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(The Good News Message – Oromo) 
 

Neges newyddion da 
 

Iesu yn fyw. Mae Iesu wedi marw a bydd yn codi eto.1 Mae Iesu yn dod yn ôl.2 

Iesu yw'r unig ffordd i nefoedd.3 Mae Iesu yn arbed.4 

Iesu yn gallu gwneud popeth, fel y crybwyllwyd yn Luke 4.5 Iesu yn frenin, ac mae 

ganddo Deyrnas.6 Yr unig ffordd i mewn i Deyrnas hon yw cael eu geni eto.7  

 

Mae Iesu wedi 

marw ar y groes, a chymerodd pob pechod ar ei gorff. Gan ei streipiau, rydym yn 

gwella.8 A 

ddioddefodd yn fawr i bawb ohonom, felly gallem wario eternity gydag ef am 

byth.9 Roedd 

Duw yn caru y byd cymaint o fod wedi anfon ei fab Iesu i farw yn ein lle.10 Roedd 

Duw yn gwybod bod na 

allai dalu'r pris. Roedd y pris yn wych, a gallai ydym byth yn bodloni safonau Duw.
11 Dyna pam daeth Iesu.  

 

Iesu yw'r gair ar gnawd. Daeth Iesu yn bod dynol.12 Mae 

Iesu yn cerdded y ddaear hon, ac wedi profi pob math o boen a gwrthod ar ei 

hun.13 Roedd yn gwrthod ac yn gas. Nid oes unrhyw un eisiau edrych arno, hyd yn 

oed14 ac eto fe wnaeth beth mawr i ni: Roedd wedi'u 

cysoni ein ôl at y tad. Oherwydd hyna wnaeth Iesu, mae gennym mwyach yn cael 

eu gwahanu oddi wrth Dduw. Bu 

Iesu farw felly gallem gael Cymrodoriaeth unwaith eto gyda'r tad.15 Bu 

Iesu farw fel y gallem gael bywyd.16 Trwy Iesu, rhaid inni fywyd tragwyddol.17 

Trwy Iesu, mae gennym maddeuant pechod.18 

Bydd rhai sy'n credu yn Iesu yn marw byth mewn 

gwirionedd, oherwydd Iesu yw'r un sy'n rhoi bywyd.19 Mae 
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Iesu yn rhoi bywyd i bawb sy'n credu ynddo.20 

A'r bywyd tragwyddol hwnnw yn dechrau y funud a gewch ef yn eich calon.21  

 

Nid oes gennych i wneud y gwaith da neu weithredoedd fynd i'r nefoedd.22 Rhaid 

ichi ei wneud yw credu yn Iesu. Yn galw ar ei enw. Gofyn iddo arbed i chi. Gofyn i

ddo ddarparu chi. Yw yma. Mae ei ysbryd yma i'ch helpu. Yn galw ar enw yr Arglw

ydd. Yn galw ar Iesu, a bydd gennych yn cael eu cadw. Os Mae 

ichi gyfaddef eich ceg hwnnw Iesu yr 

Arglwydd ac yn credu yn eich calon a gododd Duw ef oddi wrth y meirw, chi arbe

d.23 

Byddwch yn cael bywyd tragwyddol. Daw eich plentyn Duw, dinesydd yn Deyrnas 

Duw.24 Deyrnas Duw yn dragwyddol.25 Deyrnas Duw yw yma yn awr, ac mae ar 

gael i bawb sy'n derbyn Iesu fel Arglwydd a Savior. Iesu yw'r unig ffordd i nefoedd.

 Mae oes enw arall dan nefoedd sy'n arbed gennym.26  

 

Un diwrnod, bydd Iesu yn dychwelyd. Mae wedi dod yn ôl eto.27 

Ac un diwrnod, bydd rheol ac teyrnasiad o'r byd hwn.28 

Nid yw neges hon dychryn chi, un annwyl. Y neges hon yw i roi gwybod bod amse

r yn brin, a dychwelyd y Crist yn fuan. Iesu Grist y bydd yn dychwelyd unwaith 

eto.29 

Dywedaf "eto" oherwydd daeth unwaith yn fabi, ond pan ddaw yr ail dro, daw fel 

drechu Brenin.30  

 

Nawr yw'r amser i fod yn barod, gyfaill annwyl. Nawr yw'r amser i wrando. Nawr 

yw'r amser. Peidiwch â galedu eich calon. Peidiwch â gwrthryfela yn erbyn Duw.31 

Mae heddiw yn ddiwrnod yr Iachawdwriaeth.32 Gymryd eiliad ar hyn 

o bryd ac yn arwain at eich hun at yr Arglwydd. Rhoi iddo eich bywyd. Eich 

hun yn ildio iddo. Mae yma i chi heddiw. Ganiatáu iddo wneud gwaith dwfn iachau 

— 

iachau eich calon, a ydych yn glanhau oddi wrth bob pechod. Mae'n gallu. Yw yma. 

Gadewch i ni weddïo gyda'i gilydd:  
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Iesu Annwyl, byddwch yn maddau imi am fy mhechodau i gyd. Gofynnaf I chi fy arbed. Yr

 wyf wedi troi fy nghefn arnoch, ond deuaf yn awr i chi. Os gwelwch 

yn dda imi glanhau o bob unrighteousness. Rhowch iachau'r imi. Os gwelwch 

yn dda, mi iachau'r ym mhob agwedd ar fy mywyd. Bwysicaf oll, dewch i fyw o fewn mi. 

Yr wyf am wybod ichi. Yr wyf am gael perthynas gyda chi. Yr wyf yn eich un 

chi. Yr wyf yn eich un chi am byth, 'm Duw, fy Frenin; ac yr 

wyf yn dewis eich gwasanaethu am weddill fynyddiau. Diolch 

i chi, Arglwydd, am farw i mi ac i fy arbed. Rwy'n cael popeth y mae 

gennych i mi. Edrychaf ymlaen at fod gyda chi am byth. Amen.  

 

Annwyl frodyr a chwiorydd, yn awr wedi eich gweddi hwn yn rhoi'r bai 

arnom a derbyn Iesu yn eich calon, drwy ffydd, eich bod bellach yn creu newydd y

ng Nghrist.33 Yr ydych bellach yn yr un 

fath. Ydych mwyach yn person hwnnw eich bod ychydig funudau yn ôl; Iesu yn aw

r yn eich calon.34 Beth 

sy'n wych yw bod ei ysbryd gyda chi. Ie, yn yr ysbryd sanctaidd gyda chi. Byddyn ei

ch arwain ac arweiniad i chi, byddwch yn dangos y ffordd drwy ei gwir ddaw o Du

w.35  

 

Bellach, mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid 

i chi ei wneud: darllen gair Duw yn rheolaidd.36 

Am Feibl, a dechrau yn llyfr John. Darllen ac astudio gair Duw oherwydd hynny by

ddyn trawsnewid eich meddwl.37 

Un peth arall: treulio amser gweddïo i Dduw bob dydd. Ddysgu i wrando yn ogyst

al.Dyma Cymrodoriaeth. Dyma sut rydych yn dysgu i glywed ei lais — 

drwy dreulio amser gydag ef.38 Mae 

arno eisiau siarad â chi, felly rhaid ichi ddysgu gwrando ar gormod. Aros i ffwrdd 

oddi 

wrth y pethau hynny y dishonor Crist. Gofyn yr ysbryd sanctaidd i'ch helpu chi i d

dod o hyd i fan lle y gallwch ddysgu mwy am Iesu.39 Yr 
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wyf mor falch oedd gennym y tro hwn gyda'i gilydd. Yr wyf mor falch a 

roesoch eich bywyd yr Arglwydd. Chi fydd byth yr un 

fath. Yn tyfu mewn gras a gwybodaeth ein Arglwydd a Savior Iesu Grist.40
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