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Efengyl Teyrnas 

Dduw 
Efengyl Teyrnas Dduw 

Ydych chi'n sylweddoli bod Iesu wedi dweud na all y diwedd 

ddod nes bod Teyrnas Dduw yn cael ei phregethu i'r byd 

fel tyst? 

 
“Bydd y blaidd hefyd yn trigo gyda’r oen… Ni fyddant yn brifo 

nac yn dinistrio yn fy holl fynydd sanctaidd, Oherwydd 

bydd y ddaear yn llawn o wybodaeth yr ArglwyddAs 

mae’r dyfroedd yn gorchuddio’r môr.” (Eseia 11: 6,9) 

 
Gan 

Bob Thiel, Ph.D. 
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Efengyl Teyrnas 

Dduw 
Dyma'r ateb! 

 

Gan Bob Thiel, Ph.D. 

Hawlfraint ©2016/2017/2018/2019 gan Nazarene Llyfrau. Rhifyn 1.4. 
Llyfryn wedi'i gynhyrchu ar gyfer Eglwys Barhaus Duw ac Olynwyr, 
corfforaeth yn unig. 1036 W. Grand Rhodfa, Grover Traeth, California, 
93433, ISBN yr Unol Daleithiau: 978-1-940482-09-5. 

Pam na all y ddynoliaeth ddatrys ei broblemau? 

A ydych chi'n gwybod bod y pethau cyntaf ac olaf y mae'r Beibl yn 
dangos i Iesu bregethu amdanynt yn ymwneud ag efengyl Teyrnas 

Dduw? 

A ydych chi'n gwybod mai Teyrnas Dduw oedd pwyslais yr apostolion a'r 
rhai cyntaf a'u dilynodd? 

Ai Teyrnas Dduw yw person Iesu? A yw teyrnas Dduw Iesu yn byw Ei 
fywyd ynom ni nawr? A yw Teyrnas Dduw yn rhyw fath o deyrnas 

wirioneddol yn y dyfodol? A fyddwch chi'n credu'r hyn y mae'r Beibl yn 
ei ddysgu? 

Beth yw teyrnas? Beth yn union yw Teyrnas Dduw? Beth mae'r Beibl yn 
ei ddysgu? Beth ddysgodd yr eglwys Gristnogol gynnar? 

Ydych chi'n sylweddoli na all y diwedd ddod nes bod Teyrnas Dduw yn 
cael ei phregethu i'r byd fel tyst? 

Mae'r ffotograff ar y clawr blaen yn dangos oen yn gorwedd gyda blaidd fel y'i 
cyfansoddwyd gan Burdine Printing and Graphics. Mae'r ffotograff ar y clawr cefn 
yn rhan o adeilad gwreiddiol Eglwys Dduw yn Jerwsalem a dynnwyd yn 2013 gan 
Dr. Bob Thiel.  
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CYNNWYS 
 

1. A oes gan ddynoliaeth yr atebion? 

2. Pa Efengyl a bregethodd Iesu? 

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

4. A ddysgodd yr Apostolion Efengyl y 

Teyrnas? 

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

Teyrnas Dduw. 

6. Mae eglwysi Greco-Rufeinig yn dysgu bod y Deyrnas 
yn Bwysig, Ond ... 

7. Pam Teyrnas Dduw? 

Gwybodaeth Cyswllt  

 

Nodyn: Mae'r llyfr hwn yn gyfieithiad o'r fersiwn Saesneg gan rywun nad 
yw'n aelod o Eglwys Barhaus Duw, felly mae'n bosibl na fydd rhai 
ymadroddion yn cyfleu'r gwreiddiol yn llwyr, ond y gobeithir eu bod yn 
agos. Mae'r fersiwn Saesneg ar gael am ddim ar-lein yn 
www.ccog.org                            
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1. A oes gan ddynoliaeth yr 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. Mae llawer o genhedloedd mewn dyled 
ddifrifol. Mae plant, gan gynnwys rhai heb eu geni, yn wynebu 
camdriniaeth. Mae afiechydon sy'n gwrthsefyll rhyg yn peri pryder i lawer 
o feddygon. Mae gan ddinasoedd diwydiannol mawr aer rhy lygredig i fod 
yn iach. Mae gwleidyddion amrywiol yn bygwth rhyfel . Mae 
ymosodiadau terfysgol yn dal i ddigwydd . 

A all arweinwyr y byd ddatrys y problemau sy'n wynebu dynoliaeth? 

Mae llawer yn meddwl hynny. 

Agenda Universal Newydd 

Ar Fedi 25, 2015, ar ôl araith nodyn allweddol gan Pab Ffransis y Fatican, 
pleidleisiodd 193 gwlad y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i 
weithredu “ 17 Nod Datblygu Cynaliadwy ” yr hyn a oedd weithiau’n 
cael ei alw’n Agenda Universal Newydd . 17 nod y Cenhedloedd Unedig:   

Nod 1. Rhowch ddiwedd ar dlodi yn ei holl ffurfiau ym mhobman 

Nod 2.Dewch newyn, sicrhau diogelwch bwyd a gwell maeth a 
hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy 

Nod 3. Sicrhau bywydau iach a hyrwyddo llesiant i bawb o bob 
oed 

Nod 4. Sicrhau addysg gynhwysol a theg o ansawdd a hyrwyddo 
cyfleoedd dysgu gydol oes i bawb 
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Nod 5. Cyflawni cydraddoldeb rhywiol a grymuso pob merch a 
merch 

Nod 6. Sicrhau argaeledd a rheolaeth gynaliadwy ar ddŵr a 
glanweithdra i bawb 

Nod 7. Sicrhau mynediad i ynni fforddiadwy, dibynadwy, 
cynaliadwy a modern i bawb 

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

Nod 9. Adeiladu seilwaith cydnerth, hyrwyddo diwydiannu 
cynhwysol a chynaliadwy a meithrin arloesedd 

Nod 10. Lleihau anghydraddoldeb o fewn ac ymhlith gwledydd 

Nod 11. Gwneud dinasoedd ac aneddiadau dynol yn gynhwysol, 
yn ddiogel, yn gydnerth ac yn gynaliadwy 

Nod 12. Sicrhau patrymau defnydd a chynhyrchu cynaliadwy 

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

Nod 14. Gwarchod a defnyddio'r cefnforoedd, y moroedd a'r 
adnoddau morol yn gynaliadwy ar gyfer datblygu cynaliadwy 

Nod 15. Amddiffyn, adfer a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o 
ecosystemau daearol, rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy, 
brwydro yn erbyn anialwch, ac atal a gwrthdroi dirywiad tir a 
rhwystro colli bioamrywiaeth. 

Nod 16. Hyrwyddo cymdeithasau heddychlon a chynhwysol ar 
gyfer datblygu cynaliadwy, darparu mynediad at gyfiawnder i 
bawb ac adeiladu sefydliadau effeithiol, atebol a chynhwysol ar 
bob lefel 
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Nod 17. Cryfhau'r dulliau o weithredu ac adfywio'r bartneriaeth 
fyd-eang ar gyfer datblygu cynaliadwy 

Mae'r agenda hon i fod i gael ei gweithredu'n llawn erbyn 2030 ac fe'i 
gelwir hefyd yn Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy . Ei nod yw 
datrys glas ment s ddynoliaeth hwynebu drwy reoleiddio, addysg, ac yn 
rhyngwladol ac rhyng-grefyddol cydweithrediad.   Er bod llawer o'i 
amcanion yn dda, mae rhai o'i ddulliau a'i nodau yn ddrwg (cf. Genesis 3: 
5 ). Mae ei agenda , hefyd, yn gyson â gwyddoniadurol Laudato Si y Pab 
Ffransis . 

Mae'r " Agenda Newydd Universal " y gellid ei alw'n y " Agenda Newydd 
Catholig " gan fod y gair " cath olic " yn golygu " cyffredinol. ” Galwodd y 
Pab Ffransis y mabwysiad 
o'r Agenda Universal Newydd “ arwydd pwysig o obaith. ” 
Fel dilyniant i'r cytundeb y Cenhedloedd Unedig, yr oedd cyfarfod ym 
Mharis yn Rhagfyr 2015 (teitl swyddogol 21 ain Gynhadledd y Partïon i 
Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr 
Hinsawdd ). Canmolodd y Pab Ffransis y cytundeb rhyngwladol hwnnw 
hefyd a chynghorodd genhedloedd “ i ddilyn y ffordd o’u blaenau yn 
ofalus, a chydag ymdeimlad cynyddol o undod. ” 
  
Cytunodd bron pob un o genhedloedd y byd i gytundebau Paris, a oedd â 
nodau amgylcheddol penodol ac ymrwymiadau ariannol. (Yna llofnododd 
Arlywydd yr UD Barack Obama ddogfen i ymrwymo UDA i hyn yn 2016, 
ond yn 2017, nododd Arlywydd yr UD Donald Trump na fyddai’r Unol 
Daleithiau yn derbyn y cytundebau y cytunwyd arnynt i Baris. Achosodd 
hyn ddicter rhyngwladol ac mae wedi helpu i ynysu’r UD o Ewrop a llawer 
o rannau eraill o'r byd.) Yn ddiweddarach, nododd y Pab Francis 
y bydd dynoliaeth “ yn mynd i lawr ” os na fydd yn gwneud ei newidiadau 
yn gysylltiedig â'r hinsawdd. 
  
Er nad oes neb eisiau anadl llygredig aer, newynu, yn dlotach, fod mewn 
perygl , ac ati., Bydd ymdrechion dynol t ef nodau o 2030 agenda'r 
Cenhedloedd Unedig yn unol 'a / neu' r Paris-fynd Solv e y problemau sy'n 
wynebu dynoliaeth? 
  
Hanes y Cenhedloedd Unedig 
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T oedd efe 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. Ar ei sefydlu, roedd gan y 
Cenhedloedd Unedig 51 aelod-wladwriaeth; erbyn hyn mae 193. 

Bu cannoedd, os nad miloedd, o wrthdaro ledled y byd ers i'r 
Cenhedloedd Unedig ffurfio, ond nid ydym eto wedi cael yr hyn y gellid ei 
ddisgrifio fel y trydydd Rhyfel Byd. 

Mae rhai yn credu y bydd cydweithredu rhyngwladol fel y Cenhedloedd 
Unedig yn honni ei fod yn hyrwyddo , ynghyd â'r math o agenda rhyng-
ffydd ac eciwmenaidd y mae'r Pab Ffransis a llawer o arweinwyr crefyddol 
eraill yn ceisio ei hyrwyddo , yn dod â heddwch a ffyniant. 

Fodd bynnag, nid yw hanes y Cenhedloedd Unedig i wneud hyn wedi bod 
yn dda . Yn ychwanegol at y gwrthdaro arfog niferus ers i'r Cenhedloedd 
Unedig ffurfio, mae miliynau lluosog yn llwglyd, yn ffoaduriaid, a / neu'n 
dlawd iawn. 

Dros ddegawd yn ôl, aeth y Cenhedloedd Unedig ati i weithredu ei Nodau 
Datblygu'r Mileniwm . Roedd ganddo wyth “ nod datblygu, ” ond ni 
lwyddodd hyn, hyd yn oed yn ôl y Cenhedloedd Unedig ei hun. Felly, yn 
2015, ei hyn a elwir yn " 17 Nodau Datblygu Cynaliadwy " Roedd 
adopted.Some yn optimistaidd. Mae rhai yn ei ystyried yn ffantasi 
iwtopaidd. 

Cyn belled ag y mae iwtopia yn mynd, ar Fai 6, 2016, dywedodd y Pab 
Ffransis ei fod yn breuddwydio am iwtopia drugarog Ewropeaidd y gallai 
ei eglwys helpu'r cyfandir hwnnw i gyrraedd. Ac eto, bydd breuddwyd y 
Pab yn troi allan i fod yn hunllef (cf. Datguddiad 18). 

Efallai y bydd Rhywfaint o Gydweithrediad a Llwyddiant , Ond… 

Mae Geiriadur Merriam Webster yn nodi bod iwtopia yn “ lle dychmygol 
lle 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: 
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23 O Arglwydd, gwn nad yw ffordd dyn ynddo'i hun; Nid mewn dyn 
sy'n cerdded i gyfarwyddo ei gamau ei hun. (Jeremeia 
10:23, NKJV drwyddo draw oni nodir yn wahanol) 

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

16 Mae dinistrio a thrallod yn eu ffyrdd; 17 A ffordd heddwch na 
wyddent. 18 Nid oes ofn Duw o flaen eu llygaid. (Rhufeiniaid 3: 16-
18) 

Ac eto, mae llawer o fodau dynol yn gweithio tuag at eu barn am 
gymdeithas iwtopaidd a hyd yn oed weithiau'n ceisio cynnwys crefydd. 
Ond nid oes bron yr un ohonynt yn barod i ddilyn ffyrdd yr un gwir 
Dduw. Nid yw y fydd unrhyw gynnydd tuag at unrhyw un o Nation'sor 
Unedig y Fatican nodau . Bydd rhai (ac mae llawer o'r nodau'n dda) , yn 
ogystal â rhai rhwystrau. 

Mewn gwirionedd, ac ar ôl gwrthdaro enfawr yn ôl pob tebyg, cytunir a 
chadarnheir math o fargen heddwch ryngwladol (Daniel 9:27) . Pan fydd 
hi, bydd llawer yn tueddu i gredu ar gam y bydd dynoliaeth yn esgor ar 
gymdeithas fwy heddychlon ac iwtopaidd. 

Bydd llawer o bobl yn cael eu cymryd i mewn gan 'gynnydd iwtopaidd' 
rhyngwladol o'r fath (cf. Eseciel 13:10) yn ogystal â chan amryw 
arwyddion a rhyfeddodau (2 Thesaloniaid 2: 9-12). Ond dywed y Beibl na 
fydd heddwch o’r fath yn para (Daniel 9:27; 11: 31-44), er gwaethaf yr 
hyn y gall arweinwyr ei honni (1 Thesaloniaid 5: 3; Eseia 59: 8). 

Efengyl ffug yw'r syniad , ar wahân i Iesu (cf. Ioan 15: 5 ; Mathew 24: 21-
22 ) , y gall dynoliaeth ddod ag iwtopia yn yr 'oes ddrwg bresennol' hon 
(Galatiaid 1: 3-10 ) . 

Os yw dynoliaeth yn unig yn gwbl analluog i gyflawni iwtopia, a oes 
unrhyw fath o iwtopia yn bosibl? 

Ydw. 

Bydd Teyrnas Dduw yn gwneud y blaned hon ac, yn ddiweddarach, bob 
tragwyddoldeb, yn rhyfeddol o well. 
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2. Pa Efengyl a Bregethodd Iesu? 
Mae’r Beibl yn dysgu y bydd cymdeithas iwtopaidd, o’r enw Teyrnas 
Dduw, yn disodli llywodraethau dynol (Daniel 2:44; Datguddiad 11:15; 19: 
1-21). 

Pan ddechreuodd Iesu ei Minis cyhoeddus yn ceisio, Dechreuodd trwy 
bregethu yr efengyl y K ingdom Duw . Dyma beth adroddodd Mark: 

14 Nawr 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'i 
gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wrth law. Edifarhewch, a 
chredwch yn yr efengyl ” (Marc 1: 14-15). 

Daw'r term efengyl, o'r gair Groeg wedi'i drawslythrennu fel ewconi , ac 
mae'n golygu “ neges dda ” neu “ newyddion da. ” Yn y Testament 
Newydd, sonnir am y gair Saesneg “ Kingdom , ” sy’n ymwneud â theyrnas 
Dduw, oddeutu 149 o weithiau yn yr NKJV a 151 ym Mibl Douay 
Rheims . Mae'n dod o'r gair Groeg wedi'i drawslythrennu fel basileia sy'n 
arwydd o reol neu deyrnas breindal. 

Mae gan deyrnasoedd dynol, yn ogystal â theyrnas 
Dduw, frenin (Datguddiad 17:14) , maen nhw'n ymdrin ag ardal 
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ddaearyddol (Datguddiad 11:15) , mae ganddyn nhw reolau (Eseia 2: 3-4; 
30: 9) , ac mae ganddyn nhw pynciau (Luc 13:29) . 

Dyma'r ddysgeidiaeth gyhoeddus gyntaf gan Iesu y mae Mathew yn ei 
chofnodi: 

23 Ac aeth Iesu o gwmpas holl Galilea, gan ddysgu yn eu 
synagogau, gan bregethu efengyl y deyrnas (Mathew 4:23). 

Mae Matthew hefyd yn cofnodi: 

35 Yna aeth Iesu o gwmpas yr holl ddinasoedd a phentrefi, gan 
ddysgu yn eu synagogau, pregethu efengyl y deyrnas 
(Matt hew 9:35). 

Mae'r Testament Newydd yn dangos y bydd Je sus yn teyrnasu am byth: 

33 A bydd yn teyrnasu ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd 
diwedd (Luc 1:33). 

Mae Luc yn cofnodi mai'r pwrpas yr anfonwyd Iesu oedd 
pregethu Teyrnas Dduw. Sylwch ar yr hyn a ddysgodd Iesu: 

43 Dywedodd wrthynt, “ Rhaid imi bregethu teyrnas Dduw i’r 
dinasoedd eraill hefyd, oherwydd at y diben hwn yr anfonwyd 
fi ” (Luc 4:43). 

A ydych erioed wedi clywed hynny wedi pregethu? A wnaethoch chi 
erioed sylweddoli mai pwrpas Iesu ar gyfer cael ei anfon oedd pregethu 
K ingdom Duw? 

Mae Luc hefyd yn cofnodi bod Iesu wedi mynd i bregethu K ingdom Duw: 

10 A’r apostolion, wedi iddynt ddychwelyd, a ddywedodd wrtho 
bopeth a wnaethant. Yna aeth â nhw ac aeth o'r neilltu yn breifat 
i le anghyfannedd yn perthyn i'r ddinas o'r enw Bethsaida. 11 Ond 
pan oedd y tyrfaoedd yn ei adnabod, dyma nhw'n ei ddilyn; a 
derbyniodd hwy a siarad â hwy am deyrnas Dduw (Luc 9: 10-11). 

Dysgodd Iesu y dylai Teyrnas Dduw fod yn brif flaenoriaeth i'r rhai 
y byddai'n ei ddilyn : 

33 Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder (Mathew 
6:33). 
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31 Ond ceisiwch deyrnas Dduw, ac ychwanegir yr holl bethau hyn 
atoch. 32 Peidiwch ag ofni, praidd bach, oherwydd pleser da eich 
Tad yw rhoi’r deyrnas ichi (Luc 12: 31-32). 

Mae Cristnogion i CEISIO CYNTAF Teyrnas Dduw. Maen nhw'n gwneud 
hyn trwy wneud hyn yn brif flaenoriaeth iddyn nhw trwy fyw fel y byddai 
Crist yn eu cael nhw i fyw ac edrych ymlaen at Ei ddychweliad a'i 
deyrnas. Ac eto, nid yw'r mwyafrif sy'n proffesu Crist, nid yn unig yn ceisio 
Teyrnas Dduw yn gyntaf, nid ydynt hyd yn oed yn gwybod beth 
ydyw. Mae llawer hefyd yn credu ar gam mai ymwneud â gwleidyddiaeth 
fyd-eang yw'r hyn y mae Duw yn ei ddisgwyl gan Gristnogion. Trwy beidio 
â deall teyrnas Dduw, nid ydyn nhw 

byw nawr fel y dylent neu ddeall pam mae dynoliaeth mor ddiffygiol. 

Hysbysiad hefyd fod th e bydd 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 go iawn. 

Nid yw Teyrnas Dduw wedi'i sefydlu ar y Ddaear eto 

Dysgodd J esus y dylai Ei ddilynwyr weddïo i'r deyrnas ddod, felly nid oes 
ganddyn nhw eisoes: 

9 Ein Tad yn y nefoedd, Sancteiddier Dy Enw. 10 Deled dy 
deyrnas. Gwneir eich ewyllys (Mathew 6: 9-10). 

Anfonodd Iesu ei ddisgyblion allan i bregethu ing Duw: 

1 Yna galwodd Ei ddeuddeg disgybl at ei gilydd a rhoi pŵer ac 
awdurdod iddynt dros bob cythraul, ac i wella 
afiechydon. 2 Anfonodd nhw i bregethu teyrnas Dduw (Luc 9: 1-2). 

Addysgir Iesu ei bresenoldeb ei ben ei hun oedd y deyrnas, gan fod y 
deyrnas yn peidio sefydlu ar y Ddaear yna fel dyna pam Gwnaeth yr hyn 
oedd yn nad bwrw allan gythreuliaid yn ei enw, yna : 

28 Ond os byddaf yn bwrw allan gythreuliaid gan Ysbryd Duw, 
siawns nad yw teyrnas Dduw wedi dod arnoch chi (Mathew 
12:28). 

Mae'r gwir deyrnas yn y dyfodol - ac nid yw yma nawr fel y mae M ark yn 
dangos s : 
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47 Ac os yw'ch llygad yn peri ichi bechu, tynnwch ef allan. Mae’n 
well ichi fynd i mewn i deyrnas Dduw gydag un llygad, yn 
hytrach na chael dau lygad, i gael eich bwrw… (Marc 9:47). 

23 Edrychodd Iesu o gwmpas a dweud wrth ei ddisgyblion, “ Mor 
anodd yw hi i'r rhai sydd â chyfoeth fynd i mewn i deyrnas 
Dduw! ” 24 Ac roedd y disgyblion wedi synnu at ei eiriau. Ond 
atebodd Iesu eto a dweud wrthyn nhw, “ Blant, mor anodd yw hi 
i’r rhai sy’n ymddiried mewn cyfoeth fynd i mewn i deyrnas 
Dduw! 25 Mae’n haws i gamel fynd trwy lygad nodwydd nag i ddyn 
cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw ” (Marc 10: 23-25). 

25 Yn sicr, dywedaf wrthych, ni fyddaf yn yfed mwy o ffrwyth y 
winwydden hyd y diwrnod hwnnw pan yfaf ef yn newydd yn 
nheyrnas Dduw ” (Marc 14:25). 

43 Joseff o Arimathea, aelod blaenllaw o’r cyngor, a oedd ei hun yn 
aros am deyrnas Dduw, yn dod ac yn cymryd dewrder … (Marc 
15:43). 

Dysgodd Iesu nad yw'r deyrnas bellach yn rhan o'r byd presennol hwn: 

36 Atebodd Iesu, “ Nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Pe bai fy 
nheyrnas o'r byd hwn, byddai fy ngweision yn ymladd, fel na 
ddylid fy ngwared i'r Iddewon; ond nawr nid yw fy nheyrnas oddi 
yma ” (Ioan 18:36). 

Dysgodd Iesu y bydd y deyrnas yn dod ar ôl iddo ddychwelyd fel ei Brenin: 

31 “ Pan ddaw Mab y Dyn yn ei ogoniant, a’r holl angylion 
sanctaidd gydag Ef, yna bydd yn eistedd ar orsedd Ei 
ogoniant. 32 Bydd yr holl genhedloedd yn ymgynnull ger ei fron Ef, 
ac yn eu gwahanu oddi wrth ei gilydd, wrth i fugail rannu ei 
ddefaid oddi wrth y geifr. 33 Ac efe a osod y defaid ar ei 
ddeheulaw, ond y geifr ar y chwith. 34 Yna bydd y Brenin yn dweud 
wrth y rhai ar ei ddeheulaw, 'Dewch, fe'ch bendithiwyd gan fy 
Nhad, etifeddwch y deyrnas a baratowyd ar eich cyfer o sylfaen y 
byd (Mathew 25: 31-34). 

Gan nad yw Teyrnas Dduw yma, ni fyddwn yn gweld iwtopia go iawn tan 
ar ôl ei sefydlu. Oherwydd nad yw'r mwyafrif yn deall teyrnas Dduw, 
maent yn methu â deall sut mae Ei lywodraeth gariadus yn gweithio. 
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Ni ddaw Teyrnas Dduw “ nes bod cyflawnder y Cenhedloedd wedi dod i 
mewn ” (Rhufeinig 11:25) - ac nid yw hynny wedi digwydd eto. 

Sut ddywedodd Iesu fod y deyrnas yn debyg? 

Rhoddodd Iesu rai esboniadau o sut beth yw ing Duw: 

26 Ac meddai, “ Mae teyrnas Dduw fel petai dyn yn gwasgaru had 
ar y ddaear, 27 ac yn cysgu gyda'r nos a chodi yn ystod y dydd, a 
dylai'r had egino a thyfu, nid yw ef ei hun yn gwybod 
sut. 28 Oherwydd bod y ddaear yn cynhyrchu cnydau ar ei phen ei 
hun: yn gyntaf y llafn, yna'r pen, ar ôl hynny y grawn llawn yn y 
pen. 29 Ond pan fydd y grawn yn aildroseddu, ar unwaith mae'n 
rhoi cryman i mewn, oherwydd bod y cynhaeaf wedi dod ” (Marc 
4: 26-29). 

18 Yna dywedodd, “ Sut beth yw teyrnas Dduw? Ac i beth y byddaf 
yn ei gymharu? 19 Mae fel hedyn mwstard, a gymerodd dyn a'i roi 
yn ei ardd; a thyfodd a daeth yn goeden fawr, ac adar yr awyr yn 
nythu yn ei changhennau. ” 20 Ac eto, meddai, “ I ba beth yr wyf yn 
debyg i deyrnas Dduw? 21 Mae fel lefain, a gymerodd menyw a’i 
chuddio mewn tri mesur o bryd bwyd nes i’r cyfan gael ei 
lefeinio ” (Luc 13: 18-21). 

Mae'r par ables hyn yn awgrymu, ar y dechrau, bod ing K yn eithaf bach, 
ond bydd yn dod yn fawr. 

Cofnododd Luc hefyd: 

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

Felly, bydd pobl o bedwar ban y byd yn rhan o Dduw. NI fydd yn 
gyfyngedig i'r rhai sydd â llinach Israelaidd neu grwpiau ethnig 
penodol . Bydd pobl , o bob cwr, yn eistedd i lawr yn y deyrnas hon. 

Luc 17 a'r Deyrnas 

Luc 17: 20-21 yn drysu rhai. Ond cyn mynd at hynny, rhybudd y bobl a 
fydd mewn gwirionedd yn bwyta yn y K ingdom Duw : 

15 “ Gwyn ei fyd yr hwn a fydd yn bwyta bara yn nheyrnas 
Dduw! ” (Luc 14:15). 
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Gan y bydd pobl (yn y dyfodol) yn bwyta yng nghategori Duw , nid dim 
ond rhywbeth sydd wedi'i roi o'r neilltu yn eu calonnau nawr, er gwaethaf 
camgyfieithiadau / camddealltwriaeth Luc 17:21 sy'n awgrymu fel arall. 

Efallai y bydd cyfieithiad Moffatt o Luc 17: 20-21 yn helpu rhai i ddeall: 

20 Ar ôl cael ei ofyn gan y Phariseaid pan oedd Teyrnasiad Duw yn 
dod, atebodd nhw, “ Nid yw Teyrnasiad Duw yn dod fel rydych 
chi'n gobeithio dal golwg arno; 21 ni fydd neb yn dweud, 'Dyma hi' 
neu 'Dyna ni,' oherwydd mae Teyrnasiad Duw bellach yn eich 
plith. ” (Luc 17: 20-21, Moffatt ; gweler hefyd cyfieithiadau NASB 
ac ESV ) 

Sylwch fod Iesu'n siarad â'r Phariseaid digroeso, 
cnawdol a rhagrithiol . “ Atebodd Iesu nhw, ” - fi oedd y Phariseaid 
a roddodd y cwestiwn i Iesu . Gwrthodasant ei gydnabod. 

Ydyn ni yn yr EGLWYS? Na ! 

Roedd Iesu hefyd nad yw 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 REIGN ! Nid oedd y Phariseaid yn ei holi am 
eglwys. Nid oeddent yn gwybod dim am unrhyw eglwys yn y Testament 
Newydd yn fuan i gael ei chychwyn. Nid oeddent yn holi am fath 
o deimlad tlws. 

Os yw rhywun yn credu mai Teyrnas Dduw yw'r EGLWYS - a bod Teyrnas 
Dduw “o fewn ” y Phariseaid - oedd YR EGLWYS o fewn y Phariseaid? Yn 
amlwg ddim! 

Mae casgliad o'r fath braidd yn chwerthinllyd yn tydi ? Tra bod rhai 
cyfieithiadau Protestannaidd yn cyfieithu rhan o Luc 17:21 fel “ mae 
Teyrnas Dduw “ ynoch chi ” (NKJV / KJV), mae hyd yn 
oed Beibl Catholig Jerwsalem Newydd yn cyfieithu hynny yn gywir gan 
fod “ teyrnas Dduw yn eich plith. ” 

Iesu oedd yr un ymhlith, yn y canol, y Phariseaid. Nawr, roedd y 
Phariseaid yn meddwl eu bod nhw'n edrych ymlaen at Deyrnas 
Dduw. Ond nid oedden nhw'n ei ddeall. Esboniodd Iesu na fyddai’n 
Deyrnas leol, nac yn gyfyngedig i’r Iddewon yn unig , gan eu bod yn 
ymddangos eu bod yn meddwl (nac yn eglwys fel y mae rhai bellach yn 
credu). Teyrnas Dduw ni fyddai dim ond un o nifer o huma n a'r 
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teyrnasoedd gweladwy y mae pobl yn cyd ULD tynnu sylw neu ewch, 
a dweud, " Dyma y peth, dyma " ; neu “ dyna'r Deyrnas, draw yna. ” 

Ganed Iesu , Ei Hun, i fod yn BRENIN y Deyrnas honno, fel y dywedodd yn 
amlwg wrth Pilat (Ioan 18: 36-37). Deall bod y Beibl yn defnyddio’r 
termau “ brenin ” a “ teyrnas ” yn gyfnewidiol ( ee Daniel 7: 17-
18,23). Roedd BRENIN Teyrnas Dduw yn y dyfodol , yn y fan a'r lle, yn 
sefyll wrth ymyl y Phariseaid . Ond ni fyddent yn ei gydnabod fel eu 
brenin (Ioan 19:21). Pan fydd yn dychwelyd, bydd y byd yn ei wrthod 
(Datguddiad 19:19). 

Aeth Iesu ymlaen, yn yr adnodau canlynol yn Luc 17 , i ddisgrifio Ei ail 
ddyfodiad, pan fydd Teyrnas Dduw yn rheoli POB DDAEAR (gan barhau 
gyda'r Moffatt am gysondeb yn y bennod hon): 

22 Wrth ei ddisgyblion dywedodd, “ Fe ddaw dyddiau pan fyddwch 
yn hir ac yn ofer yn ofer i gael hyd yn oed un diwrnod o Fab y 
dyn. 23 Bydd dynion yn dweud, 'Gwelwch, dyma fe!' 'Wel, dyna 
fe!' ond peidiwch â mynd allan na rhedeg ar eu hôl, 24 oherwydd 
fel mellt sy'n fflachio o un ochr i'r awyr i'r llall, felly bydd Mab y 
dyn ar ei ddydd ei hun. 25 Ond yn gyntaf rhaid iddo ddioddef 
dioddefaint mawr a chael ei wrthod gan y genhedlaeth 
bresennol. (Luc 17: 22-25, Moffatt) 

Mae Iesu’n cyfeirio coch at fellt yn fflachio, yn union fel yn Mathew 
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 ei weld pan fydd yn dychwelyd. 

P Ni fydd obl gydnabod ef fel eu KING (Datguddiad 11:15) a bydd yn 
ymladd yn erbyn Fo (Datguddiad 19:19)! Bydd llawer yn meddwl bod 
Iesu'n cynrychioli'r anghrist. Nid oedd Iesu’n dweud bod Teyrnas Dduw o 
fewn y Phariseaid hynny - dywedodd wrthynt mewn man arall nad 
oeddent yn mynd i fod yn y Deyrnas oherwydd eu rhagrith (Mathew 23: 
13-14). Nid oedd Iesu'n dweud ychwaith mai'r Eglwys fyddai'r Deyrnas. 

Mae Teyrnas Dduw yn rhywbeth y bydd bodau dynol un diwrnod yn 
gallu ENTER - fel yn atgyfodiad y cyfiawn! Ac eto , nid yw hyd yn 
oed Abraham a’r patriarchiaid eraill yno eto (cf. Heb rews 11: 13-40). 

Roedd y disgyblion yn gwybod nad oedd ing K yn Dduw ynddynt 
yn bersonol bryd hynny , a bod yn rhaid iddo ymddangos fel y mae'r 
canlynol , a ddaeth ar ôl Luc 17:21, yn dangos: 
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11 Nawr wrth iddyn nhw glywed y pethau hyn, fe siaradodd 
ddameg arall, oherwydd ei fod yn agos at Jerwsalem ac oherwydd 
eu bod yn credu y byddai teyrnas Dduw yn ymddangos ar unwaith 
(Luc 19:11). 

Roedd yr ing K yn amlwg yn y dyfodol 

Sut allwch chi ddweud a yw'r ing K yn agos? Fel rhan o fynd i’r afael â’r 
cwestiwn hwnnw, rhestrodd Iesu ddigwyddiadau proffwydol (Luc 21: 8-
28) ac yna dysgodd : 

29 Edrych ar y ffigysbren, a'r holl goed. 30 Pan maen nhw eisoes yn 
egin, rydych chi'n gweld ac yn gwybod drosoch eich hun bod yr 
haf bellach yn agos. 31 Felly rydych chi hefyd, pan welwch y 
pethau hyn yn digwydd, yn gwybod bod teyrnas Dduw yn 
agos (Luc 21: 29-31). 

Iesu eisiau ei bobl i ddilyn digwyddiadau proffwydol wybod pryd 
y K byddai ingdom ddod. Dywedodd Iesu mewn man arall wrth ei bobl am 
wylio a rhoi sylw i ddigwyddiadau proffwydol (Luc 21:36; Marc 13: 33-
37). Er gwaethaf geiriau Iesu, mae llawer yn disgowntio gwylio 
digwyddiadau byd sy'n gysylltiedig â phroffwydol. 

Yn Luc 22 a 23, Iesu unwaith eto yn dangos bod y K ingdom Duw 
mor byddai mething cael eu cyflawni yn y dyfodol pan Dysgodd: 

15 “ Gydag awydd brwd, dymunais fwyta Pasg y Pasg hwn gyda chi 
cyn imi ddioddef; 16 canys dywedaf wrthych, ni fwytaaf ohono 
mwyach nes iddo gael ei gyflawni yn nheyrnas Dduw. ” 17 Yna 
cymerodd y cwpan, a diolchodd, a dywedodd, “ Cymer hwn a'i 
rannu yn eich plith eich hun; 18 oherwydd dywedaf wrthych, ni 
fyddaf yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas 
Dduw ” (Luc 22: 15-18). 

39 Ond roedd un o'r rhai drygionus hynny a groeshoeliwyd gydag ef 
yn ei gablu a dywedodd, “ Os mai chi yw'r Meseia, achub dy hun 
ac achub ni hefyd. ” 40 Ceryddodd ei gydymaith ef a dywedodd 
wrtho, “ Onid oes ofn Duw arnoch hyd yn oed? Oherwydd yr 
ydych chwithau hefyd mewn condemniad ag ef. 41 Ac yr ydym yn 
gyfiawn felly, oherwydd ein bod yn deilwng, oherwydd fe'n had-
delir yn ôl yr hyn a wnaethom, ond ni wnaed dim drwg gan yr un 
hwn. ” 42 Ac meddai wrth Yeshua, “ Fy Arglwydd, cofiwch fi pan 
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ddewch i mewn i'ch Teyrnas. ” 43 Ond dywedodd Yeshua 
wrtho, “ Amen, rwy'n dweud wrthych y byddwch heddiw gyda mi 
ym Mharadwys. ” (Luc 23: 39-43, Aramaeg mewn Saesneg Plaen) 

Mae K ingdom Duw nid oedd com e cyn gynted ag Iesu ei ladd naill ai gan 
fod y ddau Mark a Luke yn dangos i ni: 

43 Joseff o Arimathea, aelod blaenllaw o’r cyngor, a oedd ei hun yn 
aros am deyrnas Dduw, yn dod ac yn cymryd dewrder … (Marc 
15:43). 

51 Roedd yn dod o Arimathea, dinas i'r Iddewon, a oedd hefyd yn 
aros am deyrnas Dduw (Luc 23:51). 

Rwy'n t yn fter yr atgyfodiad (1 Corinthiaid 15: 50-55) bod Cristnogion yn 
cael eu geni eto i fynd i mewn i'r K ingdom Duw , fel cofnodion John: 

3 Atebodd Iesu a dweud wrtho, “Yn fwyaf sicr, rwy'n dweud 
wrthych, oni chaiff un ei eni eto, ni all weld teyrnas 
Dduw. ” 4 Dywedodd Nicodemus wrtho, “ Sut y gellir geni dyn pan 
fydd yn hen? A all fynd i mewn i groth ei fam yr eildro a chael ei 
eni? ” 5 Atebodd Iesu, “ Yn fwyaf sicr, dywedaf wrthych, oni bai 
bod un yn cael ei eni o ddŵr a’r Ysbryd, ni all fynd i mewn i 
deyrnas Dduw (Ioan 3: 3-5). 

Dim ond pobl Dduw fydd yn gweld ing K ôl- filflwyddol Duw yn y pen 
draw . 

Nawr, deallwch ymhellach fod Iesu wedi ei atgyfodi . Dysgodd eto am ing 
Duw: 

3 Fe gyflwynodd Ei Hun yn fyw hefyd ar ôl Ei ddioddefaint gan 
lawer o brofion anffaeledig, cael ei weld ganddyn nhw yn ystod 
deugain niwrnod a siarad am y pethau sy'n ymwneud â theyrnas 
Dduw (Actau 1: 3). 

Roedd y pregethau cyntaf ac olaf a roddodd Iesu yn ymwneud ag ing 
Duw ! Daeth Iesu fel y negesydd i ddysgu am y Deyrnas honno. 

Hefyd, cafodd Iesu yr Apostol Ioan yn ysgrifennu 
am ing K milflwyddol Duw a fyddai ar y ddaear. Sylwch ar yr hyn a 
ysgrifennodd John: 
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4 Gwelais eneidiau'r rhai a benwyd am eu tyst i Iesu ac am air 
Duw, nad oeddent wedi addoli'r bwystfil na'i ddelwedd, ac nad 
oeddent wedi derbyn ei farc ar eu talcennau nac ar eu dwylo. A 
buont yn byw ac yn teyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd 
(Datguddiad 20: 4). 

Dysgodd Cristnogion cynnar y byddai Teyrnas filflwyddol Duw ar y ddaear 
ac yn disodli llywodraethau’r byd fel y mae’r Beibl yn ei ddysgu (cf. 
Datguddiad 5:10, 11:15). 

Pam, os yw'r K ingdom Duw yn s o bwysig, nid wedi 
fwyaf clywed iawn llawer am y peth? 

Yn rhannol b ecause galwodd Iesu ef yn ddirgelwch: 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, “ I chwi y mae wedi ei roi i wybod 
dirgelwch teyrnas Dduw; ond i’r rhai sydd y tu allan, daw pob 
peth mewn damhegion (Marc 4:11). 

Hyd yn oed heddiw mae gwir Deyrnas Dduw yn ddirgelwch i'r mwyafrif fel 
y mae llawer o gynllun Duw (gweler hefyd ein llyfr rhad ac am ddim, ar-
lein yn www.ccog.org dan y teitl: MYSTERY PLAN DUW Pam y creodd Duw 
unrhyw beth? Pam wnaeth Duw eich gwneud chi ? ) . 

Ystyriwch, hefyd, fod Iesu wedi dweud y bydd diwedd (yr oes) yn dod (yn 
fuan) AR ÔL i efengyl y deyrnas gael ei phregethu yn yr holl fyd fel 
TYSTIOLAETH: 

14 A bydd yr efengyl hon o’r deyrnas yn cael ei phregethu yn yr holl 
fyd fel tyst i’r holl genhedloedd, ac yna daw’r diwedd (Mathew 
24:14). 

Mae cyhoeddi efengyl Teyrnas Dduw yn bwysig ac mae i'w chyflawni yn 
yr amseroedd gorffen hyn . Mae'n “ neges dda ” gan ei bod yn dangos y 
gwir obaith i farn dynoliaeth , er gwaethaf yr hyn y gall arweinwyr 
gwleidyddol ei ddysgu. 

Os ystyriwch eiriau Iesu, dylai fod yn amlwg y dylai'r wir eglwys 
Gristnogol fod yn cyhoeddi'r efengyl honno o'r deyrnas yn awr. Dylai 
hyn fod yn brif flaenoriaeth iddi i'r Eglwys . Ac er mwyn gwneud hyn yn 
iawn, dylid defnyddio sawl iaith. Ei beth y mae Eglwys Barhaus Duw 
yn ceisio'i wneud. A dyna pam mae'r llyfryn hwn wedi'i gyfieithu i 
ugeiniau o ieithoedd. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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NI ddysgodd Iesu fwyaf na fyddai’n derbyn Ei ffordd: 

13 “ Ewch i mewn wrth y giât gul; canys llydan yw'r porth ac eang 
yw'r ffordd sy'n arwain at ddinistr, ac mae yna lawer sy'n mynd i 
mewn trwyddo.  14 Oherwydd mai cul yw'r giât ac anodd yw'r 
ffordd sy'n arwain at fywyd, ac ychydig sy'n ei chael hi'n 
anodd. ( Mathew 7: 13-14 ) 

Mae efengyl Teyrnas Dduw yn arwain at fywyd! 

Efallai y byddai o ddiddordeb nodi, er bod y mwyafrif o Gristnogion 
proffesedig yn ymddangos yn anghofus i'r syniad bod pwyslais Crist ar 
bregethu efengyl K ingdom Duw, mae diwinyddion seciwlar a haneswyr 
yn aml wedi deall mai dyma mae'r Beibl yn ei ddysgu mewn gwirionedd. 

Ac eto, roedd Iesu, Ei Hun, yn disgwyl i’w ddisgyblion ddysgu efengyl 
Teyrnas Dduw (Luc 9: 2,60). Oherwydd y bydd teyrnas y dyfodol yn 
seiliedig ar gyfreithiau Duw, bydd yn dod â heddwch a ffyniant - ac mae 
ufuddhau i'r deddfau hynny yn yr oes hon yn arwain at wir heddwch 
(Salm 119: 165; Effesiaid 2:15). 

Ac roedd y newyddion da hyn am y deyrnas yn hysbys yn ysgrythurau'r 
Hen Destament. 

3. A oedd y Deyrnas yn hysbys yn yr Hen Destament? 

Roedd pregeth gyntaf ac olaf Iesu a gofnodwyd yn cynnwys cyhoeddi 
efengyl Teyrnas Dduw (Marc 1: 14-15; Actau 1: 3). 

Mae teyrnas Dduw yn rhywbeth y dylai Iddewon cyfnod Iesu fod wedi 
gwybod rhywbeth amdano fel y soniwyd amdano yn eu hysgrythurau, yr 
ydym bellach yn ei alw’n Hen Destament. 

Daniel Wedi'i Ddysgu Am y Deyrnas 
T ei fod proffwyd Daniel ysgrifennodd : 

40 A bydd y bedwaredd deyrnas mor gryf â haearn, yn gymaint â 
bod haearn yn torri'n ddarnau ac yn chwalu popeth; ac fel haearn 
sy'n gwasgu, bydd y deyrnas honno'n torri'n ddarnau ac yn malu 
pawb arall. 41 Tra gwelsoch y traed a'r bysedd traed, yn rhannol o 
glai crochenydd ac yn rhannol o haearn, bydd y deyrnas yn cael ei 
rhannu; ac eto bydd cryfder yr haearn ynddo, yn union fel y 
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gwelsoch yr haearn yn gymysg â chlai ceramig. 42 A chan fod bysedd 
traed y traed yn rhannol o haearn ac yn rhannol o glai, felly bydd 
y deyrnas yn rhannol gryf ac yn rhannol fregus. 43 Wrth ichi weld 
haearn yn gymysg â chlai ceramig, byddant yn cymysgu â had 
dynion; ond ni fyddant yn glynu wrth ei gilydd, yn yr un modd ag 
nad yw haearn yn cymysgu â chlai. 44 Ac yn nyddiau'r brenhinoedd 
hyn bydd Duw'r nefoedd yn sefydlu teyrnas na fydd byth yn cael 
ei dinistrio; ac ni adewir y deyrnas i bobl eraill; bydd yn torri'n 
ddarnau ac yn bwyta'r 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 am byth. ' (Daniel 7:18). 

21 “ Roeddwn i'n gwylio; ac yr oedd yr un corn yn rhyfela yn erbyn 
y saint, ac yn gorchfygu yn eu herbyn, 22 hyd nes y daeth Hynafol y 
Dyddiau, a gwnaed barn o blaid seintiau'r Goruchaf, a daeth yr 
amser i'r saint feddu ar y deyrnas. . ( Daniel 7: 21-22 ) 

O Daniel, rydyn ni'n dysgu y daw'r amser pan fydd ing Duw yn 
dinistrio teyrnasoedd y byd hwn ac yn para am byth. Dysgwn hefyd y 
bydd gan y saint eu rhan wrth dderbyn y deyrnas hon . 

Mae llawer o ddognau o broffwydoliaethau Daniel am ein hamser yn yr 
21 ain ganrif . 

Sylwch ar rai darnau o'r Testament Newydd: 

12 “ Y deg corn a welsoch chi yw deg brenin nad ydyn nhw wedi 
derbyn unrhyw deyrnas hyd yma, ond maen nhw'n derbyn 
awdurdod am awr fel brenhinoedd gyda'r bwystfil. 13 Mae'r rhain 
o un meddwl, a rhoddant eu pŵer a'u hawdurdod i'r 
bwystfil. 14 Bydd y rhain yn rhyfela â'r Oen, a bydd yr Oen yn eu 
goresgyn, oherwydd Ef yw Arglwydd yr arglwyddi a Brenin y 
brenhinoedd; a gelwir y rhai sydd gydag Ef yn ddewisol ac yn 
ffyddlon. ” (Datguddiad 17: 12-14) 

Felly , rydyn ni'n gweld yn yr Hen Destament a'r Newydd y cysyniad y 
bydd teyrnas ddaearol amser gorffen gyda deg rhan ac y bydd Duw yn ei 
dinistrio ac yn sefydlu Ei deyrnas. 

Eseia a Ddysgwyd Am y Deyrnas 
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Ysbrydolodd Duw Eseia i ysgrifennu am ran gyntaf Teyrnas Dduw, y 
deyrnasiad mil o flynyddoedd a elwir y mileniwm, fel hyn: 

1 Fe ddaw Gwialen o goesyn Jesse, A bydd Cangen yn tyfu allan o'i 
wreiddiau. 2 Bydd Ysbryd yr Arglwydd yn gorffwys arno, Ysbryd 
doethineb a dealltwriaeth, Ysbryd cyngor a nerth, Ysbryd 
gwybodaeth ac ofn yr Arglwydd. 

3 Mae ei hyfrydwch yn ofn yr Arglwydd, Ac ni fydd yn barnu trwy 
olwg Ei lygaid, Na phenderfynu trwy glywed ei glustiau; 4 Ond gyda 
chyfiawnder Efe a farn y tlodion, A phenderfynu â thegwch 

am addfwyn y ddaear; Bydd yn taro'r ddaear â gwialen Ei enau, 
Ac ag anadl ei wefusau Bydd yn lladd yr annuwiol. 5 Cyfiawnder 
fydd gwregys ei lwynau, A ffyddlondeb gwregys ei ganol. 

6 “ Bydd y blaidd hefyd yn trigo gyda'r oen, Bydd y llewpard yn 
gorwedd gyda'r afr ifanc, Y llo a'r llew ifanc a'r tewhau gyda'i 
gilydd; A bydd plentyn bach yn eu harwain. 7 Bydd y fuwch a'r arth 
yn pori; Bydd eu rhai ifanc yn gorwedd gyda'i gilydd; A bydd y llew 
yn bwyta gwellt fel yr ych. 8 Bydd y plentyn nyrsio yn chwarae 
wrth dwll y cobra, A bydd y plentyn wedi'i ddiddyfnu yn rhoi ei 
law yn ffau'r gwibiwr. 9 Ni fyddant yn brifo nac yn dinistrio yn fy 
holl fynydd sanctaidd, Oherwydd bydd y ddaear yn llawn o 
wybodaeth yr ArglwyddAs mae'r dyfroedd yn gorchuddio'r môr. 

10 “ Ac yn y dydd hwnnw bydd Gwreiddyn Jesse, Pwy a saif yn 
faner i'r bobl; Oherwydd bydd y Cenhedloedd yn ei geisio, A bydd 
ei orffwysfa yn ogoneddus. ” (Eseia 11: 1-10) 

Y rheswm y cyfeiriais at hyn fel y p celf gyntaf neu gam cyntaf 
K ingdom Duw , yw bod hwn yn amser lle bydd yn gorfforol (cyn yr amser 
pan ddaw'r ddinas sanctaidd, Jerwsalem Newydd i lawr o'r nefoedd, 
Datguddiad 21) a bydd yn para mil o flynyddoedd . Cadarnhaodd Eseia 
agwedd gorfforol y cam hwn pan barhaodd gyda: 

11 Fe ddaw'r dydd hwnnw i'r Arglwydd osod ei law eto yr ail dro I 
adfer gweddillion ei bobl sydd ar ôl, O Assyria a'r Aifft, O Pathros 
a Cush, O Elam a Shinar, O Hamath ac ynysoedd y môr. 

12 Bydd yn sefydlu baner i'r cenhedloedd, Ac yn ymgynnull 
alltudion Israel, Ac yn casglu ynghyd wasgaredig JwdaFrom pedair 
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cornel y ddaear. 13 Hefyd bydd cenfigen Effraim yn gadael, A bydd 
gwrthwynebwyr Jwda yn cael eu torri i ffwrdd; ni fydd Effraim yn 
cenfigennu wrth Jwda, Ac ni fydd Jwda yn aflonyddu 
Effraim. 14 Ond byddant yn hedfan i lawr ar ysgwydd y Philistiaid 
tua'r gorllewin; Gyda'i gilydd byddant yn ysbeilio pobl y Dwyrain; 
Byddant yn gosod eu llaw ar Edom a Moab; A bydd pobl Ammon 
yn ufuddhau iddynt. 15 Bydd 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, Ac yn gwneud dynion yn croesi dros 
sych - pedoli. 16 Bydd priffordd i weddillion Ei bobl. Pwy fydd yn 
cael ei adael o Asyria, Fel yr oedd i Israel Yn y dydd y daeth i fyny 
o wlad yr Aifft. ( Eseia 11: 11-16 ) 

Cafodd Eseia ei ysbrydoli hefyd i ysgrifennu: 

2 Yn awr, yn y dyddiau olaf hyn y sefydlir mynydd tŷ'r Arglwydd ar 
ben y mynyddoedd, A dyrchefir uwch y bryniau; A bydd yr holl 
genhedloedd yn llifo iddo. 3 Bydd llawer o bobl yn dod ac yn 
dweud, “ Dewch, a gadewch inni fynd i fyny i fynydd yr Arglwydd, 
i dŷ Duw Jacob; bydd yn dysgu inni ei ffyrdd, a byddwn yn 
cerdded yn ei lwybrau. ” Oherwydd allan o Seion yr aiff allan y 
gyfraith , A gair yr Arglwydd o Jerwsalem. 4 Bydd yn barnu rhwng y 
cenhedloedd, Ac yn ceryddu llawer o bobl; Byddan nhw'n curo eu 
cleddyfau'n gefail, A'u gwaywffyn yn fachau tocio; Cenedl 
Bydd n lifft ot gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel 
mwyach . ... 11 Darostyngir edrychiadau uchel dyn, Bydd ymryson 
dynion yn ymgrymu, A bydd yr Arglwydd yn unig yn cael ei 
ddyrchafu yn y dydd hwnnw. (Eseia 2: 2-4 , 11 )  

Felly , bydd yn gyfnod iwtopaidd o heddwch ar y ddaear. Yn hollol, bydd 
hyn am byth, gyda Iesu'n dyfarnu. Yn seiliedig ar ysgrythurau amrywiol 
(Salm 90: 4; 92: 1; Eseia 2:11; Hosea 6: 2), mae’r Talmud Iddewig yn dysgu 
bod hyn yn para 1,000 o flynyddoedd ( Talmud Babilonaidd: Tractate 
Sanhedrin Ffolio 97a ). 

Cefais fy ysbrydoli i ysgrifennu'r canlynol hefyd : 

6 Canys i ni y mae Plentyn yn cael ei eni, I ni rhoddir Mab; A bydd y 
llywodraeth ar ei ysgwydd. A bydd ei enw yn cael ei alw'n 
Rhyfeddol, Cynghorydd, Duw Mighty, Tad Tragwyddol, Tywysog 
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Heddwch. 7 O gynnydd Ei lywodraeth a'i heddwch Ni fydd diwedd, 
Ar orsedd Dafydd a thros Ei deyrnas, Ei gorchymyn a'i sefydlu â 
barn a chyfiawnder O'r amser hwnnw ymlaen, hyd yn oed am 
byth. Bydd sêl Arglwydd y Lluoedd yn perfformio hyn. (Eseia 9: 6-
7) 

Sylwch fod Eseia wedi dweud y byddai Iesu'n dod i sefydlu teyrnas gyda 
llywodraeth. Tra bod llawer sy'n proffesu Crist yn dyfynnu'r darn hwn, yn 
enwedig ym mis Rhagfyr bob blwyddyn, maent yn tueddu i anwybyddu ei 
fod yn proffwydo mwy na'r ffaith y byddai Iesu'n cael ei ddwyn n. Mae'r 
Beibl yn dangos bod gan K ingdom lywodraeth gyda deddfau dros 
bynciau, ac y bydd Iesu drosti. Proffwydodd Eseia, Daniel, ac eraill. 

Deddfau Duw yw ffordd cariad ( Mathew 22: 37-40 ; Ioan 15:10) a bydd 
K ingdom Duw yn cael ei ddyfarnu ar y deddfau hynny. Felly bydd ing 
Duw , er gwaethaf faint yn y byd sy'n ei weld, yn seiliedig ar gariad. 

Salmau a Mwy 

Nid Daniel ac Eseia yn unig a ysbrydolodd Duw i ysgrifennu am Deyrnas 
Dduw sydd i ddod. 

Cafodd Eseciel ei ysbrydoli i ysgrifennu y byddai rhai llwythau Israel (nid 
yr Iddewon yn unig) a wasgarwyd yn ystod y Gorthrymder Mawr yn cael 
eu casglu ynghyd yn y deyrnas filflwyddol: 

17 Am hynny dywedwch, 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dduw: “ Casglaf chwi oddi wrth y bobloedd, ymgynnull o'r 
gwledydd lle cawsoch eich gwasgaru, a rhoddaf wlad Israel 
ichi. " ' 18 A byddant yn mynd yno, a byddant yn cymryd i ffwrdd 
ei holl bethau atgas ac mae ei holl ffieidd-dra oddi yno. 19 Yna 
rhoddaf un galon iddynt, a rhoddaf ysbryd newydd o'u mewn, a 
chymryd y galon garegog o'u cnawd, a rhoi iddynt galon 
gnawd, 20 er mwyn iddynt gerdded yn fy neddfau a chadw fy 
nyfarniadau a gwna nhw; a hwy fydd fy mhobl i, a byddaf yn 
Dduw iddynt. 21 Ond o ran y rhai y mae eu calonnau yn dilyn yr 
awydd am eu pethau dadlenadwy a’u ffieidd-dra, byddaf yn ad-
dalu eu gweithredoedd ar eu pennau eu hunain, ” meddai’r 
Arglwydd Dduw. ( Eseciel 11: 17-21 ) 
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Ni fydd disgynyddion llwythau Israel yn cael eu gwasgaru mwyach, ond 
byddant yn ufuddhau i statudau Duw ac yn stopio bwyta pethau ffiaidd 
(Lefiticus 11; Deuteronomium 14). 

Sylwch ar y canlynol yn y Salmau am newyddion da teyrnas Dduw: 

27 Holl derfynau'r bydShall cofiwch a throwch at yr Arglwydd, A 
holl deuluoedd y cenhedloeddShall yn addoli o'ch blaen. 28 Canys y 
deyrnas yw Arglwydd, Ac Ef sy'n llywodraethu ar y 
cenhedloedd. ( Salmau 22: 27-28 ) 

6 Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd; Teyrnwialen 
cyfiawnder yw teyrnwialen dy deyrnas. ( Salmau 45: 6 ) 

1 O, canwch i'r Arglwydd gân newydd! Canwch i'r Arglwydd, yr holl 
ddaear. 2 Canwch i'r Arglwydd, bendithiwch ei enw; Cyhoeddwch 
newyddion da Ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. 3 Datgan Ei 
ogoniant ymhlith y cenhedloedd, Ei ryfeddodau ymhlith yr holl 
bobloedd. (Salmau 96: 1-3 ; hefyd cf. 1 Cronicl 16: 23-24 ) 

10 Bydd dy holl weithredoedd yn dy foli, Arglwydd, a'th saint yn dy 
fendithio. 11 Byddan nhw'n siarad am ogoniant Dy deyrnas, Ac yn 
siarad am dy allu, 12 I wneud yn hysbys i feibion dynion Ei 
weithredoedd nerthol, A mawredd gogoneddus Ei deyrnas. 13 

Mae eich teyrnas yn deyrnas dragwyddol, Ac mae dy oruchafiaeth 
yn para trwy'r holl genedlaethau.   ( Salm 145: 10-13 ) 

Ysgrifennodd amryw awduron yn yr Hen Destament hefyd am 
agweddau ar y deyrnas (ee Eseciel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
Felly, pan ddechreuodd Iesu ddysgu efengyl Teyrnas Dduw, roedd gan ei 
gynulleidfa uniongyrchol rywfaint o gynefindra â'r cysyniad sylfaenol. 
  
  

4. A ddysgodd yr Apostolion 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 eu dysgu efengyl 
y K ingdom Duw. Dyna'r neges a ddaeth â Iesu. 
Dysgodd Paul Deyrnas Dduw 
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Ysgrifennodd yr Apostol P aul am ing Duw ac Iesu: 

8 Ac aeth i mewn i’r synagog a siarad yn eofn am dri mis, gan 
resymu a pherswadio ynglŷn â phethau teyrnas Dduw (Actau 19: 
8). 

25 Ac yn wir, nawr gwn fy mod i gyd, yr wyf wedi mynd yn pregethu 
teyrnas Dduw yn eu plith (Actau 20:25). 

23 Felly wedi iddynt ei benodi ddiwrnod, daeth llawer ato yn ei 
lety, yr eglurodd iddo a thystio’n syfrdanol iddo am deyrnas 
Dduw, gan eu perswadio ynglŷn ag Iesu o Gyfraith Moses a’r 
Proffwydi, o fore gwyn tan nos . … 31 pregethu teyrnas Dduw a 
dysgu'r pethau sy'n ymwneud â'r Arglwydd Iesu Grist yn gwbl 
hyderus, neb yn ei wahardd (Actau 28:23 , 31). 

Sylwch nad yw Iesu yn ymwneud ag Iesu yn unig (er ei fod 
yn rhan fawr ohono), gan fod Paul hefyd wedi dysgu am Iesu ar wahân i'r 
hyn a ddysgodd am ing Duw. 

Roedd Paul hefyd yn ei alw'n efengyl Duw, ond ef oedd efengyl 
K ingdom Duw o hyd : 

9 … fe wnaethon ni bregethu i chi efengyl Duw … 12 y byddech chi'n 
cerdded yn deilwng o Dduw sy'n eich galw chi i'w deyrnas a'i 
ogoniant ei hun . (1 Thesaloniaid 2: 9,12) 

Galwodd Paul ef hefyd yn efengyl Crist (Rhufeiniaid 1:16). Mae'r " neges 
da " Iesu, y neges a Dysgodd. 

Ystyriwch nad efengyl yn unig am berson Iesu Grist nac iachawdwriaeth 
bersonol yn unig ydoedd. Dywedodd Paul fod efengyl Crist yn cynnwys 
ufuddhau i Iesu, Ei ddychweliad , a barn Duw: 

6 … Duw i ad-dalu gyda gorthrymder y rhai sy'n eich poeni, 7 ac i roi 
i chi sy'n gythryblus orffwys gyda ni pan ddatgelir yr Arglwydd 
Iesu o'r nefoedd gyda'i angylion nerthol, 8 mewn tân fflamlyd yn 
dial ar y rhai nad ydyn nhw'n adnabod Duw, ac ar y rhai nad ydyn 
nhw'n ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. 9 Cosbir y 
rhain â dinistr tragwyddol o bresenoldeb yr Arglwydd ac o 
ogoniant Ei allu, 10 pan ddaw, yn y Dydd hwnnw, i gael ei 
ogoneddu yn ei saint ac i gael ei edmygu ymhlith pawb sy'n credu, 
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oherwydd ein tystiolaeth ni credwyd yn eich plith (2 Thesaloniaid 
1: 6-10). 

Mae'r Testament Newydd yn dangos bod y deyrnas yn rhywbeth y 
byddwn yn ei dderbyn, nid ein bod bellach yn ei meddu yn llawn : 

28 rydym yn derbyn teyrnas na ellir ei hysgwyd (Hebreaid 12:28). 

Gallwn amgyffred a symud ymlaen at fod yn rhan o ing Duw nawr, ond 
nid ydym wedi mynd i mewn iddo yn llawn. 

Cadarnhaodd Paul yn benodol nad yw rhywun yn mynd i mewn i 
K ingdom Duw yn ddyn marwol, fel mae'n digwydd ar ôl yr atgyfodiad: 

50 Nawr hyn rwy'n dweud, frodyr, na all cnawd a gwaed etifeddu 
teyrnas Dduw; ac nid yw llygredd yn etifeddu 
anllygredigaeth. 51 Wele, yr wyf yn dweud wrthych ddirgelwch: Ni 
fyddwn i gyd yn cysgu, ond byddwn i gyd yn cael ein newid -
 52 mewn eiliad, yn y twpsyn llygad , ar yr utgorn olaf. Oherwydd 
bydd yr utgorn yn swnio, a bydd y meirw yn cael eu codi yn 
anllygredig, a byddwn ni'n cael ein newid (1 Corinthiaid 15: 50-
52). 

1 Rwy'n codi tâl arnoch chi felly gerbron Duw a'r Arglwydd Iesu 
Grist, a fydd yn barnu'r byw a'r meirw wrth iddo ymddangos a'i 
deyrnas (2 Timotheus 4: 1). 

Nid yn unig y dysgodd Paul hynny, ond y byddai Iesu'n traddodi'r ing i 
Dduw Dad : 

20 Ond yn awr mae Crist wedi codi oddi wrth y meirw, ac wedi dod 
yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi cwympo i gysgu. 21 Canys ers gan 
ddyn y daeth marwolaeth, gan Ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y 
meirw. 22 Oherwydd fel yn Adda mae pawb yn marw, er hynny yng 
Nghrist y bydd pawb yn cael eu gwneud yn fyw. 23 Ond pob un yn 
ei drefn ei hun: Crist y blaenffrwyth, wedi'r rhai hynny yw Crist ar 
ei ddyfodiad. 24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn cyflwyno'r deyrnas 
i Dduw Dad, pan fydd yn rhoi diwedd ar bob rheol a phob 
awdurdod a nerth. 25 Oherwydd rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi 
pob gelyn o dan ei draed. (1 Corinthiaid 15: 20-25). 

Dysgodd Paul hefyd na fydd anghyfiawn ( torwyr gorchymyn ) yn 
etifeddu ing Duw: 
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9 Oni wyddoch na fydd yr anghyfiawn yn etifeddu teyrnas 
Dduw? Peidiwch â chael eich twyllo. Ni fydd fornicators, nac 
eilunaddolwyr, na godinebwyr, na gwrywgydwyr, na 
sodomites, 10 na lladron, na chwennych, na meddwon, na 
diwygwyr, nac cribddeilwyr yn etifeddu teyrnas Dduw (1 
Corinthiaid 6: 9-10). 

19 Nawr mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg, sef: godineb, 
godineb, aflendid, didwylledd, 20 eilunaddoliaeth, dewiniaeth, 
casineb, dadleuon, cenfigen, ffrwydradau digofaint, uchelgeisiau 
hunanol, ymlediadau, heresïau, 21 cenfigen, llofruddiaethau, 
meddwdod, ymhyfrydu, ac ati; yr wyf yn dweud wrthych ymlaen 
llaw, yn union fel y dywedais wrthych yn y gorffennol, na fydd y 
rhai sy'n ymarfer pethau o'r fath yn etifeddu teyrnas Dduw 
(Galatiaid 5: 19-21). 

5 Am hyn y gwyddoch, nad oes unrhyw fornicator, person aflan, na 

mae gan ddyn cudd, sy’n eilunaddoliaeth, unrhyw etifeddiaeth yn 
nheyrnas Crist a Duw (Effesiaid 5: 5). 

Mae gan Dduw safonau ac mae'n mynnu edifeirwch oddi wrth bechod er 
mwyn gallu mynd i mewn i'w deyrnas. Mae'r Apostol Paul rybuddio na 
fyddai rhai yn dysgu bod efengyl Iesu 'yw'r ateb, ond un arall yw : 

3 Gras i chi a thangnefedd oddi wrth Dduw Dad a'n Harglwydd Iesu 
Grist, 4 a roddodd ei Hun dros ein pechodau, er mwyn iddo ein 
gwaredu o'r oes ddrwg bresennol hon, yn ôl ewyllys ein Duw a'n 
Tad, 5 i'r hwn fydd gogoniant am byth 
bythoedd. Amen. 6 Rhyfeddaf eich bod yn troi cefn mor fuan oddi 
wrth yr hwn a'ch galwodd yn ras Crist, i efengyl wahanol, 7 nad 
yw'n un arall; ond mae yna rai sy'n eich poeni chi ac eisiau 
gwyrdroi efengyl Crist. 8 Ond hyd yn oed os ydyn ni, neu angel o'r 
nefoedd, yn pregethu unrhyw efengyl arall i chi na'r hyn rydyn ni 
wedi'i bregethu i chi, bydded iddo gael ein twyllo. 9 Fel y 
dywedasom o'r blaen, felly yn awr dywedaf eto, os bydd unrhyw 
un yn pregethu unrhyw efengyl arall i chi na'r hyn a gawsoch, 
bydded iddo gael ei gywiro. (Galatiaid 1: 3 -9)  

3 Ond ofnaf, rhag ofn rywsut, wrth i'r sarff dwyllo Efa oherwydd ei 
grefftwaith, felly gall eich meddyliau gael eu llygru o'r symlrwydd 
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sydd yng Nghrist. 4 Oherwydd os yw'r sawl sy'n dod yn pregethu 
Iesu arall nad ydyn ni wedi'i bregethu, neu os ydych chi'n derbyn 
ysbryd gwahanol nad ydych chi wedi'i dderbyn, neu efengyl 
wahanol nad ydych chi wedi'i derbyn - mae'n ddigon posib y 
byddwch chi'n goddef hynny! (2 Corinthiaid 11: 3- 4) 

Beth oedd y " arall " a " gwahanol, " mewn gwirionedd yn ffug , efengyl? 

Mae gan yr efengyl ffug wahanol rannau. 

Yn gyffredinol, yr efengyl ffug yw credu nad oes raid i chi ufuddhau i 
Dduw ac ymdrechu mewn gwirionedd i fyw yn driw i'w ffordd wrth 
honni eich bod chi'n adnabod Duw (cf. Mathew 7: 21-23) . Mae'n tueddu i 
fod yn hunanol-ganolog. 

Llwyddodd y sarff i rwystro Efa i ddisgyn am efengyl ffug bron i 6000 o 
flynyddoedd yn ôl (Genesis 3) - ac mae bodau dynol wedi credu eu bod yn 
gwybod yn well na Duw ac y dylent benderfynu mynd od a drwg drostynt 
eu hunain. Y es, ar ôl Iesu a ddaeth, ei enw yn aml ynghlwm wrth wahanol 
efengylau ffug - andthis wedi bod yn continu ing a bydd yn parhau i mewn 
i amser y anghrist terfynol. 

Nawr yn ôl yn amser yr Apostol Paul, roedd yr efengyl ffug yn gymysgedd 
Gnostig / Cyfriniol o wirionedd a chamgymeriad . Yn y bôn, credai 
Gnostics mai gwybodaeth arbennig oedd yr hyn oedd ei angen 
i gael mewnwelediad ysbrydol, gan gynnwys iachawdwriaeth. Roedd 
Gnostics yn tueddu i gredu nad oedd yr hyn a wnaeth y cnawd o unrhyw 
ganlyniad penodol ac roeddent yn gwrthwynebu ufuddhau i Dduw mewn 
materion fel y seithfed diwrnod Saboth . Un arweinydd ffug o’r 
fath oedd Simon Magus , a gafodd ei rybuddio gan yr Apostol Pedr (Actau 
8: 18-21). 

Ond fi yn ddim yn hawdd 
Mae'r Testament Newydd yn dangos bod Philip wedi dysgu K ingdom o 
Dduw: 

5 Yna aeth Philip i lawr i ddinas Samaria a phregethu Crist iddyn 
nhw . … 12 roedden nhw'n credu Philip wrth iddo bregethu'r 
pethau oedd yn ymwneud â theyrnas Dduw ... (Actau 8: 5,12). 

Ond dysgodd Iesu, Paul, a’r disgyblion nad yw’n iawn mynd i mewn i 
Deyrnas Dduw: 
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24 A phan welodd Iesu iddo fynd yn drist iawn, dywedodd, “ Mor 
anodd yw hi i'r rhai sydd â chyfoeth fynd i mewn i 
deyrnas Dduw!  25 Oherwydd mae'n haws i gamel fynd trwy lygad 
nodwydd nag i ddyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. ” 

26 A dywedodd y rhai a'i clywodd, “ Pwy felly y gellir ei achub? ” 

27 Ond dywedodd, “ Mae'r pethau sy'n amhosib gyda dynion yn 
bosibl gyda Duw. ” ( Luc 18: 24-27 ) 

22 “ Rhaid i ni, trwy lawer o ofidiau, fynd i mewn i deyrnas 
Dduw ” (Actau 14:22). 

3 Rydym yn rhwym o ddiolch i Dduw bob amser amdanoch chi, 
frodyr, fel y mae'n briodol, oherwydd bod eich ffydd yn tyfu'n 
aruthrol, ac mae cariad pob un ohonoch chi i gyd yn ymylu ar ein 
gilydd, 4 fel ein bod ni ein hunain yn ymffrostio ohonoch ymhlith 
eglwysi Duw am eich amynedd a'ch ffydd yn eich holl erlidiau a'ch 
gorthrymderau yr ydych yn eu dioddef, 5 sy'n dystiolaeth amlwg o 
farn gyfiawn Duw, fel y gellir eich cyfrif yn deilwng o deyrnas 
Dduw, yr ydych hefyd yn dioddef drosti; 6 gan mai peth cyfiawn 
gyda Duw yw ad-dalu gyda gorthrymder y rhai sy'n eich poeni, 7 a 
rhoi gorffwys gyda ni i'r rhai sy'n gythryblus pan ddatgelir yr 
Arglwydd Iesu o'r nefoedd gyda'i angylion nerthol, (2 Thesaloniaid 
1: 3-7 ). 

Oherwydd yr anawsterau, dim ond rhai sydd bellach yn cael eu galw a’u 
dewis yn yr oes hon i fod yn rhan ohoni (Mathew 22: 1-14; Ioan 6:44; 
Hebreaid 6: 4-6). Bydd eraill yn cael eu galw yn nes ymlaen, wrth i’r Beibl 
ddangos y bydd y rhai “ a gyfeiliornodd mewn ysbryd yn dod i ddeall, a 
bydd y rhai a gwynodd yn dysgu athrawiaeth ” (Eseia 29:24). 

Dysgodd Peter y Deyrnas 
Dysgodd yr Apostol Pedr fod y deyrnas yn dragwyddol, a bod yn 
rhaid ufuddhau i efengyl Duw yn ddiwyd neu y byddai barn: 

10 Felly, frodyr, byddwch hyd yn oed yn fwy diwyd i wneud eich 
galwad a'ch etholiad yn sicr, oherwydd os gwnewch y pethau hyn 
ni fyddwch byth yn baglu; 11 oherwydd felly bydd mynedfa'n cael 
ei chyflenwi'n helaeth i deyrnas dragwyddol ein Harglwydd a'n 
Gwaredwr Iesu Grist (2 Pedr 1: 10-11). 
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17 Oherwydd daeth yr amser i farn ddechrau yn nhŷ Dduw; ac os 
bydd yn dechrau gyda ni yn gyntaf, beth fydd diwedd y rhai nad 
ydyn nhw'n ufuddhau i efengyl Duw? (1 Pedr 4:17). 

Llyfr Last s o'r Beibl a'r Deyrnas 
Mae'r Beibl yn dysgu mai “ cariad yw Duw ” (1 Ioan 4: 8,16) ac Iesu yw 
Duw (Ioan1: 1,1 4) - bydd gan K ingdom Dduw Frenin sy'n gariad ac y mae 
ei gyfreithiau'n cefnogi cariad , nid casineb (cf. Datguddiad 22: 14-15) . 

Mae llyfr olaf y Beibl yn trafod K ingdom Duw yn benodol. 

15 Yna seiniodd y seithfed angel: Ac roedd lleisiau uchel yn y 
nefoedd, gan ddweud, “ Mae teyrnasoedd y byd hwn wedi dod yn 
deyrnasoedd ein Harglwydd a'i Grist, a bydd yn teyrnasu am byth 
bythoedd! ” (Datguddiad 11:15). 

Bydd Iesu'n teyrnasu yn y deyrnas! Ac mae'r Beibl yn datgelu dau o'i 
deitlau: 

16 Ac mae ganddo enw ar ei wisg ac ar ei glun: BRENIN BRENIN AC 
ARGLWYDD yr ARGLWYDD (Datguddiad 19:16). 

Ond ai Iesu yw'r unig un a fydd yn teyrnasu? Sylwch ar y darn hwn: 

4 A gwelais orseddau, ac eisteddasant arnynt, a barnwyd 
iddynt. Yna gwelais eneidiau'r rhai a oedd wedi cael eu torri i ben 
am eu tyst i Iesu ac am air Duw, nad oeddent wedi addoli'r 
bwystfil na'i ddelwedd, ac nad oeddent wedi derbyn ei farc ar eu 
talcennau nac ar eu dwylo. A buont yn byw ac yn teyrnasu gyda 
Christ am fil o flynyddoedd . . . 6 Bendigedig a sanctaidd yw'r hwn 
sydd â rhan yn yr atgyfodiad cyntaf. Dros y cyfryw nid oes gan yr 
ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant yn offeiriaid Duw a 
Christ, a byddant yn teyrnasu gydag ef fil o flynyddoedd 
(Datguddiad 20: 4,6). 

Bydd gwir Gristnogion yn cael eu hatgyfodi i deyrnasu gyda Christ am fil o 
flynyddoedd! Gan y bydd y deyrnas para am byth (Datguddiad 11:15), ond 
y teyrnasiad grybwyllwyd oedd ond un mil o flynyddoedd .T ei iswhy 
Cyfeiriais at hyn yn gynharach fel y cam cyntaf y deyrnas - thephysical, 
mae'r milflwyddol , cam yn hytrach y rownd derfynol , mwy ysbrydol, 
cyfnod . 
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Rhestrir ychydig o ddigwyddiadau yn Llyfr y Datguddiad fel rhai sy'n 
digwydd rhwng cyfnodau milflwyddol a therfynol Teyrnas Dduw : 

7 Nawr pan fydd y mil o flynyddoedd wedi dod i ben, bydd Satan 
yn cael ei ryddhau o'i garchar 8 ac yn mynd allan i dwyllo'r 
cenhedloedd sydd ym mhedair cornel y ddaear, Gog a Magog, i'w 
casglu ynghyd i frwydro, y mae eu nifer yr un mor tywod y 
môr. … 11 Yna gwelais orsedd wen fawr ac Ef a eisteddai arni, y 
ffodd y ddaear a'r nefoedd oddi wrthi. Ac ni ddaethpwyd o hyd i'r 
lle yn lle iddynt. 12 A gwelais y meirw, bach a mawr, yn sefyll ger 
bron Duw, ac agorwyd llyfrau. Ac agorwyd llyfr arall, sef Llyfr y 
Bywyd. A barnwyd y meirw yn ôl eu gweithredoedd, yn ôl y 
pethau a ysgrifennwyd yn y llyfrau. 13 Fe ildiodd y môr y meirw 
oedd ynddo, a thraddododd Marwolaeth a Hades y meirw oedd 
ynddynt. A'u barnwyd, pob un yn ôl ei weithredoedd. 14 Yna 
taflwyd Marwolaeth a Hades i'r llyn tân. Dyma'r ail farwolaeth. 15 A 
thaflwyd unrhyw un na ddarganfuwyd yn Llyfr y Bywyd i'r llyn tân 
(Datguddiad 20: 7-8, 11-15). 

Mae Llyfr y Datguddiad yn dangos y bydd cyfnod diweddarach a ddaw 
ar ôl y teyrnasiad mil o flynyddoedd ac ar ôl yr ail farwolaeth: 

1 Nawr gwelais nefoedd newydd a daear newydd, oherwydd roedd 
y nefoedd gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi mynd heibio. Hefyd 
doedd dim mwy o fôr. 2 Yna gwelais i, Ioan, y ddinas sanctaidd, 
Jerwsalem Newydd, yn dod i lawr o'r nefoedd oddi wrth Dduw, 
wedi'i pharatoi fel priodferch wedi'i haddurno ar gyfer ei gŵr. 3 A 
chlywais lais uchel o'r nefoedd yn dweud, “ Wele, mae tabernacl 
Duw gyda dynion, a bydd yn trigo gyda nhw, a byddan nhw'n bobl 
iddo. Bydd Duw ei Hun gyda nhw ac yn Dduw iddyn nhw. 4 A bydd 
Duw yn sychu pob deigryn o'u llygaid; ni fydd mwy o farwolaeth, 
na thristwch, na chrio. Ni fydd mwy o boen, oherwydd mae'r 
pethau blaenorol wedi mynd heibio. ” (Datguddiad 21: 1-4) 

1 Ac fe ddangosodd i mi afon bur o ddŵr y bywyd, yn glir fel grisial, 
yn mynd ymlaen o orsedd Duw a'r Oen. 2 Yng nghanol ei stryd, ac 
ar y naill ochr i'r afon, roedd coeden y bywyd, a oedd yn dwyn 
deuddeg ffrwyth, pob coeden yn cynhyrchu ei ffrwyth bob 
mis. Roedd dail y goeden er iachâd y cenhedloedd. 3 Ac ni fydd 
mwy o felltith, ond bydd gorsedd Duw a'r Oen ynddo, a'i weision 



32 
 

yn ei wasanaethu. 4 Byddant yn gweld Ei wyneb, a'i enw ar eu 
talcennau. 5 Ni fydd nos yno: Nid oes angen lamp na golau haul 
arnynt, oherwydd mae'r Arglwydd Dduw yn rhoi goleuni iddynt. A 
theyrnasant am byth bythoedd. (Datguddiad 22: 1-5) 

Sylwch fod y deyrnasiad hwn, sydd ar ôl y mil o flynyddoedd, yn cynnwys 
gweision Duw ac yn para am byth. Bydd y Ddinas Sanctaidd, a baratowyd 
yn y nefoedd, yn gadael y nefoedd ac yn dod i lawr i'r ddaear. Dyma 
ddechrau cam olaf camwedd Duw.   Amser o DDIM MWY O PAIN NEU 
DDIOGEL! 

Bydd y addfwyn yn etifeddu’r ddaear (Mathew 5: 5) a phob peth 
(Datguddiad 21: 7). Bydd y ddaear, gan gynnwys y Ddinas Sanctaidd a 
fydd arni, yn well oherwydd bydd ffyrdd Duw yn cael eu 
gweithredu. Sylweddoli hynny : 

7 Ni fydd diwedd ar gynydd Ei lywodraeth a'i heddwch yma (Eseia 
9: 7). 

Yn amlwg , bydd yn tyfu ar ôl y cam terfynol y K ingdom Duw wedi 
dechrau gan fod yr holl y bydd ufudd llywodraeth Duw . 

Bydd hwn yn gyfnod gogoneddus iawn: 

9 Ond fel y mae'n ysgrifenedig: “ Ni welodd, na chlywodd y glust, 
Ac nid yw wedi mynd i galon dyn Y pethau y mae Duw wedi'u 
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! Bydd Teyrnas Dduw yn creu tragwyddoldeb rhyfeddol o well. Onid 
ydych chi am gael eich rhan ynddo? 

5. Roedd ffynonellau y tu allan i'r Testament Newydd yn 
dysgu Teyrnas Dduw 
A oedd proffeswyr cynnar Crist yn meddwl eu bod i fod i bregethu 
efengyl Teyrnas lythrennol Duw? 
Ydw. 
Flynyddoedd yn ôl, mewn darlith gan yr Athro Bart Ehrman o Brifysgol 
Gogledd Carolina , ef dro ar ôl tro , ac yn gywir, pwysleisiodd fod yn 
wahanol i'r rhan fwyaf o arddel Cristnogion heddiw, Iesu a'i ddilynwyr 
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cynnar proc laimed teyrnas Dduw. Er bod Dr Ehrman yn dealltwriaeth 
gyffredinol o Gristnogaeth yn wahanol iawn i un y Barhaus Eglwys 
Dduw, byddem yn cytuno bod y efengyl y deyrnas yn yr hyn yr Iesu ei Hun 
gyhoeddi a'i ddilynwyr yn credu ynddo . Byddem hefyd yn cytuno nad yw 
llawer o Gristnogion honedig heddiw yn deall hynny. 

Ysgrifennu a Phregeth Ôl-Destament Newydd Cadwedig 
Roedd K ingdom Duw yn rhan sylweddol o’r hyn yr honnir ei 
fod “ y bregeth Chr istian gyflawn hynaf sydd wedi 
goroesi ” ( Pregeth Gristnogol Hynafol Holmes MW. Y Tadau Apostolaidd: 
Testunau Groeg a Chyfieithiadau Saesneg, 2il arg. Baker Books, Grand 
Rapids, 2004 , t. 102 ). Mae'r Bregeth Gristnogol Hynafol yn cynnwys y 
datganiadau hyn amdani : 

5: 5 Ar ben hynny rydych chi'n gwybod, frodyr, fod ein harhosiad ym 
myd y cnawd yn ddibwys ac yn ddarfodol, ond mae addewid Crist 
yn fawr ac yn rhyfeddol: gorffwys yn y deyrnas sydd i ddod a 
bywyd tragwyddol. 

Mae'r datganiad uchod yn dangos nad yw'r deyrnas bellach, ond y bydd 
yn dod ac yn dragwyddol. Ymhellach, dywed y bregeth hynafol hon: 

6: 9 Nawr, os nad yw hyd yn oed y fath ddynion cyfiawn â’r rhain yn 
gallu, trwy eu gweithredoedd cyfiawn eu hunain, achub eu plant, 
pa sicrwydd sydd gennym o fynd i mewn i deyrnas Dduw os ydym 
yn methu â chadw ein bedydd yn bur a heb ei ffeilio? Neu pwy 
fydd ein heiriolwr, os na chafwyd bod gennym weithredoedd 
sanctaidd a chyfiawn? 9: 6 Am hynny, gadewch inni garu ein gilydd, 
er mwyn i ni i gyd fynd i mewn i deyrnas Dduw. 11: 7 Felly, os ydym 
yn gwybod beth sy'n iawn yng ngolwg Duw, byddwn yn mynd i 
mewn i'w deyrnas ac yn derbyn yr addewidion nad yw " clust 
wedi clywed na gweld llygad na dychmygu calon dyn. ” 

12: 1 Gadewch inni aros, felly fesul awr am deyrnas Dduw mewn 
cariad a chyfiawnder, gan nad ydym yn gwybod dydd Duw yn 
ymddangos. 12: 6 meddai, fe ddaw teyrnas fy Nhad. 

Mae'r datganiadau uchod yn dangos bod angen cariad trwy fyw'n iawn, 
nad ydym wedi mynd i mewn i K ingdom Duw o hyd, a'i fod yn digwydd ar 
ôl diwrnod ymddangos Duw - hynny yw ar ôl i Iesu ddychwelyd 
eto. Mae'n ff s deyrnas y Tad, ac t nad teyrnas yn unig yw Iesu. 
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Mae'n intere pigo fod y bregeth yn ôl pob golwg Gristnogol hynaf fod 
Duw wedi caniatáu i oroesi yn dysgu yr un K ingdom Duw fod y 
New Testament dysgu a Parhaus Eglwys Dduw bellach yn addysgu (mae'n 
bosibl y gallai fod o go C hurch o G od , ond mae fy ngwybodaeth 
gyfyngedig o Roeg yn cyfyngu ar fy ngallu i wneud datganiad cadarnach ) . 

Arweinwyr Eglwys yr Ail Ganrif ac Efengyl y Deyrnas 
Dylid nodi yn gynnar yn yr 2il ganrif fod Papias , gwrandäwr John a ffrind 
i Polycarp ac a ystyriwyd yn sant gan Babyddion , 
yn dysgu'r deyrnas filflwyddol . Cofnododd Eusebius fod Papias yn dysgu: 

... bydd mileniwm ar ôl yr atgyfodiad oddi wrth y meirw, pan fydd 
teyrnasiad personol Crist yn cael ei sefydlu ar y ddaear 
hon . (Darnau o Papias, VI. Gweler hefyd Eusebius, Hanes Eglwys, 
Llyfr 3, XXXIX, 12) 

Dysgodd Papias y byddai hwn yn gyfnod o helaethrwydd mawr: 

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

mil o glustiau, ac y byddai gan bob clust ddeng mil o rawn, a 
byddai pob grawn yn cynhyrchu deg pwys o flawd clir, pur, 
mân; ac y byddai afalau, a hadau, a glaswellt yn cynhyrchu mewn 
cyfrannau tebyg; ac y byddai pob anifail, gan fwydo bryd hynny yn 
unig ar gynyrchiadau'r ddaear, yn dod yn heddychlon ac yn gytûn, 
ac mewn darostyngiad perffaith i ddyn. ” [Mae tystiolaeth yn cael 
ei dwyn i'r pethau hyn yn ysgrifenedig gan Papias, dyn hynafol, a 
oedd yn wrandawr i John ac yn ffrind i Polycarp, yn y pedwerydd 
o'i lyfrau; canys cyfansoddwyd pum llyfr ganddo ...] (Fragments of 
Papias, IV) 

Mae'r Llythyr ôl-Destament Newydd at y Corinthiaid yn nodi: 

42: 1-3 Derbyniodd yr Apostolion yr Efengyl inni gan yr Arglwydd Iesu 
Grist; Anfonwyd Iesu Grist oddi wrth Dduw. Felly yna mae Crist 
oddi wrth Dduw, ac mae'r Apostolion oddi wrth Grist. Daeth y 
ddau felly o ewyllys Duw yn y drefn benodedig. Wedi derbyn 
cyhuddiad felly, ac wedi cael sicrwydd llawn trwy atgyfodiad ein 
Harglwydd Iesu Grist a chadarnhau yng ngair Duw gyda sicrwydd 
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llawn o'r Ysbryd Glân, aethant ymlaen gyda'r cadarnhad llawen y 
dylai brenin Duw ddod. 

Roedd Polycarp o Smyrna yn arweinydd Cristnogol cynnar, a oedd yn 
ddisgybl i Ioan, yr olaf o'r apostolion gwreiddiol i d h.y. Polycarp c. 120-
135 OC a addysgir : 

Gwyn eu byd y tlawd, a'r rhai sy'n cael eu herlid er mwyn 
cyfiawnder, oherwydd hwy yw teyrnas Dduw . (Polycarp. Llythyr 
at y Philipiaid, Pennod II. Gan Dadau Ante-Nicene, Cyfrol 1 fel y'i 
golygwyd gan Alexander Roberts a James Don aldson. American 
Edition, 1885) 

Gan wybod, felly, “ nad yw Duw yn cael ei watwar, ” dylem 
gerdded yn deilwng o’i orchymyn a’i ogoniant ... Oherwydd mae’n 
dda y dylid eu torri i ffwrdd o’r chwantau sydd yn y byd, gan 
fod “ pob chwant yn rhyfela yn ei erbyn yr ysbryd; “ Ac “ ni fydd 
ffugwyr, nac effeminate, na chamdrinwyr eu hunain â dynolryw, 
yn etifeddu teyrnas Dduw, ” na’r rhai sy’n gwneud pethau’n 
anghyson ac yn ddiguro . ( ibid , Pennod V) 

Gadewch inni wedyn ei wasanaethu Ef mewn ofn, a chyda phob 
parch, hyd yn oed fel y gorchmynnodd Efe ein hunain, ac fel yr 
apostolion a bregethodd yr Efengyl inni, a'r proffwydi a 
gyhoeddodd ymlaen llaw ddyfodiad yr Arglwydd . (ibid, Pennod 
VI) 

Fel eraill yn y Testament Newydd, dysgodd Polycarp y bydd y cyfiawn, nid 
y torwyr gorchymyn , yn etifeddu ing Duw. 

Honnwyd hefyd bod y canlynol wedi cael eu dysgu gan Polycarp: 

Ac ar y Saboth canlynol dywedodd; 'Gwrandewch fy anogaeth, 
blant annwyl Duw. Fe'ch torrais pan oedd yr esgobion yn 
bresennol, ac yn awr eto yr wyf yn eich annog chi i gyd i gerdded 
yn addurnol a theilwng yn ffordd yr Arglwydd ... Gwyliwch 
chwi, ac eto Byddwch yn barod, Na fydded pwyso ar eich 
calonnau, y gorchymyn newydd ynghylch cariad y naill tuag at y 
llall, Mae ei ddyfodiad yn ymddangos yn sydyn fel mellt cyflym, y 
farn fawr trwy dân, y bywyd tragwyddol, Ei deyrnas anfarwol. A 
phob peth o gwbl sy'n cael ei ddysgu gan Dduw rydych chi'n ei 
wybod, wrth chwilio'r Ysgrythurau ysbrydoledig, ysgythru â 
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beiro'r Ysbryd Glân ar eich calonnau, er mwyn i'r gorchmynion 
aros ynoch chi yn annileadwy. ' (Bywyd Polycarp, Pennod 24. JB 
Lightfoot, Y Tadau Apostolaidd, cyf. 3.2, 1889, tt. 488-506) 

Melito o Sardis , a oedd yn arweinydd Eglwys Dduw , c. 170 OC, a 
addysgir: 

Oherwydd yn wir y gyfraith a gyhoeddwyd yn yr efengyl - yr 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 mewn dyn, 
a'r dyn yn Nuw ... 

Ond daeth yr efengyl yn esboniad o'r gyfraith a'i 

cyflawniad, tra daeth yr eglwys yn stordy'r gwirionedd ... 

Dyma'r un a'n gwaredodd o gaethwasiaeth i ryddid, o dywyllwch i 
olau, o farwolaeth i fywyd, o ormes i deyrnas 
dragwyddol . (Melito. Homily On the Passover. Penillion 7,40,68. 
Cyfieithiad o Kerux: The Journal of Online Theology . Http: 
//www.kerux .com / documents / KeruxV4N1A1.asp) 

Felly, Teyrnas Dduw wa s gwyddys eu bod yn rhywbeth tragwyddol, ac nid 
dim ond y Cristion cyfredol cynnwys neu Eglwys Gatholig a chyfraith Duw. 

Mae ysgrifen arall o ddiwedd yr ail ganrif yn annog pobl i edrych i'r 
deyrnas: 

Am hynny, na fydded i unrhyw un ohonoch ymledu nac edrych yn 
ôl, ond mynd yn ewyllysgar at Efengyl teyrnas Dduw . (Roman 
Clement. Cydnabyddiaethau, Llyfr X, Pennod XLV. Wedi'i dynnu o 
Dadau Ante-Nicene, Cyfrol 8. Golygwyd gan Alexander Roberts & 
James Do naldson. American Edition, 1886 ) 

Ar ben hynny, er ei bod yn amlwg na chafodd ei ysgrifennu gan un yn y 
wir eglwys, mae'r ysgrifen ganol yr ail ganrif o'r enw The Shepherd of 
Hermas yn y cyfieithiad gan Roberts & Donaldson yn defnyddio'r 
ymadrodd “ teyrnas Dduw ” bedair gwaith ar ddeg. 

Roedd gwir Gristnogion , a hyd yn oed llawer yn proffesu Crist yn unig , yn 
gwybod rhywbeth am ing Duw yn yr ail ganrif. 
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Roedd hyd yn oed y sant Uniongred Catholig a Dwyrain Irenaeus yn deall 
y byddai Cristnogion, ar ôl yr atgyfodiad , yn mynd i mewn i 
K Duw. Sylwch ar yr hyn a ysgrifennodd, c. 180 OC : 

Oherwydd hynny mae cyflwr y rhai sydd wedi credu, gan fod 
ynddynt yn barhaus yn cadw at yr Ysbryd Glân, a roddwyd ganddo 
yn y bedydd, ac sy'n cael ei gadw gan y derbynnydd, os yw'n 
cerdded mewn gwirionedd a sancteiddrwydd a chyfiawnder a 
dygnwch cleifion. Oherwydd mae gan yr enaid hwn atgyfodiad yn 
y rhai sy'n credu, y corff sy'n derbyn yr enaid eto, ac ynghyd ag ef, 
trwy nerth yr Ysbryd Glân, yn cael ei godi ac yn mynd i mewn i 
deyrnas Dduw . (Irenaeus, St., Esgob Lyon. Cyfieithwyd o'r 
Armeneg gan Armitage Robinson. Arddangosiad y Pregethu 
Apostolaidd, Pennod 42. Wells, Gwlad yr Haf, Hydref 1879. Fel y'i 
cyhoeddwyd yn SOCIETY FOR PROMOTING KROWIAN 
KNOWLEDGE. CO, 1920). 

Dysgodd Theophilus o Antioch: 

Nid wyf ond yn crybwyll Ei ddaioni; pe bawn i'n ei alw'n Ef yn ing, 
nid wyf ond yn sôn am ei ogoniant ... Oherwydd pe bai wedi ei 
wneud yn anfarwol o'r dechrau, byddai wedi ei wneud yn 
Dduw. … Nid felly, anfarwol nac eto marwol a wnaeth Efe, ond, 
fel y dywedasom uchod, yn alluog i'r ddau; fel, os dylai dueddu at 
bethau anfarwoldeb, cadw gorchymyn Duw, y dylai dderbyn fel 
gwobr ganddo anfarwoldeb, a dod yn Dduw . (Theophilus, I 
Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Ysgrifennodd y sant Catholig, Hippolytus, ar ddechrau'r drydedd ganrif: 

A byddwch yn derbyn teyrnas nefoedd, yr oeddech chi, er i chi 
ymdeithio yn y bywyd hwn, yn adnabod y Brenin Celestial. A 
byddwch yn gydymaith i'r Dduwdod, ac yn gyd-etifedd gyda 
Christ, heb ei gaethiwo mwyach gan chwantau na nwydau, ac na 
wastraffir byth eto gan afiechyd. Oherwydd i chi ddod yn 
Dduw : am ba bynnag ddioddefiadau a wnaethoch wrth fod yn 
ddyn, y rhain a roddodd i chi, oherwydd eich bod o fowld marwol, 
ond beth bynnag y mae'n gyson â Duw i'w rannu, mae'r Duw hyn 
wedi addo rhoi ichi, oherwydd chi wedi cael eu deified, ac wedi 
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eu genhedlu i anfarwoldeb . ( Hippolytus. Gwrthbrofi Pob 
Heresi , Llyfr X, Pennod ter 30 ) 

Y nod i fodau dynol yw cael ei ddynodi yn Nheyrnas Dduw sydd i ddod. 

Problemau yn yr Ail a'r Drydedd Ganrif 
Er gwaethaf ei dderbyn yn eang, yn yr ail 
ganrif, cododd arweinydd apostate gwrth-gyfraith o'r 
enw Marcion . Dysgodd Marcion yn erbyn cyfraith Duw , y Saboth, 
ac ing llythrennol Duw. Er iddo gael ei wadu gan Polycarp ac eraill, roedd 
ganddo gysylltiad ag Eglwys Rhufain ers cryn amser ac roedd yn 
ymddangos bod ganddo ddylanwad yno . 

Yn yr ail a'r drydedd ganrif, roedd alegorïwyr yn dod yn sefydlu yn 
Alexandria (yr Aifft). Dyn y allegorists gwrthwynebu athrawiaeth y 
deyrnas sydd i ddod. Sylwch ar yr adroddiad am rai o'r llegorwyr hynny: 

Ganed Dionysius o deulu paganaidd bonheddig a chyfoethog yn 
Alexandria, ac fe’i addysgwyd yn eu hathroniaeth. Gadawodd yr 
ysgolion paganaidd i ddod yn ddisgybl i Origen, a llwyddodd yng 
ngofal ysgol catechetical Alexandria…  

Roedd Clement, Origen, a’r ysgol Gnostig yn llygru 
athrawiaethau’r oraclau sanctaidd gan eu dehongliadau ffansïol 
ac alegorïaidd… cawsant enw “ Allegoristiaid ” drostynt eu 
hunain . ”Fe wnaeth Nepos frwydro yn erbyn yr Allegoristiaid yn 
gyhoeddus, a honni y bydd teyrnasiad Crist ar y ddaear…  

Roedd Dionysius yn anghytuno â dilynwyr Nepos, a thrwy ei 
gyfrif… “y fath gyflwr o bethau ag sydd bellach yn bodoli yn 
nheyrnas Dduw. ” Dyma’r sôn cyntaf am deyrnas Dduw sy’n 
bodoli yn nhalaith bresennol yr eglwysi… 

Ceryddodd Nepos eu gwall, gan ddangos nad yw teyrnas nefoedd 
yn alegorïaidd, ond a yw teyrnas lythrennol ein Harglwydd yn yr 
atgyfodiad hyd at fywyd tragwyddol ... 

Felly cafodd syniad y deyrnas a ddaeth yng nghyflwr presennol 
pethau ei genhedlu a'i ddwyn allan yn ysgol Gnostig Allegoristiaid 
yn yr Aifft, OC 200 i 250, ganrif lawn cyn i esgobion yr 
ymerodraeth gael eu hystyried yn ddeiliaid yr orsedd … 
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Beichiogodd Clement y syniad o deyrnas Dduw fel cyflwr o wir 
wybodaeth feddyliol am Dduw. Fe wnaeth Origen ei osod allan fel 
ystyr ysbrydol wedi'i guddio yn llythyren blaen yr 
Ysgrythurau . (Ward, Henry Dana. Efengyl y Deyrnas: Teyrnas 
Ddim o'r Byd Hwn; Ddim yn y Byd hwn; Ond i Ddod yn y Wlad 
Nefol, o'r Atgyfodiad oddi wrth y Meirw ac Adferiad Pob Peth. 
Cyhoeddwyd gan Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870 , tt. 124-
125)  

Felly, er bod yr Esgob Nepos yn dysgu efengyl K ingdom Duw, 
ceisiodd yr alegorwyr feddwl yn ffug, yn llai llythrennol, 
ohoni. Esgob Apollinaris o Hierapolis hefyd ceisio ymladd y gwallau y 
allegorists tua'r un adeg. Safodd y rhai a oedd yn wirioneddol yn Eglwys 
Dduw dros wirionedd Teyrnas lythrennol Duw trwy gydol hanes. 

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

Oherwydd iddyn nhw wrthod efengyl Crist . . . , roedd yn rhaid i'r 
byd ddisodli rhywbeth arall yn ei le. Roedd yn rhaid iddyn nhw 
ddyfeisio ffug! Felly rydym wedi clywed teyrnas Dduw yn cael ei 
siarad amdani fel dim ond ystrydeb tlws - teimlad braf yng 
nghalonnau dynol - gan ei lleihau i DIM ethereal, afreal! Mae 
eraill wedi camliwio mai’r “ EGLWYS ” yw’r deyrnas. . . Roedd y 
proffwyd Daniel, a oedd yn byw 600 mlynedd cyn Crist, yn 
gwybod bod teyrnas Dduw yn deyrnas go iawn - llywodraeth yn 
rheoli 

POBL llythrennol ar y ddaear ... 

Yma. . . yw esboniad Duw o’r hyn yw DEYRNAS DUW: “ Ac yn 
nyddiau’r brenhinoedd hyn ... ” - mae yma yn siarad am y deg 
bysedd traed, rhan o haearn a rhan o glai brau. Mae hyn, trwy 
gysylltu’r broffwydoliaeth â Daniel 7, a Datguddiad 13 a 17, yn 
cyfeirio at y STATES UNEDIG EWROP sydd bellach yn ffurfio . .. 
o flaen eich llygaid iawn! Mae Datguddiad 17:12 yn egluro’r 
manylion y bydd yn undeb DEG DEYRNAS NEU DEYRNAS a fydd 
(Dat. 17: 8) yn atgyfodi’r hen ROMAN EMPIRE. . . 

Pan ddaw Crist, mae'n dod fel BRENIN brenhinoedd, yn rheoli'r 
holl ddaear (Dat. 19: 11-16); ac EI KINGDOM-- deyrnas Dduw --
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said Daniel, yw i yfed yr holl deyrnasoedd bydol hyn. Mae 
Datguddiad 11:15 yn ei nodi yn y geiriau hyn: “ Mae teyrnasoedd 
y byd hwn yn dod yn DEYRNASAU EIN ARGLWYDD, AC O EI CRIST: 
a bydd yn teyrnasu yn oes oesoedd ” ! Dyma DEYRNAS 
DUW. DIWEDD y llywodraethau presennol - ie, a hyd yn oed yr 
Unol Daleithiau a chenhedloedd Prydain. Yna dônt yn 
deyrnasoedd - LLYWODRAETHAU - yr Arglwydd IESU CRIST, yna 
BRENIN brenhinoedd dros yr holl ddaear. Mae hyn yn gwneud 
CHWARAE yn llwyr y ffaith bod DEYRNAS DUW yn LLYWODRAETH 
lythrennol. Hyd yn oed gan fod yr Ymerodraeth Caldeaidd yn 
DEYRNAS - hyd yn oed gan fod yr Ymerodraeth Rufeinig yn 
DEYRNAS - felly mae DEYRNAS DUW yn llywodraeth. Mae i 
gymryd drosodd LLYWODRAETH CENHEDLOEDD y byd. Roedd 
Iesu Grist yn BORN i fod yn BRENIN - RHEOLWR! ... 

Mae'r un Iesu Grist a gerddodd dros fryniau a chymoedd y Wlad 
Sanctaidd a strydoedd Jerwsalem fwy na 1,900 o flynyddoedd yn 
ôl yn dod eto. Dywedodd y byddai'n dod eto. Ar ôl iddo gael ei 
groeshoelio, cododd Duw ef oddi wrth y meirw ar ôl tridiau a 
thair noson (Mathew 12:40; Actau 2:32; I Cor. 15: 3-
4). Esgynnodd at Orsedd Duw. Pencadlys 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 Orsedd Aberystwyth 

Duw - y “ wlad bell ” - i gael ei goroni fel Brenin brenhinoedd dros 
yr holl genhedloedd, ac yna dychwelyd i'r ddaear (Luc 19: 12-27). 

Unwaith eto, mae yn y nefoedd tan “ amseroedd adfer pob 
peth ” (Actau 3: 19-21). Mae adferiad yn golygu adfer i gyflwr neu 
gyflwr blaenorol. Yn yr achos hwn, adfer llywodraeth Duw ar y 
ddaear, ac felly, adfer heddwch byd, ac amodau iwtopaidd. 

Bydd cythrwfl presennol y byd, rhyfeloedd cynyddol a dadleuon 
yn uchafbwynt mewn helbul y byd mor fawr, oni bai bod Duw yn 
ymyrryd, ni fyddai unrhyw gnawd dynol yn cael ei achub yn fyw 
(Matt. 24:22). Ar ei uchafbwynt iawn pan fyddai oedi yn arwain at 
ffrwydro’r holl fywyd oddi ar y blaned hon, bydd Iesu Grist yn 
dychwelyd. Y tro hwn mae'n dod fel Duw dwyfol. Mae'n dod i 
mewn i holl rym a gogoniant y Creawdwr sy'n rheoli'r 
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bydysawd. (Matt. 24:30; 25:31.) Mae’n dod fel “ Brenin y 
brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi ” (Dat. 19:16), i sefydlu 
uwch-lywodraeth y byd a rheoli’r holl genhedloedd “ gyda 
gwialen o haearn ” (Dat. 19:15; 12: 5) . . . 

Croeso Crist? 

Ond a fydd dynoliaeth yn gweiddi â llawenydd, ac yn ei groesawu 
mewn ecstasi a brwdfrydedd uchel - hyd yn oed eglwysi 
Cristnogaeth draddodiadol? 

Ni wnânt! Byddan nhw'n credu, oherwydd bod gweinidogion ffug 
Satan (II Cor. 11: 13-15) wedi eu twyllo, mai ef yw'r anghrist. Bydd 
yr eglwysi a’r cenhedloedd yn ddig wrth iddo ddod (Dat. 11:15 
gyda 11:18), a bydd y lluoedd milwrol mewn gwirionedd yn ceisio 
ei ymladd i’w ddinistrio (Dat. 17:14)! 

Bydd y cenhedloedd yn cymryd rhan ym mrwydr hinsoddol yr Ail 
Ryfel Byd sydd ar ddod, gyda blaen y gad yn Jerwsalem (Zech. 14: 
1-2) ac yna bydd Crist yn dychwelyd. Mewn pŵer 
goruwchnaturiol bydd yn “ ymladd yn erbyn y cenhedloedd 
hynny ” sy'n ymladd yn ei erbyn (adnod 3). Bydd yn eu trechu’n 
llwyr (Dat. 17:14)! “ Bydd ei draed yn sefyll y diwrnod 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’n dychwelyd ac y bydd yn ennill, ac eto 
bydd llawer yn ymladd yn ei erbyn (Datguddiad 19:19). M unrhyw ewyllys 
hawlio (yn seiliedig ar gam dealltwriaeth o Beibl darogan, ond yn rhannol 
oherwydd y proffwydi ffug a cyfrinwyr) bod y dychwelyd Iesu 
yw'r anghrist derfynol ! 

Mae'r canlynol hefyd gan Herbert Armstrong : 

Gwir grefydd - Gwirionedd Duw wedi'i rymuso â chariad Duw a 
roddwyd gan yr Ysbryd Glân ... JOY YN ANHYSBYS o adnabod Duw 
a Iesu Grist - o wybod GWIR - a chynhesrwydd Duw dwyfol CARU! 
... 

Dysgeidiaeth gwir Eglwys Dduw yn syml yw rhai “ byw trwy bob 
gair ” y Beibl Sanctaidd ... 
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Bydd dynion yn troi o ffordd “ cael ” i ffordd “ rhoi ” - ffordd 
cariad Love. 

Bydd SIFILIAETH NEWYDD nawr yn gafael yn y ddaear! (ibid) 

Y SIFILIAETH NEWYDD yw Teyrnas Dduw. Mae cyhoeddi bod gwareiddiad 
newydd i ddod i fod yn seiliedig ar gariad yn rhan fawr o'r hyn y mae gwir 
efengyl y deyrnas a ddysgodd Iesu a'i ddilynwyr yn ei olygu. Mae het yn 
rhywbeth yr ydym ni yn Eglwys Barhaus Duw yn ei bregethu . 

Sylweddolodd Herbert Armstrong fod Iesu’n dysgu bod y gymdeithas 
ddynol, hyd yn oed pan fydd yn credu ei bod am ufuddhau, wedi 
gwrthod ‘ ildio ’ bywyd, ffordd cariad. Mae bron nad oes neb yn 
ymddangos i ddeall yn iawn yr arwyddocaol fi cance o'r hyn oedd Iesu 
addysgu. 

Mae iachawdwriaeth trwy Iesu yn rhan o'r Efengyl 

Nawr mae rhai sydd wedi darllen mor bell â hyn yn ôl pob tebyg 
rhyfeddod am Iesu ' marwolaeth a rôl mewn iachawdwriaeth. Ydy, mae 
hynny'n rhan o'r efengyl yr ysgrifennodd y Testament Newydd a Herbert 
W. Armstrong ill dau amdani. 

Mae'r Testament Newydd yn dangos bod yr efengyl 
yn cynnwys iachawdwriaeth trwy Iesu : 

16 Oherwydd nid oes gen i gywilydd o efengyl Crist, oherwydd 
pŵer Duw yw iachawdwriaeth i bawb sy'n credu, i'r Iddew yn 
gyntaf a hefyd i'r Groeg (Rhufeiniaid 1:16). 

4 Am hynny yr oedd y rhai gwasgaredig yn myned i bobman yn 
pregethu 

y gair. 5 Yna aeth Philip i lawr i ddinas Samaria a phregethu Crist 
iddyn nhw. … 12 Ond pan gredon nhw Philip wrth iddo bregethu'r 
pethau oedd yn ymwneud â theyrnas Dduw ac enw Iesu Grist, 
bedyddiwyd dynion a menywod. … 25 Felly wedi iddynt 
dystiolaethu a phregethu gair yr Arglwydd, dychwelasant yn ôl i 
Jerwsalem, gan bregethu'r efengyl mewn llawer o bentrefi yn y 
Samariaid. 26 Nawr fe siaradodd angel yr Arglwydd â 
Philip … 40 Daethpwyd o hyd i Philip yn Azotus. A phasio trwyddo, 
pregethodd yn yr holl ddinasoedd nes iddo ddod i 
Cesarea . (Actau 8: 4,5,12,25,26 , 40) 
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18 pregethodd iddynt Iesu a'r atgyfodiad . (Actau 17:18) 

30 Yna trigodd Paul ddwy flynedd gyfan yn ei dŷ rhent ei hun, a 
derbyniodd bawb a ddaeth ato, 31 yn pregethu teyrnas Dduw ac yn 
dysgu'r pethau sy'n ymwneud â'r Arglwydd Iesu Grist yn gwbl 
hyderus, neb yn ei wahardd . (Actau 28: 30-31) 

Roedd yr hysbysiad yn y pregethu yn cynnwys Iesu A'r deyrnas. Yn 
drist iawn , mae dealltwriaeth gywir o efengyl K ingdom Duw yn tueddu i 
fod ar goll o ddysgeidiaeth yr eglwysi Greco-Rufeinig . 

A dweud y gwir, i’n helpu ni i ddod yn rhan o’r deyrnas honno, roedd Duw 
yn caru bodau dynol gymaint nes iddo anfon Iesu i farw droson ni (Ioan 3: 
16-17) ac yn ein hachub trwy ei ras (Effesiaid 2: 8) . Ac mae hynny'n rhan 
o'r newyddion da (Actau 20:24). 

Efengyl y Deyrnas yw'r hyn sydd ei angen ar y byd, ond ... 
Mae gweithio dros heddwch (Mathew 5: 9) a gwneud daioni 
yn nodau gwerth chweil (cf. Galatiaid 6:10). Ye t , mae llawer y 
byd arweinwyr, gan gynnwys rhai crefyddol , yn credu y bydd yn 
cydweithredu dynol rhyngwladol a fydd yn dod â pys ce a ffyniant, ac nid 
y K ingdom Duw. Ac er y byddant yn cael rhai llwyddiannau amserol , nid 
yn unig y byddant yn llwyddo, bydd rhai o’u hymdrechion dynol yn y pen 
draw yn dod â’r blaned Ddaear i’r pwynt y byddai’n gwneud bywyd yn 
anghynaladwy pe na bai Iesu’n dychwelyd i sefydlu Ei 
Deyrnas. Efengyl ofer a ffug yw bodau dynol yn trwsio'r ddaear heb 
Dduw (Salm 127: 1) .   

Mae llawer yn y byd yn ceisio llunio cynllun rhyngwladol lled-grefyddol 
Babilonaidd i roi trefn fyd-eang newydd yn yr 21 ain ganrif. Mae hyn yn 
rhywbeth y mae Eglwys Barhaus Duw wedi ei wadu ers ei sefydlu ac 
mae'n bwriadu parhau i'w wadu. Ers i’r Satan rwystro Efa i ddisgyn am 
fersiwn o’i efengyl bron i 6000 o flynyddoedd yn ôl (Genesis 3), 
mae llawer o fodau dynol wedi credu eu bod yn gwybod yn well na Duw 
beth fydd yn eu gwneud nhw a’r byd yn well. 

Yn ôl y Beibl, bydd yn cymryd cyfuniad o arweinydd milwrol yn Ewrop (a 
elwir yn Frenin y Gogledd , a elwir hefyd yn Fwystfil y Datguddiad 13: 1-
10 ) ynghyd ag arweinydd crefyddol (a elwir y gau broffwyd, a elwir hefyd 
yn THE Antichrist olaf a Bwystfil dau gorn Datguddiad 13: 11-17) o ddinas 
saith bryn (Datguddiad 17: 9,18) i ddod â gorchymyn 
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byd ' Babilonaidd ' (Datguddiad 17 a 18) . Er bod angen dychwelyd Crist a 
sefydlu Ei deyrnas ar y ddynoliaeth, 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 ffug efengyl Satan. Ond bydd y byd yn derbyn tyst. 

Dwyn i gof bod Iesu wedi dysgu: 

14 A bydd yr efengyl hon o'r deyrnas yn cael ei phregethu yn yr holl 
fyd fel tyst i'r holl genhedloedd, ac yna daw'r diwedd. (Mathew 
24:14) 

Sylwch y bydd efengyl y deyrnas yn cyrraedd y byd fel tyst, yna daw'r 
diwedd. 

Mae yna sawl rheswm am hyn. 

Un yw bod Duw eisiau i'r byd glywed y gwir efengyl cyn dechrau'r 
Gorthrymder Mawr (y dangosir ei fod yn dechrau yn Mathew 
24:21). Felly, mae neges yr efengyl yn dyst ac yn rhybudd (cf. Eseciel 3; 
Amos 3: 7). Bydd yn arwain at fwy o drawsnewidiadau Cenhedloedd cyn i 
Iesu ddychwelyd (Rhufeiniaid 11:25) a digon o drosiadau di-Gentile 
(Rhufeiniaid 9:27) cyn i Iesu ddychwelyd. 

Un arall yw y bydd canolbwynt y neges yn groes i farn y Bwystfil 
sy'n codi , pŵer Brenin y Gogledd , ynghyd â'r Proffwyd Ffug, yr anghrist 
olaf . Yn y bôn, byddant yn addo heddwch trwy ymdrech ddynol, ond 
bydd yn arwain at y diwedd (Mathew 24:14) a dinistr (cf. 1 Thesaloniaid 5: 
3). 

Oherwydd arwyddion a rhyfeddodau yn gorwedd yn gysylltiedig â hwy (2 
Thesaloniaid 2: 9), y rhan fwyaf yn y byd, bydd cho o se i gredu celwydd (2 
Thesaloniaid 2: 9-12) yn hytrach na'r neges efengyl. Oherwydd 
condemniadau amhriodol o ing K milflwyddol Duw gan 
y Catholigion Rhufeinig , Uniongred Ddwyreiniol , Lutherans, ac eraill, 
bydd llawer yn honni ar gam mai neges yr efengyl filflwyddol K ingdom 
Duw yw'r efengyl ffug sy'n gysylltiedig â'r anghrist. . 

Bydd y Cristion Philadelphian ffyddlon (Datguddiad 3: 7-13) yn cyhoeddi 
efengyl filflwyddol y deyrnas yn ogystal â dweud wrth y byd beth fydd 
rhai arweinwyr bydol (gan gynnwys y Bwystfil a'r Proffwyd Ffug). 

Byddant yn cefnogi dweud wrth y byd y neges y bydd 
y Bwystfil , pŵer Brenin y Gogledd , ynghyd â'r Proffwyd Ffug, yr anghrist 
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terfynol , yn dinistrio UDA ynghyd ag Eingl-genhedloedd y Deyrnas Unedig 
(ynghyd â rhai o'u cynghreiriaid). , Canada, Awstralia, a Seland Newydd 
(Daniel 11:39) a’r het y byddant yn fuan wedi hynny yn dinistrio 
cydffederasiwn Arabeg / Islamaidd (Daniel 11: 40-43), yn gweithredu fel 
offerynnau’r cythreuliaid (Datguddiad 16: 13-14) , ac yn y pen draw bydd 
yn ymladd yn erbyn Iesu Grist ar ôl iddo ddychwelyd (Datguddiad 16: 14; 
19: 19-20). Bydd y Philadelphians ffyddlon (Datguddiad 3: 7-13) yn 
cyhoeddi y bydd y deyrnas filflwyddol yn dod yn fuan. Byddai hyn yn 
debygol o gynhyrchu llawer o sylw yn y cyfryngau a chyfrannu at gyflawni 
Mathew 24:14. Rydyn ni yn Eglwys Barhaus Duw yn paratoi llenyddiaeth 
(mewn sawl iaith), yn ychwanegu at wefannau, ac yn cymryd camau eraill 
i baratoi ar gyfer y 'gwaith byr' (cf. Rhufeiniaid 9:28) a fydd yn arwain at 
benderfyniad Duw bod Mathew 24: Mae 14 wedi'i ddarparu'n ddigonol 
fel tyst ar gyfer y diwedd i ddod. 

T ef 'efengyl ffug' arweinwyr y byd cyhoeddi (yn debygol rhai 
'newydd' math o ben arweinydd Eur ope ynghyd â cyfaddawdu pontiff a 
fydd yn hawlio rhyw fath o Babyddiaeth ) a fydd nid fel 'na - ni fyddant am 
i'r byd i ddysgu beth y maent yn bydd yn gwneud mewn gwirionedd (ac 
efallai na fydd hyd yn oed yn ei gredu eu hunain ar y dechrau, cf. Eseia 10: 
5-7). Mae'n debyg y byddan nhw a / neu eu cefnogwyr hefyd yn dysgu ar 
gam y bydd y Philadelphians ffyddlon yn 
arddel athrawiaeth eithafol ( milflwyddiaeth ) anghrist sy'n dod. Bydd pa 
bynnag gondemniadau y maent hwy a / neu eu dilynwyr yn eu gwneud 
tuag at ffyddloniaid Philadelphian ac Eglwys Barhaus Duw yn sbarduno 
erledigaeth (Daniel 11: 29-35 ; Datguddiad12: 13-15). Bydd hyn hefyd yn 
arwain at y diwedd - dechrau’r Gorthrymder Mawr (Mathew 24:21; 
Daniel 11:39; cf. Mathew 24: 14- 15; Daniel 11:31) yn ogystal ag amser 
amddiffyn i’r ffyddlon Philadelphia Cristnogion (Datguddiad 3: 10; 12: 14-
16). 

Bydd y Proffwyd Bwystfil a Ffug yn ceisio grym, blacmel economaidd, 
arwyddion, rhyfeddodau celwyddog, 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 “ Am ba hyd, O Arglwydd, sanctaidd a gwir, nes i Ti farnu a dial 
ein gwaed ar y rhai sy'n trigo ar y ddaear? ” ( Datguddiad 6:10 ) 
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Ar hyd yr oesoedd, mae pobl Dduw wedi meddwl, “ Pa mor hir fydd hi nes 
bydd Iesu’n dychwelyd? ” 

Er nad ydym yn gwybod y dydd na'r awr, rydym yn disgwyl i Iesu 
ddychwelyd (a Theyrnas filflwyddol Duw a sefydlwyd ) yn yr 21 ain ganrif yn 
seiliedig ar lawer 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), rhai rhannau rydyn ni nawr yn eu gweld yn cael eu cyflawni .  

Os Iesu yn peidio ymyrryd, y byd w sâl wedi dinistrio holl fywyd: 

21 Canys yna bydd gorthrymder mawr, fel na fu ers dechreuad y 
byd hyd yr amser hwn, na, ac ni fydd byth. 22 Ac oni byrfodd y 
dyddiau hynny, ni arbedid unrhyw gnawd; ond er mwyn yr 
etholwyr byrheir y dyddiau hynny. (Mathew 24: 21-22) 

29 Yn syth ar ôl gorthrymder y dyddiau hynny bydd yr haul yn 
tywyllu, ac ni fydd y lleuad yn rhoi ei goleuni; bydd y sêr yn 
cwympo o'r nefoedd, a bydd pwerau'r nefoedd yn cael eu 
hysgwyd. 30 Yna bydd arwydd Mab y Dyn yn ymddangos yn y 
nefoedd, ac yna bydd holl lwythau’r ddaear yn galaru, ac yn gweld 
Mab y Dyn yn dod ar gymylau’r nefoedd gyda nerth a gogoniant 
mawr. 31 Ac efe a anfona Ei angylion â sain fawr utgorn, a 
chasglant Ei etholwyr o'r pedwar gwynt, o un pen y nefoedd i'r 
llall. (Mathew 24: 29-31) 

K ingdom Duw yw'r hyn sydd ei angen ar y byd. 

Llysgenhadon y Deyrnas 
Beth yw eich rôl yn y Deyrnas? 

Ar hyn o bryd, os ydych chi'n Gristion go iawn, rydych chi i fod yn 
llysgennad drosto. Sylwch ar yr hyn a ysgrifennodd yr Apostol Paul: 

20 Nawr, rydyn ni'n llysgenhadon dros Grist, fel petai Duw yn 
pledio trwom ni: rydyn ni'n eich erfyn chi ar ran Crist, yn gymod â 
Duw. (2 Corinthiaid 5:20) 

14 Sefwch felly, ar ôl gwregysu eich canol â gwirionedd, gan fynd ar 
ddwyfronneg cyfiawnder, 15 a chael eich traed wrth baratoi 
efengyl heddwch; 16 yn anad dim, gan gymryd tarian y ffydd y 
byddwch yn gallu diffodd holl ddartiau tanbaid yr un 
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drygionus. 17 A chymmer helmed iachawdwriaeth, a chleddyf yr 
Ysbryd, sef gair Duw; 18 gweddïo bob amser gyda phob gweddi ac 
ymbil yn yr Ysbryd, gan fod yn wyliadwrus i'r perwyl hwn gyda 
phob dyfalbarhad ac ymbil dros yr holl saint - 19 ac i mi, er mwyn i'r 
hyn a roddir imi, er mwyn imi agor fy ngheg yn eofn i'w gwneud 
yn hysbys dirgelwch yr efengyl, 20 yr wyf yn llysgennad mewn 
cadwyni drosti; y byddaf ynddo yn siarad yn eofn, fel y dylwn 
siarad. (Effesiaid 6: 14-20) 

Beth yw llysgennad? Mae gan Merriam-Webster y diffiniad canlynol: 

1 : llysgennad swyddogol; yn enwedig : asiant diplomyddol o'r 
safle uchaf sydd wedi'i achredu i lywodraeth dramor neu sofran 
fel cynrychiolydd preswyl ei lywodraeth neu ei sofran ei hun neu 
a benodir ar gyfer aseiniad diplomyddol arbennig a dros dro yn 
aml   

2 a : cynrychiolydd neu negesydd awdurdodedig  

Os ydych chi'n Gristion go iawn, rydych chi'n gennad swyddogol, dros 
Grist! Sylwch ar yr hyn a ysgrifennodd yr Apostol Pedr: 

9 Ond cenhedlaeth etholedig ydych chi, offeiriadaeth frenhinol, 
cenedl sanctaidd, Ei bobl arbennig ei hun, er mwyn ichi gyhoeddi 
clodydd yr Hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch i'w olau 
rhyfeddol; 10 nad oeddent unwaith yn bobl ond sydd bellach yn 
bobl Dduw, nad oeddent wedi cael trugaredd ond bellach wedi 
sicrhau trugaredd. (1 Pedr 2: 9-10) 

Fel Cristnogion, rydyn ni i fod yn rhan o genedl sanctaidd. 

Pa genedl sydd bellach yn sanctaidd? 

Wel, yn sicr dim un o deyrnasoedd y byd hwn - ond yn y pen draw 
byddant yn rhan o ing K Crist (Datguddiad 11:15). Cenedl Duw, 
Ei ing K sy'n sanctaidd. 

Fel llysgenhadon, nid ydym fel arfer yn cymryd rhan yng ngwleidyddiaeth 
uniongyrchol cenhedloedd y byd hwn. Ond rydyn ni am fyw ffordd Duw o 
fyw nawr (gweler hefyd y llyfr rhad ac am ddim sydd ar gael 
yn www.ccog.org dan y teitl: Cristnogion: Llysgenhadon dros Deyrnas 
Dduw, cyfarwyddiadau Beiblaidd ar fyw fel Cristion ) . Trwy wneud hynny, 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=cy&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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rydyn ni'n dysgu'n well pam mae ffyrdd Duw orau, fel y gallwn ni yn Ei 
deyrnas fod yn frenhinoedd ac yn offeiriaid a theyrnasu gyda Christ ar y 
ddaear : 

5 Iddo Ef a’n carodd ni ac a’n golchodd oddi wrth ein pechodau yn 
ei waed ei hun, 6 ac sydd wedi ein gwneud yn frenhinoedd ac yn 
offeiriaid i’w Dduw a’i Dad, iddo Ef fod yn ogoniant ac yn 
arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen. (Datguddiad 1: 5-6) 

10 Ac wedi ein gwneud ni'n frenhinoedd ac yn offeiriaid i'n Duw; A 
deyrnaswn ar y ddaear. (Datguddiad 5:10) 

Un agwedd ar hynny yn y dyfodol fydd dysgu'r rhai sy'n farwol wedyn i 
gerdded yn ffyrdd Duw: 

19 Oherwydd bydd y bobl yn trigo yn Seion yn Jerwsalem; ni 
wylwch mwy. Bydd yn raslon iawn i chi wrth swn eich gwaedd; 
Pan fydd yn ei glywed, bydd yn eich ateb. 20 Ac er bod yr Arglwydd 
yn rhoi i ti fara adfyd a dŵr cystudd, Eto ni symudir eich athrawon 
i gornel mwyach, Ond bydd eich llygaid yn gweld eich 
athrawon. 21 Bydd eich clustiau'n clywed gair y tu ôl i chi, yn 
dweud, “ Dyma'r ffordd, cerddwch ynddo, ” Pryd bynnag y trowch 
i'r llaw dde, pryd bynnag y trowch i'r chwith. (Eseia 30: 19-21) 

W hile sydd yn proffwydoliaeth gyfer y deyrnas milflwyddol, yn yr oes hon 
mae angen i Gristnogion i fod yn barod i addysgu: 

12 … erbyn yr amser hwn dylech fod yn athrawon (Hebreaid 5:12) 

15 Ond sancteiddiwch yr Arglwydd Dduw yn eich calonnau: a 
byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob dyn sy'n gofyn 
rheswm i chi am y gobaith sydd ynoch chi gyda addfwynder ac ofn 
(1 Pedr 3:15, KJV). 

Mae'r Beibl yn dangos y bydd llawer o'r Cristnogion mwy ffyddlon, 
ychydig cyn dechrau'r Gorthrymder Mawr, yn cyfarwyddo llawer: 

33 A bydd y rhai o'r bobl sy'n deall yn cyfarwyddo llawer (Daniel 
11:33) 

Felly, mae dysgu , tyfu mewn gras a gwybodaeth (2 Pedr 3: 1 8), yn 
rhywbeth y dylem fod yn ei wneud nawr. Rhan o'ch rôl yn rhan o Dduw 
yw gallu dysgu. Ac i’r Cristnogion mwy 
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ffyddlon, Philadelphian (Datguddiad 3: 7-13) , bydd hyn hefyd 
yn cynnwys cefnogi tyst yr efengyl bwysig cyn dechrau’r deyrnas 
filflwyddol (cf. Mathew 24:14). 

Ar ôl sefydlu Teyrnas Dduw , bydd pobl Dduw yn cael eu defnyddio i helpu 
i adfer planed sydd wedi'i difrodi: 

12 Bydd y rhai o'ch plith yn adeiladu'r hen leoedd gwastraff; 
Byddwch yn codi sylfeini cenedlaethau lawer; A byddwch 
yn cael eich arwain yn Atgyweiriwr y Torri, Adferwr Strydoedd i 
Annedd . (Eseia 58:12) 

Felly, bydd pobl Dduw a fu'n byw ffordd Duw yn yr oes hon yn ei gwneud 
hi'n haws i bobl drigo mewn dinasoedd (ac mewn mannau eraill) yn ystod 
yr amser adfer hwn. Bydd y byd yn wirioneddol yn lle gwell. Fe ddylen ni 
fod yn llysgenhadon dros Grist nawr, fel y gallwn ni hefyd wasanaethu yn 
Ei Deyrnas. 

Mae Neges y Gwir Efengyl yn Drawsnewidiol 

Dywedodd Iesu, “ Os ydych chi'n cadw at fy ngair, Ti yw fy nisgyblion yn 
wir.  32 A byddwch yn gwybod y gwir, a bydd y gwir yn eich gwneud yn 
rhydd ” ( Ioan 8: 31-32 ). Mae gwybod y gwir am efengyl Teyrnas Dduw yn 
ein rhyddhau rhag cael ein trapio yn gobeithion ffug y byd hwn. Gallwn 
gefnogi cynllun sy'n gweithio yn eofn - cynllun Duw! Mae Satan wedi 
twyllo’r byd i gyd (Datguddiad 12: 9) a Theyrnas Dduw yw’r gwir 
ateb. Mae angen i ni sefyll o blaid ac eirioli’r gwir (cf. Ioan 18:37). 

Mae neges yr efengyl yn fwy nag iachawdwriaeth bersonol. Dylai 
newyddion da Teyrnas Dduw drawsnewid un yn yr oes hon: 

2 A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael 
eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi 
brofi beth yw ewyllys da a derbyniol a pherffaith 
Duw. ( Rhufeiniaid 12: 2 ) 

Mae gwir Gristnogion yn cael eu trawsnewid i wasanaethu Duw ac eraill: 

22 Bondservants, ufuddhewch ym mhob peth eich meistri yn ôl y 
cnawd, nid â gwasanaeth llygaid, fel pleserau dynion, ond mewn 
didwylledd calon, gan ofni Duw. 23 A beth bynnag a wnewch, 
gwnewch hynny yn galonog, o ran yr Arglwydd ac nid i ddynion, 24 

gan wybod y byddwch yn derbyn gwobr yr etifeddiaeth gan yr 
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Arglwydd; oherwydd yr ydych yn gwasanaethu'r Arglwydd 
Crist. ( Colosiaid 3: 22-24 ) 

28 Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas na ellir ei hysgwyd, bydded 
inni ras, trwy ba un y gallwn wasanaethu Duw yn dderbyniol gyda 
pharch ac ofn duwiol. ( Hebreaid 12:28 ) 

Mae gwir Gristnogion yn byw yn wahanol i'r byd. Rydym yn derbyn 
safonau Duw uwchlaw'r byd am yr hyn sy'n iawn ac yn anghywir. Y rhai 
cyfiawn trwy ffydd (Hebreaid 10:38), gan ei bod yn cymryd ffydd i fyw 
ffordd Duw yn yr oes hon. Roedd Cristnogion yn cael eu hystyried mor 
wahanol i’r byd roeddent yn byw ynddo, nes bod eu dull o fyw yn cael 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 ddylanwad Satan, yn yr hyn a 
elwir yn “ ffordd Cain ” (Jwde 11). 

Neges o gyfiawnder, llawenydd, a heddwch yw Efengyl Teyrnas Dduw 
(Rhufeiniaid 14:17). Mae'r gair proffwydol, a ddeellir yn iawn, yn gysur (cf. 
1 Corinthiaid 14: 3; 1 Thesaloniaid 4:18), yn enwedig wrth inni wylio’r byd 
yn dadfeilio (cf. Luc 21: 8-36). Mae'r gwir ffordd Gristnogol o fyw yn 
arwain at helaethrwydd ysbrydol a bendithion corfforol (Marc 10: 29-
30). Mae hyn yn rhan o pam mae'r rhai sy'n ei byw yn deall bod angen 
Teyrnas Dduw ar y byd. Mae Cristnogion yn llysgenhadon Teyrnas Dduw. 

Mae Cristnogion yn rhoi ein gobaith yn yr ysbrydol, nid y corfforol, er ein 
bod ni'n byw mewn byd corfforol (Rhufeiniaid 8: 5-8). Mae gennym 
ni “ obaith yr efengyl ” (Colosiaid 1:23). Mae hyn yn rhywbeth yr oedd 
Cristnogion cynnar yn ei ddeall nad yw llawer sy'n proffesu Iesu heddiw 
yn ei ddeall yn wirioneddol. 

  

  

6. Mae eglwysi Greco-Rufeinig yn dysgu bod y Deyrnas 
yn Bwysig, Ond ... 
Mae'r eglwysi Greco-Rufeinig yn credu eu bod yn dysgu agweddau ar 
Deyrnas Dduw, ond yn cael trafferth deall yn iawn beth ydyw mewn 
gwirionedd.  Er enghraifft, mae'r Gwyddoniadur Catholig yn dysgu hyn 
am y deyrnas: 
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Crist ... Ar bob cam yn ei ddysgeidiaeth mae dyfodiad y deyrnas 
hon, ei gwahanol agweddau, ei union ystyr, y ffordd y mae i'w 
chyrraedd, yn ffurfio stwffwl Ei ddisgyrsiau, cymaint fel bod ei 
ddisgwrs yn cael ei galw'n “ yr efengyl am y deyrnas ” ... 
dechreuon nhw siarad am yr Eglwys fel “ teyrnas Dduw ” ; cf. Col., 
I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ac ati ... mae'n golygu'r 
Eglwys fel y sefydliad Dwyfol hwnnw ... (Pab H. Teyrnas Dduw. Y 
Gwyddoniadur Catholig, Cyfrol VIII. 1910). 

Er bod yr uchod yn tynnu sylw at “ Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 
9; v, 10, ” os edrychwch arnynt, fe welwch nad oes yr un o’r adnodau 
hynny yn dweud dim am yr Eglwys yn Deyrnas Dduw. Maen nhw'n dysgu 
y bydd credinwyr yn rhan o Deyrnas Dduw neu mai teyrnas Iesu 
ydyw. Mae'r Beibl yn rhybuddio y byddai llawer yn newid yr efengyl neu'n 
troi at anoth , un celwyddog (Galatiaid 1: 3 -9). Yn anffodus, mae rhai 
amrywiol wedi gwneud hynny.  

Dysgodd Iesu, " Rwyf wrth fy modd, y gwirionedd, a'r bywyd. Nid oes 
unrhyw un yn dod oddi wrth y Tad heblaw trwof fi ” ( Ioan 14: 
6 ). Dysgodd Pedr, “ Nid oes iachawdwriaeth yn unrhyw un arall ychwaith, 
oherwydd nid oes enw arall o dan y nefoedd a roddir ymhlith dynion y 
mae’n rhaid inni gael ein hachub ganddo ” ( Actau 4:12 ). Dywedodd Pedr 
wrth Iddewon fod yn rhaid i bawb fod â’r ffydd i edifarhau a derbyn Iesu i 
gael ei achub (Actau 2:38). 

Mewn cyferbyniad â hyn, mae'r Pab Ffransis wedi dysgu y gellir achub 
anffyddwyr, heb Iesu, trwy weithredoedd da! Mae hefyd yn dysgu y gellir 
achub Iddewon heb dderbyn Iesu! Yn ogystal, ymddengys ei fod ef a rhai 
Greco-Rufeiniaid hefyd yn ystyried bod fersiwn an-Feiblaidd o 'Mair' yn 
allweddol i'r efengyl yn ogystal ag yn allwedd i undod eciwmenaidd a 
rhyng-ffydd. Yn anffodus, nid ydyn nhw ac eraill yn deall pwysigrwydd 
Iesu A gwir Efengyl Teyrnas Dduw. Mae llawer yn hyrwyddo efengylau 
ffug. 

Mae llawer yn dymuno cerdded o'r golwg a bod â ffydd yn y byd. Mae'r 
Testament Newydd yn dysgu bod Cristnogion i edrych uchod: 

2 Gosodwch eich meddwl ar bethau uchod, nid ar bethau ar y 
ddaear. ( Colosiaid 3: 2 ) 
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7 Canys yr ydym yn rhodio trwy ffydd, nid trwy olwg. ( 2 
Corinthiaid 5: 7 ) 

Ac eto, yn y bôn, dysgodd y Pab Pius XI gerdded trwy weld ei eglwys: 

... yr Eglwys Gatholig ... yw teyrnas Crist ar y ddaear. ( QuasPrimas 
gwyddoniadurol Pius ). 

Mae'r Catholi cBible 101 hawliadau gwefan, " 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. " Chwi t Nid y Deyrnas milflwyddol 
Dduw yma ac nid yw'n Eglwys Rufain, ond bydd yn cael ei ar y ddaear. Er 
bod gan wir Eglwys Dduw yr “ allweddi i’r deyrnas ” (Mathew 16: 1 9 ), y 
rhai sy’n honni eglwys yw’r deyrnas “ wedi tynnu allwedd gwybodaeth i 
ffwrdd ” (Luc 11:52). 

Mae Eglwys Rhufain yn dysgu mor gryf yn erbyn Teyrnas filflwyddol 
ddaearol Duw sydd ar ddod yn y bôn mai hi yn unig yw “ athrawiaeth yr 
anghrist ” a restrir yn Catecism swyddogol yr Eglwys Gatholig : 

676 Mae twyll yr Antichrist eisoes yn dechrau siapio yn y byd bob 
tro y honnir i sylweddoli o fewn hanes y gobaith cenhadol na ellir 
ond ei wireddu y tu hwnt i hanes trwy'r dyfarniad 
eschatolegol. Mae’r Eglwys wedi gwrthod hyd yn oed ffurfiau 
wedi’u haddasu o’r ffugio hwn ar y deyrnas i ddod o dan yr enw 
milflwyddiaeth… (Catecism yr Eglwys Gatholig. Imprimatur Potest 
+ Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, t. 194) 

Yn anffodus, bydd gan y rhai sy'n cytuno â hynny broblemau mawr gyda 
chyhoeddi Efengyl Teyrnas Dduw yn y diwedd. Bydd rhai yn cymryd 

camau ofnadwy yn erbyn y rhai sy’n ei gyhoeddi (Daniel 7:25; 11: 30-
36). Ond, fe allech chi feddwl, oni fydd pawb sy'n proffesu Iesu yn 
Arglwydd yn y deyrnas? Na, ni fyddant. Sylwch ar yr hyn a ddywedodd 
Iesu: 

21 “ Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' a ddaw i 
mewn i deyrnas nefoedd, ond yr hwn sy'n gwneud ewyllys fy 
Nhad yn y nefoedd.  22 Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd 
hwnnw, 'Arglwydd, Arglwydd, onid ydym wedi proffwydo yn dy 
enw, bwrw allan gythreuliaid yn dy enw, a gwneud llawer o 
ryfeddodau yn dy enw di?'  23 Ac yna byddaf yn datgan wrthynt, 
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'Nid oeddwn erioed yn eich adnabod; gwyro oddi wrthyf, chi sy'n 
ymarfer anghyfraith! ' ( Mathew 7: 21-23 ) 

Nododd y Paul Apostol y " dirgelwch anghyfraith " wa s " eisoes yn y 
gwaith " ( 2 Thesaloniaid 2: 7 ) yn ei amser. Mae’r anghyfraith hon hefyd 
yn gysylltiedig â rhywbeth y mae’r Beibl yn rhybuddio yn ei erbyn yn yr 
amseroedd diwedd a elwir yn “ Ddirgelwch, Babilon Fawr ” (Datguddiad 
17: 3-5). 

Mae “ dirgelwch anghyfraith ” yn gysylltiedig â phroffesu Cristnogion sy’n 
credu nad oes angen iddynt gadw cyfraith Deg Gorchymyn Duw, ac ati a / 
neu mae cymaint o eithriadau derbyniol iddi a / neu mae ffurfiau 
derbyniol o gosb i dorri Duw gyfraith, felly er eu bod yn 
meddwl bod eg ey yn cael rhyw fath o gyfraith Duw, nid ydynt yn cadw 
ffurf o Gristnogaeth y byddai Iesu neu ei apostolion gydnabod fel dilys. 

Mae'r Greco-Rufeiniaid fel y Phariseaid a oedd yn torri gorchmynion Duw, 
ond a honnodd fod eu traddodiadau yn gwneud hyn yn dderbyniol - 
gwadodd Iesu’r dull hwnnw (Mathew 15: 3-9)! Rhybuddiodd Eseia hefyd y 
byddai pobl sy’n honni eu bod yn Dduw yn gwrthryfela yn erbyn Ei 
gyfraith (Eseia 30: 9). Mae'r gwrthryfel digyfraith hwn yn rhywbeth yr 
ydym ni, ysywaeth, yn ei weld hyd heddiw. 

Arall " dirgelwch " yn ymddangos i fod bod Eglwys Rufain yn ymddangos i 
gredu y bydd ei militaristic eciwmenaidd ac rhyng-ffydd agendâu arwain 
at heddwch a fersiwn nad yw'n Beiblaidd Teyrnas Dduw ar y 
ddaear. Mae'r Ysgrythur yn rhybuddio yn erbyn undod eciwmenaidd sydd 
ar ddod y mae'n ei ddysgu a fydd, am ychydig flynyddoedd, yn 
llwyddiannus (noder: dangosir Beibl Jerwsalem Newydd , cyfieithiad a 
gymeradwywyd gan Gatholig): 

4 Buont yn puteinio eu hunain o flaen y ddraig oherwydd iddo roi 
ei awdurdod i'r bwystfil; a buont yn puteinio eu hunain o flaen y 
bwystfil, gan ddweud, 'Pwy all gymharu â'r bwystfil? Pwy all 
ymladd yn ei erbyn? ' 5 Caniatawyd i'r bwystfil geg ei ymffrost a'i 
gableddau a bod yn egnïol am ddeugain a deufis; 6 a chamodd ei 
gableddau yn erbyn Duw, yn erbyn ei enw, ei Babell nefol a 
phawb sy'n gysgodol yno. 7 Caniatawyd iddo ryfel yn erbyn y saint 
a'u gorchfygu, a rhoi pŵer dros bob hil, pobl, iaith a chenedl; 8 a 
bydd pawb y byd yn ei addoli, hynny yw, pawb nad yw eu henw 
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wedi ei ysgrifennu i lawr ers sefydlu'r byd yn llyfr bywyd yr Oen 
aberthol. 9 Bydded i unrhyw un sy'n gallu clywed, wrando: 10 Y rhai 
am gaethiwed i gaethiwed; y rhai am farwolaeth gan y cleddyf i 
farwolaeth gan y cleddyf. Dyma pam mae'n rhaid i'r saint fod â 
dyfalbarhad a ffydd. (Datguddiad 13: 4-10, NJB) 

Mae'r Beibl yn rhybuddio yn erbyn undod Babilon amser gorffen: 

1 Daeth un o'r saith angel a oedd â'r saith bowlen i siarad â mi, a 
dweud, 'Dewch yma a byddaf yn dangos i chi gosb y putain fawr 
sydd wedi'i goleuo wrth ymyl dyfroedd toreithiog, 2 y mae holl 
frenhinoedd y ddaear gyda hi. wedi puteinio eu hunain, ac sydd 
wedi gwneud i holl boblogaeth y byd feddwi â gwin ei godineb. 
' 3 Aeth â mi mewn ysbryd i anialwch, ac yno gwelais ddynes yn 
marchogaeth bwystfil ysgarlad a oedd â saith phen a deg corn ac 
a oedd â theitlau cableddus wedi'u hysgrifennu ar ei hyd. 4 Roedd 
y ddynes wedi ei gwisgo mewn porffor ac ysgarlad ac yn disgleirio 
ag aur a thlysau a pherlau, ac roedd hi'n dal gwin gwin wedi'i 
llenwi â budreddi ffiaidd ei phuteindra; Ysgrifennwyd enw ar 5 ar 
ei thalcen, enw cryptig: 'Babilon Fawr, mam yr holl buteiniaid a'r 
holl arferion budr ar y ddaear .' 6 Gwelais ei bod wedi meddwi, 
wedi meddwi â gwaed y saint, a gwaed merthyron Iesu; a phan 
welais hi, cefais fy syfrdanu yn llwyr. (Datguddiad 17: 1-6, NJB) 

9 'Mae hyn yn galw am graffter. Y saith pen yw'r saith bryn , y 
mae'r fenyw yn eistedd arnynt. . . 18 Y fenyw a welsoch yw'r ddinas 
fawr sydd ag awdurdod dros yr holl lywodraethwyr ar y ddaear. 
' (Datguddiad 17: 9,18, NJB) 

1 Wedi hyn, gwelais angel arall yn dod i lawr o'r nefoedd, gydag 
awdurdod mawr wedi'i roi iddo; disgleiriodd y ddaear gyda'i 
ogoniant. 2 Ar ben ei lais gwaeddodd, 'Mae Babilon wedi cwympo, 
mae Babilon Fawr wedi cwympo, ac wedi dod yn gyrchfan 
cythreuliaid ac yn llety i bob ysbryd aflan ac aderyn budr, 
cas. 3 Mae'r holl genhedloedd wedi yfed yn ddwfn o win ei 
phuteindra; mae pob brenin ar y ddaear wedi puteinio'i hun gyda 
hi, a phob masnachwr wedi tyfu'n gyfoethog trwy ei debauchery. 
' 4 Siaradodd llais arall o'r nefoedd; Fe'i clywais yn dweud, ' Dewch 
allan, fy mhobl, i ffwrdd oddi wrthi, fel nad ydych chi'n rhannu 
yn ei throseddau a bod gennych yr un plaau i'w dwyn . 5 Mae ei 
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phechodau wedi cyrraedd yr awyr, ac mae gan Dduw ei 
throseddau mewn golwg: ei thrin fel y mae wedi trin eraill. 6 Rhaid 
ei thalu ddwywaith y swm a weithredodd. Mae hi i gael cwpan 
ddwbl gref o'i chymysgedd ei hun. 7 Mae artaith neu boen yn cyd-
fynd â phob un o'i pomps a'i orgies. Rydw i wedi fy swyno fel 
brenhines, mae hi'n meddwl; Nid wyf yn wraig weddw ac ni 
fyddaf byth yn gwybod profedigaeth. 8 Am hynny, mewn un 
diwrnod, bydd y pla yn cwympo arni: afiechyd a galar a 
newyn. Bydd hi'n cael ei llosgi i'r llawr. Mae'r Arglwydd Dduw 
sydd wedi ei chondemnio yn nerthol. ' 9 'Bydd galaru ac wylo 
amdani gan frenhinoedd y ddaear sydd wedi puteinio'u hunain 
gyda hi ac wedi dal organau gyda hi. Maen nhw'n gweld y mwg 
wrth iddi losgi, (Datguddiad 18: 1-9, NJB) 

Yn Sechareia, mae'r Beibl yn rhybuddio yn erbyn Babilon sydd i ddod ac 
yn dangos na fydd undod priodol yn digwydd tan ar ôl i Iesu ddychwelyd: 

10 Edrychwch allan! Edrych allan! Ffowch o wlad y gogledd - mae'r 
ARGLWYDD yn datgan - oherwydd yr wyf wedi eich gwasgaru i 
bedwar gwynt y nefoedd - mae'r ARGLWYDD yn datgan. 11 Edrych 
allan! Gwnewch eich dihangfa, Seion, nawr yn byw gyda merch 
Babilon! 

12 Oherwydd mae'r ARGLWYDD Sabaoth yn dweud hyn, ers i'r 
Gogoniant gomisiynu 

fi, am y cenhedloedd a'ch ysbeiliodd, 'Mae pwy bynnag sy'n eich 
cyffwrdd yn cyffwrdd ag afal fy llygad. 13 Nawr edrychwch, mi 
chwifiaf fy llaw drostyn nhw a byddan nhw'n cael eu hysbeilio gan 
y rhai maen nhw wedi'u caethiwo. ' Yna byddwch chi'n gwybod 
bod yr ARGLWYDD Sabaoth wedi fy anfon! 14 Canwch, 
llawenhewch, ferch Seion, am nawr rydw i'n dod i fyw yn eich 
plith -Mae'n datgan! 15 Ac ar y diwrnod hwnnw bydd llawer o 
genhedloedd yn cael eu trosi i'r ARGLWYDD. Ie, fe ddônt yn bobl 
iddo, a byddant yn byw yn eich plith. Yna byddwch chi'n gwybod 
bod yr ARGLWYDD Sabaoth wedi fy anfon atoch chi! 16 Bydd yr 
ARGLWYDD yn cymryd meddiant o Jwda, ei gyfran yn y Wlad 
Sanctaidd, ac eto'n gwneud Jerwsalem yn ddewis iddo. (Sechareia 
2: 10-16, NJB; nodwch yn y fersiynau KJV / NKJV rhestrir yr 
adnodau fel Sechareia 2: 6-12) 
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Mae'r symudiadau eciwmenaidd a rhyng-ffydd y mae'r Cenhedloedd 
Unedig, y Fatican, llawer o Brotestaniaid, ac arweinwyr Uniongred y 
Dwyrain yn eu hyrwyddo yn cael eu condemnio'n amlwg gan y Beibl ac ni 
ddylid eu hannog. Rhybuddiodd Iesu am rai oedd yn honni ei ddilyn a 
fyddai’n “ twyllo llawer ” (Mathew 24: 4-5). Mae llawer o eciwmeniaeth 
yn gysylltiedig â “ marchogwr gwyn ” Datguddiad 6: 1-2 (NID yw Iesu) a 
butain Datguddiad 17. 

Fel Sechareia, dysgodd yr Apostol Paul hefyd na fyddai gwir undod ffydd 
yn digwydd tan ar ôl i Iesu ddychwelyd: 

13 nes i ni i gyd gyrraedd undod mewn ffydd a gwybodaeth am Fab 
Duw a ffurfio'r Dyn perffaith, yn aeddfedu'n llawn â chyflawnder 
Crist ei hun. (Effesiaid 4:13, NJB) 

Mae'r rhai sy'n credu bod yr undod hwn yn dod cyn i Iesu ddychwelyd 
mewn camgymeriad. A dweud y gwir, pan fydd Iesu'n dychwelyd, bydd yn 
rhaid iddo ddinistrio undod cenhedloedd a fydd yn rali yn ei erbyn: 

11: 15 Yna chwythodd y seithfed angel ei utgorn, a chlywyd lleisiau yn 
gweiddi yn y nefoedd, gan alw, 'Mae teyrnas y byd wedi dod yn 
deyrnas ein Harglwydd a'i Grist, a bydd yn teyrnasu yn oes 
oesoedd.' 16 Bu'r pedwar henuriad ar hugain, wedi'u goleuo ym 
mhresenoldeb Duw, yn puteinio eu hunain ac yn cyffwrdd â'r 
ddaear â'u talcennau yn addoli Duw 17 gyda'r geiriau hyn, 'Rydyn 
ni'n diolch i ti, Arglwydd Hollalluog Dduw, yr hwn yw, yr hwn 
oedd, oherwydd gan dybio dy allu mawr a dechrau dy 
deyrnasiad. 18 Roedd y cenhedloedd mewn cynnwrf ac yn awr 
mae'r amser wedi dod i'ch dial, ac i'r meirw gael eu barnu, ac i'ch 
gweision y proffwydi, i'r saint ac i'r rhai sy'n ofni eich enw, bach a 
mawr fel ei gilydd, gael eu gwobrwyo . Mae'r amser wedi dod i 
ddinistrio'r rhai sy'n dinistrio'r ddaear. ' (Datguddiad 11: 15-18, 
NJB) 

19: 6 A chlywais yr hyn a oedd yn ymddangos fel lleisiau torf enfawr, 
fel sŵn y cefnfor neu ruch fawr taranau, gan ateb, 'Alleluia! Mae 
teyrnasiad yr Arglwydd ein Duw Hollalluog wedi 
cychwyn; . . . 19 Yna gwelais y bwystfil, gyda holl frenhinoedd y 
ddaear a'u byddinoedd, wedi ymgynnull i ymladd y Marchog a'i 
fyddin. 20 Ond cymerwyd y bwystfil yn garcharor, ynghyd â'r gau 
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broffwyd a oedd wedi gweithio gwyrthiau ar ran y bwystfil a 
thrwyddynt roeddent wedi twyllo'r rhai a oedd wedi derbyn 
brandio â marc y bwystfil a'r rhai a oedd wedi addoli ei 
gerflun. Cafodd y ddau hyn eu hyrddio'n fyw i'r llyn tanbaid o 
losgi sylffwr. 21 Lladdwyd yr holl weddill gan gleddyf y Marchog, a 
ddaeth allan o'i geg, a'r adar i gyd yn ymledu â'u cnawd. . . 20: 4 Yna 
gwelais orseddau, lle cymerasant eu seddi, ac iddynt gael y pŵer i 
roi barn. Gwelais eneidiau pawb a oedd wedi cael eu torri i ffwrdd 
am fod wedi bod yn dyst dros Iesu ac am bregethu gair Duw, a’r 
rhai a wrthododd addoli’r bwystfil neu ei gerflun ac na fyddent yn 
derbyn y nod brand ar eu talcennau na’u dwylo; daethant yn fyw, 
a theyrnasu gyda Christ am fil o flynyddoedd. (Datguddiad 19: 
6,19-21; 20: 4, NJB) 

Sylwch y bydd yn rhaid i Iesu ddinistrio byddinoedd y byd sy'n unedig yn 
ei erbyn. Yna bydd Ef a'r saint yn teyrnasu. Dyna pryd y bydd undod 
priodol y ffydd. Yn anffodus, bydd llawer yn gwrando ar weinidogion ffug 
sy'n ymddangos yn dda, ond nad ydyn nhw, fel y rhybuddiodd yr Apostol 
Paul (2 Corinthiaid 11: 14-15). Pe bai mwy yn deall y Beibl ac efengyl 
Teyrnas Dduw yn llai, byddai llai yn ymladd yn erbyn Iesu. 

7. Pam Teyrnas Dduw? 
Er bod bodau dynol yn hoffi meddwl ein bod ni mor graff, mae yna 
derfynau i’n dealltwriaeth, ac eto mae “ dealltwriaeth Duw yn 
anfeidrol ” (Salm 147: 5). 

Dyna pam y bydd yn cymryd ymyrraeth Duw i drwsio'r blaned hon. 

Er bod llawer yn credu yn Nuw, mae mwyafrif llethol y bodau dynol yn 
amharod i fyw fel y mae Ef yn ei gyfarwyddo go iawn. 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 ei wneud yn gyfiawn, Caru trugaredd, 
a cherdded yn ostyngedig gyda'ch Duw? ( Micha 6: 8 ) 

Nid yw cerdded yn ostyngedig gyda Duw yn rhywbeth y mae'r 
ddynoliaeth wedi bod yn barod i'w wneud mewn gwirionedd. O amser 
Adda ac Efa (Genesis 3: 1-6), mae bodau dynol wedi dewis dibynnu arnyn 
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nhw eu hunain a’u blaenoriaethau, uwchlaw Duw, er gwaethaf Ei 
orchmynion (Exodus 20: 3-17).  

Mae Llyfr y Diarhebion yn dysgu: 

5 Ymddiried yn yr Arglwydd â'th holl galon, Ac na bwyso ar dy 
ddeall dy hun; 6 Yn eich holl ffyrdd, cydnabyddwch Ef, a bydd yn 
cyfarwyddo'ch llwybrau. 7 Peidiwch â bod yn ddoeth yn eich 
llygaid eich hun; Ofnwch yr Arglwydd a gwyro oddi wrth 
ddrwg. ( Diarhebion 3: 5-7 ) 

Ac eto, ni fydd y mwyafrif o bobl wir yn ymddiried yn Nuw â'u holl galon 
nac yn aros iddo gyfarwyddo eu camau. Mae llawer yn dweud y byddan 
nhw'n gwneud yr hyn mae Duw ei eisiau, ond ddim yn ei wneud. Mae 
dynoliaeth wedi cael ei thwyllo gan Satan (Datguddiad 12: 9) ac wedi 
cwympo am chwantau’r byd a ‘balchder bywyd’ (1 Ioan 2:16).  

Felly, mae llawer wedi cynnig eu traddodiadau crefyddol a'u 
llywodraethau seciwlar eu hunain, oherwydd eu bod yn credu eu bod yn 
gwybod orau. Fodd bynnag, nid ydynt (cf. Jeremeia 10:23) nac yn 
edifarhau fwyaf. 

Dyna pam mae angen Teyrnas Dduw ar ddynoliaeth (cf. Mathew 24: 21-
22). 

Ystyriwch y Beatitudes 

Un o'r cyfresi mwyaf adnabyddus o ddatganiadau a roddodd Iesu oedd y 
curiadau, a roddodd yn ei Bregeth ar Fynydd yr Olewydd. 

Sylwch ar beth o'r hyn a ddywedodd: 

3 “ Gwyn eu byd y tlawd eu hysbryd, Canys hwy yw teyrnas 
nefoedd. 4 Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, Canys cysurir 
hwy. 5 Gwyn eu byd y rhai addfwyn, Oherwydd hwy a etifeddant y 
ddaear. 6 Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu ac yn sychedu am 
gyfiawnder, Oherwydd fe'u llenwir. 7 Gwyn eu byd y trugarog, 
Canys cânt drugaredd. 8 Gwyn eu byd y rhai pur eu calon, Canys 
hwy a welant Dduw. 9 Gwyn eu byd y heddychwyr, Canys hwy a 
elwir yn feibion i Dduw. 10 Gwyn eu byd y rhai sy'n cael eu herlid er 
mwyn cyfiawnder, Canys hwy yw teyrnas nefoedd. ( Mathew 5: 3-
10 ) 
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Rydw i yn Nheyrnas Dduw (cf. Marc 4: 30-31) , y cyfeirir ati’n aml fel 
Teyrnas nefoedd gan Mathew ( cf. Mathew 13:31) , lle bydd yr 
addewidion bendigedig hyn yn cael eu cyflawni. Mae'n yn y deyrnas 
Dduw fod y bydd addewid yn cael ei gyflawni f o r yr addfwyn i etifeddu'r 
ddaear a'r pur i weld Duw . L ook ymlaen at y newyddion da am y 
bendithion yn y Deyrnas Dduw! 

Ffyrdd Duw A Iawn 

Y gwir yw mai cariad yw Duw (1 Ioan 4: 8,16) ac NID yw Duw yn 
hunanol. Mae deddfau Duw yn dangos cariad tuag at Dduw a’n cymydog 
(Marc 12: 29-31; Iago 2: 8-11). Mae ffyrdd y byd yn hunanol ac yn gorffen 
mewn marwolaeth (Rhufeiniaid 8: 6). 

Sylwch fod y Beibl yn dangos bod Cristnogion go iawn yn cadw at y 
gorchmynion: 

1 W hoever credu mai Iesu yw'r Meseia ei eni o Dduw, ac mae 
pawb sy'n caru Ef oedd begot hefyd wrth ei fodd ef sy'n genhedlu 
o Ef. 2 Trwy hyn rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n caru plant Duw, 
pan rydyn ni'n caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. 3 Canys 
dyma y cariad Duw, ein bod yn cadw Ei orchmynion. A'i 
orchmynion 

ddim yn feichus. ( 1 Ioan 5: 1-3 ) 

Cyfiawnder yw holl “ orchmynion Duw ” (Salm 119: 172). Mae ei ffyrdd yn 
bur (1 Ti tus 1:15). Yn anffodus, mae llawer wedi derbyn gwahanol fathau 
o “ anghyfraith ” ac nid ydynt yn sylweddoli NAD ddaeth Iesu i ddinistrio'r 
gyfraith na'r proffwydi, ond i'w cyflawni (Mathew 5:17), trwy egluro eu 
gwir ystyr a'u hehangu y tu hwnt i lawer. meddwl (ee Mathew 5: 21-
2 8 ). Dysgodd Iesu “ pwy bynnag sy’n eu gwneud ac yn eu dysgu, bydd yn 
cael ei alw’n fawr yn nheyrnas nefoedd ” ( Mathew 5:19 ) (mae’r termau 
‘Teyrnas Dduw’ a ‘teyrnas nefoedd’ yn gyfnewidiol).                      

Mae'r Beibl yn dysgu bod ffydd heb weithredoedd yn farw (Iago 
2:17). Mae llawer yn honni eu bod yn dilyn Iesu, ond ni fyddant yn 
wirioneddol gredu Ei ddysgeidiaeth (Mathew 7: 21-23) ac ni fyddant yn ei 
ddynwared fel y dylent (cf. 1 Corinthiaid 11: 1). “ Pechod yw camwedd y 
gyfraith ” (1 Ioan 3: 4, KJV) ac mae pob un wedi pechu (Rhufeiniaid 
3:23). Fodd bynnag, mae’r Beibl yn dangos y bydd trugaredd yn 
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fuddugoliaeth dros farn (Iago 2:13) gan fod gan Dduw gynllun i bawb 
mewn gwirionedd (cf. Luc 3: 6). 

Ni fydd atebion dynol, ar wahân i ffyrdd Duw, yn gweithio. Yn y deyrnas 
filflwyddol, bydd Iesu’n llywodraethu â “ gwialen haearn ” (Datguddiad 
19:15), a bydd daioni yn drech gan y bydd pobl yn byw ffordd Duw. Mae 
POB problem yn y byd yn bodoli oherwydd bod cymdeithasau'r byd hwn 
yn gwrthod ufuddhau i Dduw a'i gyfraith . Hanes sioe s Nid yw 
dynoliaeth yn gallu datrys y problemau o gymdeithas: 

6 Er mwyn bod yn gnawdol mae marwolaeth, ond bywyd a 
heddwch yw bod â meddwl ysbrydol. 7 Oherwydd mai elyniaeth yn 
erbyn Duw yw'r meddwl cnawdol; canys nid yw yn 
ddarostyngedig i gyfraith Duw, ac yn wir ni all fod. 8 Felly felly, ni 
all y rhai sydd yn y cnawd blesio Duw. ( Rhufeiniaid 8: 6-8 ) 

Mae Cristnogion i ganolbwyntio ar yr ysbrydol, a rhoddir Ysbryd Duw 
iddynt wneud hynny yn yr oes hon (Rhufeiniaid 8: 9), er gwaethaf ein 
gwendidau personol: 

26 Canys ti a welwch eich galwad, frodyr, nad oes llawer yn ddoeth 
yn ôl y cnawd, nid llawer o nerthol, nid llawer o fonheddig.  27 Ond 
dewisodd Duw bethau ffôl y byd i gywilyddio'r doeth, a dewisodd 
Duw bethau gwan y byd i gywilyddio'r pethau nerthol; 28 a 
phethau sylfaenol y byd a'r pethau y mae Duw yn eu dirmygu a 
ddewisodd Duw, a'r pethau nad ydynt, i ddwyn i ddim y pethau 
sydd, 29 na ddylai unrhyw gnawd ogoneddu yn ei 
bresenoldeb. 30 Ond ohono Ef yr ydych yng Nghrist Iesu, yr hwn 
a ddaeth yn ddoethineb inni gan Dduw - a chyfiawnder 
ac anheddiad ac achubiaeth— 31 , fel y mae'n ysgrifenedig, “ Yr 
hwn sy'n gogoneddu, bydded iddo ogoneddu yn yr Arglwydd. ” ( 1 
Corinthiaid 1: 26-31 ) 

Mae Cristnogion i ogoneddu yng nghynllun Duw! Cerddwn trwy ffydd 
nawr (2 Corinthiaid 5: 7), gan edrych uchod (Colosiaid 3: 2) mewn ffydd 
(Hebreaid 11: 6). Byddwn yn fendigedig am gadw gorchmynion Duw 
(Datguddiad 22:14). 

Pam Efengyl Teyrnas Dduw? 

Mae Protestaniaid yn tueddu i deimlo eu bod wedi ceisio Teyrnas Dduw 
ar ôl iddynt dderbyn Iesu fel gwaredwr . Mae Catholigion yn credu bod y 
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rhai a fedyddiwyd, hyd yn oed fel babanod, wedi dod i mewn i'w heglwys 
fel y deyrnas. Mae Catholigion ac Uniongred y Dwyrain yn tueddu i feddwl 
eu bod yn ceisio teyrnas Dduw trwy sacramentau, ac ati. Tra bod 
Cristnogion i gael eu bedyddio, mae Protestaniaid Greco-Rufeinig yn 
tueddu i edrych i'r byd i ddatrys problemau dynoliaeth. Maent yn tueddu i 
fod â ffocws daearol (cf. Rhufeiniaid 8: 6-8 ). 

Mae ceisio Teyrnas Dduw yn gyntaf (Mathew 6:33) i fod yn nod gydol oes 
i Gristnogion. Nod, nid edrych i'r byd am atebion, ond at Dduw a'i 
ffyrdd. Mae newyddion da Teyrnas Dduw yn newid ein bywydau. 

Dywed y Beibl y bydd Cristnogion yn llywodraethu gyda Iesu, ond a ydych 
chi'n sylweddoli bod hynny'n golygu y bydd Cristnogion go iawn yn 
llywodraethu dros ddinasoedd mewn gwirionedd? Dysgodd Iesu: 

12 “ Aeth rhyw uchelwr i wlad bell i dderbyn teyrnas iddo'i hun ac i 
ddychwelyd. 13 Felly galwodd ddeg o'i weision, danfon deg minas 
atynt, a dweud wrthynt, "Gwnewch fusnes nes i mi ddod." 14 Ond 
roedd ei ddinasyddion yn ei gasáu, ac anfon dirprwyaeth ar ei ôl, 
gan ddweud, 'Ni fydd gennym y dyn hwn i deyrnasu arnom.' 

15 “ Ac felly y dychwelodd, ar ôl derbyn y 

deyrnas, yna gorchmynnodd i'r gweision hyn, yr oedd wedi rhoi'r 
arian iddynt, gael eu galw iddo, er mwyn iddo wybod faint roedd 
pob dyn wedi'i ennill trwy fasnachu. 16 Yna daeth y cyntaf, gan 
ddweud, 'Feistr, mae eich mina wedi ennill deg minas.'  17 Ac efe a 
ddywedodd wrtho, “Da iawn, was da; oherwydd eich bod yn 
ffyddlon mewn ychydig iawn, mae gennych awdurdod dros ddeg 
dinas. ' 18 A daeth yr ail, gan ddweud, 'Feistr, mae eich mina wedi 
ennill pum minas.'  19 Yn yr un modd dywedodd wrtho, 'Rydych chi 
hefyd dros bum dinas.' ( Luc 19: 12-19 ) 

Byddwch yn ffyddlon dros yr ychydig sydd gennych chi nawr. Bydd gan 
Gristnogion gyfle i lywodraethu dros ddinasoedd go iawn, mewn teyrnas 
go iawn. Dywedodd Iesu hefyd, “Mae fy ngwobr gyda Fi, i roi i bawb 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 ymateb iddo (Ioan 6:44; 
Datguddiad 17:14). Mae Teyrnas Dduw ar gyfer go iawn a gallwch chi fod 
yn rhan ohoni! 
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Ar ddechrau 2016, roedd gan y cyfnodolyn Science erthygl o’r enw “ Grym 
torfeydd ” a oedd yn nodi y gallai deallusrwydd artiffisial a thorfoli 
ddatrys y “ problemau drygionus ” sy’n wynebu dynoliaeth. Ac eto, 
methodd yr erthygl â deall beth oedd drygioni, heb sôn am sut i'w 
ddatrys. 

Mae cydweithredu, ar wahân i ddilyn gwir ffyrdd Duw, yr un mor druenus 
o fethu yn yr 21 ain ganrif ag yr oedd yn ôl ar ôl y Llifogydd Mawr pan 
gydweithiodd dynoliaeth i adeiladu Tŵr Babel a fethodd (Genesis 11: 1-9). 

Ni fydd problemau yn y byd, mewn lleoedd fel y Dwyrain Canol (er 
gwaethaf yr enillion amserol disgwyliedig, ee Daniel 9: 27a; 1 Thesaloniaid 
5: 3), yn cael eu datrys gan fodau dynol - mae angen heddwch Teyrnas 
Dduw arnom (Rhufeiniaid 14: 17). 

Ni fydd problemau terfysgaeth ryngwladol, er gwaethaf yr enillion 
disgwyliedig, yn cael eu datrys (cf. Eseciel 21:12) gan y rhai a dwyllwyd yn 
y Cenhedloedd Unedig (cf. Datguddiad 12: 9) - mae angen llawenydd a 
chysur Teyrnas Dduw arnom. 

NI fydd problemau’r amgylchedd yn cael eu datrys trwy gydweithrediad 
rhyngwladol, gan y bydd cenhedloedd y byd yn helpu i ddinistrio’r ddaear 
(Datguddiad 11:18), ond bydd Teyrnas Dduw yn eu datrys. 

Ni fydd UDA yn datrys materion anfoesoldeb rhywiol, erthyliad, a gwerthu 
rhannau o'r corff dynol (cf. Datguddiad 18:13) , ond gan Deyrnas Dduw. 

Ni fydd y ddyled enfawr sydd gan UDA, y DU, a llawer o genhedloedd 
eraill yn cael ei datrys trwy froceriaeth ryngwladol, ond yn y pen draw (ar 
ôl cael ei dinistrio fesul Habacuc 2: 6-8) gan Deyrnas Dduw. 

Ni fydd y Cenhedloedd Unedig yn datrys anwybodaeth a chamddatgan - 
mae angen Teyrnas Dduw arnom. Ni fydd ymryson crefyddol yn cael ei 
ddatrys yn wirioneddol gan unrhyw fudiad eciwmenaidd-rhyng-ffydd yn 
cytuno i iachawdwriaeth ar wahân i wir Iesu’r Beibl. Pechod yw'r 
PROBLEM yn y byd ac ar gyfer hynny, mae angen aberth Iesu a'i 
ddychweliad yn Nheyrnas Dduw. Nid oes gan wyddoniaeth feddygol 
fodern yr holl atebion ar gyfer iechyd pobl - mae angen Teyrnas Dduw 
arnom. 
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Ni fydd materion newyn yn cael eu datrys gan organebau a addaswyd yn 
enetig sy'n peryglu newyn mewn rhannau o'r byd oherwydd methiannau 
posibl yn y cnwd - mae angen Teyrnas Dduw arnom. 

Ni fydd y tlodi enfawr mewn rhannau o Affrica, Asia, ac mewn mannau 
eraill, er elwa ar amser o ddiwedd amser 'Babilon' (cf. Datguddiad 18: 1-
19), yn datrys problem tlodi - mae angen Teyrnas Dduw arnom. Mae'r 
syniad y gall dynoliaeth, ar wahân i Iesu, ddod ag iwtopia yn yr 'oes ddrwg 
bresennol' hon yn efengyl ffug (Galatiaid 1: 3-10). 

Mae cyfnod milflwyddol K ingdom Duw yn deyrnas lythrennol a fydd yn 
cael ei sefydlu ar y ddaear. Bydd yn seiliedig ar gyfreithiau cariadus Duw a 
Duw cariadus fel arweinydd. T bydd yn saint yn teyrnasu gyda Christ am fil 
o flynyddoedd (Datguddiad 05:10; 20: 4-6). Bydd y deyrnas hon yn 
cynnwys y rhai sy'n wirioneddol yn Eglwys Dduw, ond nid yw'r ysgrythur 
yn nodi mai Eglwys Dduw yw Catholig Duw mewn gwirionedd (Catholig 
neu fel arall). Mae Eglwys Rhufain wedi gwrthwynebu’r ddysgeidiaeth 
filflwyddol, ac yn ddiweddarach bydd yn gwrthwynebu neges efengyl y 
Beibl yn fwy pwerus wrth inni agosáu at y diwedd. Mae'n debygol y bydd 
hyn yn cael sylw sylweddol yn y cyfryngau a allai helpu i gyflawni Mathew 
24:14. 

Yn ei chyfnod olaf, bydd Teyrnas Dduw yn cynnwys y “ Jerwsalem 
Newydd, ” 

dod i lawr o’r nefoedd oddi wrth Dduw ” (Datguddiad 21: 2) ac o’i 
gynnydd ni fydd diwedd. Ni fydd mwy o anghyfiawnder, dim mwy o 
dristwch, a dim mwy o farwolaeth. 

Mae pregethu a deall efengyl K ingdom Duw yn thema bwysig yn y 
Beibl. Dysgodd ysgrifenwyr yr Hen Destament amdano. Dysgodd Iesu, 
Paul, ac Ioan amdano. Mae'r hynaf ' Christian ' bregeth i oroesi y tu allan 
i'r Testament Newydd a addysgir am y peth. Bu arweinwyr Cristnogol o 
ddechrau'r ail ganrif, fel Polycarp a Melito , yn dysgu amdano. Rydym yn 
y Continuin g Eglwys Dduw teach mae'n today.Recall bod y K ingdom Duw 
yw'r pwnc cyntaf i'r sioeau Beibl pregethu Iesu am (Marc 01:13 Roedd 
hefyd yr hyn a Pregethodd am ar ôl yr atgyfodiad. (Actau 1: 3) - ac mae'n 
rhywbeth y dylai Cristnogion ei geisio gyntaf (Mathew 6:33) . 

Mae'r efengyl nid yn unig yn ymwneud â bywyd a marwolaeth Iesu . T ef 
pwyslais yr efengyl fod Iesu a'i f ollowers a addysgir yn y K yn dod ingdom 
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Duw. Mae efengyl y deyrnas yn cynnwys iachawdwriaeth trwy Grist, ond 
mae hefyd yn cynnwys s teachingthe diwedd llywodraethau 
dynol (Datguddiad 11: 1 5) . 

Cofiwch, dysgodd Iesu na fyddai’r diwedd yn dod tan ar ôl i efengyl y 
deyrnas gael ei phregethu i’r byd fel tyst i’r holl genhedloedd (Mathew 
24:14) . Ac mae'r pregethu hwnnw'n digwydd nawr. 

Y newyddion da yw mai Teyrnas Dduw yw'r ateb i'r problemau sy'n 
wynebu dynoliaeth . Ac eto, NID wyf am ei gefnogi, na'i glywed , nac 
eisiau credu'r gwir amdano. Mae Teyrnas Dduw yn dragwyddol (Mathew 
6:13), tra bod “ y byd hwn yn marw ” ( 1 Corinthiaid 7:31 ) . 

Mae honni bod gwir efengyl Teyrnas Dduw yn rhywbeth yr ydym ni 
yn Eglwys Barhaus Duw o ddifrif yn ei gylch . Rydym yn ymdrechu i ddysgu 
pob peth y mae'r Beibl yn ei ddysgu (Mathew 28: 19-20), gan gynnwys 
Teyrnas Dduw (Mathew 24:14). Wrth i ni aros am y deyrnas honno, mae 
angen i ni ddysgu a dilyn ffyrdd Duw a chysuro eraill sydd eisiau credu'r 
gwir. 

Oni ddylech chi gefnogi cyhoeddi efengyl Teyrnas Dduw sydd i ddod? A 
fyddwch chi'n credu efengyl Teyrnas Dduw? 

 

Eglwys Dduw Barhaus 
 
Mae swyddfa UDA Eglwys Barhaus Duw yn: 1036 W. Grand Rhodfa, 
Grover Traeth, California, 93433 UDA; gwefan www.ccog.org. 
 

Gwefannau Parhaus Eglwys Dduw (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Mae'r wefan hon yn canolbwyntio ar Asia. 
CCOG.IN Mae'r wefan hon wedi'i thargedu at rai treftadaeth Indiaidd. 
CCOG.EU Mae'r wefan hon wedi'i thargedu tuag at Ewrop.  
CCOG.NZ Mae'r wefan hon wedi'i thargedu tuag at Seland Newydd ac 
eraill sydd â chefndir o Brydain. 
CCOG.ORG Dyma brif wefan TheContinuingChurch of God. Mae'n 
gwasanaethu pobl ar bob cyfandir. Mae'n cynnwys erthyglau, dolenni a 
fideos. 
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CCOGCANADA.CA Mae'r wefan hon wedi'i thargedu at y rhai yng 
Nghanada. 
CCOGAfrica.ORG Mae'r wefan hon wedi'i thargedu at y rhai yn Affrica. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dyma wefan iaith 
Sbaeneg ar gyfer Eglwys Dduw Barhaus. 
PNIND.PH PatuloynaIglesya ng Diyos. Dyma wefan Philippines Eglwys 
Barhaus Duw. Mae ganddo wybodaeth yn Saesneg a Tagalog. 
 

Gwefannau Newyddion a Hanes 
 

COGWRITER.COM Mae'r wefan hon yn offeryn cyhoeddi mawr ac mae 
ganddo newyddion, athrawiaeth, erthyglau hanesyddol, fideos a 
diweddariadau proffwydol. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Mae hon yn wefan hawdd ei chofio gydag 
erthyglau a gwybodaeth am hanes yr eglwys. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Gwefan radio ar-lein yw hon sy'n ymdrin â 
phynciau newyddion a Beiblaidd. 
 

Sianeli Fideo BitChute YouTube ar gyfer Pregethau a Nodiadau Pregeth 
 

BibleNewsProphecy sianel. Fideos pregeth CCOG. 
CCOGAfrica sianel. Negeseuon CCOG mewn ieithoedd Affricanaidd. 
CCOG Animations sianel i ddysgu agweddau ar gredoau Cristnogol. 
CCOGSermones mae gan y sianel negeseuon yn yr iaith Sbaeneg. 
ContinuingCOG sianel. Pregethau fideo CCOG. 
Mae'r llun yn dangos isod rai o'r ychydig frics sydd ar ôl (ynghyd â rhai 
wedi'u hychwanegu'n ddiweddarach) adeilad yn Jerwsalem a elwir 
weithiau yn y Cenacle, ond a ddisgrifir yn well fel Eglwys Dduw ar 
Jerusalem's Western Hill (a elwir ar hyn o bryd Mt. Zion): 
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Credir mai hwn oedd safle'r adeilad eglwysig Cristnogol go iawn cynharaf efallai. 
Adeilad y byddai Iesu ‘efengyl Teyrnas Dduw’ wedi cael ei bregethu ynddo. Roedd 
hwn yn adeilad yn Jerwsalem a oedd yn dysgu Efengyl Teyrnas Dduw. 
 

 
Am y rheswm hwn rydym hefyd yn diolch i Dduw heb ddod i ben, 
oherwydd ... daethoch chi, frodyr, yn ddilynwyr eglwysi Duw sydd yn 
Jwdea yng Nghrist Iesu. (1 Thesaloniaid 2: 13-14) 
 
Ymryson yn daer am y ffydd a oedd unwaith i bawb a draddodwyd i'r 
saint. (Jwd 3) 
 
Dywedodd ef (Iesu) wrthynt, “Rhaid imi bregethu teyrnas Dduw i’r 
dinasoedd eraill, oherwydd at y diben hwn yr anfonwyd fi.” (Luc 4:43) 
 
Ond ceisiwch deyrnas Dduw, ac ychwanegir yr holl bethau hyn [c] atoch 
chi. Peidiwch ag ofni, praidd bach, oherwydd pleser da eich Tad yw rhoi'r 
deyrnas i chi. (Luc 12: 31-32) 
 
A bydd yr efengyl hon o'r deyrnas yn cael ei phregethu yn yr holl fyd fel 
tyst sy'n dwyn y cenhedloedd, ac yna daw'r diwedd. (Mathew 24:14) 
 
     language edition. 


	2. Pa Efengyl a Bregethodd Iesu?
	Daniel Wedi'i Ddysgu Am y Deyrnas
	Eseia a Ddysgwyd Am y Deyrnas
	Cafodd Eseciel ei ysbrydoli i ysgrifennu y byddai rhai llwythau Israel (nid yr Iddewon yn unig) a wasgarwyd yn ystod y Gorthrymder Mawr yn cael eu casglu ynghyd yn y deyrnas filflwyddol:
	17 Am hynny dywedwch, 'Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw: “ Casglaf chwi oddi wrth y bobloedd, ymgynnull o'r gwledydd lle cawsoch eich gwasgaru, a rhoddaf wlad Israel ichi. " ' 18 A byddant yn mynd yno, a byddant yn cymryd i ffwrdd ei holl bethau atgas...
	Ysgrifennodd amryw awduron yn yr Hen Destament hefyd am agweddau ar y deyrnas (ee Eseciel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7).
	Felly, pan ddechreuodd Iesu ddysgu efengyl Teyrnas Dduw, roedd gan ei gynulleidfa uniongyrchol rywfaint o gynefindra â'r cysyniad sylfaenol.
	Er bod llawer yn gweithredu fel yr efengyl yn unig y newyddion da am y person Iesu, y realiti yw bod dilynwyr Iesu eu dysgu efengyl y K ingdom Duw. Dyna'r neges a ddaeth â Iesu.
	Dysgodd Paul Deyrnas Dduw
	Ond fi yn ddim yn hawdd
	Dysgodd Peter y Deyrnas
	Llyfr Last s o'r Beibl a'r Deyrnas
	5. Roedd ffynonellau y tu allan i'r Testament Newydd yn dysgu Teyrnas Dduw
	A oedd proffeswyr cynnar Crist yn meddwl eu bod i fod i bregethu efengyl Teyrnas lythrennol Duw?
	Ydw.
	Ysgrifennu a Phregeth Ôl-Destament Newydd Cadwedig
	Arweinwyr Eglwys yr Ail Ganrif ac Efengyl y Deyrnas
	Problemau yn yr Ail a'r Drydedd Ganrif
	Herbert W. Armstrong wedi Dysgu Efengyl y Deyrnas, a Mwy
	Efengyl y Deyrnas yw'r hyn sydd ei angen ar y byd, ond ...
	Llysgenhadon y Deyrnas
	6. Mae eglwysi Greco-Rufeinig yn dysgu bod y Deyrnas yn Bwysig, Ond ...
	Mae'r eglwysi Greco-Rufeinig yn credu eu bod yn dysgu agweddau ar Deyrnas Dduw, ond yn cael trafferth deall yn iawn beth ydyw mewn gwirionedd.  Er enghraifft, mae'r Gwyddoniadur Catholig yn dysgu hyn am y deyrnas:
	7. Pam Teyrnas Dduw?

