GWARCHODA DY LE DI YN Y DEYRNAS
Nodyn i’r siaradwr:
Datblyga werthfawrogiad am yr hyn mae’r Deyrnas yn ei chyflawni ac am ein braint o fod yn rhan ohoni.
Anoga rai newydd i fod yn gymwys fel dinasyddion y Deyrnas ac yna medi’r bendithion sydd am ddod
MAE’R DEYRNAS YN RHEOLI NAWR (7 mun.)
Beth yw Teyrnas Dduw?
Llywodraeth nefol yw Teyrnas Dduw sydd am gymryd lle’r holl lywodraethau eraill fel y gwneler ewyllys
Duw yn y nef ac ar y ddaear (Da 2:44; Mth 6:9, 10; w12-E 6/15 17, blwch; kr-E 26-27)
Mae proffwydoliaethau’r Beibl a chyflwr y byd yn dangos bod y Deyrnas wedi ei sefydlu yn 1914 (Dat 11:15)
Bydd Tystion Jehofa yn hapus i egluro’r dystiolaeth ysgrythurol i chi (bhs 217-220)
Yn barod, mae’r Deyrnas nefol wedi profi ei hun yn well na’r llywodraethau dynol drwy’r ffordd mae’n helpu eu
haelodau i agosáu at Dduw ac i ofalu am eu hanghenion ysbrydol [Yn fyr, trafoda rai enghreifftiau o gymorth ar
ôl trychineb (kr-E 211, 218-219, blychau)]
Y BRENIN A’I GYD-LYWODRAETHWYR (8 mun.)
Mae Crist Iesu wedi cael ei benodi fel Brenin a Barnwr [Darllena Eseia 9:6, 7] (In 5:22)
Yn wahanol i lywodraethwyr a barnwyr amherffaith, ni all Iesu gael ei lygru (Esei 11:1-3)
Bydd gan Iesu 144,000 o gyd-lywodraethwyr [Darllena Datguddiad 14:1]
Tra eu bod dal ar y ddaear, mae’r eneiniog yn helpu dynolryw i ennill cymeradwyaeth Duw (2Co 5:20)
Ar ôl eu hatgyfodiad i’r nef, bydd y rhain yn gwasanaethu fel brenhinoedd ac offeiriaid (Dat 20:6)
Mae’r eneiniog yn gwarchod eu lle yn nhrefniant y Deyrnas (Php 3:14)
DEILIAID FFYDDLON Y DEYRNAS (10 mun.)
Bydd gan Deyrnas Dduw ddeiliaid daearol, gan gynnwys rhai sydd wedi eu harbed pan fydd pawb sy’n
gwrthwynebu Teyrnas Dduw yn cael eu dinistrio (Dat 7:9, 13, 14)
Mae eglureb Iesu o’r defaid a’r geifr yn ein helpu i ddeall beth sy’n ofynnol er mwyn inni oroesi [Darllena
Mathew 25:31-33] (w15-E 3/15 26-27 ¶6-7)
Mae’r defaid ffyddlon yn cefnogi brodyr eneiniog Iesu [Darllena Mathew 25:34-40, BCND]
Mae angen cyfraniad gweithredol er mwyn cefnogi’r eneiniog yn y gwaith pregethu byd-eang (Mth
28:19, 20; w15-E 3/15 28-29 ¶11-15)
Gwerthfawroga dy gyfle o fod yn un o ddinasyddion y Deyrnas (Php 1:27, tdn, NW; w12-E 8/15 11-13 ¶1-6)
Dysga’r iaith, astudia’r hanes, a gwybod rheolau’r Deyrnas
Mynycha gyfarfodydd, cynulliadau, a chynadleddau yn rheolaidd
Glyna at safonau cyfiawn y Deyrnas drwy roi ar waith yr hyn rwyt ti’n ei ddysgu (Seff 2:3; kr-E 110-112
¶4-13)
BYDD BENDITHION Y DEYRNAS YN PARHAU AM BYTH (5 mun.)
Mae’r “newyddion da am y deyrnas” yn cael ei gyhoeddi yn ystod y dyddiau olaf yma (Mth 24:14, BCND)
Yn fuan, bydd pawb ar y ddaear yn unedig o dan reolaeth y Deyrnas
Yn barod, mae addysg ddwyfol yn uno miliynau o ddeiliaid daearol y Deyrnas (Esei 2:2-4, BCND;
1Co 1:10)
Bydd y rhai sy’n cael eu hatgyfodi’n cael y cyfle o fod yn ddeiliaid y Deyrnas (In 5:28, 29; Act 24:15)
Nawr yw’r amser i sefyll o blaid Teyrnas Dduw
Wrth wneud hyn, byddi di’n sicr o fendithion tragwyddol (Dat 21:1-4; re-E 301-303 ¶1-5)
[Glyna’n agos wrth y deunydd yn yr amlinelliad, a chadwa at yr amser a nodir ar gyfer pob rhan. Does dim angen
darllen na thrafod pob testun y cyfeirir ato. Gweler y llyfr Ministry School, tudalennau 52-55, 166-169, a’r
llyfryn Darllen a Dysgu, gwersi 4, 6, 8, 13, 14, 19]
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