GALLWCH CHI FWYNHAU BYWYD HEDDYCHLON
NAWR AC AM BYTH!
Nodyn i’r siaradwr:
Er eich bod chi’n denu sylw at y problemau trafferthus rydyn ni’n eu hwynebu, pwysleisiwch ei bod hi’n bosibl
cael heddwch nawr. Helpwch bawb i werthfawrogi fod yna ofynion y mae’n rhaid inni gyrraedd a’u cadw er mwyn
mwynhau bywyd heddychlon yn y presennol ac yn y dyfodol
MAE BYWYD YN DDIFLAS I FILIYNAU (4 mun.)

Yn hytrach na chael llawenydd yn eu bywydau, mae nifer fawr o bobl yn wynebu amserau anodd, anniogelwch,
a phryder (Job 14:1; w05-E 2/1 4)
Mae nifer fawr o bobl yn byw mewn gwledydd wedi’u difrodi gan ryfel ac aflonyddwch gwleidyddol (w04-E
1/1 3-5)
Mae’r rhan fwyaf o wledydd datblygol yn dioddef problemau ariannol a phrinder bwyd (w05-E 5/15 3; g05-E
9/22 7-8)
Hyd yn oed mewn gwledydd cyfoethog mae pobl yn cael eu heffeithio gan drosedd, caethiwed i gyffuriau,
trais, diffyg swyddi, ac mae miloedd yn ddigartref (w05-E 10/15 8; g03-E 7/8 3-8)
Erbyn hyn, mae terfysgaeth yn achosi ansicrwydd a thensiwn ym mywydau pobl (g01-E 5/22 3-10)
Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu heffeithio gan lygredd ac afiechydon fel AIDS (g05-E 2/22 28)
HEDDWCH A DIOGELWCH YN CAEL EI DDWYN O’R DDAEAR (4 mun.)

Mae Gair Duw wedi rhagfynegi’r problemau rydyn ni’n eu hwynebu, gan gynnwys diffyg heddwch
Mae’r broffwydoliaeth yn Datguddiad pennod 6 wrthi’n cael ei gyflawni ers 1914 [Darllen adnod 4] (w05-E 9/1
19-20; w98-E 9/15 7; w93-E 3/1 4-5; re-E 93-4)
ˆ
Mae’r marchogion sy’n dilyn yn dod a newyn, afiechydon, a marwolaeth (Dat 6:5-8; w05-E 2/15 32; re-E 95-8)
Mae gofid yn cynyddu wrth i Satan, sy’n gaeth i gyffiniau’r ddaear, wybod fod yr amser sydd ganddo yn brin
(Dat 12:7-9, 12)
Mae methiant rheolwyr y byd, sydd o dan ddylanwad Satan a’i gythreuliaid, yn cyfrannu at ddiffyg heddwch
a diogelwch sydd ar y ddaear (g05-E 7/22 12-13)
Gallwn ddisgwyl i bethau fynd o ddrwg i waeth er gwaethaf ymdrechion pobl dda (Sal 146:2, 3)
Er bod sefyllfa’r byd yn ddifrifol, gallwn fwynhau rywfaint o heddwch a hapusrwydd (Sal 146:5)
MAE’N BOSIBL MWYNHAU BYWYD HEDDYCHLON NAWR (5 mun.)

Mae Jehofa’n Dduw heddwch (1Co 14:33)
ˆ
Mae Jehofa yn bendithio’i bobl a heddwch nawr (Sal 29:11; w05-E 1/1 6)
Nodwch rhai esiamplau o sut mae Tystion Jehofa yn byw mewn heddwch
Yn Israel, mae Tystion o dras Arabaidd ac Iddewig yn byw ac yn addoli mewn heddwch, gan ddangos cariad
er y tensiynau sydd o’u hamgylch (In 13:35; w97-E 8/1 16; w94-E 1/15 6)
Pan ffrwydrodd rhyfel rhwng y Hutu a’r Tutsi’s yn Rwanda, roedd y Tystion o’r ddau lwyth yn parhau i
fwynhau perthynas heddychlon (w98-E 4/1 18-19; w94-E 12/15 26, 29)
Yn Nwyrain Ewrop, mae miliynau wedi dioddef oherwydd rhyfeloedd, ond mae Tystion Jehofa yn cadw gwir
undod (w96-E 3/1 28; g00-E 4/22 9-10; g93-E 12/22 6-13)
ˆ
Ar ol dod yn Dystion, mae cyn Protestaniaid a Chatholigion yn Iwerddon wedi gorchfygu eu casineb ac y
maen nhw nawr yn gweithio’n heddychlon gyda’i gilydd (w99-E 12/15 9-13)
Doedd dim angen am heddlu i gadw heddwch ymhlith Tystion yn ystod eu cynadleddau (w02-E 7/15 25; g97-E
3/8 22-4)
Pob blwyddyn, mae miloedd o bobl sy’n caru heddwch yn darganfod sut i fyw mewn heddwch a hapusrwydd
mewn byd sy’n llawn helynt (g02-E 5/8 9)
GOFYNION I FWYNHAU BYWYD MEWN HEDDWCH NAWR (14 mun.)

Mae’r cyfle i fwynhau heddwch ar gael i ni nawr
Yn gyntaf, mae’n rhaid dysgu am Jehofa drwy ei Air (In 17:3)
Yna, adeiladwch berthynas bersonol gyda Jehofa drwy ddysgu a chadw ei orchmynion (Dia 3:1, 2)
ˆ
Cymdeithaswch gyda’r rhai sy’n cadw cyfraith Duw ac sy’n cael eu bendithio a heddwch (Sal 119:165; Ga 5:22;
Heb 10:24, 25; w98-E 4/1 18-19)
Mae’n rhaid i weision Duw ddal ati i geisio heddwch (1Pe 3:11)
Canlyniad hyn yw bywyd llawer hapusach nag unrhyw beth gall y byd ei gynnig (Dia 3:13, 17, 18)
Mae gau-hapusrwydd y byd yn seiliedig ar drachwant, cenfigen, hunanoldeb, a ‘doethineb daearol’ (Iag 3:
14-16)
Canlyniad o wrthod doethineb bydol a dangos doethineb duwiol yw heddwch (Iag 3:17, 18)
ˆ
ˆ
Gyda diogelwch ysbrydol a heddwch duwiol, mae gweision Duw yn osgoi llawer o’r pryder ynglyn a’r problemau sy’n poenydio’r ddynolryw (Mth 6:31, 32)
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Maen nhw’n gweld yr angen i roi pethau ysbrydol yn gyntaf er mwyn mwynhau gwir heddwch (Sal 119:36;
Mth 6:33)
Peidiwch byth a rhoi i fynnu ar eich ymdrech a cholli allan ar eich mwynhad o heddwch
Cyn belled ag y mae’n dibynnu arnoch chi, ceisiwch heddwch gyda phob un (Rhu 12:18)
Er mwyn parhau i fwynhau ˆ heddwch duwiol, daliwch ati i gael perthynas agos gyda Jehofa trwy ufudd-dod
a chyfathrebu’n rheolaidd a Duw trwy weddi (Sal 119:93, 97; Php 4:6, 7)
GOBAITH AM FYWYD TRAGWYDDOL HEDDYCHLON YN Y DYFODOL (3 mun.)

Dydy mwynhau bywyd heddychlon ddim yn gyfyngedig i’r presennol
Mae’r Beibl yn addo bywyd perffaith yn y dyfodol, a heddwch tragwyddol i’r rhai sy’n addoli Jehofa (Sal 37:
10, 11; Esei 9:7; 1Ti 4:8; 6:19)
Mae yna fendithion mawr i’r rhai sy’n caru Duw’r heddwch ac sy’n wir werthfawrogi’r heddwch y mae’n ei
roi (Dat 21:3, 4)
Brysiwch i weithredu fel eich bod yn derbyn y bendithion o fwynhau bywyd heddychlon nawr ag am byth (Sal
37:37; Seff 2:3)
(Glynwch yn agos i ddefnydd yr amlinelliad, gan sylwi ar amseriad penodol pob adran. Does dim rhaid darllen
na thrafod pob adnod. Gweler y llyfr, Ministry School, tt. 52-4, 116-19)
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