
Y GWAHODDIAD
--------------

Wele, Iesu yn sefyll wrth ddrws eich calon ac yn curo. Os ydych yn clywed 
ei lais a bydd yn agor i fyny 'ch calon, ei ysbryd ac Ysbryd Duw yn dod i 
mewn a drigo gyda eich ysbryd, a byddwch yn dod yn un gyda nhw. Byddant yn 
eich helpu i oresgyn y bywyd daearol, fel y gallwch chi fod gyda hwy yn y 
nefoedd am fywyd tragwyddol pan fydd eich taith daearol yn dod i ben.
Edward Apostol
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AGORED I FYNY EICH CALON
------------------

Yn union beth mae'n ei olygu i agor eich calon i Dduw ac EIDDO yn unig 



anedig Fab Iesu dynol? Wel, 'i' eithaf syml os ydych yn meddwl am y peth. 
Nid yw'n pawb wrth eich bodd yn byw yn lle arbennig "yn eich calon" lle 
gall llawenydd, hapusrwydd, tristwch a hyd yn oed neu ofid calon yn 
digwydd?

Pan fyddwch yn dewis i garu rhywun, rydych yn agor i fyny 'ch galon i holl 
emosiynau sy'n gysylltiedig â hynny cariad. Mae'r un peth yn digwydd gyda 
Duw. AU yn dymuno bod yn y lle arbennig a elwir yn eich calon. Iesu yn rhoi 
i ni gynnig yr ail gyfle gan guro ar y drws ein calonnau yn gofyn i ni "ar 
agor i fyny."
Hello! Ydych chi'n gwybod bod bywyd yn dechrau ar ôl ein taith daearol yn 
dod i ben? Ydych chi'n gwybod am "Y Gwahoddiad" gan Dduw?

EICH HOLL HEART
-----------------

Anfonodd Duw Iesu yn ein hatgoffa unwaith eto fod y deyrnas "y nefoedd" yn 
real. Bod bywyd nesaf ar gyfer y rhai a fydd yn edifarhau ac yn dychwelyd 
yn ôl i Dduw. Nid oedd Iesu y cyntaf i gynnig inni y gwahoddiad i fywyd 
tragwyddol.

Dywedodd Duw: "Byddwch yn dod o hyd i ME pan fyddwch yn chwilio am ME â'ch 
holl galon!" Jeremiah 29:13

Er mwyn i chi chwilio am Dduw â'th holl galon, bydd yn rhaid i chi gydnabod 
bod Duw yn bodoli ac yn cam i mewn i deyrnas ffydd.

"Ond heb ffydd ei bod yn amhosibl i blesio ef, am iddo sy'n dod i Dduw yn 
credu bod rhaid i addysg uwch yn [bodoli], a bod AU yn rewarder o'r rhai 
sydd yn ddyfal yn ceisio ef." Hebreaid 11:06

YMARFER EICH FFYDD
-------------------

Rydych dull Duw gyda'r holl galon mewn ffydd. Ymarfer ffydd yn golygu nad 
oes gennych yr holl atebion. Os ydych yn cael yr atebion, ni fyddai angen i 
chi ymarfer ffydd / gobaith.

"Nawr mae ffydd yn y sylwedd o bethau gobeithio amdano, y dystiolaeth o 
bethau na gweld." Hebreaid 11:01

"Faith hon drwy glywed, a chlywed gan y gair Duw." Rhufeiniaid 10:17

Y mwyaf y byddwch yn gwybod Gair Duw, yr hawsaf yw hi i ymarfer ffydd. Dim 
ond drwy arfer y ffydd y gallwch chi ddod geni-eto. Rydych chi eu geni 



cyntaf o [fenyw] cnawd. Dod eni eto yn golygu eich bod yn cael eu geni o'r 
Ysbryd gan ddychwelyd i ac yn cydnabod eich Duw, ein Chreawdwr.

Rydych chi ddychwelyd at Dduw trwy arfer y ffydd plentyn, gan dderbyn Gair 
Duw fel y gwir.

GANWYD DDOD AIL
-----------------

Mae llawer o bregethu eich bod yn cael eu geni ar ôl tro gan dderbyn Iesu 
Grist fel eich waredwr. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir gwblhau 
iachawdwriaeth. Derbyn Crist fel y mae'n rhaid gwaredwr mynd y tu hwnt yn 
unig mouthing ef fel Arglwydd.

Dywedodd Iesu: "Nid pawb sy'n dweud i mi, 'Arglwydd, bydd yr Arglwydd' fynd 
i mewn i'r deyrnas nefoedd, ond sy'n gwneud y bydd fy TAD [Duw] yn y nef." 
Matthew 07:21

Iesu yn gwrthod llawer o Gristnogion sy'n honni ei fod yn eu gwaredwr. Nid 
oes gennym i ddyfalu pam, oherwydd Iesu yn dweud wrthym pam, yn adnod 23.

Dywedodd Iesu: "Bydd yr wyf yn datgan iddynt [y bobl hynny sy'n gwrthod 
Crist] erioed, yr wyf yn gwybod i chi; ciliwch oddi wrthyf, yr ydych yn 
anhrefn ymarfer sydd."
Matthew 07:23

IESU 'CYFARWYDDIADAU I PAUL
---------------------------

Felly, yn Iesu 'geiriau eu hunain, rydym yn gweld mai dim ond hawlio ef, 
fel gwaredwr gyda ein cegau, yn ddigon er gwaethaf yr hyn mae llawer o bobl 
yn pregethu. Paul esbonio i'r Brenin Agrippa yn y Deddfau, y cyfarwyddiadau 
a dderbyniodd gan Iesu.

Dywedodd Iesu: "Yr wyf yn awr yn anfon eich [i] Cenhedloedd i agor eu 
llygaid ac yn eu troi o dywyllwch i oleuni, ac oddi wrth y pŵer Satan i 
Dduw, y gallant eu derbyn maddeuant pechodau ac yn etifeddiaeth ymhlith y 
rhai sydd yn cael eu sancteiddio trwy ffydd ynof fi. " Deddfau 26:17-18

Felly, yng Nghrist yn meddwl, i chi gael o leiaf PEDWAR bethau i'w gwneud i 
gael eich etifeddiaeth, sydd yn fywyd tragwyddol yn y nefoedd. Mae hyn yn y 
gwahoddiad yr wyf yn sôn amdano.

PEDWAR disgwyliadau CRIST



---------------------------

1. Rydych chi agor eich llygaid. Mae hyn yn golygu eich bod yn agored i 
fyny eich calon ac yn gwrando ar i Dduw ac EIDDO Fab Iesu. Eich bod yn 
cymryd at eich calon y neges yn cael ei rhoi.

2. Rydych chi droi o dywyllwch i oleuni. Mae hyn yn golygu eich bod yn 
canolbwyntio ar Ni Duw ffyrdd, ar ffyrdd dyn.

3. Rydych chi droi at y pŵer Satan i Dduw. Mae hyn yn golygu eich bod yn 
edifarhau am eich pechodau a manteisio ar y gallu Duw. Mae'n golygu y 
byddwch yn dewis i fod yn un â Duw a EIDDO Fab Iesu.

4. Rydych chi sancteiddiwyd trwy ffydd yn Iesu. Mae hyn yn golygu eich bod 
yn cael eu gwneud o flaen Duw sanctaidd llygaid oherwydd eich bod wedi 
dewis yn credu mewn Duw yn unig anedig Fab dynol d Iesu Grist o Nazareth. 
Eich ffydd yn cael ei ddilyn wedyn gan ufudd-dod.

Disgwyliad ufudd-dod DDUW
----------------------------

"Am felly y carodd Duw y byd y bydd addysg uwch yn rhoi EIDDO [anedig yn 
unig dynol] Fab, pwy bynnag sy'n credu ynddo ef [na ddylai Iesu] ddifethir, 
ond cael bywyd tragwyddol." John 3:16

Beth pennill gwych yw hwn, ond os ydych yn aros yma yn John, byddech yn 
colli y neges yn adnod 36.

"Mae'n sy'n credu yn y [Fab Iesu] wedi bywyd tragwyddol, a bu nad yw'n 
credu y Mab ni weld bywyd, ond y mae digofaint Duw yn glynu arno." John 
3:36

Mae rhai Feiblau yn datgan y rhan olaf gliriach yn y digofaint Duw yn glynu 
at y rhai nad ydynt yn ufuddhau i'r Mab. Felly, nid yn unig mae'n rhaid i 
chi gredu yn Iesu, ond mae'n rhaid i chi yn credu yr hyn a ddysgir ac 
ufuddhau i'w gorchmynion.

ADNABOD Y CRIST DDUW GWASANAETHU
-----------------------------

Llawer o Gristnogion wedi cael eu camarwain gan athrawiaethau ffug ac nid 
ydynt mwyach yn gwybod y Duw fod Crist yn gwasanaethu. Waeth, maent wedi 
dirprwyo ar gam Grist fel eu Duw. Gwyddom hyn oherwydd bod y traddodiad o 
waith dyn o'r enw "athrawiaeth y drindod" wedi negyddu dysgeidiaeth gwir 



Iesu Grist a Paul mewn nifer o eglwysi. Gwrandewch yn ofalus, mae'n bwysig.

Dywedodd Iesu: "Nid sy'n credu ynof fi, yn credu ynof fi, ond ynddo Ef a 
anfonodd i mi." John 12:44

Os ydych yn credu'n gryf mewn Iesu, yr wyt yn gwrando ar ei eiriau ac yr 
ydych wedi dychwelyd yn ôl at ei TAD, ein Duw. Mae hynny'n golygu eich bod 
yn gwybod y TAD, Duw Hollalluog, sy'n adnabyddus fel ARGLWYDD, JEHOFAH, 
ARGLWYDD, a dynodi hefyd mewn testunau Hebraeg gan y pedwar cymeriad YWHW. 
ARGLWYDD yn disodli YWHW yn Beiblau i ddynodi Duw.

Dywedodd Iesu: "Yr wyf yn esgyn i fy TAD a'ch TAD, ac i fy NUW eich Duw." 
John 20:17

Mae'r rhain yn eiriau syml iawn o Iesu. Mae'n sôn am y Duw ydym oll yn eu 
gwasanaethu, gan gynnwys ef ei hun. Fodd bynnag, ni all llawer o bobl sy'n 
credu yn yr athrawiaeth y drindod, yn derbyn y geiriau hyn fel y maent yn 
eu hysgrifennu. athrawiaethau wrthnysig yn awr yn ystumio a throwch y 
geiriau Crist ar gyfer y diben o bobl yn arwain i uffern. A yw'n bwysig 
gwybod y Duw fod Crist yn gwasanaethu? Ie, y mae, ac yr Apostol Paul yn 
dweud wrthym pam mewn 2 Thess. 1:8.

"Pan fydd yr Arglwydd Iesu yn cael ei ddatgelu o'r nef Duw angylion cadarn, 
a fydd yn fflamau tân [Crist] ddial ar A) y rhai nad ydynt yn adnabod Duw, 
ac ar B) y rhai hynny nad ydynt yn ufuddhau i'r efengyl ein Harglwydd Iesu 
Grist. "
2 Thesaloniaid 01:08

HUNANIAETH DDE GET DDUW'S
------------------------

Saith Athrawiaethau Beibl:
1. Crist yw ein Offeiriad Uchel. Hebreaid 7:16-17

2. Yn yr holl bethau, Crist oedd i gael ei wneud fel ei frodyr dynol fel y 
gallai fod yn effeithiol Uchel Offeiriad. Hebreaid 2:17

3. Nid y rhai nad ydynt yn credu Crist, a Christ ufuddhau yn cael eu cadw 
mewn gwirionedd. John 3:36

4. Crist dysgu ni i addoli a gwasanaethu yn unig y TAD, "ei Dduw ac ein 
Duw." Matthew 04:10

5. Crist dysgu ni i weddïo yn unig i TAD, "ei Dduw ac ein Duw." John 
4:23-24; 06:06 Matthew



6. Crist dysgu ni mai ef oedd y cyntaf o greadigaethau Duw.
Datguddiad 3:14

7. Mae yna saith Ysbryd Duw. Datguddiad 1:04

"Ofn Duw [a Iesu a Paul a nodwyd fel y] TAD ac yn rhoi gogoniant iddo, am 
yr awr o EIDDO dyfarniad wedi dod; a hwnnw wedi ei addoli a wnaeth nefoedd 
a daear, y môr a ffynhonnau dŵr." Datguddiad 14:07

PAUL yn canfod DDUW AS Y TAD
---------------------------------

Iesu dysgu ni fod y TAD ei Duw a hefyd ein Duw. Dysgodd y Apostol Paul ni 
yr un peth am Dduw yn 1 Corinthiaid pennod 8!

UN DDUW, Y TAD

"Nid oes Duw arall ond un. Gyfer hyd yn oed os oes yna duwiau fel y'i 
gelwir, boed yn y nef neu ar y ddaear (fel y mae nifer o dduwiau a llawer o 
arglwyddi), eto i ni É

Nid oes ond un Duw, y TAD ohonynt yn yr holl bethau a iddo; a

UN ARGLWYDD, CRIST IESU
Un Arglwydd Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth, a thrwy yr ydym yn byw. 
"1 Corinthiaid 8:4-6

Mae hyn yn golygu ein bod o Dduw a grëwyd gan ef, ond yr ydym yn byw trwy 
Grist Iesu, a drwy ffydd yng Nghrist rydym yn ufudd i Dduw.

Mae'n ein ffydd yng Nghrist sy'n croesawu ei ysbryd ac Ysbryd Duw ei i'n 
calon. Pan fyddwn yn gweithredu yn y ffydd, heb gael yr holl atebion dynol, 
y drws at ein calon yn agor eang i achub ein Iesu a'i Dduw. Mae'n ein ufudd 
i Dduw sydd wedyn yn ein galluogi i oresgyn y byd hwn.

Dod yn un MEWN SPIRIT
----------------------

Mae'r ysbryd o fy ngwraig Jackie a daeth yn un cnawd. Wrth gwrs, nid ydym 
yn llythrennol yn un cnawd, ond o ran ysbrydol ni oedd un cnawd. Roeddem 
o'r un farn, yr un ysbryd ac oherwydd hyn, rydym yn credu fel ei gilydd ar 
bron bopeth. Nid ydym yn robots. Mae'r ddau ohonom oedd barn wahanol ar 
adegau, ond eto, rydym yn y bôn o'r un meddwl.



Gan ein bod yn un â'i gilydd, byddwn yn aml yn cwblhau ei gilydd brawddegau 
a hyd yn oed yn gwybod beth oedd y llall yn meddwl yn hir cyn i unrhyw 
eiriau yn cael eu siarad. Oedd yn bosibl yn aml yn clywed ei llais i mi 
siarad neu glywed ei meddwl yn meddwl am 'm. Mae'r un peth yn digwydd gyda 
hi.

Ni allaf yn llawn esbonio hyn yn nhermau pobl, gan ei fod yn ddirgelwch 
ysbrydol sy'n dod i mewn i chwarae pan bond cariad yn gryf iawn rhwng y 
ddau o bobl. Fodd bynnag, mae llawer yn gwneud ymrwymiad i cariad am oes 
all dystio i'r wonderment eu bod o'r un-cnawd eu priod.

Ar ôl fy ngwraig Jackie farw yn 2003, gallai wyf yn dal i glywed ei 
feddyliau. Yr wyf yn gwybod beth fyddai hi yn meddwl ym mhob sefyllfa. Er 
enghraifft: Pan wyf yn cyrraedd ar gyfer y crys anghywir, gallai hyd yn oed 
glywed hi yn fy meddwl i ddweud: "Ni allwch gwisgo crys bod gyda hynny 
pants."

ROI DDUW A HEART ffyddlon
----------------------

Jackie a Cawn at y lle hwn o wonderment o fod yn un-cnawd drwy roi ein holl 
galon i bob un arall. Mae ein calonnau yn ymroddedig ac yn ddiamheuol, 
ffyddlon i'w gilydd. Duw am ddim llai na chalon ymroddedig a ffyddlon oddi 
wrthych. Os bydd eich calon yn ffyddlon ac yn ymrwymedig iddo, fe fyddwch 
yn synnu ar yr antur yn dod i AU yn eich bywyd.

Y LLYGAID O DDUW AM CHWILIADAU GALON ffyddlon
-----------------------------------------

"Am y llygaid yr [ARGLWYDD DDUW] rhedeg yn ôl a blaen ar draws yr holl 
ddaear, i ddangos Blogaetan cryf ar ran y rhai hynny y mae eu calon yn 
[deyrngar ymrwymo] iddo ef." 2 Chronicles 16:09

Meddyliwch am hyn! bydd Duw Hollalluog dangos Blogaetan cryf ar eich rhan 
os ydych yn rhoi iddo galon ffyddlon. Mae'r cyfan yn dechrau wrth i chi 
agor eich calon yn y ffydd i EIDDO Fab Iesu.

RYDYM YN AIL GANWYD DRWY Y GAIR O DDUW
-----------------------------------------

Fe welwch y ymadrodd geni defnyddio eto yn y Beibl mewn tri lleoliad: John 
03:03, 03:07, a, mewn 1 1:23 Peter. Iesu yn siarad i Nicodemus yn cadarnhau 
yn John 3:03 y bydd angen i chi gael ei eni eto i fynd i mewn i deyrnas 



Dduw. Yn John 3:7-8, Iesu yn cadarnhau bod yn cael eu geni eto yn golygu 
eich bod yn cael eu geni yr Ysbryd.

Peter dysgu ni bod mynd yn "eni eto" yn dod trwy y gair "anllygredig Duw."

"Gan eich bod wedi ei buro eich eneidiau yn ufuddhau y gwir trwy yr Ysbryd 
mewn cariad diffuant y brodyr, cariad un arall yn credu'n â chalon lân, 
wedi eu geni na eto, o hadau llygredig ond anllygredig, trwy air Duw, sy'n 
byw a chan gadw am byth. "
1 Pedr 1:22-23
____________

PAUL'S GANWYD AIL FFORMIWLA
-------------------------

"Ond yr hyn mae'n ei ddweud? 'Mae'r gair yn agos i chi, hyd yn oed yn eich 
ceg ac yn eich calon.' (Hynny yw, mae'r gair o ffydd yr ydym yn pregethu): 
os ydych yn cyfaddef â eich ceg yr Arglwydd Iesu ac yn credu yn eich calon 
fod Duw wedi codi ef oddi wrth y meirw, byddwch yn cael ei arbed. Canys 
gyda un galon yn credu i gyfiawnder a chyda y gyffes geg yn cael ei wneud i 
iachawdwriaeth. " Rhufeiniaid 10:8-10

* DAU RHANNAU I PAUL'S GANWYD AIL FFORMIWLA
---------------------------------------

I) i chi gyfaddef gyda'ch ceg fod Duw yn Iesu a godwyd gan y [meirw ydych 
yn credu yn y] atgyfodiad, ac,

II) eich bod yn credu eich calon hwynt i gyfiawnder Duw. Y byddwch am wneud 
hyn yn iawn yn llygaid Duw.

Peidiwch â Miss Rhan II

Mae llawer o weinyddiaethau'r hyrwyddo neges bod yr holl rhaid i chi ei 
wneud yw "genau" fod Iesu yn Arglwydd ac achub ac yna byddwch yn cael bywyd 
tragwyddol. Gallwch yn awr yn gweld Iesu yn pregethu neges wahanol ac y 
fformiwla Paul iachawdwriaeth yw dwy ran ac nid dim ond un rhan lle rydych 
yn Iesu ceg "fel y dy Arglwydd."

Mae llawer o bobl yn anwybyddu'r rhan II o Paul's addysgu!

Dylai unrhyw un sydd yn derbyn yn llwyr yn dychwelyd Crist yn ôl i Dduw, 
ein TAD, ac yn wir yn gwybod Duw a'r ffaith nad yw Iesu yw Duw. Maent yn 
addoli Iesu ddim neu hyd yn oed weddïo i Iesu. Maent yn ufuddhau beth Iesu 
yn eu dysgu: Addoli yn unig y TAD, ein Duw, a, Gweddïwch yn unig y TAD yn 



enw Iesu. Gweddïwn i Dduw yn enw Iesu i anrhydeddu ei aberth ar y groes, ac 
oherwydd ei fod yn ein Athrawon.

Mae Rhan II yn cael ei gred yn ein calonnau wrth gyfiawnder Duw. Mewn 
geiriau eraill, yr ydym yn dod yn ufudd i safon cyfiawnder Duw.

SAFON gyfiawnder LLEIAF
------------------------------

Iesu Mae'n dysgu Mae Ydy Safon Gofynnol Cyfiawnder Rhaid Rydym yn rhagori 
ar Cyn Mynd i mewn Heaven

Dywedodd Iesu: "Canys yr wyf yn dweud i chi, oni bai fod eich cyfiawnder yn 
fwy na chyfiawnder o'r ysgrifenyddion a Phariseaid, byddwch yn ddim yn 
golygu mynd i mewn i'r deyrnas nefoedd." Matthew 05:20

Yn y pennill uchod, Iesu yn glir ein dysgu mae cyfiawnder safon ofynnol i 
fynd i'r nef. Rhaid i'n cyfiawnder yn fwy na bod yr ysgrifenyddion a 
Phariseaid. Maent yn aml yn honni i fod yn gyfiawn â Duw, ond yn hytrach yn 
annuwiol; eu bod yn ragrithwyr.

Cyfiawnder syml yn golygu eich bod yn gwneud hyn yn iawn yn llygaid Duw. Yn 
aml, gall hyn fod yn cyferbynnu fel arall o'r hyn sy'n iawn yn llygaid dyn. 
Rydym yn gwybod beth mae Duw yn disgwyl oddi wrthym ni am fod y Beibl yn 
dweud wrthym am gymeriad Duw a EIDDO hoff bethau a chas bethau.

Syrthio mewn cariad DDUW
------------------------

Mae llawer yn credu bod y Beibl yn gyd am Iesu, ond nid yw hyn yn wir. 
Mae'r bobl hyn yn methu â chydnabod yr Iesu yn cennad arall gan Dduw. Mae'r 
stori go iawn yn y Beibl yn stori garu mawr am ein Duw a greodd ni ac ein 
caru ni gymaint y byddai AU yn anfon ac yn aberthu EIDDO unig Fab dynol 
mewn ymgais olaf i roi i ni "Y Gwahoddiad."

Dywedodd Iesu: "Mae'n rhaid i mi bregethu teyrnas Dduw i ddinasoedd eraill 
hefyd, oherwydd i'r diben hwn yr wyf wedi cael eu hanfon." Luke 4:43

"I deceivers llawer wedi mynd allan i'r byd nad ydynt yn cyffesu Iesu Grist 
yn dod yn y cnawd. Hon yn twyllodrus a anghrist."
2 John 7

I fod yn gadwedig, rhaid cyfaddef eich ceg y ddynoliaeth [ddod yn y] cnawd, 
y farwolaeth ar y groes ac atgyfodiad Iesu.



"Ac rydym yn gwybod bod y Mab Duw [Iesu Grist] wedi dod, ac wedi rhoi i ni 
ddeall y gall yr ydym yn ei adnabod [Duw, y] TAD sydd yn wir; ac yr ydym yn 
ynddo Ef [Duw, y] TAD sydd yn wir , [os ydym yn] yn EIDDO Fab Iesu Grist. 
hyn [DDUW, y] TAD yn wir Dduw a bywyd tragwyddol. "
1 Ioan 5:20

Os ydych yn derbyn Iesu Grist yn eich calon fel gwaredwr, mae wedi dod â 
chi yn ôl at ei Dduw. Mae gennych, fel yr wyf yn syrthio mewn cariad d â'n 
Crëwr Duw sydd yn ceisio gymdeithas gyda ni. Ar y pwynt hwn, byddwch yn 
edrych ymlaen am eich dragwyddoldeb yn y dyfodol ac y byddwch chi eisiau 
gwybod mwy. Byddwch yn llwglyd i Air Duw ac yn darllen y Beibl cyfan.

Roedd dros 31-mlynedd yn ôl a syrthiodd mewn cariad â Duw. Cael trafferth â 
bywyd yn ymddangos fel y stori yn dod i ben byth o fy bodolaeth hyd 
cyffwrdd un diwrnod Duw fy mywyd yn y modd y byddwn yn gwbl gwybod AU yn 
real.

Mae'r Gwahoddiad yn gofyn i chi gydnabod bod mwy yn mynd ymlaen yn y bywyd 
daearol na'r hyn y gallwn eich synhwyrau dynol canfod. Mae ochr arall i'r 
bywyd hwn, ochr ysbrydol. Oni bai eich bod yn dod yn ei eni eto yn yr 
ysbryd, nad ydych yn gallu dechrau deall neu am y mater hyd yn oed yn gweld 
y gwir llawn sy'n bodoli yn y bywyd daearol.

Digwyddiadau mewn bywyd ddigwydd am nifer o resymau, ond yn aml y rhesymau 
hynny wedi sail ysbrydol. Anfonodd Duw Fab EIDDO fel aberth terfynol ar 
gyfer y pechodau y ddynoliaeth. Yn y broses, mae Duw yn ein gadael ni gyda 
chyfle i gamu allan mewn ffydd.

Camu allan yn y ffydd yn gofyn i ni agor ein calonnau ac yn caniatáu i'r 
Ysbryd Duw a EIDDO Mab i fynd i mewn ac yn ein dysgu y ffordd adref i'n 
bywyd tragwyddol. Mae hyn yn eich gwahoddiad tragwyddol a gall fod yn yr 
unig un a fydd yn ydych chi erioed wedi ei gael yn y bywyd. Gwrandewch ar i 
Dduw.

Duw yn siarad
----------

"Yna y rhai a oedd yn ofni y [ARGLWYDD DDUW] siarad i un arall, a gwrando 
ar y [ARGLWYDD DDUW] ac yn eu clywed, felly, llyfr coffa yn ysgrifenedig 
cyn iddo am y rhai sydd yn ofni yr ARGLWYDD, ac sy'n fyfyrio ar EIDDO enw. 
' Rhaid i'r rhain fod CHLODDIA, yn ôl yr ARGLWYDD y lluoedd, ar y dydd y 
gemau eu gwneud yn MY, a byddaf yn eu sbâr fel dyn darnau sbâr ei fab ei 
hun sydd yn gwasanaethu iddo. ' Yna rhaid i chi eto ragor rhwng y cyfiawn 
a'r drygionus, rhwng un a oedd yn gwasanaethu Duw ac yn un nad yw'n ei 
wasanaethu ef. "



Malachi 3:16-18

"Iachawdwriaeth yn perthyn i ein Duw sydd yn eistedd ar yr orsedd, ac i 
[Lamb Iesu ar ddeheulaw Duw]." Datguddiad 7:11

Dywedodd Iesu: "Mae'r rhan fwyaf assuredly, yr wyf yn dweud wrthych, efe 
sy'n clywed gair ac yn credu ynddo Ef [Duw, ni fydd y] TAD sydd anfonedig 
'm wedi bywyd tragwyddol, a dod i farn, ond mae wedi [eisoes] trosglwyddo o 
farwolaeth i mewn i [bywyd] tragwyddol. " John 5:24

Os ydych yn gwybod y Duw a anfonodd Iesu, yr ydych eisoes wedi fywyd 
tragwyddol ac ni fyddwch yn cael eu barnu ar yr adeg eich marwolaeth.

Dywedodd Iesu: "A hyn yw bywyd tragwyddol, y gallant wybod CHI [Duw, y] 
TAD, yr unig wir Dduw, ac yn Iesu Grist y CHI yn cael eu hanfon."
John 17:03

Dywedodd Iesu: "Nid yw fy athrawiaeth i mohono, ond EIDDO [Duw, y] TAD a 
anfonodd i mi." John 7:16

Duw erioed wedi eisiau gorau ar gyfer eich bywyd. Nid EIDDO gwahoddiad i 
gael bywyd tragwyddol yn unig a oedd yn dechrau gyda Iesu. Mae mynegiant o 
gariad Duw mawr ar gyfer y gallwch gael yn Ezekiel mhennod 18. O ddechrau o 
hanes y byddwch yn dod o hyd i Dduw yn gobeithio am ein gorau ac yn 
gobeithio y byddai i ni droi i ffwrdd oddi wrth ddrygioni a bywyd o 
gyfiawnder.

Cyfiawnder dod â ni i gymdeithas gyda Duw. Dyna pryd ydym yn wir yn EIDDO 
bobl am dragwyddoldeb.

Mae'n ddewis i Dduw, yn y ffydd, gan wybod ein bod yn unig deithwyr yma ar 
daith daearol dros dro. Mae ein penderfyniad mawr ar y ddaear yn cael ei 
dderbyn y gwirionedd yw bod Duw yn bodoli ac y tu hwnt i fywyd wirioneddol 
bodolaeth hwn. Gwybod yn ein calonnau hynny fel oedd yr Iesu atgyfodi, 
felly bydd Duw yn atgyfodi ni.

"Peidiwch â cariad y byd, neu y pethau yn y byd. Os oes unrhyw un wrth ei 
bodd y byd, nid cariad y TAD ynddo ef." 1 Ioan 2:15

Dywedodd Iesu: "Mae'n y Ysbryd sy'n rhoi bywyd; y cnawd elw dim. Y geiriau 
fy mod yn siarad â chi yn ysbryd, ac maent yn cael eu bywyd." John 6:63

Yr wyf yn y Edward Apostol. Rwy'n ysgrifennu atoch i gyrraedd eneidiau â 
Duw gwahoddiad o fywyd tragwyddol. Mae hyn yn "Y GWAHODDIAD" Yr wyf yn 
bresennol yma. Fodd bynnag, yr wyf yn enwedig ysgrifennu at y rhai eneidiau 
sy'n hawlio iachawdwriaeth trwy Grist, ond wedi cael eu camarwain i gredu 



fod Crist yw Duw.

Nid llawer o Gristnogion yn gwybod y Duw fod Crist yn gwasanaethu. Os yw 
hyn yn ydych chi, eich bywyd tragwyddol yw dan sylw. Mae angen i chi ei 
gael yn iawn gyda Duw a gwrthod y apostasy Eglwys sydd wedi pobl yn awr yn 
gweddïo ac addoli Iesu yn lle y Duw, yr Iesu ei hun gwasanaethu ac yn dysgu 
i ni am.
Dylai unrhyw un sy'n addoli Mab Duw fel "Mab Duw" yn ymrwymo 
eilunaddoliaeth yn Nuw llygaid. Nid yw pobl o'r fath yn cael eu cadw yn 
wir, ond yn hytrach yn "dwr poeth ysbrydol." Addoli Iesu yw yr un fath ag 
addoli unrhyw Offeiriad neu Pastor. Mae Duw wedi dweud nad oes unrhyw dduw 
arall eithr ef. Mae hynny'n cynnwys EIDDO Fab.

Astudiaeth yr Ysgrythurau ddyfynnir yn y bennod [Y GWAHODDIAD] yn ofalus 
iawn. Tra yn yr Ysbryd, rhoddodd Duw Ysgrythurau hyn i mi ar gyfer eich 
budd-dal. Hynny'n berthnasol i bron bob pennod arall yn y llyfr hwn yn 
ogystal. [Yr wyf yn cyfeirio at 'r Darfod-Times Negeseuon Saith O Dduw 
llyfr, y gellir ei weld ar-lein yn http://www.sevenmessages.com. Os gwelwch 
yn dda ar agor i fyny 'ch galon i Air Duw a gadewch i Iesu Grist, ein 
Athrawon, yn dod yn enghraifft i chi ddilyn yr holl ffordd yn ôl at eich 
cartref eich hun nefol.

Gwnewch hyn ac ni fydd dim ond cariad Iesu ac aberth a wnaeth dros ein 
pechodau ar y groes, byddwch hefyd yn syrthio mewn cariad â Duw. Gallwch 
alw ef yn nefol TAD ym mhob un o'r eich gweddïau.

Apostol'S GWEDDI
----------------

Heavenly TAD a Duw a fy mrawd Iesu Grist, sydd yn ein Athrawon, clyw fy 
ngweddi. Bendithia bob enaid bod yn darllen y bennod hon, a fydd yn agor eu 
calon i EICH Fab Iesu a hefyd i Ysbryd EICH. Ac, i bawb sy'n gweddïo y 
weddi isod ac yn derbyn eich gwahoddiad, grant iddynt edifeirwch.
Edward Apostol

GWEDDI I DDUW'S DERBYN GWAHODDIAD
---------------------------------

TAD Duw, yr wyf yn derbyn y gwahoddiad arbennig i chi ei fywyd tragwyddol 
yn y nefoedd.
 
Yr wyf yn cyfaddef gyda fy ngenau eich bod CHI godwyd Iesu Grist oddi wrth 
y meirw, ac ei fod yn y cyntaf o nifer o bobl i fod yn atgyfodi i fod gyda 
CHI, fel EICH feibion a merched.

Yr wyf yn credu yn fy nghalon at gyfiawnder a byddaf yn gwneud fy ngorau i 



fyw bywyd gyfiawn yn llygaid EICH. Byddaf yn dilyn esiampl Iesu a bod yn 
ffyddlon wrth fy hun farwolaeth.

NHAD, diolch i chi y bydd CHI a'i Fab EICH dod yn un gyda mi i fy helpu i 
oresgyn y bywyd daearol. Gwn y bydd hyn yn gwneud i ni o un meddwl ac y 
bydd Ysbryd EICH trigo mewn i mi arwain fy llwybr yn ôl gartref. EICH 
ffyrdd Dysg i mi ARGLWYDD. [Note: Cofrestrwch a dyddiad eich gweddi at 
Dduw.

Y ALLWEDDOL I DATGLO Ysgrythur
---------------------------
Os ydych yn cadw y berthynas rhwng Duw a EIDDO anedig dynol Fab Iesu Grist 
yn syth, byddwch yn deall y bydd eich Glân Beibl a Duw gwahoddiad i fywyd 
tragwyddol ar gyfer go iawn. Mae'r berthynas hon yn allweddol i ddeall yn 
llwyddiannus Gair Duw. Peidiwch â cheisio dehongli Ysgrythur yn arfer 'r 
athrawiaeth y drindod; mae'n gwneud Iesu yn gelwyddog mewn penillion syml 
megis John 8:40 a John 20:17. Mae hefyd yn gwneud Paul yn gelwyddog mewn 
penillion syml megis fel 1 Timothy 02:05 a 1 Corinthiaid 8:06.


