SUT MAE TEYRNAS DDUW YN EFFEITHIO ARNOCH CHI
Nodyn i’r siaradwr:
Ysgogwch werthfawrogiad am y ffaith fod y rhai sy’n cefnogi’r Deyrnas yn deyrngar nid yn unig yn pregethu
newyddion da sefydlu’r Deyrnas ond yn byw eu bywydau mewn harmoni â deddfau’r Deyrnas honno
MAE TEYRNASU DUW YMHELL O FEDDYLIAU’R RHAN FWYAF O BOBL (4 mun.)

Materol yw ymagwedd y rhan fwyaf o bobl; yn meddwl yn unig yn nhermau’r hyn y gall dyn ei wneud (w71 99100, 132; w79 7/1 17-18)
O ddweud wrthynt am Deyrnas Dduw, yr hyn sydd ganddynt mewn golwg yw bywyd mewn byd arall
Dengys cyflwr y ddynoliaeth fod angen help arnom yma ar y ddear o Ffynhonnell uwch; y Beibl yn ein cyfeirio
at yr help hwnnw (g85 7/22 3-8)
Y BEIBL YN CYFEIRIO SYLW AT DEYRNAS DDUW (10 mun.)

Dysgodd Iesu ei ganlynwyr i weddio am Deyrnas Dduw, i’w cheisio’n gyntaf (Mth 6:10, 33)
Beth yw’r Deyrnas honno? Ai llywodraeth go iawn ydyw gyda rheolwyr yn gweithredu awdurdod o’r nef
Bwriad Duw yw ymhen amser mai’r Deyrnas fydd yr unig lywodraeth dros yr holl ddynoliaeth (Dat 5:10)
Yn gyson, nid ymyrrai Iesu ym materion llywodraethau ei ddydd (Lc 4:5-8; In 6:15)
Anogodd ufudd-dod i’r ddeddf seciwlar ond ymrôdd i bregethu am y Deyrnas (Mth 4:17; 22:21)
Iesu ei hun oedd y Meseia, wedi’i eneinio gan Dduw i fod yn Frenin (w82 2/1 21 ¶8)
Pregethodd Ioan Fedyddiwr i’r Deyrnas “ddod yn agos” (Mth 3:2)
Am fod Iesu yn eu plith, ’roedd y Deyrnas ‘yn eu plith’ (Lc 17:21; it-2 167; g88 12/22 24; rs 226)
Mewn amrywiol ffyrdd fe arddangosodd Iesu holl ystod awdurdod Brenin Meseianaidd Jehofah
Drwy ysbryd Duw, fe weithredodd Iesu awdurdod dros wynt a môr, llystyﬁant, pysgod, a darpariaethau bwyd
(Mc 4:39; 8:1-9; 11:20, 21)
Fe weithredodd Iesu ei awdurdod hefyd dros dynol—yn iachau’r dall, y byddar, y cloﬀ, a’r aﬁach
Fe atgyfododd y meirw a bwrw allan gythreuliaid o’r rhai cystuddiedig (Mth 12:28)
Drwy gyfrwng ei ddysgu a’i esiampl amlygodd Iesu’n ddi-amwys y ﬀordd gywir i fyw ac addoli (Jer 10:23;
1Pedr 2:21)
Nid damcaniaethau dynion amherﬀaith oedd yr hyn a ddysgai ond gair Duw’r Creawdwr, a ŵyr bwrpas
ein bodolaeth (In 8:28, 29)
’Nawr ac yntau wedi’i atgyfodi o blith y meirw a’i ddyrchafu i’r nef, gall drin holl faterion y ddynoliaeth (Eﬀ
1:19b-21)
Gall llywodraeth megis y Deyrnas yn wirioneddol ddatrys holl broblemau dynoliaeth, ac fe wna (rs 227-32)
PAN DDECHREUODD Y DEYRNAS WEITHREDU EI GRYM (10 mun.)

Darllen Colosiaid 1:13. Ai cyfeirio mae hyn at weithred yn y dyfodol neu at rywbeth oedd eisoes wedi digwydd?
(w78 3/1 17-20; it-2 169)
Y pryd hwnnw, ’roedd y Mab yn teyrnasu yn ei deyrnas yn y nef; hyn yn wir o Pentecost 33 C.C. ymlaen
’Doedd Teyrnas Dduw ddim wedi dechrau arfer ei grym dros yr holl ddynoliaeth (rs 232)
Dros bwy y teyrnasai Iesu? Yn ôl Colosiaid 1:1, 2, dros y “saint”
’Roedd Crist yn wir wedi dechrau teyrnasu ond dim ond dros y gynulleidfa Gristnogol, nid dros y ddynoliaeth
’Roedd Cristnogion a lynai wrth ei deyrnasu yn gwneud iddynt sefyll allan fel rhai oedd yn wahanol
i’r byd
’Roedd “praidd bychan” yn cael ei dynnu allan o blith y ddynoliaeth i gyfrannu yn y Deyrnas nefol
(Lc 12:32)
Rhywbeth yn y dyfodol oedd sefydlu Teyrnas i deyrnasu dros yr holl ddaer (1Cor 4:8; Dat 12:10, 12)
Disgrifia Daniel 7 olyniaeth o rymoedd byd hyd at yr 20fed ganrif, ac yna dywed Daniel 7:13, 14 am drosglwyddo awdurdod yn amser y diwedd ond cyn y dinistr y cyfeirir ato yn adnod 26
Digwyddodd yr achlysur a ddisgrifir yn Daniel 7:13, 14 yn 1914 yn y nefoedd; mae a wnelo â’r holl bobloedd,
grwpiau cenedlaethol, ac ieithoedd (w88 6/15 4-6)
Yr un digwyddiad yw hwn â’r un y cyfeirir ato yn y datganiad a wneir yn Datguddiad 11:15 (re 171)
’Nawr eﬀeithir ar bawb ohonom, yr holl ddynoliaeth, yn uniongyrchol gan weithgareddau Teyrnas Dduw
SUT MAE GWEITHGARWCH TEYRNAS DDUW YN CYFFWRDD Â’CH BYWYD CHI (16 mun.)

Rhagfynegodd Iesu y byddai, wedi iddo dderbyn awdurdod dros yr holl genhedloedd, yn didoli pobl yn derfynol
fel y didola bugail ddefaid a geifr (Mth 25:31-33)
Ynglŷn â pha bwnc dadl? Eu triniaeth o’i “frodyr,” sy’n pregethu Teyrnas Dduw (Mth 25:40, 45)
Prynodd Grist y ddynoliaeth; nid yw’n dymuno eu difa, ond rhydd gyfle iddynt i ddewis bywyd
Pa mor bell yr â Iesu wrth gynnig cyfle i’r ddynoliaeth?
Mae’r gwaith addysgol mwyaf yn y byd yn mynd yn ei ﬂaen
Tua 70,000 ysgol mewn cynulleidfaoedd yn fyd-eang yn hyﬀorddi pobl i ddysgu eraill am y Deyrnas; mewn
dros 200 o wledydd mae Tystion yn mynd yn gyson i gartreﬁ i gynnig cyfarwyddyd ynglŷn â’r Deyrnas
yn rhad ac am ddim
Rhif 42-W

1/96

Ymhlith y llyfrau sydd â’r dosbarthiad ehangaf yn y byd iddynt (y Beibl, llyfr Truth, ac yn y blaen) mae’r
rhai sy’n argymell y Deyrnas honno (g88 2/8 11; g90 7/8 28)
Mae’r rhaglen addysg hon wedi parhau ’nawr am dros 70 mlynedd; mae wedi’n cyrraedd ni, a dyna pam ’rydym yma heddiw
Dengys ﬀeithiau, er bod y cenhedloedd wedi bod yn gwrthwnynebu’r pregethu, fod Crist wedi bod yn arfer ei
awdurdod pennaf yn “nheyrnas dynion” oddi ar 1914 (Dan 4:17)
Ceisiodd yr Undeb Soﬁetaidd gynt gadw’r Tystion allan, ond oherwydd polisiau Rwsia ei hun yn ystod Rhyfel
Byd II ac wedyn, yn ddiawybod bu iddynt dderbyn miloedd o Dystion i’w gwlad a darparu cludiant rhad iddynt i ardaloedd nad oeddent cyn hynny wedi derbyn tystiolaeth
O ganlyniad, mae degau o ﬁloedd wedi gwneud saﬁad dros Deyrnas Dduw (g73 4/8 18; w86 2/1 13-14; g92
2/22 31)
Erlidiwyd Tystion yn llym yn Malawi, ond pan ﬀoesant, ymunodd cannoedd o bobi ﬀafriol tuag atynt, â hwy,
gan fentro’r cwbl
Mae cannoedd sy’n astudio mewn gwersylloedd ﬀoaduriaid wedi cael eu bedyddio
Dengys hyn sut mae gwrthwynebiad treisiol, yn hytrach nag atal y gwaith, yn caniatau i unigolion ddangos
â phwy maent yn ochri
Sut bydd gweithgarwch pellach Teyrnas Dduw yn eﬀeithio ar eich bywyd chi? (Dan 2:44)
Cyn bo hir dinistrir holl gau grefydd a theyrnasoedd gwleidyddol y byd a’u cefnogwyr, ynghyd â phawb sy’n
ystyfnig barhau i fod yn gelwyddog, yn lladron, yn puteinio, yn odinebwyr, neu yn wrywgydwyr
Gall pobl newid (1Cor 6:11)
Bydd Teyrnas Dduw yn gwneud y ddaear yn baradwys, yn iachau’r ddynoliaeth, yn codi’r meirw, yn addysgu
mewn heddwch (rs 227-32)
Y cwestiwn yw nid a ydym yn syml yn dymuno goroesi neu ddymuno byw dan amodau gwych mewn byd
newydd
Yn hytrach, ’ydym ni o blaid Teyrnas Dduw neu yn ei herbyn? ’Ydym ni’n dangos yn ein bywyd bob dydd ein
bod ni’n wirioneddol ddymuno i Dduw deyrnasu drosom?
DANGOS EIN GWERTHFAWROGIAD O DEYRNAS DDUW ’NAWR (5 mun.)

Os ydym yn wirioneddol ddymuno byw am byth yn ddeiliaid Teyrnas Feseianaidd Duw, yna mae angen dangos
hynny ’nawr
’Oes gennym ni ddiddordeb hanfodol yn Nuw a’i ddeddfau, astudio’r Beibl, cymdeithasu â phobl Jehofah?
’Ydym ni’n cymhwyso deddf Duw yn ein bywydau, yn gwneud newidiadau angenrheidiol i gydymﬀurﬁo â’i
ﬀyrdd? (Mth 7:21)
’Ydym ni’n helpu eraill i ddysgu am Deyrnas Dduw? (Act 20:25, 26; Dat 22:17)
Nod y Deyrnas yw adfer y ddynoliaeth i berthynas dda â Duw (1Cor 15:24, 28)
Bydd gwerthfawrogi’r Deyrnas honno yn ein hysgogi i adeiladu perthynas o’r fath a’i choleddu ’nawr
(Glynwch yn glòs wrth y deunydd a amlinellwyd, a chadw at yr amser a nodwyd ar gyfer pob adran. ’Does dim
angen darllen pob testun a grybwyllir. ’Does dim rhaid crybwyll y deunydd ﬀynhonnell mewn cromfachau)
Rhif 42-W—tudalen 2
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