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Y Newyddion Da Neges 
 

Iesu'n fyw. Bu farw Iesu a gyfododd drachefn.1 Iesu yn dod yn ôl.2 Iesu yw'r 

unig ffordd i'r Nefoedd.3 Iesu yn arbed.4 Iesu yn gallu gwneud popeth fel y 

crybwyllwyd yn Luc 4.5 Iesu yw Brenin, ac ganddo Kingdom.6 Yr unig ffordd 

i mewn i Deyrnas hwn yw i gael ei eni eto.7  

 

Bu farw Iesu ar y groes ac yn cymryd pob pechod ar ei gorff. Trwy ei 

streipiau, iachawyd ni.8 Bu'n dioddef yn fawr i bob un ohonom, felly gallem 

dreulio tragwyddoldeb gydag Ef am byth.9 Carodd Duw y byd gymaint nes 

Efe a anfonodd ei Fab Iesu i farw yn ein lle.10 Duw yn gwybod nad oeddem 

yn gallu talu'r pris. Roedd y pris yn wych, ac ni allem bodloni safonau 

Duw.11 Dyna pam y daeth Iesu.  

 

Iesu yw gwneud y Gair yn gnawd. Daeth Iesu bod dynol.12 Iesu'n cerdded y 

ddaear, ac yn profi pob math o boen a gwrthod arno ei Hun.13 Cafodd ei 

wrthod ac yn ddirmygus. Nid oes unrhyw un eisiau i hyd yn oed edrych 

arno Ef,14 ac eto Gwnaeth yn beth mawr i ni: Roedd yn cymodi â ni yn ôl at 

y Tad. Oherwydd yr hyn a wnaeth yr Iesu, nid oes gennym unrhyw mwy o 

amser i gael eu gwahanu oddi wrth Dduw. Bu farw Iesu er mwyn i ni 

unwaith eto yn cael cymdeithas gyda'r Tad.15 Bu farw Iesu fel y gallem gael 

bywyd.16 Trwy Iesu, rydym yn cael bywyd tragwyddol.17 Trwy Iesu, mae 

gennym maddeuant pechod.18 Ni fydd y rhai sy'n credu yn Iesu wir yn 

marw, oherwydd bod Iesu yw'r un sy'n rhoi bywyd.19 Iesu'n rhoi bywyd i 

bawb sy'n credu ynddo Ef.20 A bod bywyd tragwyddol yn dechrau o bryd i 

chi ei dderbyn Ef i mewn i'ch calon.21  

 

Nid oes rhaid i chi wneud gwaith da neu weithredoedd i fynd i'r Nefoedd.22 

Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw credu yn Iesu. Galw ar ei enw. Ofyn 

iddo achub chi. Gofynnwch iddo i gyflawni chi. Mae'n fan hyn. Ei Ysbryd 
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yma i'ch helpu chi. Galw ar enw yr Arglwydd. Galw ar Iesu, a byddwch yn ei 

arbed. Oherwydd os ydych yn cyfaddef gyda'ch ceg bod Iesu yn Arglwydd 

ac yn credu yn eich calon fod Duw cyfododd ef oddi wrth y meirw, byddwch 

yn cael eich cadw.23 Byddwch yn cael bywyd tragwyddol. Byddwch yn dod 

yn blentyn i Dduw, yn ddinesydd yn Teyrnas Dduw.24 Teyrnas Dduw yn 

dragwyddol.25 Teyrnas Dduw yma yn awr ac mae ar gael i bawb sy'n 

derbyn Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr. Iesu yw'r unig ffordd i'r Nefoedd. Nid 

oes unrhyw enw arall dan y nef erbyn pryd y gallwn fod yn gadwedig.26  

 

Un diwrnod, bydd Iesu yn dychwelyd. Mae e'n dod yn ôl eto.27 Ac un 

diwrnod, Bydd yn rheol ac yn teyrnasu o'r ddaear hon.28 Nid yw'r neges hon 

yw i godi ofn i chi, un annwyl. Mae'r neges hon yn rhoi gwybod i chi bod 

amser yn brin, a Christ yn dychwelyd yn fuan. Iesu, bydd y Meseia yn 

dychwelyd eto.29 Yr wyf yn dweud "eto" oherwydd Daeth unwaith fel baban, 

ond pan Mae'n dod yr ail waith, Bydd yn dod fel concro brenin.30  

 

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

Nawr yw'r amser. Peidiwch â caledu eich calon. Peidiwch â gwrthryfela yn 

erbyn Duw.31 Heddiw yw'r diwrnod iachawdwriaeth.32 Cymerwch eiliad ar 

hyn o bryd ac yn ildio eich hun i'r Arglwydd. Rhowch eich bywyd Ef. Ildio 

eich hun i Ef. Ef yma i chi heddiw. Caniatáu iddo wneud y gwaith dwfn o 

iachau — iachau eich calon, ac yn eich glanhau oddi wrth bob pechod. 

Mae'n gallu. Mae'n fan hyn. Gadewch i ni weddïo gyda'i gilydd:  

 

Annwyl Iesu, Yr wyf yn gofyn i chi faddau i mi o fy holl bechodau. Yr wyf yn 

gofyn i chi i achub fi. Rwyf wedi troi fy nghefn ar You, ond erbyn hyn yr wyf 

yn dod i Chi. Os gwelwch yn dda glanha fi oddi wrth bob anghyfiawnder. 

Os gwelwch yn dda iacháu mi. Os gwelwch yn dda gwella fi ym mhob 

maes o fy mywyd. Yn bwysicaf oll, dewch i fyw o fewn mi. Rwyf eisiau 

gwybod i chi. Yr wyf am gael perthynas gyda chi. Dwi'n perthyn i ti. Yr wyf 

eiddoch yn am byth, fy Nuw, fy Mrenin; ac yr wyf yn dewis i wasanaethu chi 
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am weddill fy nyddiau. Diolch, Arglwydd, am farw i mi ac i arbed fi. Yr wyf 

yn derbyn yr holl sydd gennych i mi. Rwy'n edrych ymlaen at fod gyda chi 

am byth. Amen.  

 

Annwyl gyfeillion, nawr eich bod wedi gweddïo y weddi hon a chafodd Iesu 

i mewn i'ch calon, trwy ffydd, ydych yn awr yn greadigaeth newydd yng 

Nghrist.33 nad ydych bellach yn yr un fath. nad ydych bellach yn y person yr 

ydych yn ychydig funudau yn ôl; Iesu yn awr yn eich calon.34 Beth sy'n 

wych yw bod ei Ysbryd gyda chi. Ydy, mae'r Ysbryd Glân yn gyda chi. 

Bydd yn eich arwain a'ch tywys, yn dangos y ffordd drwy ei wirionedd sy'n 

dod oddi wrth Dduw i chi.35  

 

Yn awr, mae yna ychydig o bethau y mae'n rhaid i chi ei wneud: darllen y 

Gair Duw yn rheolaidd.36 Cael Beibl, ac yn dechrau yn Llyfr Ioan. Darllen ac 

astudio Gair Duw oherwydd bydd yn trawsnewid eich meddwl.37 Peth arall: 

Treuliwch amser yn gweddïo ar Dduw bob dydd. Dysgwch sut i wrando yn 

ogystal. Mae hyn yn gymrodoriaeth. Mae hyn yn sut rydych yn dysgu i 

glywed ei lais-drwy dreulio amser gydag Ef.38 Mae e eisiau siarad â chi, 

felly rhaid i chi ddysgu sut i wrando hefyd. Cadwch yn glir oddi wrth y 

pethau hynny sy'n amharchu Crist. Gofynnwch i'r Ysbryd Glân i'ch helpu i 

ddod o hyd i fan lle y gallwch ddysgu mwy am Iesu.39 Rwyf mor falch oedd 

gennym y tro hwn gyda'n gilydd. Rwyf mor falch eich rhoi eich bywyd i'r 

Arglwydd. Ni fyddwch byth yn yr un fath. Tyfu yn y gras a gwybodaeth ein 

Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist.40
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