill sydd eisiau i gredu y gwir. 
Os nad ydych yn cefnogi ddatgan yr efengyl y Deyrnas yn dod Duw? A fyddwch yn credu efengyl y 
deyrnas Dduw? 

 

 

 

Eglwys Dduw Parhau 
 



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

Eglwys Parhaus Gwefannau Duw (CCOG) 
 

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

Newyddion a Hanes Gwefannau 
 

COGWRITER.COM Mae'r wefan yn offeryn gyhoeddi o bwys ac mae ganddo 
newyddion, athrawiaeth, erthyglau hanesyddol, fideos, a diweddariadau 
proffwydol. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Mae hwn 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 ar gyfer Pregethau & bregeth rhwydi 
 

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



Mae'r llun yn dangos isod rai o'r ychydig brics sy'n weddill (yn ogystal â rhai 
ychwanegwyd yn ddiweddarach) o adeilad yn Jerwsalem a elwir weithiau yn y Cenacle, 
ond disgrifiwyd well fel Eglwys Dduw ar Jerwsalem Western Hill (a elwir ar hyn o bryd 
Mt Zion): 
 

 
 
Credir fod hyn yn wedi bod yn safle efallai adeilad yr eglwys Gristnogol go iawn 
cynharaf. Mae adeilad y byddai 'gospel Teyrnas Dduw' Iesu 'wedi cael eu pregethu 
mewn. Roedd hwn yn adeilad yn Jerwsalem oedd yn dysgu Efengyl Teyrnas Dduw. 
 
 
Am y rheswm hwn rydym hefyd yn diolch i Dduw yn ddi-baid, oherwydd ... arnoch, 
gyfeillion, 
Daeth dilynwyr y eglwysi Duw sydd yn Jwdea yng Nghrist Iesu. 
(1 Thesaloniaid 2: 13-14) 
 
Frwydr o blaid y ffydd a oedd unwaith i bawb gyflwyno i'r saint. 
(Jude 3) 
 
Ef (Iesu) a ddywedodd wrthynt, "Rhaid i mi bregethu teyrnas Dduw i ddinasoedd eraill 
hefyd, oherwydd ar gyfer y diben hwn yr wyf wedi cael eu hanfon. "(Luc 04:43) 
 
Ond ceisio teyrnas Dduw, a bydd yr holl bethau hyn [c] yn cael ei ychwanegu i chi. 
Peidiwch ag ofni, ychydig ddiadell, oherwydd gwelodd eich Tad yn dda roi deyrnas i 
chi. (Luc 12: 31-32) 
 
A bydd efengyl hon am y deyrnas a bregethir trwy'r holl fyd fel tyst i 
yr holl genhedloedd, ac yna bydd y diwedd yn dod. (Mathew 24:14) 
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