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1. Pa Church A fyddai Parhau? 
 
Mae miloedd o Eglwysi a biliynau o Bobl 
 
Mae miloedd o grwpiau â gwahaniaethau athrawiaethol mawr sy'n honni i fod yn 
rhan o eglwys Crist. Mae llawer ohonynt yn siarad o ddifrif am undod 
eciwmenaidd. Credir Mae dau biliwn o bobl yn cael eu i fod yn rhan o'r eglwysi 
hynny. Yn eglwys enfawr yr eglwys Gristnogol yn wir? 
 
Un ffaith, syfrdanol, ond yn wir, yw bod er bod y rhan fwyaf o bobl yn ymddangos 
i gymryd yn ganiataol bod yr holl honni eglwysi Cristnogol yn cael eu credoau ac 
athrawiaethau o'r Beibl, y realiti yw bod bron pob un o'r eglwysi sy'n honni i fod 
yn Gristion yn aml yn dibynnu ar nad ydynt yn feiblaidd a traddodiadau paganaidd 
am eu credoau! 
 
Bydd bron dim addysgu'r gwirioneddau llawn o'r Beibl fel bod yn aml yn mynd yn 
groes i'w traddodiadau gysur, diwylliant, a / neu'r gymdeithas. 
 
Allwch chi wir yn adnabod yr eglwys Gristnogol yn wir? 
 
A oes proflenni hawdd i'ch helpu i gael gwared ar eglwysi ffug? Os ydych yn barod 
i agor eich meddwl a chalon i ddarganfod y proflenni, arwyddion, a chliwiau, bydd 
yr ateb yn cael ei ddatgelu a byddwch yn deall pam ei bod yn hanfodol i wybod 
ble mae'r eglwys Gristnogol gwir heddiw a pham y mae'n rhaid i ni gael y zeal i yn 
gweithredu ar hyn o gynllun Duw. 
 
Dewch i ddarganfod yr hyn y mae'r Beibl yn dysgu a chael gwybod i chi eich hun. 
Croeso i eich taith i gwir Eglwys Dduw. 
 
Iesu Addysgir y byddai ei Eglwys Parhau 
 
Dysgodd Iesu y byddai ei eglwys yn parhau tan ddiwedd yr oes hon: 
 

... Byddaf yn adeiladu fy eglwys, ac ni fydd y pyrth Hades gorchfygant hi. 
(Mathew 16:18, New Brenin Iago Fersiwn drwy gydol oni nodir yn wahanol) 
 
... Adeiladaf fy eglwys, ac ni fydd y pyrth y isfyd gorchfygant hi. (Mathew 



16:18, New Americanaidd Beibl, rhoi allan gan y Gynhadledd U.D.A. 
Esgobion Catholig) 
 
   "Mae pob awdurdod wedi ei roi i mi yn y nefoedd ac ar y ddaear. Hynny, a 
gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r 
Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, yn eu 20teaching i gadw pob peth sydd gennyf 
orchmynnais i chwi: ac wele, yr wyf fi gyda chi bob amser, hyd yn oed hyd 
at ddiwedd yr oes ". (Mathew 28: 18- 20) 

 
 
Bydd nac angau (Hades / y isfyd) na'r amser (diwedd yr oes hon) ennill y dydd yn 
erbyn yr eglwys Gristnogol wir. ddysgeidiaethau Iesu yn profi bod yn rhaid bod yn 
grŵp (neu grwpiau lluosog) sy'n golygu y gwir eglwys trwy gydol yr oed eglwys 
gyfan. Byddai hyn yn yr eglwys yn dysgu popeth a orchmynnodd Iesu (Mathew 28: 
19-20) i'r rhai y byddai y Tad yn galw (Ioan 06:44) drwy gydol y byd cyfan. 
 
addysgir Iesu hefyd am hanes yr eglwys Gristnogol yn wir, o flaen llaw. Gwnaeth 
hyn yn y negeseuon Rhoddodd i'r eglwysi mewn penodau 2il a 3ydd o Lyfr y 
Datguddiad. 
 
Os gall y Beibl, ysgrifau crefyddol, a hanes seciwlar yn dangos yr hyn y mae'r 
eglwys ôl-apostolaidd apostolaidd a ffyddlon cynnar yn credu, yr unig ymgeiswyr 
gwirioneddol ar gyfer hynny'n wir eglwys, trwy gydol yr oes eglwys, yn y rhai oedd 
yn cadw yr un dysgeidiaethau ac arferion hynny (cf . Jude 3). 
 
Gan nad yw'r oedran eglwys wedi dod i ben, gan nad yw Iesu wedi dychwelyd eto, 
rhaid i'r wir eglwys yn bodoli. Ond ble? 
 
Er gwaethaf y ffaith y cafwyd llawer o apostate, mae mewn gwirionedd dim ond 
dau bosibilrwydd ar gyfer gwir eglwys Crist yn yr 21ain ganrif: mae'n naill ai grŵp 
hynod dylanwadu Groeg-Rufeinig o un neu fwy o eglwysi, neu ei fod yn eglwys 
neu grŵp o eglwysi o rai eraill, yn fwy wirioneddol apostolaidd a Beiblaidd, 
ffynhonnell (cf. Datguddiad 2, 3, a 17). 
 
I'r rhai hynny ohonom sy'n credu y Beibl, nid oes unrhyw opsiynau eraill. Byddai'r 
unig ymgeisydd (ymgeiswyr) gwirioneddol ar gyfer y wir eglwys fod yn un neu fwy 
o grwpiau sy'n dal i gael yr un dysgeidiaethau ac arferion heddiw wrth i'r eglwys 



apostolaidd cynnar mewn gwirionedd oedd. 
 
Mae'r Beibl yn dysgu i Profwch bob peth 
 
nid yw llawer yn ystyried yn ofalus pa eglwys maent yn eu mynychu. Mae llawer 
yn credu honiadau y torfeydd eciwmenaidd a rhyng-ffydd sy'n bob ffydd yn 
arwain at yr un lle. Eto i gyd, a addysgir Iesu bod y dull cyffredinol (y "ffordd 
hawdd") oedd y ffordd i ddistryw a dim ond ychydig o geiswyr a fyddai'n dod o 
hyd i'r ffordd yn syth ac yn gul yn yr oes hon (Mathew 7: 13-14, KJV). 
 
Os byddwch yn trafferthu i brofi a yw eich eglwys yn un Gristnogol wir? 
 
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn derbyn beth bynnag y grefydd dominyddol eu 
diwylliant teuluol neu leol yn derbyn. Mae rhai, fodd bynnag, yn gwneud 
newidiadau yn eu hoes. Rhai newidiadau yn seiliedig ar emosiwn, rhai ar gyfer 
hwylustod, ac mae rhai ar athrawiaeth. Mae rhai yn dewis eglwys lle maent yn 
teimlo y mwyaf cyfforddus. Mae eraill yn dewis un yn seiliedig ar ei agosrwydd, 
ieuenctid a / neu raglenni cymdeithasol eraill, neu oherwydd rhywsut gallai 
hyrwyddo gyrfa. 
 
Beth ddylech chi ei wneud? 
 
Ysgrifennodd yr Apostol Paul (yn ôl Protestannaidd a Gatholig derbyniodd 
gyfieithiadau o'r Testament Newydd): 
 
 Profwch bob peth; deliwch yr hyn sydd dda. (1 Thesaloniaid 5:21, KJV) 
 

Ond profi pob peth; deliwch yr hyn sydd dda. (1 Thesaloniaid 5:21, Douay-
Rheims Beibl-DRB) 

 
A pheidiwch â cydymffurfio â'r byd hwn, ond yn cael ei thrawsnewid gan 
adnewyddu eich meddwl, er mwyn i chi brofi pa yw bod ewyllys da a 
derbyniol a pherffaith Duw. (Rhufeiniaid 12: 2, NKJV) 

 
Ac nid yn unffurf i'r byd hwn; ond yn cael ei ddiwygio yn y newydd-deb eich 
meddwl, er mwyn i chi brofi beth yw'r dda, ac mae'r derbyniol, a'r ewyllys 
berffaith Duw. (Rhufeiniaid 12: 2, DRB) 



 
Ydych chi wedi profi lle mae'r eglwys Gristnogol gwir yw heddiw? Os ydych chi'n 
meddwl allai fod gennych, a ydych wedi eu defnyddio mewn gwirionedd meini 
prawf sy'n defnyddio'r Beibl? 
 
Pan wnaeth y dechrau Eglwys? 
 

Er mwyn cael gwell syniad o ble mae'r eglwys heddiw, byddai'n syniad da i weld 
ble y dechreuodd. Yn Mathew 16:18, dywedodd Iesu Byddai'n adeiladu ei eglwys 
"ar y graig hon" (sy'n golygu ei Hun, Actau 4: 10-11; 1 Corinthiaid 10: 4) a byddai'n 
anfon yr Ysbryd Glân (Ioan 16: 7; cf. John 14:26). Pryd oedd hyn yn dechrau? 

Dechreuodd pum deg diwrnod ar ôl Cafodd ei atgyfodi.  

Dechreuodd yr eglwys Gristnogol ar Ddydd y Pentecost c. 31 OC, a dyna pan yr 
Ysbryd Glân ei anfon. Sylwch ar y canlynol o'r ail bennod o Lyfr yr Actau am sut 
dechreuodd Eglwys Dduw: 

Pan Ddydd y Pentecost wedi dod yn llawn, eu bod i gyd yn gytûn yn yr un lle 
... 4 A hwy oll a lanwyd â'r Ysbryd Glân a dechreuodd siarad â thafodau 
eraill, fel yr oedd yr Ysbryd iddynt ymadrodd. (Actau 2: 1,4) 

Eithr Pedr, yn sefyll i fyny gyda'r un ar ddeg, a chododd ei lais a dweud 
wrthynt, 
"Mae dynion Jwdea a phawb sy'n preswylio yn Jerwsalem, bydded hyn yn 
hysbys i chi, a gwrando ar fy ngeiriau ... 22" Men of Israel, clywch y geiriau 
hyn: Iesu o Nasareth, Dyn ardystio gan Dduw i chi gan wyrthiau, 
rhyfeddodau , ac arwyddion a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich plith, fel y 
eich hunain hefyd yn gwybod - 23 Fo, sy'n cael ei gyflwyno gan y pwrpas 
penderfynol a rhagwybodaeth Duw, yr ydych wedi eu cymryd gan ddwylo 
digyfraith, wedi ei groeshoelio, ac yn rhoi i farwolaeth; 24 mae Duw 
gyfododd, ar ôl ryddhau y poenau angau, oherwydd nid oedd yn bosibl y 
dylid ef yn cael ei gynnal ganddo ... 

"Am hynny gwybydded holl dŷ Israel yn ddiogel fod Duw wedi gwneud yr 
Iesu hwn, yr ydych yn ei groeshoelio, yn Arglwydd ac yn Grist." 

Nawr, pan glywsant hyn, fe'u torri i'r galon, ac a ddywedodd wrth Pedr a'r 
apostolion eraill, "Ha wŷr frodyr, beth a wnawn ni?" 

A dywedodd Pedr wrthynt, 
"Edifarhewch, a gadael pob un ohonoch bedyddio hwy yn enw Iesu 
Grist, er maddeuant pechodau;. A rhaid i chi dderbyn y rhodd yr 
Ysbryd Glân 39 Ar gyfer y mae'r addewid i chi ac i'ch plant, ac i bawb 
sydd yn bell, cynifer ag yr Arglwydd ein Duw yn galw. " 



A chyda llawer o eiriau eraill ef Tystiodd ac yn eu anogodd, gan 
ddywedyd, 41 Yna y rhai a dderbyniodd ei air yn llawen eu 
bedyddio "Byddwch yn arbed rhag y genhedlaeth wrthnysig hon."; ac y 
diwrnod hwnnw tua thair mil o eneidiau yn cael eu hychwanegu atynt. 42 A 
hwy barhau ddiysgog mewn athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr 
apostolion, yn y torri bara, ac mewn gweddïau ... 47 foli Duw a chael ffafr 
gyda'r holl bobl. A'r Arglwydd a ychwanegwyd at yr eglwys bob dydd y rhai 
a oedd yn cael eu hachub. (Actau 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Roedd Duw yn ychwanegu beunydd at yr eglwys. Sylwch y rhai mewn bai'n i 
edifarhau ac yn cael eu bedyddio. Felly, dim ond y rhai a allai wneud y ddau yn 
cael eu hychwanegu at yr eglwys Gristnogol wir. Sylwch fod y ffyddloniaid parhau 
yn athrawiaeth yr apostolion. Gall y rhain cliwiau eich helpu i ddeall y 
gwahaniaeth rhwng y wir eglwys a'r rhai sydd ond yn honni i fod yn eglwys Crist. 
 

Beth yw'r Eglwys? 
 

Mae'r gair Testament Newydd gyfieithu fel "eglwys" yn dod o'r term Groeg 
drawslythrenwyd fel "ekklesia," sy'n golygu Mae'r Beibl hefyd yn dysgu bod yr 
eglwys yn cynrychioli corff Crist "a galw allan cynulliad.":  

Ac Ef yw pennaeth y corff, yr eglwys, sydd yn y dechrau, y cyntafanedig o 
blith y meirw, bod ym mhob peth y gall ef gael y preeminence. (Colosiaid 
1:18) 

... Crist, er mwyn ei gorff, sef yr eglwys (Colosiaid 1:24) 

Felly, yn ein hymgais ar gyfer yr eglwys yn wir, rydym yn chwilio am gorff o 
gredinwyr ffyddlon sydd wedi parhau â'r ffydd a dysgeidiaeth Iesu a'i apostolion 
gwreiddiol. Mae'r eglwys yn "ty ysbrydol" (1 Pedr 2: 5), ac nid yw'n gyfyngedig i un 
sefydliad corfforol neu gorfforaeth drwy gydol hanes. 
 

Beth yw Gwir Gristion? 
 

Mae gwir Gristion yn un sydd wedi derbyn yr alwad i Iesu, yn gywir edifarhau, 
fedyddiwyd, ac mewn gwirionedd yn eu derbyn Ysbryd Glân Duw (Act 
02:38). Wrth gwrs, mae llawer nad ydynt yn wir Gristnogion honni bod. 

Rhybudd hefyd fod yr Apostol Paul ysgrifennodd bod yn Gristion mae gan Ysbryd 
Duw annedd ynddynt ac y byddant yn arwain math gwahanol o fywyd na'r rhai 
nad ydynt yn ei wneud: 

Ond nid ydych yn y cnawd, ond yn yr Ysbryd, os yn wir yr Ysbryd Duw yn 
trigo ynoch. Nawr, os nad oes gan neb yr Ysbryd Crist, nid yw ei. 10 Ac os 



Crist ynoch chwi, y mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r Ysbryd 
yn fywyd ichwi o achos eich cyfiawnhad. 11 Ond os yw Ysbryd yr hwn a 
gyfododd Iesu oddi wrth y meirw trigo ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist 
oddi wrth y meirw hefyd yn rhoi bywyd i'ch cyrff marwol trwy ei Ysbryd sy'n 
trigo ynoch. 
Felly, gyfeillion, yr ydym dan rwymedigaeth - ond nid i'r cnawd, i fyw yn ôl y 
cnawd 13 Canys os ydych yn byw yn ôl y cnawd, byddwch farw;. ond os gan 
yr Ysbryd yn eich rhoi i farwolaeth y gweithredoedd y corff, byddwch yn 
byw. 14 Canys cynifer ag y cael eu harwain gan Ysbryd Duw, mae'r rhain yn 
feibion i Dduw. (Rhufeiniaid 8: 9-14) 

Mae'r rhai nad ydynt yn wir yn cael y Ysbryd Duw yn yr un o'r Ei. 

Cristnogion yn mynd i garu ac yn dangos cariad, ond nid eu gweld gan y byd:  

Crefydd bur a dilychwin gerbron Duw a'r Tad yw hyn: i ymweld plant 
amddifad a'r gweddwon yn eu cyfyngder, ac i gadw eich hun unspotted 
oddi wrth y byd. (James 1:27) 

Mae'r Apostol Peter ysgrifennodd: 

I chi felly, gyfeillion annwyl, gan eich bod yn gwybod hyn ymlaen llaw, 
byddwch yn ofalus rhag i chi hefyd yn dod oddi wrth eich chadernid eich 
hun, yn cael ei arwain i ffwrdd â'r gwall y drygionus; 18 ond yn tyfu yn y gras 
a gwybodaeth ein Harglwydd a'n Gwaredwr, Iesu Grist. Iddo y byddo'r 
gogoniant yn awr ac am byth. Amen. (2 Pedr 3: 17-18) 

Newid eich bywyd trwy dwf ysbrydol yn rhan bwysig o fod yn wir Gristion.  Hefyd, 
gwir Gristnogion yn sylweddoli bod y wir ffydd wedi cael ei "siarad yn erbyn ym 
mhob man" (Actau 28:22), ei arweinwyr wedi bod yn destun denouncement o 
'awdurdodau' crefyddol eraill oherwydd eu dysgeidiaeth ac addysg (Actau 4: 1-21; 
6: 9-14), ac y bydd Cristnogion go iawn eu hunain fod yn ddarostyngedig i 
erledigaeth (Ioan 15:20). 
Yr Eglwys yn hwyr Duw efengylwr Dibar Apartian ysgrifennodd: 
 

Mae'n cymryd dewrder i Fod yn Gwir Gristion! 
 

Proffwydi hen yn ddynion o ddewrder. Pan ddywedodd Duw Josua i 
ddechrau ar y frwydr i fynd i mewn i'r Wlad yr Addewid, ef a orchmynnodd, 
"Bydd yn gryf a ymwrola" (Josh 1:. 6). . 
Roedd yr apostolion hefyd dynion o ddewrder, yn enwedig ar ôl iddynt 
dderbyn Ysbryd Glân Duw. Nid oedd yn hawdd iddynt bregethu'r Efengyl 
yng nghanol bygythiadau parhaus ac erlidiau. Roedd yn rhaid iddynt ddewis 
rhwng ufuddhau i Dduw a ufuddhau dyn - rhwng mynd i mewn i'r porth 



mawr a'r un cul. Dywedwyd wrthynt gan yr awdurdodau, "Rydym yn llym 
chi godir Nid dysgu yn yr enw hwn, ac eto dyma i chi wedi llenwi Jerwsalem 
â'ch addysgu a ydych yn bwriadu dod â gwaed y dyn hwn arnom ni" (Actau 
05:28, RSV). Yr ateb a roddodd Pedr a'r apostolion eraill yn un o ffydd a 
dewrder: "Rhaid yw ufuddhau i Dduw yn hytrach na dynion" (adnod 29).  

A ydych yn sylweddoli bod someday efallai y bydd rhaid i chi roi'r un ateb i'r 
rhai sy'n eich erlid? 

Hebreaid 11 cael ei adnabod yn gyffredinol fel y bennod ffydd. A siarad am 
ffydd y mae'n ei wneud. Mae pob un o'r bobl a grybwyllwyd yn byw ynddi 
trwy ffydd, ond bod angen llawer ddewrder. (Newyddion Da, Ionawr, 1981) 

Yr eglwys Gristnogol gwir wedi bodoli ers Pentecost yn Actau 2, fel y dywedodd 
Iesu y byddai ei (Mathew 16:18; Datguddiad 2 a 3).  

Eto i gyd, nid dim ond dod o hyd i'r eglwys Gristnogol gwir yn ddigon. Un hefyd 
angen i yn bersonol fod yn wir Gristion: 

Ond byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, gan dwyllo 
eich hunain. (James 1:22) 

Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder, a rhoir y pethau hyn 
yn cael eu hychwanegu i chi. (Mathew 06:33) 

Gwir Gristnogion ysbryd Duw, cariad ymarfer, yn ddewr, yn ac yn hir ar gyfer y 
deyrnas Dduw. Yr eglwys Gristnogol gwir yn parhau i ddysgu hynny a'r agweddau 
eraill ar y ffydd gwreiddiol (Jude 3). 
 

2. Arwyddion Adnabod yr Eglwys Gwir 
 

Nawr ein bod wedi gweld bod yn rhaid i'r wir eglwys yn parhau, ac yn cadw y 
ffydd gwreiddiol, byddwn yn awr yn edrych ar rai penodol arwyddion, cliwiau, ac 
athrawiaethau sy'n helpu adnabod y gwir eglwys. 
 

Sancteiddio Erbyn y Gwirionedd-Gair Duw 
 

Dywedodd Iesu yr arwydd sy'n gosod ar wahân Cristnogion gwir oedd eu bod yn 
sancteiddio gan y gwirionedd: 

Nid ydynt yn y byd, yn union fel nad wyf o'r byd. 17 sancteiddio iddynt gan 
eich gwir. Dy air di yw'r gwirionedd. 18 Wrth anfon Me i mewn i'r byd, yr wyf 
hefyd wedi anfon i mewn i'r byd. 19 Ac er eu mwyn hwy yr wyf yn 
sancteiddio Fi fy hun, eu bod hefyd fod wedi eu cysegru gan y gwir.  (Ioan 
17: 16-19) 



Mae allwedd go iawn i wahaniaethu rhwng yr eglwys Gristnogol gwir o lawer o'r 
ffug yw sut ymrwymo i'r eglwys wirioneddol yw gair Duw. Mae'r rhan fwyaf sydd 
yn proffesu Crist yn rhan o eglwysi sy'n cael rhywfaint neu lawer o'u athrawiaeth 
o ffynonellau paganaidd ac eraill sydd yn gwrthdaro gyda'r gair Duw. Nid yw 
crefyddau a ddyfeisiwyd-dynol gyda gostyngeiddrwydd ffug o werth ysbrydol real 
(Colosiaid 2:23). 
Er bod rhai well gan ymddiried yn eu hemosiynau i benderfynu eglwys briodol, y 
gair Duw yn gosod safon-Duw yn wahanol yn: 

Gobeithia yn yr Arglwydd â'th holl galon, Ac yn pwyso nid ar eich 
dealltwriaeth eich hun;. 6 Yn eich holl ffyrdd cydnebydd Ef, A bydd ef 
gyfeirio eich llwybrau 7 Peidiwch â bod yn ddoeth yn eich llygaid eich 
hun; Ofn yr Arglwydd a chilio oddi wrth ddrwg. (Diarhebion 3: 5-7) 

Ef sydd o galon balch stirs fyny cynnen, ond bydd yn sy'n ymddiried yn yr 
Arglwydd yn cael ei ffynnu. 26 Ef sy'n ymddiried yn ei galon ei hun yn ffwl, 
Ond pwy bynnag cerdded yn ddoeth yn cael eu cyflawni. (Diarhebion 28: 
25-26) 

Mae'n y gwir oddi wrth y gair Duw a all wneud pobl yn ysbrydol gwblhau (2 
Timotheus 3: 16-17). 
Sylwch ar y canlynol hefyd: 

Am y gair yr ARGLWYDD yn iawn, ac mae ei holl waith yn cael ei wneud 
mewn gwirionedd. (Ps 33: 4) 

"Canys mi, yr ARGLWYDD, cyfiawnder cariad ... byddaf yn cyfarwyddo eu 
gwaith mewn gwirionedd, a bydd yn gwneud gyda nhw gyfamod 
tragwyddol. (Eseia 61: 8) 

Gwaith Duw yn cael ei wneud mewn gwirionedd, ac mae'n rhaid i'r eglwys yn 
arwain y gwaith o dan Crist yn gwneud hynny mewn gwirionedd.  

Gweinidogion Duw yn cael eu canmol gan "gair y gwirionedd" (cf. 2 Corinthiaid 6: 
4-7), nid ar gyfer dwyn i draddodiadau o ddynion sy'n gwrthdaro â Mark ysgrythur 
(cf. 7: 6-8; Mathew 15: 3-9 ). Yr eglwys Gristnogol ffyddlon wir yn rhoi'r gair Duw 
uwchlaw traddodiadau am athrawiaeth. 

Fel y gwnaeth Pedr a'r Apostolion eraill, rhaid i arweinwyr yr eglwys Gristnogol 
ffyddlon yn barod i bregethu y gwir, hyd yn oed pan fydd yn amhoblogaidd gydag 
awdurdodau llywodraethol neu grefyddol (Actau 5: 27-32). 
 

Beth yw Beiblaidd Enw'r Eglwys? 
 

Mae cliw i'r eglwys Gristnogol gwir yw'r enw. 



Fel arfer, mae'r enw beiblaidd prif o wir Eglwys yn y Testament Newydd yn cael ei 
gyfieithu fel "Eglwys Duw" (Act 20:28; 1 Corinthiaid 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 
Corinthiaid 1 : 1; Galatiaid 1:13; 1 Thesaloniaid 2:14; 2 Thesaloniaid 1: 4; 1 
Timotheus 3: 5,15). 
Er bod rhai wedi awgrymu bod "yr eglwys gatholig" oedd yr enw gwreiddiol, dylid 
datgan bod yr amser cyntaf y term "eglwys gatholig" Credir ei fod wedi cael ei 
ddefnyddio nid yn cyfeirio at Rufain. Fe'i defnyddiwyd mewn llythyr gan Ignatius o 
Antioch i Eglwys Dduw yn Smyrna. Roedd yn benodol mynd i'r afael yn "i Eglwys 
Dduw ...: yr Eglwys sydd yn Smyrna, yn Asia" (Llythyr Ignatius i'r 
Smyrnaeans, tua'r flwyddyn 120 OC.). Grwpiau fel yr EglwysParhaus Duw (CCOG) 
yn ddisgynyddion o Eglwys Dduw yn Smyrna. Ac yn wahanol eglwysi Groeg-
Rufeinig, rydym yn cynnal yr un ddysgeidiaeth sy'n gysylltiedig â'r Pasg, Saboth, 
mileniwm, Duwdod, ac ati fod gan ei harweinwyr yn gynnar.  

Drwy gydol hanes Cristnogol, yr eglwys gwir wedi defnyddio fersiwn o'r ymadrodd 
"Eglwys Dduw" fel arfer (neu "yr eglwysi Crist," cf. Rhufeiniaid 16:16) er yn aml 
gyda gair arall ag ef (cf. 1 Corinthiaid 1: 2; 1 Timotheus 3:15). Ond Ysbryd Duw, nid 
yn enw, yw'r meini prawf gwir (1 Pedr 2: 5). 

Felly, nid yn unig yn cael yr enw cywir o reidrwydd yn brawf. Eto byddai peidio â 
chael yr enw cywir yn tueddu i fod yn ffactor anghymwyso: 

Rwy'n gwybod dy weithredoedd. Edrych, yr wyf wedi gosod ger eich bron 
ddrws agored, ac ni all unrhyw un ei gau; i chi gael ychydig o gryfder, wedi 
cadw fy gair, ac nid ydynt wedi gwadu Fy enw i 9 Yn wir byddaf yn gwneud 
hynny o synagog Satan, sy'n dweud eu bod yn Iddewon ac nid ydynt, ond 
celwydd -. yn wir, byddaf yn gwneud yn dod a addoli cyn eich traed, ac i 
wybod bod y cerais i chwi. (Datguddiad 3: 8-9) 

Dywedodd Iesu yr eglwys Gristnogol gwir nid yw'n gwadu ei enw, yn cynnwys 
Iddewon 'ysbrydol', mae gan ychydig o gryfder, ac yn cadw Crist gair. Ond yn sylwi 
bod Iesu hefyd yn amlwg na fyddai rhai sy'n honni i fod yn ffyddlon fod. 
 

Pam mae'r Enw "Eglwys Parhaus Duw"? 
 

Mae rhai o'r eglwysi yn y byd wedi darganfod y pwynt athrawiaethol gwir am yr 
enw beiblaidd ar gyfer yr Eglwys. Mae rhai wedi mabwysiadu o leiaf ran enw hwn, 
a galw eu hunain "Mae Eglwys Dduw." 

Fodd bynnag, mae'n bwysig sylweddoli bod enw i fod i gyfleu ystyr. Ac os nad yr 
amrywiol "Mae eglwysi Duw" y byd hwn yn cydnabod Duw fel eu Ruler, nid yn 
gwbl ddarostyngedig iddo, neu ei air, yn cael eu ufuddhau iddo, ac nid oes 



ganddynt lawer o'r proflenni mawr eraill yn booklet- hwn, yna , er bod meddu ar y 
enw a ddefnyddir yn yr Ysgrythur, nid ydynt yn rhan o'r Eglwys gwir Dduw.  

Mae hyn yn gyson gyda rhybuddion yn y Beibl sy'n galw pobl o'r fath liars sydd yn 
rhan o'r "synagog Satan" (Datguddiad 3:10) yn ogystal â'r rhai am weinidogion 
ffug sy'n ymddangos i drawsnewid eu hunain i mewn i "gweinidogion o 
cyfiawnder" (2 Corinthiaid 11: 14-15). 
Mae hynny'n cael ei ddweud, gan fod nifer o sefydliadau bydol hawlio'r enw'r 
Eglwys yn wir - yn union fel miliynau o "proffesu" Cristnogion wedi gosod yn 
amhriodol hawliad i'r enw Iesu Grist (Mathew 7: 21-23) -Pan eisiau sefydlu'r cam 
hwn o'r gwir Eglwys Dduw, at y diben o gynnal y busnes o Dduw ar y ddaear hon, 
nid oeddem yn gallu ymgorffori fel, yn syml, "Eglwys Dduw." gan nad oedd hyn 
sydd ar gael, yn ogystal ag i ddangos ein cysylltiad â'r eglwys o'r cychwyn (Actau 
2), rydym yn dewis y term "Eglwys Parhaus Duw." 
 

Frwydr o ac Ffydd Gwir 
 

Arwydd eithriadol o bwysig yw bod yr eglwys Gristnogol gwir mae gan y ffydd 
gwreiddiol a gyflwynwyd i'r apostolion. 

Yn sylwi ar broblem a dod o hyd i'r Apostol Jude a'r hyn a ddywedodd wrth 
Cristnogion ffyddlon i'w wneud am y peth: 

Gyfeillion annwyl, er fy mod yn ddiwyd iawn i ysgrifennu atoch am ein 
hiachawdwriaeth gyffredin, yr wyf yn dod o hyd ei bod yn angenrheidiol i 
ysgrifennu atoch chi cynghori i frwydr o blaid y ffydd a oedd unwaith i bawb 
gyflwyno i'r saint. 4 Ar gyfer rhai dynion wedi sleifio mewn heb i neb sylwi , 
a oedd maith yn ôl yn cael eu marcio ar gyfer farnedigaeth hon, dynion 
annuwiol, sy'n troi gras ein Duw ni i anlladrwydd a gwadu yr unig Arglwydd 
Dduw, a'n Harglwydd Iesu Grist. (Jude 3-4) 

Dywedodd Jude tua dau grŵp. Y rhai a fyddai'n dadlau am y ffydd gwreiddiol a 
oedd unwaith i bawb gyflwyno i'r saint, a'r rhai oedd yn ceisio ei newid 
amhriodol. Mae gan yr eglwys Gristnogol gwir ffydd a ddarperir.  Mae ffydd sydd i 
barhau-ac eto mae'r rhan fwyaf sy'n arddel Crist yn y 21 ain ganrif ddim wir yn 
gwybod beth y mae Cristnogion yn credu mewn gwirionedd gwreiddiol ac ymarfer 
(gweler hefyd ein llyfryn rhad ac am ddim, Hanes Parhaus yr Eglwys Dduw). 

Mae hynny'n ffydd sanctaidd, cadw cariad Duw, ac yn edrych tuag at ei 
drugaredd: 

Ond chi, gyfeillion annwyl, adeiladu eich hunain ar eich sancteiddiaf ffydd, 
gweddïo yn yr Ysbryd Glân, 21 cadw eich hunain yng nghariad Duw, gan 



ddisgwyl trugaredd ein Harglwydd Iesu Grist i fywyd tragwyddol. (Jude 20-
21) 

Mae'r Beibl yn dangos bod gwir weinidogion i bregethu y gair a pharhau, nid 
newid, athrawiaethau Beiblaidd wir: 

Pregethu'r gair! Byddwch yn barod yn eu tymor ac allan o 
dymor. Argyhoeddi, cerydda, calonoga, gyda phob hirymaros ac 
addysgu 3 Canys daw'r amser pan na fyddant yn goddef athrawiaeth iach, 
ond yn ôl eu chwantau eu hunain, oherwydd bod ganddynt eu clustiau yn 
merwino, byddant yn bentyrru i athrawon eu hunain;. 4 ac maent yn Bydd 
droi eu clustiau i ffwrdd oddi wrth y gwirionedd, ac yn cael eu troi o'r neilltu 
i chwedlau. 5 Ond byddwch yn wyliadwrus ym mhob peth, dioddef adfyd, 
gwna waith efengylwr, gyflawni eich gweinidogaeth. (2 Timotheus 4: 2-5) 

Mae rhai o'r athrawiaethau sylfaenol yn yr eglwys Gristnogol yn cael eu gweld yn 
Hebreaid 6: 1-3. Athrawiaethau hynny gan gynnwys edifeirwch, bedydd, 
arddodiad dwylo, mynd ar tuag at berffeithrwydd, atgyfodiad y dyfarniad marw, a 
thragwyddol eu dysgu gan yr apostolion a'r Cristnogion cynnar yn y bôn fel y 
maent yn awr yn cael eu dysgu gan yr Eglwys Parhaus Duw. 
Sylwi ar rywbeth Iesu'n dysgu am y rhan Philadelphia yr eglwys: 

... I ... yr eglwys yn Philadelphia ... 8 ... rydych wedi ychydig o gryfder, wedi 
cadw fy gair, ac nid ydynt wedi gwadu Fy enw ... 11 Wele, yr wyf yn dod yn 
gyflym! Deliwch yr hyn sydd gennych, y gall unrhyw un gymryd eich 
goron. (Datguddiad 3: 7,8,11) 

Iesu'n dysgu y dylai un gadw at y gwirioneddau Beiblaidd a pheidio â chaniatáu eu 
hunain i gael eu camarwain gan bobl eraill nad oes ganddynt yr un ymrwymiad i 
air Duw. Mae gwir Eglwys Dduw yw i ddal gyflym at y gwirioneddau Beiblaidd, nid 
derbyn cynghorau eglwysig sy'n mynd yn erbyn y wir ffydd, nac yn cael eu hannog 
i beidio â gwneud y gwaith oherwydd dynion. Yn yr 21ain ganrif, mae'n weddill y 
gyfran Philadelphia yr eglwys Gristnogol wir bod gwneud hyn mae'r gorau (gweler 
pennod 4 am rai manylion). 
Sylwi ar rywbeth o'r Apostol John: 

Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr ydym wedi clywed, yr ydym wedi gweld â'n 
llygaid, yr ydym wedi edrych arnynt, ac mae ein dwylo wedi trin, ynghylch y 
Gair bywyd - 2 bywyd a eglurhawyd, ac yr ydym wedi gweld, ac tystiolaethu, 
ac yn datgan i chi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r Tad ac a eglurhawyd i 
ni - 3 yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed rydym yn datgan i chi, eich bod 
hefyd efallai gymdeithas gyda ni; ac yn wir mae ein cymundeb ni gyda'r Tad 



a chyda ei Fab, Iesu Grist. 4 A'r pethau hyn yr ydym yn ysgrifennu atoch y 
gallai eich llawenydd yn gyflawn. (1 Ioan 1: 1-4) 

Sylwch fod Ioan Dywedodd bu'n dysgu yr hyn y mae'n ei ddysgu o'r cychwyn.  Y 
gwir oedd i beidio â newid. 
Mae'r Apostol John haddysgu i lynu, i barhau, yn yr athrawiaeth Crist: 

Pwy bynnag transgresses ac nid yw'n aros yn yr athrawiaeth Crist Nid oes 
gan Dduw. Yr hwn sydd yn aros ynddo yr athrawiaeth Crist wedi ddau y Tad 
a'r Mab. (2 John 9) 

Mae un yn aros ynddo nad athrawiaeth drwy beidio ei newid gyda athrawiaethau 
sy'n gwrth-ddweud y Beibl. 
Adroddodd y Apostol Ioan hefyd am y gwahaniaeth rhwng y ffyddloniaid a'r rhai a 
oedd yn honni i fod yn ffyddlon: 

O blant bychain, dyma'r awr olaf; ac fel y clywsoch fod yr Anghrist yn dod, 
hyd yn oed nawr anghristiau lawer wedi dod, gan y gwyddom ei fod yn yr 
awr olaf 19 Aethant allan oddi wrthym ni, ond nid oeddent 
yn ohonom.; canys pe baent wedi bod ni, byddent wedi parhau gyda ni; ond 
hwy a aethant allan y gallent gael eu gwneud amlwg, nad oedd yr un 
ohonynt yn un ohonom. (1 Ioan 2: 18-19) 

Sylwch fod y John Apostol ysgrifennodd y byddai'r rhai a oedd yn ffyddlon wedi 
dilyn ei dysgeidiaethau ac arferion, ond ni fyddai rhai a oedd anghristiau parhau 
mewn arferion hynny. 
Er bod llawer o arferion Cristnogaeth gwreiddiol sydd wedi eu colli gan y Groeg-
Rhufeiniaid, efallai y dylid ei interjected yma mai un o'r newidiadau a 
ddogfennwyd cynharaf o'r arferion a dysgeidiaeth yr Apostol John wedi ei wneud 
gyda dyddiad ac cedwir at y Pasg . Roedd hyn yn newid bod amrywiol eglwysi 
Groeg-Rufeinig a gyflwynwyd gan ddechrau'r 2il ganrif ac mae'n achosi 
dadlau (Hanes Eusebius 'Church, Llyfr V, Penodau 23-24). 
Maent yn gwrthod i gadw Pasg ar 14 eg o Nisan fel Iesu, yr Apostol John, ac amryw 
o arweinwyr eglwysig ffyddlon eraill a wnaeth yn hanesyddol (y rhan fwyaf o'r rhai 
oedd yn gwrthod y 14 eg newid i ddydd Sul). Erbyn dechrau'r 2il ganrif, Eglwys Dduw 
Esgob Polycarp o Smyrna i'r casgliad bod "llawer" Roedd "athrawiaeth ffug" a 
chyfeiriodd at eu ffydd fel gwagedd / diwerth (Llythyr Polycarp at y Philipiaid). 

Erbyn dechrau'r 3 ydd ganrif, mae llawer o'r Greco-Rhufeiniaid datblygu i hyn a 
gyfeiriwyd Eglwys Dduw Esgob Serapion o Antioch fel "gorwedd 
Cydfwriad"(Epistol Serapion i Caricus a Ponticus). 
Er bod y eglwysi Groeg-Rufeinig hawlio'r ddau Polycarp a Serapion fel eu pen eu 
hunain (ac Serapion mae'n debyg oedd llwyddo i Antiochia gan arweinwyr Groeg-



Rufeinig anffyddlon), y gwir amdani yw eu bod yn (a'r rhai y maent yn ffyddlon yn 
gysylltiedig â ecclesiastically) a gynhaliwyd i Eglwys Dduw, ac athrawiaethau nid 
Groeg-Rufeinig. 
Er bod llawer o newidiadau eraill gan yr eglwysi anffyddlon, ysgolheigion yn 
gyffredinol yn cytuno bod yr Apostol John cadw Pasg ar 14 eg. Felly, mae hyn yn 
un athrawiaeth yn ffordd o ddweud yn hawdd y rhai sy'n gwrando ar yr 
ysgrythyrau, gan y rhai sy'n methu â pharhau yn arferion yr Apostol John a rhai 
oedd gydag ef. Y dyddiad y Pasg wedi newid i ddydd Sul daeth yn dyfarnu yn 
gyffredinol pan fydd yr ymerawdwr paganaidd Cystennin yn ddiweddarach 
gorfodi y mater hwn. Nid oedd Constantine yn Gristion go iawn. Hyd yn oed pan 
nad oedd wedi ei fedyddio i mewn i unrhyw ffydd Gristnogol proffesu, fe'i 
cyhoeddodd ei hun yn esgob lleyg ac yn eu gorfodi mater Dydd Sul y Pasg i gael ei 
gwblhau yn y Cyngor Nicea yn 325 OC Pan fu farw Constantine fe'i claddwyd 
mewn math haul-duw'r bedd . Ni fyddai rhai a oedd am aros yn ffyddlon i'r arfer 
Beiblaidd gwrando arno neu archddyfarniad ei Cyngor. Roedd hefyd wedi llawer 
llofruddio ar ôl Nicea. 
 
Drwy gydol hanes cafwyd dau grŵp sylfaenol, un sy'n dal y ffydd gwreiddiol, tra 
bod y prif un arall sy'n honni eu bod ond na wnaethant. 

Beth am 'olyniaeth apostolaidd'? Ger y cychwyn y 3 ydd ganrif, ysgrifennodd y 
Tertullian, yna Rhufeinig-cefnogi dau grŵp (Smyrnaeans a'r Rhufeiniaid) a 
hawliodd cysylltiadau at yr apostolion (Liber Tertullian yn de praescriptione 
haereticorum. Pennod 32), ond dim ond un ohonynt oedd, ac wedi aros ffyddlon 
a'r llall nid oedd. Honnodd un grŵp olyniaeth o Rufain, a'r llall a oedd yn honni ei 
fod o Smyrna (trwy'r Apostol John i Polycarp i Thraseas, ac ati). 

Cyn belled ag olyniaeth apostolaidd yn mynd, efallai y bydd yn bwysig sylweddoli 
nad oes unrhyw gyfarwyddyd yn y Beibl am y gwir Eglwys gael Coleg Cardinals nac 
maximus pontifex. Mae'r ddau o'r rheiny yn weddillion paganiaeth. Yn ôl Y 
Gwyddoniadur Catholig, nid y teitl Pontifex Maximus ei fabwysiadu gan esgobion 
Rhufeinig tan ddiwedd y 4ydd ganrif, tra nad oedd y Coleg Cardinals yn ffurfio yn 
swyddogol tan y 11eg ganrif. Beth Rhufain yn awr yn ei wneud i ddewis ei 
arweinydd top syml, nid oedd yn rhan o'r ffydd gwreiddiol. 

Er bod y Beibl yn dangos bod Duw yn tueddu i weithio drwy arweinydd dynol top, 
arweinydd hwn yn un sydd wedi cael ei eneinio ag olew (2 Corinthiaid 1:21; 1 
Timotheus 4:14; 5:22; 2 Timotheus 1: 6) a sy'n dangos y ffrwythau sy'n dangos 
bod arweinyddiaeth (Mathew 7: 15-20; 1 Timotheus 3: 1-7). Efallai y dylid crybwyll 



mai dim ond i'r Eglwys gwir Dduw a all brofi drwy cofnodion cyfoes cynnar bod 
ganddi olyniaeth uniongyrchol oddi wrth yr apostolion gwreiddiol. Hyd yn oed 
Nododd Jerome fod yr Apostol John ordeiniwyd Polycarp o Smyrna (Jerome De 
Viris Illustribus. Pennod 17). Mae'r Greco-Rhufeiniaid tueddu i ddibynnu ar 
'chwedlau' hwyr ar gyfer eu ceisiadau am Peter a'u hadroddiadau anghyson am 
Linus a Clement, yn ogystal wedi newid athrawiaethau. Mae llawer mwy o 
fanylion am olyniaeth apostolaidd a chredoau yr eglwys Gristnogol gwreiddiol yn 
cael eu cynnwys yn ein llyfryn am ddim, The History Parhaus yr Eglwys Dduw. 

 

Eglwys Dduw Yn adnabod y Beibl O'r Amser yr Apostol John 

 

Pa arweinydd Cristnogol gwybod yr holl lyfrau y Beibl o'r adeg y llyfr olaf y 
Testament Newydd ei ysgrifennu? 

Wel, byddai hynny'n rhesymegol yn yr Apostol Ioan. Nid yn unig yn cael ei fod yn 
credu i wedi bod yn yr olaf o'r Apostolion gwreiddiol i farw, ei fod hefyd chredir ei 
fod wedi ysgrifennu nifer o lyfrau yr olaf y Beibl, gan gynnwys Llyfr y Datguddiad 
(Datguddiad 1: 9-19). 

Er bod yr apostolion gwreiddiol yn dal yn fyw gallent ddarparu gwybodaeth oedd 
angen Cristnogion i wybod yn bersonol ac yn ysgrifenedig. Ond yn sylwi bod y 
bwriad (cymharer Eseia 08:16) oedd y byddai'r Beibl pen draw yn ddigonol i 
Gristnogion i fod yn ysbrydol gyflawn: 

Mae pob Ysgrythur wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i 
athrawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder, 17 y gall 
dyn Duw yn gyflawn, offer drylwyr ar gyfer pob gwaith da. (2 Timotheus 3: 
16-17) 

Oni fyddai yr eglwys Gristnogol sy'n wirioneddol yn seilio ei athrawiaethau ar yr 
ysgrythurau yn eu hadnabod o'r amser cynharaf posibl (cymharer Eseia 
08:16)? Neu byddai'n cymryd canrifoedd o gynghorau eglwysig ddynol-gynnull i 
drafod y mater hwn fel eglwysi Groeg-Rufeinig wedi ei wneud? 

 

Tystiolaeth a Materion Hanesyddol 

 



Mae dogfen hynafol a elwir y darnau Harris sy'n dweud bod yr Apostol Ioan pasio 
"y canoniaid" i ddisgybl o'i Polycarp a enwir (a elwir hefyd yn Polycarp o 
Smyrna). Nid oedd Polycarp Iddew (ei enw yn Groeg), ac yn ôl pob tebyg oedd y 
Gentile mwyaf dylanwadol yn y gwir Eglwys Dduw yn yr ail ganrif.Mae'n debyg Ef 
oedd y gwir arweinydd Cristnogol mwyaf dylanwadol o 135 AD (pan gollodd 
Jerwsalem Jwdas, ei olaf Iddewig Esgob / Pastor) hyd ei farwolaeth ychydig o 
ddegawdau yn ddiweddarach. 

Llythyr Polycarp at y Philipiaid dyfyniadau neu'n cyfeirio at bob un o'r 27 o lyfrau 
o'r Testament Newydd (Llythyr Polycarp i'r Philipiaid gyda New Testament 
Scriptural anodiadau. Drindod Journal of apologetics, Mehefin 2008). Mewn 
llythyr at ei frawd Onesimus, Melito Sardis (olynydd Polycarp) yn uniongyrchol ac 
yn anuniongyrchol yn rhestru'r 39 o lyfrau yr Hen Destament yr ydym 
yn Eglwys Barhaus Duw yn dal i ddefnyddio. Ac nid yw'r rhestr Melito yn yn 
cynnwys unrhyw o'r llyfrau deuterocanonical hyn a elwir yn bod y Rhufeiniaid a'r 
eglwysi Uniongred Ddwyreiniol Gatholig bellach yn defnyddio. 

Ceir hefyd ddogfen Arabeg sy'n datgan ei hanfod bod y Cristnogion ffyddlon yn 
Jerwsalem ar ddechrau'r 2il ganrif roedd y cyfan neu ran o'r Testament Newydd, 
ond bod y athrawon Rhufeinig-gefnogi llai ffyddlon Crist nad oedd yn A bod yn 
dibynnu ar nad ydynt yn llyfrau -inspired (Pines S. Mae Iddewig Cristnogion y 
ganrif cynnar Cristnogaeth yn ôl Ffynhonnell Newydd, 1966). 
Eglwys Dduw o adeg yr Apostol Ioan yn Patmos (Datguddiad 1: 9) o Asia Leiaf 
(diwedd y ganrif gyntaf) drwy i Polycarp o Smyrna (ail ganrif) oedd gan y cyfan 
canon ysgrythur. Eto i gyd, mae'r eglwysi Groeg-Rufeinig trafod y llyfrau ers 
canrifoedd, ac roedd yn cynnwys yn aml yn rhai nad ydynt yn canonaidd yn eu 
Destament a'r Newydd. Dim ond ar ôl ymgynghori â'r rheiny yn Asia Leiaf a 
Jerwsalem (gan gynnwys rhai yn Eglwys Dduw) bod y Greco-Rhufeiniaid oedd o'r 
diwedd yn gallu ddod o hyd i'r cywir New Testament canon.  

Oni fyddai yr eglwys Gristnogol gwir adnabod y canon cyfan o'i ddechrau 
cynharaf? 

Nid oedd y Protestaniaid diwygio, a ddaeth drwy Rhufain, oedd yn cwblhau eu 
canonau tan y 16 eg ganrif, sydd hefyd pan ddechreuodd, gan eu bod wedi dibynnu 
ar restrau Rhufeinig amrywiol o'r blaen. Ni wnaeth Eglwys Rufain yn llawn 
gwblhau ei canon tan y 16 eg ganrif Cyngor Trent. Mae'r rhai llyfrau derbyn yn y 
Cyngor Trent yn cynnwys llyfrau o'r Hen Destament nad yw eu harweinwyr 
cynnar, megis Jerome (meddyg eu heglwys), yn ystyried i fod yn wir ysgrythur.  Nid 
ydynt ychwaith Protestaniaid presennol nac rheini ohonom yn y gwir Eglwys 
Dduw yn eu derbyn fel ysgrythur. 



Am fwy o wybodaeth, cylchgrawn Beibl Darogan 
Newyddion o Eglwys Parhaus Duw cyhoeddi dwy erthygl dogfennu yn 2013 yn 
esbonio rhagor o fanylion am y canoneiddio o ysgrythurau. Gellir cylchgronau 
hynny gael eu gweld ar y wefan www.ccog.org, o dan y botwm tab Llenyddiaeth. 
 

Yr Eglwys Gwir Yn adnabod y gwir am y Duwdod 
 

Yr eglwys Gristnogol gwir bob amser wedi credu yn y Tad, y Mab, a'r Ysbryd 
Glân. Cristnogion cynnar yn deall bod y Beibl yn dysgu y Tad (ee John 6:27; 
Colosiaid 2: 2) a'i Fab (ee Ioan 20: 28-29; Colosiaid 2: 2) Roedd bodau dwyfol 
(Colosiaid 2: 9) a bod y Sanctaidd ysbryd oedd nerth Duw sy'n dod oddi wrth y Tad 
(ee Mathew 10:20) a'r Mab (Philipiaid 1:19). 
Yn 381 OC, mabwysiadodd y Greco-Rhufeiniaid swyddogol golwg wahanol ar y 
Duwdod (Rhufeiniaid 1:20; Colosiaid 2: 9) ynghylch personhood yr Ysbryd.Er bod 
rhai Greco-Rhufeiniaid yn credu mewn "personhood" yr Ysbryd cyn, mae mwyafrif 
y leiaf rhai "yn y Dwyrain," yn ôl The Encyclopedia Gatholig,nid oedd yn derbyn 
bod na'r drindod, hyd yn oed ychydig ddegawdau ynghynt. Roedd hyn yn newid 
doctrinal bod y mwyafrif helaeth o Greco-Rhufeiniaid derbyn. Mae'r athrawiaeth y 
drindod hefyd eu gorfodi gan Edict Ymerodrol o'r Ymerawdwr Theodosius erlid (a 
oedd yn y bôn hefyd dyfarnu y ffydd Groeg-Rufeinig, yna diwygiedig fel y ffydd yr 
Ymerodraeth Rufeinig). 
 

Yr Eglwys Gwir Ydy Ddim yn Teach anghyfraith-bydd yn cadarnhau'r Cyfraith 
Duw 
 

Yn yr Hen Destament, yr oedd yn ysgrifenedig y byddai deddfau Duw fod yn 
arwydd rhwng Fo a'r ffyddloniaid (Deuteronomium 6: 1-8). Er bod rhai arweinwyr 
Protestannaidd yn dysgu bod y Deg Gorchymyn eu gwneud i ffwrdd ag ef, nid 
oedd hyn yn sefyllfa yr Iesu, ei apostolion, nac y Cristnogion cynnar. 

Rhybuddiodd Iesu y byddai 'efrau' (chwyn) yn cael eu plannu ymhlith y brodyr gan 
y gelyn (Mathew 13: 37-40). Dysgodd Iesu y byddai'r anffyddlon ymarfer 
"anghyfraith" (Mathew 13:41), ond yn ddiweddarach gael eu dileu (Mathew 
13:42). Sylwch rhywbeth arall bod Iesu'n dysgu: 

"Nid pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' fynd i mewn i deyrnas 
nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllys fy Nhad yn y nefoedd. 22 Bydd 
llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, 'Arglwydd, Arglwydd, rhaid i ni 
nid yw yn proffwydo yn dy enw, yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, ac 
wedi gwneud llawer o ryfeddodau yn Eich enw '23 ac yna bydd yr wyf yn 



datgan wrthynt, "Dwi byth yn gwybod i chi;?! gwyro oddi Me, chi sy'n 
ymarfer anhrefn' (Mathew 7: 21-23) 

Iesu'n amlwg yn dysgu bod llawer byddai galw Fo "Arglwydd" a hyd yn oed yn 
honni i fod wedi gwneud gwyrthiau yn ei enw, ond y byddai Ef yn dweud wrth y 
rhai a wnaeth hynny, ond ymarfer "anghyfraith" i ymadael. Felly, prophecies cywir 
a ddadreibio Demon, ohonynt eu hunain, nid yw'r arwyddion i ganolbwyntio 
arnynt fel grwpiau nad ydynt yn ffyddlon weithiau yn eu cael.  

Adroddodd y Apostol Paul bod y "dirgelwch anghyfraith" eisoes wedi dechrau yn 
ei ddydd (2 Thesaloniaid 2: 7) ac na ddylai pobl gael eu twyllo "gyda geiriau gwag" 
i'w cael i anufuddhau (Effesiaid 5: 6). Fod "dirgelwch" yn cael ei amlygu gan y 
Greco-Rhufeiniaid pan ddaw i sawl agwedd ar ddeddfau Duw (maent rheswm o'u 
cwmpas). 
Mae gwir Eglwys Dduw yn cynnal cyfraith Duw (1 Ioan 5: 1-3). Mae'n dysgu bod 
Duw yn gosod mewn deddfau cynnig, pe ufuddhau, a fyddai'n dod â ddynoliaeth o 
lawer da, gan gynnwys doreithiog lles a bywyd llawn cynhyrchiol.  

Mae gwir Eglwys Dduw yn datgan nad yw Duw gyfraith yn cael ei wneud i ffwrdd, 
ond wedi bod yn "dyrchafodd" ac yn gwneud "anrhydeddus" (Eseia 42:21) a'i 
ehangu trwy Iesu Grist (Mathew 5: 17-48). 
Mae gwir Eglwys Duw yn dysgu yr hyn y mae'r Beibl yn dysgu: 

Mae eich gair yn lamp i fy nhraed Ac yn oleuni i fy llwybr. (Ps 119: 105) 

Fy nhafod Eich gair, Am yr holl Eich orchmynion yn gyfiawnder. (Ps 119: 
172) 

Mae'r eglwys gwir yn dysgu Deg cyfraith gorchymyn Duw yn un o'i roddion mwyaf 
i ddynoliaeth, a bod ei orchmynion yn gyfiawnder. Eu cadw yn adlewyrchu 
cariad. "Nawr bod y diben y gorchymyn yw cariad" (1 Timotheus 1: 5). 

Er bod rhai o'r eglwysi Groeg-Rufeinig yn honni i gredu bod, drwy eu bod yn 
derbyn militaristic "Cristnogaeth" ac athrawiaethau digyfraith eraill, mae 
ganddynt, fel y Phariseaid o hen (Mathew 15: 3-9), rhesymegol o amgylch y 
gyfraith Duw i cymeradwyo arferion a thraddodiadau sy'n groes iddo. 

Ioan Fedyddiwr (Luc 3:14) a Iesu (Ioan 18:36) a addysgir yn erbyn cyfranogiad 
militaristic yn yr oes hon. Mae'r holl ysgolheigion go iawn yn sylweddoli na fyddai 
Cristnogion cynnar yn cymryd rhan mewn rhyfel gnawdol. Ysgrifennodd eglwys 
arweinwyr Duw megis Melito Sardis yn ei erbyn, tra Ysgrifennodd Theophilus o 
Antioch yn erbyn Cristnogion hyd yn oed yn gwylio chwaraeon 
treisgar. Yr Eglwys Parhaus Duw yn dal yn dysgu yn erbyn cyfranogiad militaristic a 
gwylio chwaraeon treisgar yn fwriadol yn yr oes hon.  



Hyd yn oed er cyfranogiad milwrol ei gondemnio mor ddiweddar â'r 3ydd ganrif OC 
gan Esgob Rhufeinig a sant Hippolytus, o fewn canrif ei farwolaeth, newidiodd 
eglwysi Groeg-Rufeinig ar y pwynt hwn. Yn ddiweddarach aeth mor bell â chynnig 
"maddeuant pechodau" o dan y archddyfarniadau y Pab Urban II ym 1095 OC i'r 
rhai a fyddai'n ymladd yn rhyfela Croesgadau crefyddol.  

Dywedodd Iesu, "yw Duw Ysbryd, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a 
gwirionedd" (Ioan 04:24). Eto i gyd, Greco-Rhufeiniaid yn cymeradwyo'r defnydd o 
wahanol eilunod ac eiconau y maent venerate. Y Deg Gorchymyn (Exodus 20: 4-6) 
a'r Apostol John (1 Ioan 5:21) rhybuddiodd yn erbyn hynny fel y gwnaeth Melito 
Sardis yn yr 2 il ganrif. 
Er bod y Llyfr Hebreaid yn cadarnhau bod y seithfed dydd Saboth ei anogodd i 
Gristnogion (Hebreaid 4: 1-9), y rhan fwyaf sy'n proffesu Cristnogaeth rheswm o'i 
amgylch. 
Rhybuddiodd y Apostol Paul y byddai gweinidogion Satan ymddangos dwyllodrus i 
drawsnewid eu hunain i mewn i "gweinidogion o cyfiawnder" (2 Corinthiaid 11: 
14-15). 
Hanes eglwysig, i mewn ac allan o'r Beibl, yn dangos bod y rhai a wnaeth hynny 
cael llwyddiant wrth dwyllo lawer. 
 

A oedd yr Eglwys Gwir herlid, Ond Peidiwch byth yr Erlidiwr 
 

Iesu a'r Apostol Paul a addysgir y byddai gwir Gristnogion yn cael eu herlid 
(Mathew 5: 10-12; 10:23; 2 Timotheus 3:12). Er ei bod yn wir bod yr eglwysi 
Groeg-Rufeinig yn wynebu erledigaethau yn eu hanes, maent yn wahanol i'r 
eglwys Gristnogol o wir yn bod hwythau hefyd yn aml erlidwyr corfforol. 

Nid yw'r di-filitaraidd yn Eglwysi gwir Dduw drwy gydol hanes wedi cael eu trefnu 
erlidwyr corfforol (er y gallai hereticiaid a apostates oedd yn honni i fod yn rhan 
ohonynt). 
Mae'r Beibl yn dysgu bod "Mystery Babilon Fawr" yn feddw ar waed y saint 
ferthyrwyd (Datguddiad 17: 4-5), y mae'n ei helpu i achos. Mae'r Beibl yn dysgu 
bod saith-hilled seiliedig "Mystery Babilon Fawr" wedi ei maglu gyda 
llywodraethau y byd 'mewn cynghrair unholy fod Duw condemnio (cf. Datguddiad 
17: 1-9,18; 18: 1-10). 
Oherwydd y cyfaddawd gydag arweinwyr Rhufeinig a eraill gnawdol, eglwysi 
Groeg-Rufeinig, nid yn unig ar waith erlidiau economaidd amrywiol drwy gydol 
hanes, hefyd roedd ganddynt wir Gristnogion lladd am gadw yr un arferion ag Iesu 
a'i ddilynwyr gwreiddiol oedd, megis cadw'r Saboth (Act 13: 13-15; 18: 4; 
Hebreaid 4: 9), gan osgoi cigoedd y Beibl aflan, a chadw Pasg ar 14 eg. 



'Diwygwyr' Protestannaidd hefyd bobl oedd lladd oedd yn gwrthwynebu'r arfer 
heb fod yn feiblaidd bedydd babanod. 

Mae'r Greco-Rhufeiniaid hefyd herlid Cristnogion ar gyfer cynnal i athrawiaethau 
Beiblaidd gwreiddiol fel y gwir am y Duwdod, cadw'r dyddiau sanctaidd Beiblaidd, 
wrthod derbyn eilunod / eiconau / croesau, yn gwrthwynebu gwisg paganaidd 
clerigion Groeg-Rufeinig, gan ystyried Rhufain pen cynrychioli -amser Babilon, yn 
dysgu teyrnas Dduw, yn gwrthwynebu nad ydynt yn Beiblaidd 'sacramentau,' ac 
addysgu teyrnasiad milflwyddol Iesu Grist. 

Gall hefyd fod o ddiddordeb i nodi bod mewn gwirionedd yn 'proffwydoliaethau 
preifat' Groeg-Rufeinig sy'n addysgu y bydd y Greco-Rhufeiniaid yn gwneud hyn 
eto yn yr amseroedd diwedd. 
Mae gwir Eglwys Dduw wedi ei hen herlid gan y rhai a oedd yn honni i fod yn ei 
wneud gwasanaeth Duw. Rhybuddiodd Iesu am hyn yn Ioan 16: 2-4. 
 

Addurniadau Bound ac Ymddangosiad 
 

Haneswyr eglwys yn sylweddoli nad oedd y clerigwyr gwreiddiol (diaconiaid / 
henoed / gweinidogion / Presbyterion / esgobion / goruchwylwyr) yn gwisgo y 
math o adnabod dillad unigryw fel y rhai a ddefnyddir yn awr gan y clerigwyr 
Rhufeinig a Uniongred Ddwyreiniol Gatholig. 

Mae'r arweinwyr Cristnogol gwreiddiol yn gwisgo fel pobl normal. Iesu ei Hun, 
wedi cael ei nodi gan Judas (Marc 14: 43-46) fel y Nid oedd yn gwisgo'n wahanol 
iawn nag eraill. Er y byddai rhywun yn disgwyl arweinydd Cristnogol i wisgo'n 
briodol (cf. Mathew 22: 11-14), arweinwyr cynnar nid oedd gwisgo'n wahanol 
iawn gan y cyhoedd. 
Mae'r clerigwyr Groeg-Rufeinig yn aml yn gwisgo y math o ddillad y mae'r 
offeiriaid ar gyfer yr haul-dduw Mithras gwisgo. Nid yw'r math hwn o ffrog ei 
fabwysiadu gan y Uniongred Rhufeinig a Dwyrain nes iddynt gael eu dylanwadu 
gan paganaidd Ymerawdwr Cystennin yn y 4 eg ganrif (a oedd un o ddilynwyr 
Mithras a hyd yn oed yn rhoi delwedd Mithras 'ar ddarnau arian ar ôl ei 
dröedigaeth honedig). 
Beth am weinidogion Protestannaidd? Wel, mae rhai, fel llawer o Anglicaniaid 
(Eglwys Loegr), yn gwisgo yr un math o wisg wrth i'r Greco-Rhufeiniaid. 

Ac eraill? Wel, nid yw'r coler wen y mae llawer o weinidogion yn gwisgo yn dod o'r 
Beibl. Er Adroddwyd y coler wen cefn modern i wedi cael eu dyfeisio yn 
y 19eg ganrif, mae wedi bod yn honni bod haul-offeiriaid yn gwisgo rhyw fersiwn 
ohonynt o leiaf mor bell yn ôl â 1000 CC 



Nid oedd y weinidogaeth yn eglwysi Duw ddim yn gwisgo'r goler offeiriadol fel 
llawer o Greco-Rhufeiniaid yn ei wneud. 
Beth am adeiladau eglwysig? 

Mae'n ymddangos bod yr adeilad eglwys Gristnogol a adeiladwyd yn benodol 
cyntaf ei adeiladu yn Jerwsalem allan o frics o'r deml Iddewig dinistrio yn y 70au 
Yma AD yn 4ydd cynrychiolaeth mosaig ganrif ohono: 

 
Eglwys Dduw ar Jerwsalem Western Hill Called Mt. Seion 

 

Credir Mae'r adeilad uchod i gael ei adeiladu yn y ganrif 1af ac edrychodd yn debyg 
i'r synagogau Iddewig ar y pryd. Roedd ganddi pharapetau ar gyfer diogelwch 
(Deuteronomium 22: 8), ond nid oedd yn cynnwys croesau, obelisgau, neu 
bigdyrau. 
Nid oedd Crosses cael ei fabwysiadu gan y Greco-Rhufeiniaid am o leiaf 150 o 
flynyddoedd ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi. Mae'r termau yn aml mistranslated yn y 
Testament Newydd yn 'groes' a 'croeshoeliad' yn ei olygu 'polyn' a 'impalement,' 
yn y drefn honno, yn y Groeg gwreiddiol. 

Bigdyrau, fel obelisgau, roedd yn symbol phallic yn ogystal ag yn symbol ar gyfer 
paganaidd haul-dduwiau. Byddai ychwanegu symbolau o'r fath i adeilad Cristnogol 
yn amhriodol i bobl Dduw (cf. Deuteronomium 12: 29-32). Nid yw'r rhai 
gwirioneddol yn Eglwys Dduw yn gosod symbolau o'r fath ar adeiladau.  

Mae'r un peth yn wir am y defnydd o gargoiliau ar adeiladau eglwysig Groeg-
Rufeinig. Gargoiliau yn dweud i ddychryn ysbrydion drwg i ffwrdd oddi wrth yr 
eglwys. Yn y 12 fed ganrif, y sant Bernard Gatholig Clairvaux yn enwog am siarad yn 
erbyn iddynt fel idolatry, ac eto mae llawer o adeiladau enwog (fel yr Eglwys 
Gadeiriol Gatholig Notre Dame) cael gargoiliau arnynt.  



Er y gall fod lle i leoedd addurnedig priodol addoli (ee 1 Brenhinoedd 6), mae stori 
ffuglennol Hoffwn ddweud yma. Mewn un o'r "Indiana Jones" ffilmiau, mae nifer 
o bobl yn chwilio am y cwpan fod Iesu honnir yn yfed allan o ystod Ei Pasg 
diwethaf (cymharer Luc 22:20). Dangosodd un olygfa tabl gyda nifer o 
gwpanau. Mae hefyd yn dangos gwahanol sgerbydau o bobl a ddaeth, ac a rhoi 
cynnig ar y cwpan-fel anghywir yn ôl y ffilm, gan ddewis y cwpan anghywir ac yn 
dechrau i adael ag ef arwain at farwolaeth. Mae'r prif gymeriad, Indiana Jones, ar 
ôl gweld y dewis o cwpanau, yn addurnedig a blaen, dechreuodd i godi drud 
ymddangos un. Yna dywedodd rhywbeth i effaith, "Iesu oedd yn saer coed a'i 
ddisgyblion yn bysgotwyr. Nid oes unrhyw ffordd Roedd ganddo cwpan aur 
gemog. "Felly, rhowch Indiana Jones i lawr y cwpan ddrud. Yna cododd y cwpan 
edrych rhataf, sef y cwpan cywir yn ôl y ffilm, ac yn byw.  

Fy mhwynt? 

Er bod y stori Indiana Jones yn ffuglen, mewn bywyd go iawn, mae rhai pobl yn 
rhoi gormod o bwyslais ar ymddangosiad y tu allan mewn adeiladau, cyflwyniadau 
teledu, gwisg, ac ati Yn y ddau yr Hen Destament a'r Testament Newydd, y mae 
Duw yn ei gwneud yn glir nad yw'n barnu gan tuag allan ymddangosiad fel pobl yn 
ei wneud (1 Samuel 16: 7; Mathew 7: 21-23, 23: 27-28). Gwnaeth y Apostol Paul 
yn glir bod er iddo gael ei ddewis gan Dduw (Actau 9: 10-18), nid oedd yn siaradwr 
arbennig o dda (2 Corinthiaid 10:10). Mae'r un peth yn wir am Moses (Exodus 4: 
10-14) a Jeremiah (Jeremiah 1: 6). Paul, Moses, a Jeremeia i gyd yn fwy 
adnabyddus am eu ysgrifau. 
Cristnogion yn cael eu hannog i iawn rhannu'r gair y gwirionedd (2 Timotheus 
2:15) ac yn dibynnu ar feini prawf ysgrythurol (Ioan 05:39), sy'n cael eu meini 
prawf Duw (cf. 2 Timotheus 3:16), ac nid y tu allan ymddangosiad (2 Corinthiaid 
10: 7-11), wrth geisio penderfynu pwy sy'n siarad y gwir yn ffyddlon ac sydd yn yr 
eglwys Gristnogol wir. 
 

Yr Eglwys Gwir pregethu y Gwir Efengyl Teyrnas Dduw 
 

Daeth Iesu bregethu efengyl teyrnas Dduw: 

Daeth Iesu i Galilea, gan bregethu efengyl teyrnas Dduw, 15 A dywedyd, Yr 
amser wedi ei gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw yn agos: edifarhewch, a 
chredwch yr efengyl. (Marc 1: 14-15, KJV) 

Iesu disgwyl ei ddilynwyr i gredu yr efengyl y deyrnas. Siaradodd am y peth mewn 
damhegion (ee Mathew 13: 3-50; Marc 4: 2-12; Luc 13: 20-21) Nid oedd cymaint o 
barod i ddeall dirgelion teyrnas Dduw yn yr oes hon (Marc 4: 11; Mathew 13: 10-
11). 



Dysgodd Iesu y byddai ei ddilynwyr yn rhan yn y proclamasiwn y efengyl y deyrnas 
yn ogystal: 

A bydd efengyl hon am y deyrnas a bregethir trwy'r holl fyd fel tyst i'r holl 
genhedloedd, ac yna bydd y diwedd yn dod. (Mathew 24:14) 

Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu 
bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, 20 eu dysgu i gadw pob 
peth a orchmynnaf i chi; ac wele, yr ydwyf fi gyda chwi bob amser, hyd yn 
oed hyd at ddiwedd yr oes. (Mathew 28: 19-20) 

Bregethu efengyl y deyrnas Dduw i'r byd fel tyst yn golygu ein bod i gyrraedd yr 
holl genhedloedd gyda'r neges deyrnas. Ac ar gyfer y rhai a allai ymateb fod Duw 
yn galw (Ioan 06:44), byddwn wedyn yn ymdrechu i ddysgu popeth a 
orchmynnodd Iesu. 
Ar ôl ei atgyfodiad, Iesu'n dysgu ei ddisgyblion am deyrnas Dduw: 

Mae hefyd yn cyflwyno ei Hun yn fyw ar ôl ei dioddefaint gan lawer o 
arwyddion sicr, yn cael eu gweld gan iddynt yn ystod deugain diwrnod a 
llefaru am y pethau sy'n ymwneud â deyrnas Dduw. (Actau 1: 3) 

Yr apostolion yn ddiweddarach pregethu yr un neges y llywodraeth byd dyfodiad y 
Deyrnas Dduw (ee Actau 19: 8), fel dal i wneud Eglwys Parhaus Duw.Bregethu 
efengyl y deyrnas wedi dod erledigaeth yn y gorffennol, a bydd hefyd yn sbarduno 
erledigaeth yn dod yn ôl nifer o ysgrythurau (Mathew 24: 9-14; Marc 13: 10-13; 
cf. Luc 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 
 
Mae'r neges efengyl gwir a gwreiddiol yw'r un i gael eu haddysgu heddiw:  

Yr wyf yn rhyfeddu eich bod yn troi i ffwrdd mor fuan oddi wrtho a'ch 
galwodd yn y ras Crist, at efengyl wahanol, 7 nad yw'n un arall; ond mae yna 
rai sy'n trafferth i chi ac yn awyddus i wyrdroi Efengyl Crist. 8 Ond hyd yn 
oed os ydym ni, neu angel o'r nef, efengylu i chi na'r hyn yr ydym wedi 
pregethu i chi, bydded anathema. 9 Wrth i ni wedi dweud o'r blaen, felly yn 
awr yr wyf yn dweud eto, os oes unrhyw un yn pregethu unrhyw efengyl 
arall i chi na'r hyn yr ydych wedi ei dderbyn, bydded anathema. 10 i gael ydw 
i'n awr yn perswadio dynion, neu Duw? Neu ydw i'n ceisio plesio 
dynion? Oherwydd os wyf yn dal falch ddynion, ni fyddwn yn bondservant 
Crist. (Galatiaid 1: 6-10) 

Ni fydd llawer o addysgu neges yr efengyl y deyrnas gan ei fod yn wahanol i lawer 
o draddodiadau a dewisiadau o ddynion. Iesu'n dod eto i rheol ar y ddaear (cf. Luc 



19: 11-12; Matthew 06:10, Datguddiad 5: 9-10; 20: 4-6) a bydd yn dod â'r wobr 
am ei saint gydag ef (Eseia 40 : 10; 62:11). 

Yn anffodus, yn hytrach na dysgu beth ddysgodd Iesu am efengyl y Deyrnas, mae 
llawer yn lle hynny yn bennaf yn addysgu am eu fersiwn y person Iesu (gweler 
hefyd ein llyfryn am ddim Mae Efengyl Teyrnas Dduw). Mae rhai gam hyrwyddo'r 
syniad bod cydweithrediad rhyngwladol Bydd sicrhau heddwch a ffyniant ar y 
ddaear. 

Yn ogystal, mae llawer yn dweud wrth bobl i droi at fersiwn o 'Mary'-hynny hefyd 
yn efengyl ffug (Galatiaid 1: 6-9). Mae'r Beibl yn dysgu i droi at Dduw (Joel 2:13; 
Actau 26:20), a hanes yr eglwys yn dangos i ni nad oedd y Cristnogion cynnar yn 
troi at nac venerate mam Iesu Mair (gweler hefyd y llyfryn am ddim, The History 
Parhaus y eglwys Dduw). 

 

A oedd yr Eglwys Gwir fod i gael ei Mawr? 

 

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig yn yr eglwys fwyaf gyda chysylltiadau a hawliwyd i 
Gristnogaeth. Er ei fod weithiau yn cyfeirio at ei hun fel y "Eglwys Dduw," yw ei 
brawf faint ei fod yn y gwir Eglwys Dduw? 

Neu gallai grŵp bychan a / neu gasglu grwpiau cymharol fach mewn gwirionedd 
fod parhad y wir eglwys? 

Yn yr 21ain ganrif, byddai gwir eglwys Iesu yn cael ei gwawdio gan y byd neu fod yn 
chwaraewr o bwys yn ymwneud iawn yn yr olygfa gwleidyddol y byd? 

Wel, addysgir Iesu a'r Apostolion y byddai'r eglwys yn wir fod yn fach:  

Peidiwch ag ofni, ychydig ddiadell, oherwydd gwelodd eich Tad yn dda roi 
deyrnas i chi. (Luc 00:32) 

Eseia hefyd yn crio allan am Israel: "Er bod y nifer o bobl Israel fod fel tywod 
y môr, bydd y gweddill yn cael eu hachub 28 Ar gyfer Bydd yn gorffen y 
gwaith a'i dorri byr mewn cyfiawnder, Gan y bydd yr Arglwydd 
yn gwneud. gwaith byr ar y ddaear (Rhufeiniaid 9: 27-28). 

Serch hynny, yna, ar hyn o bryd, mae gweddill yn ôl yr etholiad o 
ras. (Rhufeiniaid 11: 5) 



Dysgodd Iesu benodol y byddai dim ond ychydig o ddod o hyd i'r ffordd i fywyd 
tragwyddol yn yr oes hon ag y byddai'r rhan fwyaf yn mynd y ffordd eang sy'n 
arwain i ddistryw (Mathew 7: 13-14; 20:16). Roedd hefyd yn dysgu y byddai llawer 
yn ceisio i fynd i mewn, ond nid yn ei chael yn (Luc 13:24). 

Pe gallai corff bach iawn o gredinwyr yn yr eglwys yn wir ac yn y rhan fwyaf o 
ffyddlon, a yw'n gwneud synnwyr bod Duw yn gweithio'n bennaf drwy cymharol 
ychydig yn ystod yr oes eglwys? Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn proffesu yn ôl 
pob golwg yn amau y ffaith honno. 

Fel proffwydo, mae llawer wedi anwybyddu sut mae Duw yn gweithio (Zechariah 
4: 6-9; John 6:44) a "dirmygu ddydd y pethau bychain" (Sechareia 4:10). 

 

A allai'r Eglwys Gwir Arhoswch yn un dinas? 

 

A oedd y pencadlys yr eglwys Gristnogol wir i aros yn yr un ddinas megis Rhufain 
neu Constantinople? Miliynau Lluosog ymddangos i feddwl felly.  

Eto i gyd, yn ôl yr Apostol Paul, a oedd yn amhosibl. Sylwi ar yr hyn a ysgrifennodd 
(un Protestannaidd a dau cyfieithiadau Catholig o ysgrythur yn cael eu dangos 
isod): 

Am yma nid oes gennym unrhyw ddinas barhaus, ond yr ydym yn ceisio yr 
un sydd i ddod. (Hebreaid 13:14, NKJV) 

Er nad ydym wedi yma yn ddinas parhaol: ond yr ydym yn ceisio yr hyn 
sydd i ddod (Hebreaid 13:14, Rheims YG). 

Nid oes unrhyw ddinas barhaol i ni yma, rydym yn chwilio am y un sydd i 
fod eto. (Hebreaid 13:14, New Jerusalem Beibl, NJB). 

Yn amlwg Paul yn dysgu na fyddai yn ddinas parhaol i Gristnogion, nes bod y 
ddinas sydd i ddod ( "New Jerusalem" y Datguddiad 21: 2). Felly, mae Paul yn 
dysgu na allai unrhyw ddinas dynol, gan gynnwys Rhufain, fod y ddinas yn 
bencadlys parhaol 'i gredinwyr. 

Yn ôl y Testament Newydd, yn wir athrawiaeth (1 Timotheus 4:16; 2 Timotheus 3: 
14-16; Galatiaid 2: 5; Colosiaid 1: 21-23; Jude 3; Actau 14: 21-22) a chariad 
brawdol (filadelphia yn y Groeg gwreiddiol, Hebreaid 13: 1), nid yw lleoliad 



daearyddol, i fod i barhau. Yr Eglwys Parhaus Dduw wedi parhau gyda'r 
athrawiaethau apostolaidd gwreiddiol ac yn ymdrechu i ymarfer gariad 
Philadelphian. 

Gadewch i ni edrych ymhellach ar yr hyn a ddysgir Iesu arweinyddiaeth yr eglwys 
yn ymwneud â lleoliad y dyfodol: 

a rhaid i chi fod yn atgas i bob dyn am fy enw, ond y neb a dyfalbarhau hyd 
y diwedd, efe fod yn gadwedig 23 A phan y'ch erlidiant yn y ddinas hon, 
ffowch i un arall. (Mathew 10: 22-23, DRB) . 

Chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i; ond bydd unrhyw un sy'n sefyll yn 
gadarn i'r diwedd a gaiff ei achub 23 Os y'ch erlidiant mewn un dref, yn 
cymryd lloches yn y nesaf.; ac os y'ch erlidiant yn hynny, yn cymryd lloches 
mewn un arall. Mewn gwirionedd rwy'n dweud wrthych, ni fyddwch wedi 
mynd rownd y trefi Israel cyn Mab y daw dyn. (Mathew 10: 22-23, NJB) 

Cristnogion i ddyfalbarhau ac yn parhau yn y ffydd. Nid yw Iesu eto wedi dod a 
beth bynnag Cristnogion bu ym Mhalesteina wedi cael eu herlid trwy holl 
ddinasoedd yn y rhanbarth daearyddol ers Iesu Dywedodd hyn (y Croesgadau 
helpu i sicrhau hyn). Felly, yr Iesu yn cyfeirio yn amlwg i fwy o ddinasoedd na'r 
rhai sydd yn yr ardal Palesteina. (Drwy "ddinasoedd Israel" mae hyn yn cynnwys 
lwythau Israel a rhai a wasgarasid fesul Iago 1:. 1 ac nid yn unig y rhai yn yr ardal a 
elwir yn gyffredin Israel neu Phalestina i Gristnogion gymryd lloches yn) 

Felly, yn seiliedig ar yr hyn a addysgir Iesu a'r Apostol Paul, eglwysi sy'n hawlio 
dinas parhaol gyda olyniaeth apostolaidd am yn agos i 2,000 o flynyddoedd ni allai 
yr eglwys Gristnogol wir. Eto i gyd, gan fod hanes yn dangos bod y pencadlys y 
gwir Eglwys Dduw wedi newid drwy'r canrifoedd o wreiddiol yn Jerwsalem (Actau 
2) o bosibl yn Antiochia (Actau 11:26) i Effesus i Smyrna i Ewrop (amrywiol 
ddinasoedd) i wahanol leoliadau yng Ngogledd America, mae hyn yn arwydd 
y gallai grŵp megis yr Eglwys Parhaus Duw (sy'n seiliedig ar hyn o bryd yn 
rhanbarth Pum Dinasoedd California) yn yr eglwys Gristnogol wir. 

Felly, mae'r diffyg yn "dinas parhaol" hefyd yn 'brawf' sy'n dileu'r hyn a elwir yn 
'apostolaidd yn gweld' yr eglwysi hynny sy'n hawlio dilyniant aml-ganrif yn 
Rhufain, Antioch, Jerusalem, Alexandria, Caergystennin, ac mewn mannau eraill.  

Efallai y dylai hefyd fod yn crybwyll bod y Beibl yn condemnio yn benodol y 
'ddinas fawr' sy'n eistedd ar saith-bryniau (Datguddiad 17: 9, 18). Rhufain a 



Caergystennin yn cael eu hystyried i fod yn ddinasoedd 'saith-hilled' lle gan nad 
yw'r rhanbarth Pum Cities of California yn. 

 

Saboth Cadw A oedd Addysgir ac A oedd i Parhau 

 

Er bod y rhan fwyaf sydd yn proffesu Cristnogaeth yn gweithredu fel Dydd Sul yw'r 
diwrnod o orffwys i Gristnogion, sy'n cael ei ddysgu unman yn y Beibl.Dydd Sul, 
ynddo'i hun, mynd i mewn i'r byd Cristnogol proffesu trwy cyfaddawdu gydag 
awdurdodau llywodraethol paganaidd ac paganaidd addoli haul-dduw. 

Yr Hen Destament yn dysgu fod y seithfed dydd Saboth yn arwydd rhwng Duw a'i 
bobl (Exodus 31: 13-18). 

Ond beth am y Testament Newydd? Y Testament Newydd yn dangos yn glir bod 
Iesu (Luc 04:16, 21; 6: 6; 13:10) yn ogystal ag yr Apostolion a'r ffyddlon (Actau 13: 
13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreaid 4: 9-11) a gedwir y seithfed dydd Saboth (a 
elwir dydd Sadwrn ar y calendrau Saesneg). 

Er bod rhai yn dweud bod y dydd hwn o addoli newidiwyd ac nid oedd bwriad i 
aros i Gristnogion, sylwi ar yr hyn y Testament Newydd ei hun mewn gwirionedd 
yn dysgu (gydag un Protestannaidd a dau cyfieithiadau Gatholig a ddangosir isod):  

10 ar gyfer unrhyw un sy'n mynd i mewn gorffwys Duw hefyd yn gorffwys 
oddi wrth ei waith ei hun, yn union fel y gwnaeth Duw oddi wrth 
ei 11Gadewch i ni, felly, yn gwneud pob ymdrech i fynd i mewn i'r 
orffwysfa honno,;. Yno, yna, mae Saboth-gorffwys ar gyfer pobl Dduw yn 
parhau i fod fel y bydd unrhyw un yn syrthio trwy ddilyn eu hesiampl o 
anufudd-dod (Hebreaid 4: 9-11, Fersiwn Rhyngwladol Newydd). 

Mae rhaid dal i fod, felly, yn seithfed dydd yn dawel eich cadw ar gyfer 
pobl Dduw, 10 ers hynny i fynd i mewn i'r man gorffwys yw i orffwys ar ôl 
eich gwaith, fel y gwnaeth Duw ar ôl ei. 11 Gadewch inni, felly, y wasg 
ymlaen i fynd i mewn y lle hwn o orffwys, neu efallai y bydd rhai ohonoch 
chi gopïo enghraifft hon o wrthod credu ac yn cael ei golli (Hebreaid 4: 9-
11, NJB). 

. Felly, mae yn cael ei adael yn sabbatisme i bobl Dduw 10 Canys yr hwn a 
aeth i mewn i'w orffwysfa, yr un fath hefyd yn hwn a gorffwys oddi wrth ei 



waith, fel y gwnaeth Duw oddi wrth ei 11 Gadewch i ni prysuro felly i fynd i 
mewn i'r orffwysfa.; na bo neb yn disgyn i mewn i'r un enghraifft o 
anghredinedd (Hebreaid 4: 9-11, The Gwreiddiol a True Rheims Testament 
Newydd o Anno Domini 1582). 

Hanes yn dangos bod Sabbath-gadw yn cael ei gadw drwy gydol hanes, er 
gwaethaf condemnations gan awdurdodau ymerodrol a chynghorau o 
ddynion. Sabbath-gadw lledaeniad o'r eglwys wreiddiol yn Jerwsalem i Asia Leiaf, 
Affrica, Ewrop ac Asia yn y canrifoedd cynnar OC Sabbath gadw ei ddogfennu o 
fod wedi digwydd drwy gydol y canrifoedd a daeth i'r Western hemisffer ddim 
hwyrach na'r 1600au. 

Eglwys a oedd yn parhau i gadw'r Saboth tan y 21 ain ganrif yn unig allai fod y wir 
eglwys i bobl Dduw yn ôl y Testament Newydd (Hebreaid 4: sioeau 4 hwn gweddill 
Saboth yn gysylltiedig â'r seithfed diwrnod). 

Un rheswm nad yw llawer o heddiw yn deall yr hyn y mae'r Beibl Sanctaidd yn 
dysgu am hyn yw bod rhai cyfieithwyr wedi mistranslated y sabbatismostymor 
Groeg (ςαββατισμóς) a geir yn Hebreaid 4 fwriadol: 9. Mae'r KJV Protestannaidd a 
NKJV mistranslate fel mae'r fersiwn newydd y Rheims Testament Newydd, a elwir 
hefyd yn y fersiwn Challoner (newid yn ystod y 18 fed ganrif). Mae'r tri mistranslate 
y gair fel 'gorffwys,' tra bod yn derm gwahanol Groeg (drawslythrenwyd 
fel katapausin), cyfieithu fel 'gorffwys' yn y Testament 
Newydd. Sabbatismos cyfeirio'n glir at 'Saboth-gorffwys' ac ysgolheigion gonest 
bydd pob cyfaddef bod . Oherwydd y chamgyfieithu, nid yw'r rhan fwyaf heddiw 
yn sylweddoli bod y seithfed dydd Saboth ei anogodd yn benodol ar gyfer 
Cristnogion yn y Testament Newydd. 

 

Mae'r Diwrnodau Sanctaidd a Chynllun Duw o Iachawdwriaeth 

 

Yn Genesis 1:14, mae Duw yn datgan bod Gwnaeth goleuadau penodol (fel yr haul 
a'r lleuad) i nodi oddi ar y dyddiau / gwyliau sanctaidd crefyddol (DuwWord 
Cyfieithu), ac eto ychydig sy'n hawlio Iesu eu cadw. 

Gwleddoedd Duw a gymanfeydd sanctaidd i gyd eu rhestru yn y Beibl yn yr 
23 ain bennod o lyfr y Leviticus. Maent yn y seithfed dydd Saboth, Pasg, y Dyddiau y 
Bara Croyw, Pentecost, Gŵyl Utgyrn, y Dydd y Cymod, Gŵyl y Pebyll, a Diwrnod 



Mawr Olaf. Er y byddai llawer modernwyr yn eu galw "Iddewig," y ffaith yw bod yr 
Iesu, ei ddisgyblion, ac mae eu dilynwyr ffyddlon cynnar eu cadw nhw.  Felly, 
maent yn cael eu cadw gan y rhai yn yr EglwysParhaus Duw. Mae'r Diwrnodau 
Sanctaidd Beiblaidd pwyntio tuag at y sioe gyntaf ac ail ddyfodiad Iesu a chymorth 
gynllun Duw iachawdwriaeth. 

Byddai llawer o modernwyr yn synnu i sylweddoli bod Cristnogion cynnar disgwyl 
bod bron pawb sy'n byw erioed yn cael ei arbed a bod yn rhan o deyrnas 
dragwyddol Duw. Cefnogwyr Groeg-Rufeinig hyd yn oed yn gynnar megis Irenaeus 
o Lyon, Origen o Alexandria, Gregory o Nyssa, ac Ambrose o Milan a addysgir o 
leiaf dogn o hynny athrawiaeth. 

Rhan o'r rheswm bod athrawiaeth hon oedd 'coll' oedd y byddai llai a llai o'r 
Greco-Rhufeiniaid cadw'r dyddiau sanctaidd Beiblaidd yn iawn, yn enwedig ar ôl 
iddynt newid Pasg yn yr 2 il ganrif. Mae bron yr holl ddyddiau sanctaidd yn cael eu 
condemnio gan Uniongred Esgob John Chrysostom, Ymerawdwr Theodosius (a 
oedd wedi datgan y gosb eithaf ar gyfer y rhai a fyddai'n meiddio yn parhau i 
gadw y dyddiad Beiblaidd y Pasg), yn ogystal fel y gwnaeth y Cyngor o Laodicea ar 
ddiwedd y 4ydd ganrif . Datganiadau, yn ogystal â erledigaethau, gan paganaidd 
Ymerawdwr Constantine yn gynharach yn y ganrif honno, megis "Gadewch i ni 
gael, yna unrhyw beth yn gyffredin gyda'r dorf Iddewig atgas," chwarae rhan 
hefyd. 

Rheswm arall dros golli gwybodaeth am y cynllun iachawdwriaeth oedd y 
gondemniad o Origenism yn y 5 ed a'r 6 ed ganrif. Tra bod Origen llawer o ddiffygion 
(hyd yn oed yn ei ddealltwriaethau iachawdwriaeth), efe a gynhwysir yn ei 
ddysgeidiaeth yn gyfle i iachawdwriaeth ar gyfer y rhai heb eu cadw neu 
incorrigibly annuwiol yn yr oes hon. Mae'r athrawiaeth Gatholig Rufeinig 
purgatory ymddangos i wedi cael eu mabwysiadu fel dewis arall nad yw'n 
Beiblaidd rywbryd ar ôl Origenism ei gondemnio (er nad oedd y Uniongred 
Dwyreiniol a Protestaniaid derbyn purgatory). 

Yn draddodiadol, mae'r Eglwys Rufain a'r eglwysi Protestannaidd wedi tueddu i 
ddysgu mai nawr yw'r unig ddydd iachawdwriaeth a bod yr holl heb eu cadw yn yr 
oes hon, bydd yn llosgi dragwyddol yn Hades / Gehenna (er gyda symudiadau 
eciwmenaidd a rhyng-ffydd ar hyn o bryd yn mynd ymlaen gall hyn newid). Mae'r 
Uniongred Ddwyreiniol wedi cael hir amheuon ynghylch hynny, ac wedi datgan y 
gallai Duw achub llawer o weddill y ddynoliaeth ar yr adeg y dyfarniad orsedd 
gwyn (cymharer Datguddiad 20: 11-13), ond nid ydynt yn sicr (Florovsky G. y 



pethau diwethaf a bod y digwyddiadau diwethaf. C. 1979. Genhadol Taflen # E95h 
Diogelu Sanctaidd Rwsia Eglwys Uniongred. Los Angeles). Rhan o'r rheswm am y 
diffyg Uniongred sicrwydd yw nad ydynt yn wir yn cadw'r dyddiau sanctaidd 
Beiblaidd ac nid ydynt yn deall gwir ystyr sydd ganddynt i Gristnogion. Cymorth 
llun Dyddiau Sanctaidd Duw gynlluniau Duw ar gyfer dynoliaeth.  

Rydym yn Eglwys Barhaus Dduw cadw'r un diwrnodau sanctaidd Beiblaidd fel yr 
Iesu, ei ddisgyblion, a'u dilynwyr ffyddlon megis y Gentile-ardal Eglwys arweinwyr 
Duw cadw Polycarp o Smyrna a Melito Sardis. 

Cadw'r dyddiau sanctaidd Beiblaidd atgoffa Cristnogion gwir gwir gynllun Duw 
iachawdwriaeth a gras. Yr Eglwys Parhaus Duw yn deall sut mae pob un o'r 
dyddiau sanctaidd cyd-fynd â chynllun Duw iachawdwriaeth (gweler hefyd ein 
llyfryn rhad ac am ddim Dylech arsylwi Dyddiau Sanctaidd Duw neu Wyliau 
Demonic?) 

Mae'r Beibl yn dysgu yn glir mai Iesu Grist oedd y cig oen y Pasg a aberthwyd 
drosom ni a'n bod yn cadw y Wledd gyda bara croyw (1 Corinthiaid 5: 7-8).Y 
Dyddiau cymorth llun Bara Croyw ein bod i ymdrechu i roi pechod a rhagrith allan 
o'n bywydau (cf. Mathew 16: 6-12; 23:28). 

Mae hyd yn oed yr eglwysi Groeg-Rufeinig yn cydnabod bod Pentecost cyfeiriwyd, 
hefyd fel ŵyl yr wythnosau (Lefiticus 23: 15-16) a'r diwrnod o flaenffrwyth (Rhif 
28:26) yn yr Hen Destament, roedd arwyddocâd Cristnogol. Mae'r syniad o 
Gristnogion flaenffrwyth cael ei gadarnhau yn y Testament Newydd (James 
1:18). Yn Israel hynafol, roedd cynhaeaf llai yn y Gwanwyn a'r cynhaeaf mwy o 
faint yn y Fall. Y Gwanwyn Sanctaidd Dydd Pentecost, pan deall yn iawn, yn helpu 
darlun fod Duw yn unig yn galw rhai yn awr ar gyfer iachawdwriaeth (Ioan 06:44; 
1 Corinthiaid 1:26; Rhufeiniaid 11:15) gyda cynhaeaf mwy o faint yn dod yn nes 
ymlaen (Ioan 7: 37- 38). 

Yn gyffredinol, nid yw'r eglwysi Groeg-Rufeinig yn cadw y dyddiau sanctaidd 
Beiblaidd sy'n digwydd yn y Fall. Os ydynt yn gwneud hynny, efallai y byddant yn 
sylweddoli yn well bod y Gwledd o luniau Trumpets dod ymyriadau gosbi Duw ar y 
ddaear a dychwelyd Iesu Grist trwy saith utgorn o penodau Datguddiad 8 a 9 a 11: 
15-19. Tra bod eglwysi Groeg-Rufeinig yn gyffredinol yn cytuno bod cael y 
trwmpedau yn Datguddiad yn ymwneud â materion hynny (mae rhai yn gweld 
hyn fel utgyrn alegorïaidd), maent yn gweld unrhyw reswm i arsylwi ar y Wledd 
Beiblaidd o Trumpets. 



Y diwrnod sanctaidd Fall nesaf yw'r Dydd y Cymod.  Yn yr Hen Destament, y dydd 
hwn yn cynnwys seremoni os yw'r afr Azazel ei anfon at yr anialwch (Lefiticus 16: 
1-10), tra gwelodd Cristnogion anfon hon o'r Azazel gafr ffwrdd lluniau yr amser 
yn ystod y mileniwm pan fyddai Satan yn cael ei rhwymo ar gyfer mil o 
flynyddoedd yn y pwll diwaelod (Datguddiad 20: 1-4). Mae hyn yn golygu na fydd 
yn gallu temtio ac yn twyllo yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Mae Gŵyl y Pebyll lluniau y cyfoeth ysbrydol a materol a fydd yn digwydd yn 
ystod teyrnasiad milflwyddol Iesu Grist pryd y bydd pobl yn cadw deddfau Duw, 
heb ddichellion Satan (Datguddiad 20: 1-6). Mae hyn yn cyferbynnu â'r hyn sy'n 
digwydd yn awr mewn byd twyllo gan Satan (Datguddiad 12: 9).Dwyll Satanic yn 
rhan o pam y rhan fwyaf sydd yn proffesu Cristnogaeth wedi cael eu camarwain 
gan weinidogion ffug (2 Corinthiaid 11: 14-15). 

Yr olaf o'r dyddiau sanctaidd Beiblaidd (Lefiticus 23: 36b) Yn aml, cyfeirir ato yn 
Eglwys cylchoedd Duw fel Diwrnod Mawr Olaf. Sylwi ar yr hyn Dysgodd Iesu arno: 

Ar y diwrnod olaf, y dydd mawr yr ŵyl, safodd Iesu a lefasant, gan 
ddywedyd, "Os oes unrhyw un syched, deued ataf fi ac yfed. 38 Yr hwn sydd 
yn credu ynof fi, fel y mae'r Ysgrythur wedi dweud, allan o'i galon Bydd llifo 
afonydd o ddwfr bywiol. " (Ioan 7: 37-38) 

Y mae gyda y gwaith o gyflawni Diwrnod Mawr Olaf y bydd pob nad ydynt wedi 
cael cyfle i iachawdwriaeth wirioneddol yn cael y cyfle hwnnw, a bydd bron i gyd 
yn derbyn y cynnig hwnnw. 

Mae bron bydd yr holl bobl oedd yn byw erioed gael eu hachub!  

Y gwir yw bod Beiblaidd, oherwydd o gariad Duw, daeth Iesu i MARW I BAWB: 

Am felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd ei unig anedig Fab, fod pwy 
bynnag yn credu mewn na ddylai Fo ddistryw ond cael bywyd 
tragwyddol.17 Canys nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i gondemnio'r byd, 
ond bod y byd trwyddo Ef allai yn cael eu cadw. (Ioan 3: 16-17) 

Felly wnaeth y Duw cariadus anfon ei Fab i farw am berthynas ychydig neu y byd?  

Protestaniaid, sydd yn aml yn dyfynnu Ioan 3:16, yn tueddu i ddysgu 
y gallai'r byd gael ei achub, ond y bydd y mwyafrif helaeth a oedd yn byw erioed 
yn dioddef mewn artaith am byth. A yw bod y math o gynllun iachawdwriaeth bod 



Duw sydd bob-yn gwybod ac yw cariad yn dod i fyny gyda? Mae'r Beibl yn 
cefnogi'r syniad y gall pawb ei arbed yn awr? Os nad, yw bod yn deg? 

Gan fod Duw yn yr holl gwybod a phob pwerus ac yn gariad (1 Ioan 4: 8,16), 
byddai Duw wedi rhagordeinio mwyaf sydd erioed wedi byw i torment 
tragwyddol? 

No. 

Yn sicr mae Duw yn ddigon doeth i gael cynllun sydd mewn gwirionedd yn 
gweithio. 

Rhufeiniaid 9: 14-15 yn datgan: 

"Yr hyn hynny a ddywedwn ni? A oes anghyfiawnder gyda Duw? Yn sicr 
ni! 15 Er Dywed wrth Moses," Byddaf yn trugarha bwy bynnag y trugarhaf, a 
byddaf yn tosturio wrth bwy bynnag fydd gen i thosturi. " 

Fe wyddom fod Duw wedi dewis rhan o Israel yn yr Hen Destament am 
iachawdwriaeth yn yr oes hon, ac ychydig, os o gwbl, eraill. Os bydd hynny'n 
pawb, sut mae hynny'n cariad? 

Mae'r Beibl yn dysgu bod llawer wedi cael eu dallu yn fwriadol yn yr oes hon (Ioan 
12: 37-40). Y rhai a oedd yn dallu yn yr oes hon yn dal yn cael cyfle (cymharer Ioan 
9:41; Eseia 42: 16-18). Sylwch hefyd: 

Byddaf eto wneuthur yn rhyfedd Ymysg y bobl hyn ... 24 rhain hefyd oedd 
gyfeiliorni yn ysbryd yn dod i ddeall, A'r rhai a gwynodd yn dysgu 
athrawiaeth. (Eseia 29: 14,24) 

Nid oes ffafriaeth gyda Duw (Rhufeiniaid 2:11). Bydd cyfle i bawb fel "y holl 
derfynau y ddaear a gweld iachawdwriaeth ein Duw" (Eseia 52:10). 

Dim ond un enw dan y nef drwy lle mae pobl yn cael eu cadw (Actau 4:12) a dyna 
Iesu Grist (Act 04:10). Gan fod y rhan fwyaf o ddynoliaeth erioed wedi clywed y 
gwir am Iesu, a "bydd pob cnawd yn gweld iachawdwriaeth Duw" (Luc 3: 6), bydd 
cyfle i bawb i gyrraedd iachawdwriaeth (Eseia 52:10, 56: 1) -either yn yr oes hon, 
neu oedran i ddod (cf. Mathew 12: 31-32; Luc 13: 29- 30). Daw'r oedran yn y 
dyfodol ar ôl yr ail atgyfodiad (fel y Cristnogion yn wir ar y pryd yn cael eu codi yn 
yr atgyfodiad cyntaf fesul Datguddiad 20: 5-6) ac yn cynnwys yr amser y dyfarniad 
orsedd wen (Datguddiad 20: 11-12). Eseia (Eseia 65:20), yn ogystal â'r Rhufeinig a 



Uniongred Gatholig Sant Irenaeus, dysgu y byddai hyn yn oedran penodol i ddod 
fod tua chant o flynyddoedd maith. 

Y Testament Newydd yn dangos bod yr Apostol Paul a welwyd ddiwrnod 
sanctaidd Beiblaidd (ee Actau 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Corinthiaid 5: 7-8). Paul 
condemnio gan ymgorffori arferion paganaidd gyda defodau Beiblaidd (1 
Corinthiaid 10: 20-23). Paul ei hun yn datgan yn agos at ddiwedd ei oes ei fod yn 
cadw pob arferion sydd eu hangen Iddewon i gadw (Actau 28: 17-19). Byddai 
hynny wedi gorfod cynnwys yr holl ddyddiau sanctaidd a restrir yn Lefiticus 23.  

Fel rheol, nid yw eglwysi Groeg-Rufeinig yn dilyn gerydd yr Apostol Paul i efelychu 
ef wrth iddo dynwared Crist (1 Corinthiaid 11: 1), ac nid ydynt yn cadw'r holl 
ddyddiau sanctaidd Beiblaidd. 

Yn hytrach, mae'r eglwysi Groeg-Rufeinig tueddu i gadw dyddiau neilltuo i 
wahanol duwiau a duwiesau paganaidd (Sadwrn, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, 
Strenua, Ianws, ac ati) "ail-fedyddio'n" gyda addurniadau allanol yn honni i fod yn 
Gristion. Y ffeithiau o hanes yn profi bod gwir Gristnogion cynnar nid oedd yn 
cadw y Nadolig, Dydd Sul, Sant Ffolant, y Pasg, mae'r esgyniad Mari, ac ati  

A fyddai'r gwir cyfaddawd eglwys Gristnogol gyda paganiaeth? Os na, pam ddim 
yn y rhan fwyaf yn credu bod y grwpiau cyfaddawdu cynrychioli gwir 
Cristnogaeth? A fyddai hyn a elwir yn grwpiau Cristnogol yn dilyn arferion yr hyn a 
wnaeth Iesu a'r Apostolion? 

Yn sicr, nid y rhai Groeg-Rufeinig-Protestannaidd. Nac grwpiau eraill megis Eglwys 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwethaf (sydd wedi ychwanegu llyfrau ychwanegol at 
y Beibl), Bedyddwyr (sy'n honni eu bod yn rhagflaenu y Diwygiad Protestannaidd, 
ac eto yn rhannu llawer o athrawiaethau heretical gyda'r Protestaniaid), yr 
Iddewon Meseianaidd (sy'n addysgu traddodiadau o ddynion tebyg i'r rhai Iesu 
condemnio yn Marc 7: 6-13), a'r Tystion Jehovah (sy'n gwadu y duw Iesu Grist). 

Mae'n dim ond y grwpiau Eglwys Sabbatarian Dduw sy'n cadw'r Dyddiau 
Sanctaidd sy'n gallu dechrau hawlio yn iawn i ymgodymu am y ffydd gwreiddiol ac 
o bosibl yn cael eu hystyried yn "Cristnogion Philadelphian" ar hyn o bryd. 

 

Gwrthsefyll ac condemnio Symudiadau Ecwmenaidd a Rhyng-ffydd 

 



Mae llawer o arweinwyr crefyddol a gwleidyddol yn yr 21 ain ganrif yn hyrwyddo 
symudiadau eciwmenaidd a rhyng-ffydd. Mae'r mudiad eciwmenaidd yn ceisio 
ystyried bod yr holl p rofessed ffydd Gristnogol yn gydradd yng ngolwg Duw, ac 
eto mae'r Beibl yn rhybuddio gweinidogion am ffug (2 Corinthiaid 11: 14-15) ac yn 
ffug "Dirgel Babylonian" ffydd sy'n cynnwys arweinwyr gwleidyddol y byd 
(Datguddiad 17 : 1-9). Nid oedd Iesu yn dod i ddod â undod rhyngwladol yn yr oes 
hon, ond is-adran (Luc 00:51). Cristnogion i ffoi rhag y Babilon proffwydo 
(Zechariah 2; 6-7; Datguddiad 18: 4) a chael eu unspotted gan y byd (Iago 1:27). 

Mae mwy a mwy o arweinwyr hefyd yn hyrwyddo eciwmeniaeth, gan gynnwys yn 
y undod rhyng-ffydd, sydd yn eu hanfod yn ceisio awgrymu bod pob crefydd yn 
gydradd yng ngolwg Duw. Mae hwn yn anwiredd amlwg gan mai dim ond trwy 
enw Iesu y gall unrhyw cael eu hachub (Act 4: 10-12). Peryglu athrawiaethau, ac 
ati ar gyfer y diben o undod yn dwyllodrus ac yn anghywir: Melltigedig yw'r hwn 
sy'n gwneud y gwaith yr Arglwydd dwyllodrus(Jeremeia 48:10). 

Nid yw rhai sy'n hyrwyddo rhyng undod eciwmenaidd / crefyddol yn ymddangos i 
sylweddoli bod yr Hen Destament a'r Testament Newydd yn dysgu NAD undod wir 
am y ffydd yn digwydd tan ar ôl yr Iesu yn dychwelyd:  

nes ein bod i gyd yn dod at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth 
o Fab Duw, i ddyn perffaith, at fesur oedran o gyflawnder Crist.(Effesiaid 
4:13) 

"Sing a llawenhau, merch Seion! Canys wele, yr wyf yn dod a byddaf yn 
trigo yn dy ganol," medd yr Arglwydd. Bydd 11 "Mae llawer o genhedloedd 
yn ymuno at yr Arglwydd yn y dydd hwnnw, a hwy a fyddant yn dod yn fy 
mhobl. a byddaf yn byw yn eich plith Yna byddwch yn gwybod bod yr 
Arglwydd y lluoedd wedi anfon Me i chi 12 a bydd yr Arglwydd yn cymryd 
meddiant Jwda fel ei etifeddiaeth yn y Tir Sanctaidd, ac unwaith eto bydd 
yn dewis Jerwsalem (Zechariah 2...: 10-12) 

Hysbysiad mae un ffydd yn wir: 

Mae un corff ac un Ysbryd, yn union fel mai un yw'r gobaith eich 
galwedigaeth; 5 un Arglwydd, un ffydd, un bedydd, 6 un Duw a Thad i bawb, 
yr hwn sydd yn anad dim, a thrwy bawb, ac ym chi i gyd. (Effesiaid 4: 4-6) 

Dyna ONE ffydd yw gwir Eglwys Dduw ffydd Gristnogol, nid yw rhai cyfaddawdu, 
rhyng-grefyddol, eciwmenaidd, mishmash Babilonaidd (Datguddiad 17) y bydd 
Iesu yn dinistrio (cymharer Datguddiad 19). 



Cyn belled ag y gwir undod Cristnogol, mae'r Beibl yn dangos y bydd adrannau yn 
Eglwys Duw (cf. Datguddiad 2 a 3) nes dychwelyd Iesu.  

Er ein bod yn Eglwys Barhaus Dduw yn credu y dylid cael cysylltiadau cordial 
ymhlith pob gymaint â phosibl (cymharer Rhufeiniaid 12:18), nid yw hynny'n 
golygu ein bod yn ystyried pob crefydd yn gyfwerth â gwir Eglwys Dduw, gwir 
ffydd Gristnogol. Rydym hefyd yn dilyn esiampl Iesu a bydd yn Gyfrannog 
ymwrthod rhai sy'n dibynnu mwy ar draddodiad na'r Beibl (Marc 7: 9-13). 

 

Arwyddion, Proflenni, a Cliwiau 

 

I grynhoi, dyma rhestr o arwyddion, proflenni, a chliwiau sy'n helpu i adnabod yr 
eglwys Gristnogol gwir gan ei fod yn: 

1. Rhoi gair Duw uwchlaw traddodiadau o ddynion ac felly nid yw wedi 
athrawiaethau bod yn gwrthwynebu i'r Beibl (cf. Mathew 15: 3 9) 
Ychwanegwyd. 

2. Yn defnyddio yr enw Beiblaidd "Eglwys Dduw" (ee Actau 20:28; 1 
Timotheus 3: 5). 

3. dadlau daer am y ffydd gwreiddiol (Jude 3), hyd yn oed o dan 
bygythiadau o erledigaeth (ee Actau 5: 27-32). 

4. Traces ei athrawiaethau Beiblaidd drwy gydol hanes (cf. 1 Ioan 2: 6). 

5. Cadw Pasg ar 14 eg o Nisan (Lefiticus 23: 5; Mathew 26:18). 

6. Wedi hysbys pa lyfrau yn rhan o'r Beibl ers adeg yr Apostol John (cf. 2 
Timotheus 3: 16-17; Datguddiad 1: 9-19; 22: 18-19; Eseia 8:16). 

7. Mae'n dysgu y gwir am y Duwdod (Rhufeiniaid 1:20; Colosiaid 2: 2,9).  

8. Mae'n dysgu ac yn cadw y deddfau cariadus Duw (1 Ioan 2: 4).  

9. Yn gwrthwynebu cyfranogiad mewn rhyfela cnawdol yn y byd hwn (Ioan 
18:36; Luc 3:14). 

10. Wedi bod y herlid, ond byth yr erlidiwr ffisegol (Ioan 15: 20-21; cf. 
18:36). 



Nid 11. Wedi mabwysiadu'r addurniadau allanol paganiaeth yn nhermau 
gwisg neu adeiladau (cf. Deuteronomium 12: 29-30) eglwysig. 

12. pregethu efengyl llawn y deyrnas (Mathew 24:14; 28: 19-20). 

13. A yw "ychydig haid" (Luc 00:32; Rhufeiniaid 11: 5; cf. Datguddiad 14: 1-
9). 

14. Traces ei leoliad ffisegol drwy dinasoedd lluosog plwm (Hebreaid 13:14) 
ac y saith eglwys Penodau Datguddiad 2 a 3. 

15. A yw arwydd y Sabath Beiblaidd (Exodus 31:13; Hebreaid 4: 9). 

16. Yn deall gynllun Duw iachawdwriaeth trwy Iesu Grist yn y llun drwy 
Diwrnodau Sanctaidd (1 Corinthiaid 5: 7-8; James 1:18) 

17. Mae'n dysgu yn erbyn yr arsylwi o wyliau paganaidd (1 Corinthiaid 10: 
20-22). 

18. Ni fydd yn alinio â Babilon eciwmenaidd pen-amser (Datguddiad 13: 4-
10; 18: 4) 

Dim ond Eglwys Sabbatarian o grŵp Duw yn bodloni'r holl feini prawf hyn.  Nid 
yw'r eglwysi Greco- Rhufeinig ddim wir yn deall Duw neu gynllun Duw ac nid 
ydynt yn cynrychioli yr eglwys Gristnogol wir. 

 

3. Beth Ddigwyddodd Yn ystod destament Newydd amseroedd? 

 

Ar wahân i hyn paragraff agoriadol mewn llythrennau italig ac mae'r paragraff 
cau mewn llythrennau italig, y bennod hon ei ysgrifennu gan y diweddar gyn 
Eglwys Dduw awdur Dr Herman Hoeh ac fe'i cyhoeddwyd ym 1985. Dr. Hoeh rhoi 
ei gymryd ar yr hyn a ddigwyddodd i'r eglwys Gristnogol gwir yn y Testament 
Newydd amseroedd a thwf yr eglwysi anffyddlon yn aml yn nodi y KJV. 

Dywedodd Crist, "Byddaf yn adeiladu My eglwys" (Mathew 16:18). Gwnaeth ei 
adeiladu - un yr Eglwys, a gomisiynwyd i bregethu ac i gyhoeddi ei Efengyl - yr 
union neges Daeth oddi wrth Dduw - i'r holl fyd. 



Ond beth ydym yn dod o hyd i heddiw? Mae cannoedd o eglwysi gwahanol ac yn 
anghytuno, pob sefydlwyd gan ddynion, pob un yn proffesu i ddysgu y gwir, ac eto 
gwrth ac yn anghytuno gyda'r holl bobl eraill. 

 

Yr Eglwys yng proffwydoliaeth 

 

Er bod y rhan fwyaf o bobl heddiw yn debyg fod yr Eglwys yn wir yn gyflym i dyfu 
mawr, i fod yn sefydliad pwerus, exerting ddylanwad grymus ar y byd, gan wneud 
hwn byd gwell, gan ddod yn y dylanwad sefydlogi gwareiddiad y byd, mewn 
gwirionedd sefydlodd Crist Ei Eglwys am ddim fath ddiben. Yn ei weddi terfynol ar 
gyfer ei un Eglwys, gweddïo Iesu: 

. "Yr wyf yn gweddïo drostynt Nid wyf yn gweddïo ar gyfer y byd ... Tad Sanctaidd, 
cadw trwy Eich enw rhai y ydych wedi rhoi Me, er mwyn iddynt fod yn un fel y 
Rydym yn ... Rwyf wedi rhoi eich gair iddynt; a'r byd wedi casáu nhw am nad 
ydynt o'r byd, yn union fel nad wyf o'r byd. nid wyf yn gweddïo y Dylech fynd â 
nhw allan o'r byd, ond bod Dylech eu cadw rhag yr un drwg. nid ydynt yn o y byd, 
yn union fel nad wyf yn y byd "(Ioan 17: 9-16). 

Mae'r rhai Ei Eglwys yn cael eu disgrifio fel rhai dieithriaid a tramorwyr yn y byd 
hwn - yn llysgenhadon dros Grist - sy'n estron i'r byd hwn - ond byth yn y byd. 

Roedd hyn yn wir Eglwys Dduw i gael ei herlid - gwasgaredig. "Os erlidiasant fi, 
byddant hefyd yn erlid," meddai Iesu wrth ei ddisgyblion (Ioan 15:20)."Mae pob 
sy'n dymuno byw yn dduwiol yng Nghrist Iesu, yn dioddef erledigaeth" (II 
Timotheus 3:12). 

Ar y noson ei gipio Iesu gael ei groeshoelio, Meddai, "Y mae'n ysgrifenedig: 'Bydda 
i'n taro'r bugail, a bydd y defaid yn cael eu gwasgaru'" (Marc 14:27). Ar ôl Ef, y 
Bugail, a groeshoeliwyd, y "defaid" - Ei Eglwys - yn dod yn gwasgaredig. 

Blaen fod un noson, roedd Iesu wedi dweud wrth ei ddisgyblion, "Byddwch yn 
cael eich gwasgaru" (Ioan 16:32). 

Dechreuodd y erledigaeth a gwasgaru yn gynnar. Deddfau Hysbysiad 8: 1: ". Ar y 
pryd gododd erlid mawr ar yr eglwys oedd yn Jerwsalem: a hwy a phawb a 
wasgarwyd ar hyd gwledydd Jwdea a Samaria, ond yr apostolion" 



Nid oes yn unman broffwydoliaeth y dylai'r un Eglwys wir fod yn fawr yn a 
phwerus, exerting dylanwad yn y byd hwn. Yn hytrach, yr Iesu a elwir yn "haid 
bach" (Luc 00:32). Dirmygu, eu herlid, eu gwasgaru gan y byd - ar wahân i'r byd ... 

Nid ydych wedi darllen llawer o hanes Eglwys honno. Byth yn hyd yn oed y 
haneswyr wedi gwybod ble i edrych am i'r Eglwys wir - am nad ydynt yn gwybod 
beth yr Eglwys gwir yw. 

 

Mwyafrif Broad dwyllo 

 

Ar y llaw arall, yn y byd, yr holl proffwydoliaethau Tibetaidd apostasy, twyll a 
rhannu. 

Foretold Iesu y digwyddiad cyntaf un i ddod ar y byd - twyll wych - climaxing, yn 
ein dydd yn awr yn unig yn ei flaen, yn cystudd mawr. 

"Gwyliwch," meddai ef, "fod neb eich twyllo chwi Canys llawer yn dod yn fy enw i, 
gan ddywedyd, Myfi yw Crist; a dwyllant lawer." (Mathew 24: 4-5, Fersiwn 
awdurdodedig). 

Sylwch yn ofalus: Nid oedd yr ychydig a oedd yn cael eu twyllo, ond mae'r nifer.  Yr 
oedd yr ychydig a oedd i ddod yn wir Gristnogion! 

Iesu y llun un cyflwr hwn pan Dywedodd: "Eang yw'r porth ac eang yw'r ffordd 
sy'n arwain i ddistryw, ac mae llawer sy'n mynd i mewn gan ei fod cul yw'r porth 
ac anodd yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd, ac. mae yna ychydig sy'n ei chael yn 
"(Mathew 7: 13-14). 

Nid dyna beth mae'r byd yn credu, yw e? Mae'n debyg nad yw bod yr hyn yr ydych 
wedi ei glywed ac yn dod i gymryd yn ganiataol. Ond mae'n beth ddywedodd 
Crist. Sut twyllo y byd hwn wedi dod! 

Yn y llun Satan yn y Beibl fel y duw y byd hwn. Mae'n ymddangos, nid fel diafol, 
ond fel duw - fel angel o olau. Ac yn Datguddiad 12: 9, eich bod yn darllen o 
"Satan, sy'n twyllo y byd i gyd." 

Ie, byddai'r llawer yn dod yn enw Iesu, yn datgan mai Iesu yw'r Meseia - ie, yn 
pregethu Crist i'r byd. Ac eto, heb sylweddoli hynny, twyllo'r byd. 



 

Apostolion yn gwybod beth fyddai'n digwydd 

 

Yr apostolion, gyfarwyddyd uniongyrchol trwy Iesu Grist ei Hun, rhybuddiodd yr 
Eglwys am y gwyriad oddi wrth y ffydd a fyddai'n dechrau digwydd ar ddiwedd eu 
gweinidogaeth. 

Prin 20 mlynedd ar ôl y croeshoeliad Iesu, yr Apostol Paul, yn un o'i lythyrau 
ysbrydoledig cyntaf, rhybuddio Cristnogion i beidio â chael twyllo gan bregethu 
ffug neu drwy lythyrau ffug sy'n honni ei bod o'r apostolion: "Gadewch neb yn 
eich twyllo mewn un modd canys y Diwrnod [adeg ymyrraeth Duw mewn 
materion dynol, pryd y bydd Iesu Grist yn dychwelyd i reol y cenhedloedd] Ni fydd 
yn dod oni bai bod y disgyn i ffwrdd yn dod yn gyntaf "(II Thesaloniaid 2: 3).  

Yn Actau 20: 29-30, yr athro y cenedl-ddynion yn egluro sut y byddai'r apostasy 
ddechrau. Efe a gasglodd henuriaid (gweinidogion) yr Eglwys yn Effesus i gyflwyno 
neges terfynol ynghylch eu cyfrifoldeb dros y gynulleidfaoedd lleol iddynt.  "I," 
meddai Paul, "Yr wyf yn gwybod hyn, y bydd bleiddiaid milain ar ôl fy ymadawiad 
yn dod i mewn i'ch plith, nid gynnil y ddiadell. Hefyd o blith eich hunain, bydd 
dynion yn codi i fyny, pethau gwrthnysig sy'n siarad Cymraeg." Pam? "I dynnu 
ymaith y disgyblion am eu hunain." Er mwyn ennill dilynwyr personol ar gyfer eu 
hunain. I ddechrau enwadau newydd! 

A ydych yn dal arwyddocâd llawn y ddau penillion? Mae'r henoed neu 
weinidogion a ymgynullasant yn enwedig oherwydd, yn syth ar ôl y byddai Paul yn 
gadael Effesus, byddai dod o fewn y cynulleidfaoedd eglwys leol weinidogion ffug, 
bleiddiaid mewn dillad defaid, i wneud yn ysglyfaeth o Gristnogion.  A hyd yn oed 
o henuriaid y rhai sydd eisoes yn y cynulleidfaoedd eglwysig byddai rhai gwyrdroi 
athrawiaeth Iesu i sicrhau canlynol ar gyfer eu hunain.  

Wrth gyfarwyddo'r efengylwr Timothy, gyfarwyddo Paul ef i "argyhoeddi, 
cerydda, calonoga, gyda phob hirymaros ac addysgu Am y tro, bydd yn dod pan na 
fyddant yn goddef athrawiaeth iach, ond yn ôl eu chwantau eu hunain." - Sydd am 
wneud yr hyn y maent os gwelwch yn dda - "... byddant yn bentyrru i athrawon eu 
hunain" - annog gweinidogion a fydd yn pregethu yr hyn y maent am ei glywed - 
"a byddant yn troi eu clustiau i ffwrdd oddi wrth y gwirionedd, ac yn cael eu troi 
o'r neilltu i chwedlau" (II Timothy 4: 2 -4). Roedd hyn yn nyddiau yr apostolion a'r 
efengylwyr. Llawer sy'n fellowshipped yn y cynulleidfaoedd lleol yr Eglwys fore, ar 



ôl tua dwy genhedlaeth, nid oedd yn goddef athrawiaeth iachus am nad oeddent 
wedi edifarhau mewn gwirionedd, ac felly nid oedd erioed wedi derbyn yr Ysbryd 
Glân. Maent followedteachers sydd, er lles arian, yn falch eu dymuniadau trwy 
bregethu chwedlau - y chwedlau ddenu o gyfriniaeth ac addoli haul a oedd yn 
llyncu yr Ymerodraeth Rufeinig. 

Pan ysgrifennodd Paul ei ail lythyr at y Thesaloniaid a aned-Cenhedlig, efe 
cyfarwyddyd iddynt am y "dirgelwch anwiredd" bod "Onid eisoes yn gweithio" (II 
Thesaloniaid 2: 7, AV). Rhybudd: Dysgeidiaeth anghyfraith yn y gwaith mewn 
diwrnod Paul. Mae'r byd Rhufeinig yn llawn o grefyddau dirgelwch sy'n deillio o'r 
hen ddirgelion addoli haul. 

Mae llawer ohonynt yn gweld bod trwy gynnwys enw Iesu o'u canlynol cynyddu.  

Roedd gan Jude i gynnwys yn ei lythyr y admonition y dylai pob Cristion "frwydr o 
blaid y ffydd a oedd unwaith i bawb gyflwyno i'r saint. Ar gyfer rhai dynion wedi 
sleifio mewn heb i neb sylwi, a oedd maith yn ôl yn cael eu marcio ar gyfer 
farnedigaeth hon, dynion annuwiol, sy'n troi gras ein Duw ni i anlladrwydd a 
gwadu yr unig Arglwydd Dduw, a'n Harglwydd Iesu Grist .... mae'r rhain yn bobl 
synhwyrus, sy'n achosi rhaniadau, heb yr Ysbryd "(Jude 3-4, 19). Maent haddysgu 
benyd, nid edifeirwch. 

Jude yn dweud pregethwyr hyn gwahanu eu dilynwyr o gorff credinwyr.  

Erbyn yr amser ysgrifennodd Ioan ei epistolau, roedd ganddo nodyn trist hyn i 
gynnwys am y rhai sy'n yn sleifio cyntaf yn sylwi: "Maent yn mynd allan oddi 
wrthym ni, ond nid oeddent yn ohonom ni: canys pe baent wedi bod ni, byddent 
wedi parhau gyda ni; ond hwy a aethant allan y gallent gael eu gwneud amlwg, 
nad oedd yr un ohonynt yn un ohonom "(i Ioan 2:19). 

Er bod y twyllwyr niferus hyn, a elwir yn Gnostics, gadawodd y gwir Eglwys, gan 
dynnu ymaith disgyblion ar eu hôl, nid yw eu canlynol yn para am fwy nag ychydig 
o ganrifoedd. 

Roedd, fodd bynnag, apostasy hyd yn oed yn fwy peryglus sy'n ymdreiddio y gwir 
Eglwys. 

 

Gwir Gristnogion gorfodi allan 

 



Rhybuddiodd Peter yr eglwysi y byddai llawer yn cael eu camarwain. Roedd 
athrawon ffug ymhlith Cristnogion a fyddai'n dod mewn heresïau, "a llawer yn 
dilyn eu ffyrdd dinistriol, oherwydd pwy y bydd y ffordd y gwirionedd yn cael ei 
ddifenwi" (II Pedr 2: 2). 

Mae llythyrau Paul yn dirdro i roi ystyr arall na fwriadwyd (II Pedr 3: 15-16). Ond 
yn hytrach na gadael y cynulleidfaoedd lleol a ffurfio eu sectau eu hunain, fel y 
mae eraill wedi ei wneud ar y dechrau, pregethwyr ffug hyn yn parhau o fewn y 
cynulleidfaoedd ac yn fuan dechreuodd i ddiarddel y gwir Gristnogion.  

Yn y llythyr y apostol Ioan i Gaius, rydym yn darllen:. "Ysgrifennais at yr eglwys, 
ond nid yw Diotrephes, sydd wrth ei fodd i gael y preeminence yn eu plith, yn 
derbyn ein Felly, os wyf yn dod, yr wyf yn galw i gof ei weithredoedd y mae ef yn 
ei wneud, gan wag siarad i'n herbyn â geiriau maleisus. ac nid fodlon â hynny, nid 
oedd ef ei hun yn derbyn y brodyr, ac yn gwahardd y rhai sydd am, eu rhoi allan yr 
eglwys "(III Ioan 9-10). 

Y gwir Gristnogion, sy'n ei ben ei hun yn cynnwys y gwir yr Eglwys, yn cael eu rhoi 
allan o'r cynulleidfaoedd gweladwy, a drefnwyd! 

Y rhain oedd y rhai gwasgaredig ohonynt Dywedodd John, "Felly, nid yw'r byd yn 
gwybod i ni" (I Ioan 3: 1). 

Yr enw Cristion yn cael ei dwyn ymaith gan arweinwyr sy'n sleifio i mewn i 
gymdeithas yr Eglwys Dduw, dal y cynulleidfaoedd lleol ac, yn enw Crist, twyllo y 
llu i ddilyn 'eu dysgeidiaeth ffug fel pe bai'n Crist Efengyl. (Hoeh H. Pam Enwadau 
Felly llawer. Cylchgrawn Newyddion Da, Mai 1985) 

Am fwy ar y gwahanu rhwng gwir Gristnogion ac eraill nad ydynt yn wirioneddol 
ffyddlon, gweler ein llyfryn rhad ac am ddim "Hanes Parhaus yr Eglwys Dduw." 

 

4. Pa Eglwys Duw yw'r Mwyaf Ffyddlon? 

 

Ers Eglwys Dduw yn yr eglwys Gristnogol yn wir, i gyd yn grwpiau o'r fath yr un 
fath? Mae ugeiniau o grwpiau honni i fod Eglwys Dduw (gan gynnwys, hyd yn oed, 
Eglwys Rufain) ac mae llawer ohonynt yn honni eu gorau gynrychioli weddill 
Philadelphian yr Eglwys Dduw. 



Sut ddylech chi fynd ati i benderfynu pa un? A oes proflenni, cliwiau, ac arwyddion 
i helpu chi? 

Yn sicr mae yna. 

A thra Duw yn galw pobl (Ioan 06:44), Mae hefyd yn rhoi'r gallu i wneud 
dewisiadau iddynt. A dewis Eglwys dde Duw yn bwysig iawn. Mae hyn yn 
rhywbeth yr wyf wedi dysgu o brofiad. 

 

rhai Cefndir 

 

Yn fy arddegau hwyr, sylweddolais fod yr enw cywir o'r Eglwys gwir yn "Eglwys 
Dduw" yn ogystal â rhai o'r arall proflenni, cliwiau, ac arwyddion yn y llyfryn 
hwn. O fewn ychydig wythnosau o symud allan o dy fy rhieni, yr wyf yn digwydd i 
weld taflen sy'n rhestru lleoliad gwasanaeth "Eglwys Dduw" a gynhaliwyd ar 
ddydd Sadwrn. 

Felly, mae hynny'n Saboth Mynychais yr hyn yr wyf yn credu y byddai yn Eglwys 
gwir o wasanaeth Duw. Yn lle hynny, ar ôl tua bosib y 100 fed amser dywedodd y 
gweinidog "Iesu" yn ofer ailadrodd (ddiystyr), yr wyf yn sylweddoli na allai hyn o 
bosibl fod yr Eglwys Beiblaidd a gwir Duw (cf. Mathew 6: 7), felly yr wyf yn 
cerdded allan y gwasanaeth. 

O hynny ymlaen, sylweddolais ei bod yn bwysig i ddewis y cywir "Eglwys Dduw" i 
gymdeithas a chefnogaeth. 

Ar ôl dysgu mwy am y pwnc yr Eglwysi ym mhenodau 2 a 3 y Datguddiad, yr wyf 
hefyd i'r casgliad y byddai'r Eglwys mwyaf priodol Dduw fod ynghlwm wrth Eglwys 
Dduw Philadelphia sy'n cael ei drafod yn Datguddiad 3: 7-13. 

 

Breuddwydion Philadelphian a Chredoau 

 

Mae amryw o diwinyddion wedi dal at y safbwynt y mae'r eglwysi a grybwyllir yn 
y tair pennod gyntaf o Datguddiad cynrychioli nid yn unig eglwysi go iawn, ond 
hefyd amlinelliad o saith 'gyfnodau' o hanes yr gwir Eglwys o gyfnod yr Apostol 



Ioan i ddychwelyd Iesu Grist. Y mwyaf ffyddlon yr eglwysi hynny ar y diwedd, yn ôl 
Iesu 'geiriau, roedd y rhan Philadelphia. 

Roedd y cyfnod Philadelphia credid gan rai i wedi dechrau yn 1933 o dan 
arweinyddiaeth dynol y diweddar Herbert W. Armstrong (am fwy o fanylion am 
hanes, gweler y llyfryn am ddim Hanes Parhaus yr Eglwys Dduw) a bod ei 
goruchafiaeth a ddaeth i ben ger adeg ei farwolaeth yn 1986. yn ôl y Beibl, fodd 
bynnag, mae gweddill yr eglwys Philadelphia hangen o hyd i fodoli tan ddiwedd yr 
oes eglwys (cymharer Hebreaid 13: 1; Datguddiad 3: 10-11). 

Mae ffurfio Eglwys Radio Duw (a ailenwyd Eglwys Worldwide Duw yn 
ddiweddarach) a dechrau'r cyfnod Philadelphia yr Eglwys Dduw ei ragflaenu gan 
breuddwyd gyhoeddi dwy-rhan sy'n credu Herbert Armstrong Rhoddodd Duw ei 
wraig, a bod cadarnhawyd hynny (The Autobiography of Herbert W. 
Armstrong, 1973, tt. 187,193-194). Roedd yn credu ei fod yn cyflawni beth fyddai'r 
rhan gyntaf y freuddwyd (Armstrong HW. Brodyr a llythyr Cyd-weithiwr, 28 
Tachwedd, 1956). 

Yn yr un modd, ffurfio Eglwys Parhaus Duw ei ragflaenu gan breuddwydion (dau i 
Bob Thiel ac un arall i Fesilafai Fiso Leaana) a gafodd eu cadarnhau ar ôl 
hynny. Rydym hefyd yn cyflawni ail ran freuddwyd cyhoeddi Loma Armstrong. Dim 
grŵp COG gwir eraill sy'n honni i arwain y gweddill o'r gyfran Philadelphia y COG 
wedi gwneud hawliadau hynny, er gwaethaf y ffaith bod breuddwydion yn cael eu 
addo i fod yn anrheg yr Ysbryd yn y dyddiau diwethaf fesul Actau 2: 17-18 (ar 
gyfer . fanylion, gweler History Parhaus yr Eglwys Dduw) Mae llawer o Laodiceaid 
gweithredu fel y Sadwceaid hynafol ac ni fydd yn derbyn sut mae Duw yn gweithio 
(Marc 12: 23-32). 

Yn ei erthygl Hydref 1979 Gwir Plaen dwyn y teitl 7 Proflenni Eglwys Gwir Duw, 
a restrir y diweddar Herbert W. Armstrong saith proflenni ei fod yn teimlo y 
byddai cyfran Philadelphia yr gwir Eglwys Dduw wedi. Y rhain yn cynnwys gwybod 
/ addysgu 1) Pwy a Beth yw Duw ?, 2) Mae Llywodraeth Duw a Chreu Sanctaidd a 
Chymeriad Cyfiawn 3) Pwy a Beth yw Dyn ?, 4) y gwir am Israel, 5) The True 
Efengyl, 6) Beth a Pham yr Eglwys ?, a 7) Mae Blaenoriaeth Addysgu o Reign 
Teyrnas Dduw. Teimlai fod y, yna, roedd gan Worldwide Eglwys Duw pob un o'r 
rheini. Rydym yn Eglwys Barhaus Dduw gwneud cystal. 

 

Yn benodol yn gysylltiedig â rhai rydym yn addysgu: 



1) Y farn fod gan Gristnogion cynnar ar y Duwdod, 

2) Mae'r llywodraeth Duw (hierarchaidd gyda'r Tad fel uchaf yn yr 
awdurdod ac yn gweithredu o dan ei gyfreithiau cariadus) a Ei nod o 
ddatblygu cymeriad cyfiawn (Rhufeiniaid 5: 4; Mathew 05:48) gyda 
chymorth athrawiaethol gan ei weinidogaeth (Effesiaid 4: 11-16), 

3) Bod Duw bodau dynol a grëwyd yn fwriadol yn gorfforol (Genesis 2: 7) a 
bod y rhai Mae'n galw (Ioan 6:44) yn gallu ddod yn ysbrydol (1 Corinthiaid 
15: 45-48) yn y teulu Duw (Effesiaid 3: 14-19) , 

4) Mae hunaniaeth Israel modern a sut y mae hynny'n cyd-fynd â'r 
proffwydoliaeth (cymharer Genesis 48, 49; 1 Brenhinoedd 12: 19-20; Iago 1: 
1; Jeremiah 30: 7; Daniel 11:39), 

5) efengyl Crist y deyrnas (Marc 1: 14-15; Actau 1: 1-3), 

6) Bod yr eglwys yn gwneud gwaith Duw (Mathew 24:14; 28: 19-20; Ioan 
6:29; Datguddiad 3: 7-13; 1 Corinthiaid 12: 1-31; 16: 9; 2 Corinthiaid 6: 14-
18; Effesiaid 5: 25-32) mewn gwirionedd (Salm 33: 4; Eseia 61: 8; Ioan 
17:17; 2 Timotheus 2:15), 

7) Y flaenoriaeth briodol o gyhoeddi'r efengyl y deyrnas i'r byd fel tyst 
(Mathew 24:14) ac y mileniwm yn fuan-i ddod (Datguddiad 20: 4), tra 
addysgu disgyblion holl bethau fod Iesu a orchmynnodd (Mathew 28:19 -
20). 

Sylwer: Ar ôl marwolaeth Herbert Armstrong, ei olynydd dynol ymrwymo i 
apostasy ac ymwrthod y rhan fwyaf o'r Eglwys unigryw o athrawiaethau 
Duw. Mae'r eglwys yn wir Parhaodd cymaint o chwith sefydliad hwnnw a nifer o 
sefydliadau eraill wedi ers ei ffurfio. Apostasy wedi digwydd o gyfnod y Testament 
Newydd (ee 1 Ioan 2: 18-19) ac un rheswm pam olrhain gwir hanes yr eglwys 
Gristnogol gallu bod yn anodd. 

Er bod llawer Eglwys grwpiau Duw wedi arweinwyr sy'n honni rhan fwyaf neu'r 
cyfan o'r rhai saith pwynt, mae bron pob wedi methu â wirioneddol ymarfer 
Herbert Armstrong pwyntiau 2, 6, a 7, ac wedi camddeall rhai o'r lleill. Mae o leiaf 
un grwp sy'n credu ei fod yn arweinydd mewn 6 a 7 uchod, yn fwriadol ac yn 
fwriadol, wedi gwneud y proclamasiwn gyda deunyddiau ei hadnabod yn cynnwys 
gwallau athrawiaethol nad oedd y gwir. Bod parodrwydd i ledaenu'r neges ffug yn 
dangos nad ydynt yn arwain y cam olaf y gwaith Duw-gwaith Duw RHAID EI 



WNEUD YN TRUTH fesul Salm 33: 4.Dywedodd yr ARGLWYDD, "byddaf yn 
cyfarwyddo eu gwaith mewn gwirionedd" (Eseia 61: 8), a'r rhai sydd yn fwriadol 
yn cyhoeddi ac yn dosbarthu gwallau doctrinal amlwg nad yn derbyn cyfarwyddyd 
yr ARGLWYDD. 

Mae llawer o bwyntiau disgownt grwpiau eraill 6 a 7. Eto, dyma hefyd yn 
rhywbeth y mae Herbert W. Armstrong ysgrifennodd yn ymwneud â phwyntiau 6 
ac i rannau o bwynt 7: 

Yn Mathew 28: 19-20, gorchymyn Duw yn cael ei 1) mynd a bregethu'r 
Efengyl (cymharu â fersiwn Mark, un geiriau Iesu, Mark 16:15); 2) bedyddio 
rhai sy'n edifarhau ac yn credu; yna ar ôl hynny, 3) eu haddysgu i arsylwi ar 
y gorchmynion "(Hunangofiant Herbert W. Armstrong, t. 523). 

PWRPAS yr Eglwys, 1) gyhoeddi teyrnas Dduw dyfodiad i'r byd a 2) bwydo'r 
praidd. 

Mae'r "loner" - y "Christian unigol," sydd am ddringo i fyny i mewn i 
deyrnas rhyw ffordd ac eithrio drwy Grist a'i WAY trwy ei EGLWYS - nid yn 
cael ei hyfforddi mewn MODD CRIST'S HYFFORDDIANT, i reoli ac yn 
teyrnasu gyda Christ yn ei deyrnas! (Dirgelwch yr Oesoedd, p.270). 

Herbert Armstrong a ddysgir hefyd, "gyda chyfleusterau modern ar gyfer 
cyfathrebu torfol - y wasg argraffu, radio, teledu, hyd yn oed y ffôn y gall un 
gyrraedd un arall mewn unrhyw ran o'r byd mewn mater o munud neu lai - yn 
gallu cyrraedd mwy o bobl o bell na'r holl apostolion cyntaf ganrif cyfun 
"(7 Proflenni Eglwys Gwir Duw, Rhan 6. Gwir Plaen, Awst 1979). 

Rydym yn Eglwys Barhaus Dduw yn defnyddio dulliau 21ain ganrif ar gyfer 
cyfathrebu torfol gan gynnwys y wasg argraffu, radio, teledu YouTube, dros y ffôn, 
ac wrth gwrs y rhyngrwyd, a gall hyd yn oed fod yn gyflymach na'r ffurfiau 
cyfathrebu torfol a ddefnyddiodd Herbert Armstrong . Rydym wedi cyrraedd 
miliynau lluosog gyda efengyl y deyrnas ac yn cael y math o proclamasiwn a 
broffwydol gwirioneddau a ddywedodd Iesu ddylai fod y meini prawf i adnabod y 
gwir oddi wrth y ffug mewn Mathew 7: 15-18. 

O ran gwirioneddau athrawiaethol, ysgrifennodd Herbert Armstrong, "O leiaf 18 o 
wirioneddau sylfaenol a hanfodol wedi cael eu hadfer i Eglwys Gwir ers" y 
flwyddyn 1933 (Dirgelwch yr Oesoedd, 1985). Mae pawb sy'n "wirioneddau 
hadfer" yn y Datganiad swyddogol Credoau Eglwys Parhaus Duw(ar gael ar-lein yn 



www.ccog.org). Nid yw hynny'n wir am y rhan fwyaf (os nad pob un) o'r grwpiau y 
mae ei arweinwyr unwaith yn rhan o'r hen Worldwide Eglwys Dduw. Ar ben 
hynny, mae'r rhan fwyaf sy'n honni eu bod yn credu nad nhw ddim hyd yn oed yn 
defnyddio'r rhestr sydd y diweddar Herbert W. Armstrong gwirionedd Rhoddodd 
(gweler ei bregeth sy'n dwyn y teitl Cenhadaeth yr Eglwys Philadelphia Era, 
o ystyried 17 Rhagfyr, 1983), ond yn hytrach yn dibynnu ar restr a baratowyd ar ôl 
ei farwolaeth gan arweinydd nad oedd yn dal yn gyflym i ddysgeidiaeth 
Philadelphian hynny (Duw adfer y rhain 18 wirioneddau: Pa mor ddiolchgar ydych 
chi ar eu cyfer Worldwide News, Awst 25 o, 1986). 

Rhybuddiodd Iesu Philadelphians at "Dal gyflym yr hyn sydd gennych, y gall 
unrhyw un gymryd eich goron" (Datguddiad 3:11), a byddai'n rhaid i bob golwg i 
hyn gynnwys y gwirioneddau athrawiaethol a oedd yn adfer i'r gyfran Philadelphia 
Eglwys Dduw. Mae'r Beibl hefyd yn rhybuddio bod pobl sy'n ymddangos i fod yn 
gredinwyr "Bydd yn disgyn i ffwrdd" o'r gwir a thra sydd wedi digwydd yn y 
gorffennol, bydd unwaith eto yn digwydd yn y dyfodol (cf. Daniel 11: 30-35; 1 
Timotheus 4: 1 ). Nid yw rhai a oedd unwaith yn honni eu bod yn Philadelphians 
wedi cynnal cyflym i bod yr addysgu naill ai. 

Mae'r rhan fwyaf o grwpiau gydag arweinwyr nid unwaith yn rhan o hen 
Worldwide Eglwys Duw wedi gosod y proclamasiwn cyhoeddus y deyrnas Dduw i'r 
byd fel eu prif gwir flaenoriaeth (Mathew 24:14; 28:19), nid ydynt yn deall yn 
llawn yr holl o'r wirioneddau hadfer, ac nid ydynt wedi cael eu gwerthfawrogi y 
gwir yn ddigon; felly maent wedi dangos nad ydynt yn y meddianwyr yr hyn a 
elwir yn "Philadelphia mantell" (awdurdod arweinyddiaeth). Mae'r grŵp gyda 
mantell dweud hefyd yn cael ei gynrychioli gan y "fenyw" y Datguddiad 12: 14-17. 

Y Llyfr Hebreaid yn dysgu: 

Gadewch i frawdgarwch barhau. (Hebreaid 13: 1) 

Pam dod bod hyd yma? Oherwydd bod y gair gyfieithu fel "cariad brawdol" yw'r 
fersiwn Groeg y gair Philadelphia. Philadelphia oedd parhau, hyd yn oed mewn 
cyfnod hwn Laodicean, yn ogystal â bod yn bresennol (i raddau) trwy gydol hanes 
yr Eglwys Dduw. Philadelphians yn bobl ofalgar ddwfn.Philadelphians gofalu am y 
tlawd a'r unreached. 

Hysbysiad ddwy nodwedd yr eglwys wirioneddol ffyddlon a ysgrifennodd yr 
Apostol Paul am y canlynol: 



... Tŷ DDUW, sef eglwys y Duw byw, colofn a sylfaen y gwirionedd. (1 
Timotheus 3:15) 

Fod yn ofalus i gyflwyno eich hun a gymeradwywyd i Dduw, yn weithiwr 
sydd ddim angen i fod â chywilydd, yn gywir rannu gair y gwirionedd. (2 
Timotheus 2:15) 

Mae'r Philadelphia weddill ffyddlon, y "fenyw" y Datguddiad 12: 14-16, yw'r grŵp 
sydd bob amser yn ymdrechu i rannu yn gywir (dirnad) gair y gwirionedd, ac 
mae'n colofn a sylfaen y gwirionedd. Y rheswm y bu'n rhaid i mi adael fy llaw 
Eglwys Dduw sefydliad yw eu bod yn torri dro ar ôl tro addewidion a hefyd, yn 
fwriadol ac yn fwriadol, yn parhau i anfon gwybodaeth argraffedig eu bod yn 
gwybod nad oedd yn wir (cf. Jeremeia 48:10; Salm 33: 4 ; Salm 101: 6-7; Eseia 61: 
8) sy'n fanwl mewn mannau eraill (ee www.cogwriter.com). Felly, mae hyn yn fy 
mherswadio bod yn gallu mwyach orau cynrychioli'r gweddill Philadelphia yr 
Eglwys Dduw ac ni ellid ei ddefnyddio gan Dduw (cf. Eseia 61: 8; Salm 101: 7) i 
arwain yr ymdrech i gyflawni Mathew 24:14 , ac ati Dyna pam ei bod yn 
angenrheidiol ar gyfer yr Eglwys Parhaus Dduw i ffurfio. 

Cyn belled ag y colofn a sylfaen y gwirionedd yn mynd, mae 
gan yr Eglwys Parhaus Dduw mwy o ddyfnder a manylion am hanes yr Eglwys 
gynnar Dduw nag unrhyw Eglwys Dduw grŵp arall. Rydym yn cael eu hadeiladu ar 
sylfaen Iesu Grist, yr apostolion, a'r proffwydi (Effesiaid 2:20). Rydym yn addysgu 
mwy o'r hyn y mae'r dilynwyr cynnar Dysgodd Iesu nag unrhyw Eglwys Dduw 
grŵp arall. Rydym hefyd wedi ymdrechu i ddysgu HOLL PETHAU Iesu a 
orchmynnodd yn ein bregethau ac yn y cyfryngau (cf. Mathew 28: 19-20). Rydym 
hefyd yn neilltuo swm sylweddol o'n hincwm i'r tlodion (Galatiaid 2:10).Yn 
ogystal, mae ein esboniadau broffwydol mewn mwy o ddyfnder, ac maent yn fwy 
Beiblaidd, nag unrhyw Eglwys hysbys eraill y grŵp Duw (cf. 2 Pedr 1:19). 

 

Beth am Darogan? 

 

A yw proffwydoliaeth bwysig? 

Yn sicr. 

Yn y bregeth gyntaf a gofnodwyd, a ddigwyddodd ar ôl gwyrth (Actau 2: 1-11), 
clymu yr Apostol Peter digwyddiadau newyddion gyda proffwydoliaeth Beiblaidd 



(Actau 2: 14-40). Yn rhannol oherwydd bod pobl yn ymwybodol o'r digwyddiadau 
a drafodwyd Peter, mae llawer o sylw yn cael ei a miloedd yn cael eu trosi (Actau 
2:41). 

Er na gwyrthiau oedd rhagflaenu y rhan fwyaf o'r bregethau eraill a gofnodwyd yn 
y Testament Newydd, siaradwyr oedd yn ceisio clymu digwyddiadau i 
broffwydoliaeth a rhannau eraill o'r Beibl i gyrraedd eu cynulleidfaoedd yn well 
(ee Actau 17: 22-31). 

Gall fod yn bwysig sylweddoli bod y neges cyntaf a gofnodir fod Iesu pregethu 
(efengyl y deyrnas yn Marc 1:14) a'r neges olaf rhoddodd Iesu oedd (y Llyfr y 
Datguddiad) broffwydol. Amrywiol negeseuon Rhoddodd (ee Mathew 24, Luke 
21) eu clymu i ddigwyddiadau byd sydd i ddod.  

Darogan yn arwydd i gredinwyr: 

Felly tafodau yn arwydd nid i gredinwyr, ond i anghredinwyr, tra 
proffwydoliaeth yn arwydd nid ar gyfer anghredinwyr ond i gredinwyr.  (1 
Corinthiaid 14:22, Saesneg Safonol Beibl) 

Felly tafodau ydynt arwydd, nid i'r rhai sy'n credu, ond i anghredinwyr;  ond 
nid yw prophwydo am anghredinwyr, ond ar gyfer y rhai sy'n credu (1 
Corinthiaid 14:22, NKJV) 

Mae'r Beibl yn dangos y byddai gwahanol fathau o ieithoedd (1 Corinthiaid 12:28), 
ac mae ein cyfieithwyr gwirfoddol ac eraill yn Eglwys Barhaus Dduw helpu i lenwi 
hynny. Ond yn sylwi bod prophwydo, sy'n cynnwys yn briodol yn egluro 
proffwydoliaeth, i fod yn arwydd i'r rhai sy'n credu. Rydym ynEglwys Barhaus Duw 
yn deall ac esbonio yn well sawl agwedd ar proffwydoliaeth na grwpiau COG eraill.  

Ydy hyn yn golygu bod broffwydoliaeth yw nodwedd bwysicaf y gwir Eglwys? Na, 
cariad yw (cf. 1 Corinthiaid 13: 1,8). 

Eto i gyd, mynd ar drywydd o gariad hefyd yn cael ei glymu gyda broffwydoliaeth 
yn y Beibl (1 Corinthiaid 14: 1). Bydd y rhai sy'n wirioneddol cael y cariad at y 
gwirionedd yn cael ei spared o rai digwyddiadau proffwydo yn ôl 2 Thesaloniaid 2: 
9-12. 

Heddiw, newidiadau cymdeithasol enfawr yn digwydd. Mae llawer ohonynt yn 
cael eu proffwydo yn y Beibl. Er bod rhwng efallai un chwarter i un rhan o dair o'r 
Beibl cyfan yn broffwydol, rhan fwyaf o grwpiau yn syml nid ydynt yn deall bod 



gwir am amrywiol prophecies allweddol yn y Beibl - prophecies allweddol fod Iesu 
anogodd ei ddilynwyr yn y diwedd i ddeall (ee Mathew 24:15; Marc 13:14).  

Mae rhai, er gwaethaf honni credu y Beibl, naill ai disgownt neu edrych dros 
proffwydoliaeth. Ond nad yw'n cael ei fod i fod yr achos dros Cristnogion yn wir:  

"Edrychwch ar y ffigysbren, a'r holl goed. 30 Pan maent eisoes yn egin, 
byddwch yn gweld ac yn gwybod am eich hunain fod yr haf bellach yn 
agos.31 Felly rydych hefyd, pan fyddwch yn gweld y pethau hyn yn digwydd, 
byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos. 32 assuredly, yr wyf yn 
dweud i chi, bydd y genhedlaeth hon o bell ffordd basio i ffwrdd nes pob 
peth ddigwydd. 33 y nef a'r ddaear yn diflannu, ond bydd fy geiriau o bell 
ffordd yn pasio i ffwrdd. 

"Ond gwyliwch eich hunain, rhag eich calonnau yn cael eu pwyso i lawr 
gyda cyfeddach, meddwdod, ac yn gofalu y bywyd hwn, ac y Dydd yn dod ar 
chi yn annisgwyl. 35 Ar gyfer bydd yn dod fel magl ar bawb sy'n trigo ar 
wyneb y holl ddaear. 36 Gwyliwch gan hynny, a gweddïwch bob amser y 
gallech cyfrif yn deilwng i ddianc rhag yr holl bethau hyn a fydd yn dod i 
basio, ac i sefyll o flaen Mab y Dyn. " (Luc 21: 29-36) 

Sylwch fod Iesu'n dysgu y bydd yn rhaid bob amser ei ddilynwyr i dalu sylw i 
ddigwyddiadau a proffwydoliaethau sy'n ymwneud â Ei ddychwelyd. Iesu yn 
dweud dro ar ôl tro ei ddilynwyr i wylio ar gyfer digwyddiadau byd a fyddai'n 
cyflawni proffwydoliaeth mewn ysgrythurau eraill megis Matthew 24:42, 
25:13; Mark 13: 9,33,34,35,37, a Datguddiad 3: 3. Iesu yn disgwyl ei ddilynwyr i 
wylio. 

Dysgodd Iesu hefyd fod yr Ysbryd Glân, "Ysbryd y gwirionedd," a fyddai'n 
cynorthwyo'r ffyddlon i ddeall yr holl wirionedd, gan gynnwys rhai proffwydol:  

Rwy'n dal i gael llawer o bethau i'w ddweud wrthych, ond ni allwch arth 
nhw nawr. Fodd bynnag, pan ... y Ysbryd y gwirionedd, wedi dod, {} mae'n 
yn eich tywys i bob gwirionedd; ... Yn dweud wrthych beth sydd i 
ddod. (Ioan 16: 12-13) 

Mae cael yr Ysbryd Glân ac yn briodol cael ei arwain gan yr Ysbryd Glân ein helpu i 
ddeall proffwydoliaeth. 

Mae'r Beibl hefyd yn dysgu: 



Peidiwch â diffodd yr Ysbryd. Peidiwch â dirmygu 
proffwydoliaethau. (1Thessalonians 5: 19-20) 

Eto i gyd mae llawer, gan gynnwys y rheini yn y gwahanol Eglwys grwpiau Dduw, 
nid yw'n ymddangos i gredu bod Ysbryd Duw yn hyn o bryd yn gweithio 
prophetically yn awr. Mae llawer hefyd yn tueddu i dirmygu proffwydoliaethau 
Beiblaidd ac, yn aml, mae eu esboniad (au) priodol.  

Ar hyn o bryd ar y ddaear hon, mae Duw wedi Ei ffyddlon a gweision gwir sydd yn 
datgan y rhybuddion proffwydol pen-amser y mae angen i fynd allan yn awr yn 
gywir. 

Mae'r Beibl yn dysgu: 

Onid yw'r Arglwydd Dduw yn gwneud dim, oni bai ef yn datgelu Ei 
gyfrinach i'w weision y proffwydi. 8 llew wedi rhuodd! Pwy na fydd yn 
ofni? Yr Arglwydd Dduw wedi siarad! Pwy all ond proffwydo? (Amos 3: 7-8). 

Er gwaethaf hyn, yn ogystal â dysgeidiaeth y Testament Newydd ar broffwydi (ee 
Actau 2: 17-20; Effesiaid 4:11; 1 Corinthiaid 14), y rhan fwyaf 21ain Eglwys grwpiau 
Duw ganrif nid ydynt yn credu bod yna ar hyn o bryd yn unrhyw proffwydi ac 
maent yn wael camddeall elfennau allweddol proffwydoliaeth Beiblaidd amser 
diwedd. 

Ar ben hynny, pob un ond un o'r Eglwys grwpiau Duw (CCOG yw'r un eithriad) 
sydd ddim yn derbyn bod Duw yn o leiaf un proffwyd heddiw, wedi gwrando ar 
unigolion sôn, broffwydol sydd wedi dysgu yn glir camgymeriadau broffwydol ac 
athrawiaethol, a dyna pam eu bod yn / eu proffwydi ffug. 

 

Yr Eglwys Parhaus Duw yw Arweinydd Philadelphian 

 

Byddai rhai sydd am fod yn rhan o weddill mwyaf ffyddlon Philadelphia eisiau bod 
gyda Eglwys Dduw grŵp sydd: 

1. Gwneud gyhoeddi'r efengyl y deyrnas fel tyst ei brif flaenoriaeth 
(Mathew 24:14; 28: 19-20). 



2. Cefnogi frodyr gwael (Galatiaid 2:10), gan gynnwys gweddwon a phlant 
amddifad (Iago 1:27), yn enwedig mewn rhanbarthau tlotach fel Affrica ac 
Asia. 

3. Yn wir arferion llywodraethu Beiblaidd (1 Corinthiaid 12:28), gan 
gynnwys Matthew 18: 15-17. 

4. A yw'r proclamasiwn, athrawiaethol, proffwydol, a chariadus ffrwythau 
siaradodd Iesu o (Ioan 7: 16-20; 13:35; Luc 04:18, 14:13, Matthew 24:14, 
28: 19-20; Datguddiad 3 : 7-13). 

5. yn Rhybuddio rhai sy'n meddwl eu bod yn yr Eglwys beidio â syrthio i 
ffwrdd (1 Timotheus 4: 1). 

6. A doniau ysbrydol, gan gynnwys derbyn breuddwydion, yn y dyddiau 
diwethaf (Actau 2: 17-18). 

7. Deall rolau hanesyddol a chyfredol o eglwysi Datguddiad 2 a 3.  

8. Yn egluro ac yn deall proffwydoliaeth Beiblaidd yn ddigon da (ee Daniel 
11: 29-45; Matthew 24) i wybod pryd i ffoi (Mathew 24: 15-20; Datguddiad 
03:10, 12: 14-16) cyn y cystudd mawr (Mathew 24:21). 

Yr un grŵp sy'n cynrychioli orau weddill y gyfran Philadelphia Eglwys Duw 
(Datguddiad 3: 7-13) yn yr 21ain ganrif yn Eglwys Parhaus Duw. 

Rhybuddiodd Iesu y Laodiceaid bod ganddynt waith llugoer ac mae angen i 
edifarhau neu wynebu'r canlyniadau (Datguddiad 3: 14-22). Ar yr ochr broffwydol, 
y realiti yw bod yr eglwysi Laodicean yn cael amrywiaeth o gamddealltwriaeth 
proffwydol. 

Ers Laodiceaid yn cynrychioli y rhan fwyaf o'r Cristnogion yn yr amser y diwedd 
(maent yn eu cynrychioli y seithfed eglwys neu grŵp o eglwysi yn Datguddiad 1-
3), mae'n rhaid bod rhesymau na fyddant yn gweld yr holl o'r hyn sy'n digwydd 
prophetically a beth fydd yn wirioneddol yn arwain at gychwyn y cystudd mawr.  

O fewn y sefydliadau Laodicean sy'n ymddangos i fod yn rhan o'r Eglwys Dduw, 
mae yna amrywiaeth o swyddi proffwydol sy'n cael eu cynnal a fydd yn eu hatal 
rhag gwybod pryd y bydd y cystudd mawr yn dechrau.  

Mae deunaw o farn anghywir y rhai yn cael eu rhestru isod:  



1. Nid yw llawer o grwpiau Laodicean yn addysgu ac yn swyddogol / neu nid 
ydynt yn credu yn y syniad o eras Eglwys gysylltiedig â'r Eglwysi o penodau 
Datguddiad 2 a 3 er eu bod weithiau yn addysgu am yr eglwysi y 
Datguddiad. Mae llawer yn cymryd mwy o preterist (yn y gorffennol / 
hanesyddol) Golygfa o'r eglwysi hynny, er gwaethaf y ffaith bod gan lawer o 
ddatganiadau a wnaed iddynt i gael goblygiadau proffwydol yn y dyfodol 
(ee Datguddiad 1:19; 2:22; 3: 3; 03:10) . Oherwydd nad yw grwpiau 
amrywiol yn addysgu rhai agweddau proffwydol o hyn, nid yw llawer yn 
gweld eu problemau eu hunain a bydd yn rhaid i chi fynd trwy'r cystudd 
mawr. 

2. Nid oedd y grwpiau Laodicean yn credu bod dal angen yr Efengyl y 
Deyrnas i'w pregethu i'r byd fel tyst fesul Matthew 24:14, peidiwch â 
gwneud gwir bod yn flaenoriaeth uchel, a / neu yn gwneud hynny mewn 
modd sy'n dangos nad oes ganddynt ddigon gariad at y gwir (cf. Jeremeia 
48:10; Salm 33: 4), felly nid oes ganddynt nac yn arwain y gwaith 
Philadelphian go iawn. Gan mai dim ond y Philadelphians yn addo i gael eu 
diogelu rhag yr awr y treial a fydd yn dod ar y byd i gyd, ni fydd y Laodiceaid 
deall pryd Matthew 24:14 ei gyflawni neu pryd i ffoi fesul Matthew 24:15.  

3. A a gynhaliwyd yn eang Golygfa Laodicean yw'r addysgu na all y 
gorthrymder Great dechrau tan y Ki ng y Gogledd ymosod ar y Brenin y De 
yn Daniel 11:40. Mae'r farn hon yn edrych dros y ffaith bod ers y cystudd 
mawr yn cynnwys yr amser o drafferth Jacob (Jeremiah 30: 7), mae'n 
dechrau gyda'r UDA a'i chynghreiriaid Eingl-Sacsonaidd fel y DU cael 
ymosod (cymharer Daniel 11:39). Mae rhai o'r grwpiau glynu at y gwall 
dilyniannol, gan ei fod yn cael ei gynnal unwaith gan y diweddar Herbert W. 
Armstrong, a newidiodd ei farn erbyn 1979 (Amser Ydym Ni Yn, 
Nawr.Adroddiad-Vol Pastor Cyffredinol. 1, Rhif 15, 20 Tachwedd, 1979). Gan 
y bydd y Brenin y Gogledd gael gwared ar y rhai o'r caerau cryfaf (yr Unol 
Daleithiau, Canada, ac ati) yn Daniel 11:39, cyn ymosod Brenin De yn Daniel 
11:40, y rhai sy'n dal i farn hon ni fydd gwybod pryd y bydd y cystudd mawr 
yn dechrau tan ar ôl iddo ddechrau. 

4. Amrywiol Laodiceaid credu bod y cyfluniad terfynol y pŵer Beast yn 
Datguddiad 17: RHAID 12-13 yn cynnwys yn union deg neu un ar ddeg 
genhedloedd a ddiffinnir ar hyn o bryd. Mae hyn yn ddiffygiol am nifer o 
resymau, gan gynnwys y ffaith bod y telerau Groeg am beidio 'cenhedloedd' 
mewn darnau hynny a'r darnau yn dweud o amser o ddwy reorganizations 



dyfodol. Nid yw teyrnasoedd ad-drefnwyd bob amser yn aros o fewn ffiniau 
blaenorol ac sy'n debygol o fod yn wir yn y dyfodol. Er y gall yr Undeb 
Ewropeaidd, sydd â 28 o aelodau ac mae llawer o aelodau posibl ar hyn o 
bryd, yn dda yn colli rhai cenhedloedd aelodau (fel y Deyrnas Unedig), i 
fynnu bod yn rhaid i'r cyfluniad terfynol yn cael ddeg neu un ar ddeg 
genhedloedd nid yn gyson â'r Beibl. Yn ogystal, mae'r sefyllfa hanesyddol y 
gyfran Philadelphia y COG (o dan Herbert Armstrong) a addysgir yn dwsin o 
leiaf dogfennau (Gwir Plaen, Good News, World Yfory, llyfrynnau, llythyrau 
Cyd-weithiwr, Beibl Gohebiaeth Cwrs) y gallai'r deg gynnwys o ddeg 
genhedloedd a / neu grwpiau o genhedloedd (yn hytrach na cenhedloedd 
sengl). Oni bai bod y nifer yn gostwng i hynny, ni fydd y rhai sy'n mynnu ar 
gyfluniad Beast gael naill ai deg neu un ar ddeg genhedloedd o bosibl yn 
sylweddoli bod y cystudd mawr wedi dechrau oni bai eu bod yn edifarhau 
am farn honno. 

5. Mae nifer o grwpiau Laodicean glir camddeall Daniel 9:27, ail hanner sy'n 
clymu mewn gyda Daniel 11:31 a geiriau Iesu yn Mathew 24:15 (maent yn 
tueddu i gredu oedd Daniel 9:27 cyflawni gan Grist). Ni fydd y rhai sy'n 
camddeall darnau hyn gael priodol cyn-rybudd o'r hyn sy'n digwydd nac yn 
debygol gwybod pryd y bydd y cystudd mawr yn dechrau.  

6. Mae un neu fwy o grwpiau hefyd yn addysgu y gall y gorthrymder Great 
dechrau gyda'r flwyddyn neu ddwy nesaf. Gan nad yw'r cystudd mawr yn 
dechrau tan tua 3 ½ blynedd ar ôl y 'cytundeb heddwch' Daniel 9:27 wedi 
cael ei gadarnhau yn gywir (ac nid yw hyn wedi digwydd eto), nid yw'n 
bosibl i'r cystudd mawr i ddechrau cyn 2019. Gan fod y cytundeb yn fwyaf 
tebygol o gael ei gadarnhau yn y cwymp y flwyddyn (Lefiticus 23:24 cf.; 1 
Corinthiaid 15:52), hyd yn oed 2019 yn debygol yn rhy fuan.  

7. Mae rhai grwpiau yn addysgu dehongliadau amhriodol o'r 1335, 1290, a 
1260 diwrnod ar ôl Daniel 12 neu os oes gennych broblemau eraill gyda 
rhannau hynny (y rhan fwyaf o grwpiau COG) na fyddant yn deall pryd y 
bydd y cystudd mawr yn dechrau. 

8. Grwpiau rhan fwyaf o Laodicean methu deall Habacuc 2: 2-8 ac nad 
ydynt yn cael yn iawn fod rhybuddio allan i UDA a'r DU. Wnaeth un grŵp ei 
ddysgu, ond wedi cefnogi i ffwrdd oherwydd hyn sy'n ymddangos i fod yn 
wleidyddiaeth fewnol ac un o'i harweinwyr yn codi. Yr 'bom amser' 
cynyddol o UDA ddyled yn rhywbeth y mae angen ei sylw at y ffaith a 



Habacuc 2: 2-8 yn tynnu sylw at y bygythiad Beiblaidd bod hyn yn 
achosi.Dylid ei chyhoeddi, ac rydym yn CCOG yn gwneud hynny. Nid yw 
llawer yn sylweddoli bod Habacuc 2: 6 yn gysylltiedig â gychwyn y 
gorthrymder mawr, ac yn un o'r rhesymau dros yr ymosodiad yn erbyn 
disgynyddion ddyledus llwythau Joseff. 

9. rhan fwyaf o grwpiau Laodicean wedi amrywiol 'heresïau Elias. 
" Oherwydd hyn, ni fyddant yn gallu adnabod yr Elias terfynol. Mae rhai yn 
credu rhaid ei fod wedi bod Herbert Armstrong, er gwaethaf y ffaith ei fod 
wedi bod yn farw ers Ionawr 16 o, 1986 a bod marwolaeth yn 
anghymhwyso ef yn ôl ei ysgrifen am y Elias terfynol (Dirgelwch yr 
Oesoedd. 1985, t. 349). Mae rhai yn credu bod naill ai nid oes Elias i ddod 
neu ei fod yn yr eglwys ac nad yw unigolyn, sy'n mynd yn erbyn 
dysgeidiaeth Iesu ar y pwnc yn Marc 9: 12-13. 

Nid yw 10. Mae llawer o grwpiau Laodicean yn deall yr erlidigaethau 
gwahanol (a materion eraill) i ddod i mewn Daniel 7:25, 11: 30-39, Mathew 
24: 9- 22, a Datguddiad 12: 14-17. Pan fydd y don proffwydo o erledigaeth i 
ddechrau taro'r Philadelphians bennaf, (ac iddynt beidio), ni fydd 
Laodiceaid gweld erledigaeth hwn fel tystiolaeth bod y cystudd mawr ar fin 
dechrau. Mae Radio Church hen Duw (gweler Byddwch yn wyliadwrus o 
Brodyr Ffug Newyddion Da, Ionawr 1960!) Yn benodol ar waith yr 
ysgrythurau erlid Daniel 11: 32-35 i'r eglwys Philadelphian amser diwedd fel 
y mae'r CCOG cyfredol. 

 

11. Mae Nid nifer o grwpiau Laodicean yn addysgu fod yna le ffisegol o 
ddiogelwch i ffoi i (er gwaethaf yr hyn Datguddiad 12: 14-16 yn dysgu).Felly, 
ni fydd y rhai sy'n dal farn honno yn tueddu i ffoi tuag at un ychydig cyn 
cychwyn y gorthrymder Fawr. 

12. Nid yw y rhan fwyaf o Laodiceaid 'annibynnol' yn credu bod angen 
iddynt 'casglu at ei gilydd' cyn yr amser i ffoi er gwaethaf yr hyn Zephaniah 
2: 1-3 dysgu. Felly, nid yw'n debygol y byddant yn cael eu tueddu i ffoi 
gyda'i gilydd pan grŵp nid ydynt yn rhan o gwneud yn union cyn cychwyn y 
gorthrymder Fawr (cf. Datguddiad 12: 14-17). 

13. Mae o leiaf un grwp Laodicean ar gam yn credu bod y ffieidd 
anghyfanhedd-dra Daniel 11:31 yn digwydd ar ôl i'r Brenin y Gogledd 



ymosod ar y Brenin y De yn Daniel 11:40. Gan na fydd hyn yn digwydd yn y 
ffordd honno, na fydd y rhai sy'n dal y sefyllfa honno deall pryd y bydd y 
cystudd mawr yn dechrau (cf. Mathew 24: 15,21). 

14. Mae llawer o grwpiau Laodicean dysgu bod y dyn pechod sy'n eistedd 
yn nheml Duw (2 Thesaloniaid 2: 3-4) yw'r anghrist / Gau Proffwyd, nid the 
Beast y Môr. Eto i gyd, mae'n Bwystfil hwn y Môr, Brenin olaf y Gogledd 
(Daniel 11: 35-36). Felly, pan fydd hyn yn digwydd, y rhai sy'n dal at y 
sefyllfa anghywir ni fydd yn deall ei oblygiadau proffwydol. Mae hunaniaeth 
y 'mab perdition' bwysig deall yn yr amseroedd diwedd.  

15. Mae rhai grwpiau Laodicean dysgu y bydd deml Iddewig yn Jerwsalem 
yn cael ei hailadeiladu cyn dychwelyd Iesu. Er bod hyn yn bell bosibl na 
chaiff ei angen (y "deml Duw" yn y Testament Newydd wedi ei wneud gyda 
Gristion, nid modern Iddewig, lleoliad). Gan na fydd hyn yn digwydd fel rhai 
weithiau yn addysgu, ni fydd y rhai sy'n dal y sefyllfa honno deall pryd y 
bydd y cystudd mawr yn dechrau. 

16. Mae o leiaf un grwp Laodicean dysgu bod y deg brenhinoedd 
Datguddiad 17:12 yn mynd i fod yn gyfrifol am bob deg ranbarthau o 
amgylch y byd yn hytrach na bod pŵer Ewropeaidd yn bennaf. Byddai 
mynnu ar hyn yn golygu na allai grŵp o'r fath o bosibl yn deall pryd y 
byddai'r cystudd mawr yn dechrau. 

17. Mae o leiaf un grwp Laodicean dysgu bod y Beast y Datguddiad 13: Nid 
yw 1-10 yn Ewrop. Gan y bydd y pŵer Beast codi yn Ewrop (cymharer 
Daniel 9: 26-27), ni fydd y rhai nad ydynt yn deall hyn yn sylweddoli pan 
fydd y cystudd mawr ar fin dechrau. 

18. Mae o leiaf un neu ddau o'r grwpiau Laodicean mwy o faint yn dysgu 
bod y pennill cyntaf yn y dilyniant Daniel 11 yn ymwneud â dechrau'r 
gorthrymder Mawr yw Daniel 11:40. Yn hytrach, dylent ddysgu ei fod yn 
dechrau gyda Daniel 11:39, sydd yn fuan ar ôl Daniel 11:31, sydd hefyd yn 
gyson â dechrau o'r amser o drafferth Jacob (Jeremiah 30: 7). Ni fydd y rhai 
sy'n dal at y sefyllfa Daniel 11:40 deall pryd y bydd y cystudd mawr yn 
dechrau. 

Ac mae llawer mwy. Eto i gyd, dim ond yn cymryd y camddealltwriaeth o un neu 
fwy o'r pwyntiau uchod i ni sylweddoli pryd y bydd y cystudd mawr yn 



dechrau. Dim ond Eglwys Parhaus Dduw wedi cael ei "yn iawn rannu gair y 
gwirionedd" (2 Timotheus 2:15) ar yr holl faterion hyn. 

Y gwir trist yw bod y rhan fwyaf Eglwys Dduw grwpiau, gan nad ydynt yn 
wirioneddol Philadelphian (er gwaethaf beth bynnag honiadau y gallent wneud), 
nid ydynt yn deall y dilyniant a manylion broffwydol yn Daniel 11 neu sut maent 
yn clymu â'r hyn Iesu'n dysgu mewn mannau megis Matthew 24. Oherwydd hyn a 
chamddealltwriaeth proffwydol eraill, ni fydd grwpiau hynny yn sylweddoli pryd y 
dylent ffoi y cyfarwyddiadau Iesu yn Mathew 24: 15-20 ac felly ni fydd yn mynd i 
gael eu diogelu rhag y cystudd mawr i ddod (Mathew 24: 21-22 ). 

Rhag hon ofer sain ac ymffrostgar ar ein rhan ni, gadewch i mi ddatgan bod hir-
amser Church lefel uchel o arweinwyr Duw mewn grwpiau eraill wedi dweud yn 
benodol fi (Bob Thiel) ar bob un o'r pwyntiau hynny bod yr hyn yr ydym 
yn Eglwys Barhaus Dduw addysgu ar pwyntiau hyn, gan gynnwys y rhai sy'n 
wahanol hyd yn oed o beth eu grwpiau eu hunain yn addysgu, yn gywir. Ond am 
resymau 'sefydliadol' (ac nid yn wirioneddol Beiblaidd), nid yw eu grwpiau yn 
addysgu yn gyhoeddus. 

Rhybuddiodd Iesu "bydd gorthrymder mawr, y fath ni fu ers cychwyn y byd hyd 
nes yr amser hwn, na, nac y bydd yn wastad" (Mathew 24:21). A'r Iesu addo 
amddiffyn Cristnogion Philadelphian ohono (Datguddiad 3: 7-10). Ni Christnogion 
eraill yn derbyn yr un addewid. 

Mae'r rhai sy'n dibynnu gormod ar weinidogaeth cyfaddawdu (Eseciel 34: 7-10) i 
ddysgu proffwydoliaeth nad yw wirioneddol yn unol â ysgrythur eu hangen i 
sylweddoli bod yn ôl Iesu 'geiriau ym mhenodau 2 a 3 yn Datguddiad a 21 yn Luc, 
dim ond yn gymharol Bydd ychydig Cristnogion yn cael eu diogelu rhag yr awr y 
treial a fydd yn dod ar y byd i gyd (cf. Datguddiad 12: 14-17). Bydd y rhai na fydd 
yn gwrando ar y wirioneddol ffyddlon yn y weinidogaeth hefyd yn rhannu'r 
dynged (cymharer Effesiaid 4: 11-16). 

Rydym yn Eglwys Barhaus Dduw wirioneddol: 

"Mae'n rhaid hefyd yn fwy sicr air o darogan; hon yr gwneud yn dda i chwi 
roi sylw iddi, megis at golau sy'n disgleirio mewn lle tywyll, hyd nes y wawr 
dydd, ac mae'r seren dydd yn codi yn eich calonnau "(2 Pedr 1:19, KJV). 

Dylid pwysleisio hefyd bod y Beibl hefyd yn rhybuddio annibynnol sy'n meddwl 
nad oes angen iddynt fod yn rhan o'r amser mhen Philadelphian weddill Eglwys 



Dduw hefyd, ni fydd yn cael eu diogelu (cymharer Zephaniah 2: 1-3). Y Testament 
Newydd yn glir bod Cristnogion mewn gwirionedd dylai fod yn rhan o eglwys 
(Effesiaid 4: 11-16; cf. 1 Corinthiaid 04:17; 10: 32-33) enwedig drwy dynnu wrth i 
ni agosáu at ddiwedd (Hebreaid 10:24 -25; cf. Zephaniah 2: 1-3). 

Oni bai bod y grwpiau a / neu unigolion Laodicean edifarhau fel Iesu yn eu hannog 
i yn Datguddiad 3:19, ni fyddant o bosibl yn gwybod pryd y bydd y cystudd mawr 
yn dechrau (Mathew 24:21) nac gwybod i ffoi cyn hynny cychwyn (Mathew 24:15 
-20). 

Grwpiau COG sy'n dibynnu ar draddodiad misplaced (boed diweddar neu hŷn) 
uwchben y Beibl am sawl agwedd ar eu safbwyntiau broffwydol yn mynd i ddysgu 
yn rhy hwyr nad oes ganddynt y "siwr gair proffwydoliaeth" (2 Pedr 1:19, KJV) .  

Dywedodd Iesu wrth y Laodiceaid bod angen iddynt newid mewn llawer o 
ardaloedd (Datguddiad 3: 17-19), ond ef hefyd yn dysgu bod gan nad oeddent yn 
credu bod angen iddynt, y byddent yn dioddef oherwydd hynny (Datguddiad 3: 
14-16) . 

Mae mwy proffwydol ac eraill wahaniaethau bod grwpiau COG eraill o'r Beibl nad 
yw'r llyfryn hwn wedi mynd i mewn i hefyd. Y realiti yw bod heb y pwyslais cywir 
ar gam olaf y gwaith, yn dal y Beibl mewn perthynas digon uchel, ymarfer cariad 
Philadelphian, wirioneddol addysgu pob bod Iesu'n dysgu, ac anwybyddu un 
eneinio ar gyfer dwbl-dogn o Ysbryd Duw (sy'n atgoffa rhywun o Eliseus, 2 
Brenhinoedd 2: 9-13) fel arweinydd dynol gorau'r CCOG oedd, grwpiau COG sy'n 
anwybyddu rhybuddion proffwydol yn gwneud hynny at eu peril.  

Er bod rhai disgownt pwysigrwydd broffwydoliaeth, sylwi ar yr hyn yr Apostol Paul 
a addysgir: 

Ac yn gwneud hyn, gan wybod yr amser, sydd bellach yn hen bryd i ddeffro 
allan o gwsg; am nawr mae ein hiachawdwriaeth yn nes na phan oeddem 
yn credu gyntaf. 12 Y noson yn cael ei wario yn hyn, mae'r dydd yn 
agos. Felly gadewch i ni fwrw oddi ar weithredoedd y tywyllwch, a gadewch 
inni ei roi ar y arfwisg goleuni. 13 Gadewch i ni gerdded yn iawn, fel yn y 
dydd, nid yn revelry a meddwdod, nid mewn anlladrwydd a chwant, nid 
mewn cynnen a chenfigen. 14 ond roi ar yr Arglwydd Iesu Grist, ac yn 
gwneud unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cnawd, i gyflawni ei 
chwantau. (Rhufeiniaid 13: 11-14) 



A ydym ni yn llawer agosach at ddiwedd nawr na phan ysgrifennodd Paul 
fod? Paul hefyd yn dysgu nad oedd gwir Gristnogion oedd i fod fel eraill na 
fyddent yn gwybod tua pan fyddai Iesu yn dychwelyd (1 Thesaloniaid 5: 4).  

Mae'r Apostol Peter ysgrifennodd: 

Felly, gan y bydd yr holl bethau hyn yn cael ei ddiddymu, pa fodd y bobl 
ddylai chi fod yn ymddygiad sanctaidd a duwioldeb, 12 yn chwilio am a 
brysuro dyfodiad y dydd Duw, oherwydd y bydd y nefoedd yn cael ei 
ddiddymu, bod ar dân, a bydd yr elfennau toddi gyda gwres tanbaid? 13 er 
hynny ni, yn ôl ei addewid, yn edrych am nefoedd newydd a daear newydd 
lle bydd cyfiawnder yn cartrefu. (2 Pedr 3: 11-13) 

Yn briodol gan roi sylw i ddigwyddiadau proffwydol nid yn unig yn helpu un i fod 
yn barod ar gyfer Iesu (Luc 21:36;), ond Bwriedir hefyd fod yn ymarfer myfyriol i 
gael Cristnogion i archwilio eu bywydau yn ddigon i newid fel y dylent (cf. 
Rhufeiniaid 13 : 11-14; 2 Pedr 3: 10-13). Os na fyddwch yn gwylio digwyddiadau'r 
byd fel yr eglurwyd yn iawn yng ngoleuni'r Beibl darogan?  

Nid oedd yr amrywiol grwpiau Laodicean yn deall proffwydoliaeth diwedd amser 
yn iawn, a fydd yn cyfrannu at eu haelodau NID ffoi rhag pan ddylen nhw (cf. 
Mathew 24: 15-21; Datguddiad 12: 14-17). 

Mae'r Laodiceaid wedi syniadau anghywir am y cystudd mawr, yn cael eu addo 
amddiffyn rhag iddo, a bydd (ynghyd â rhai Sardis, ac i bob golwg mae rhai o'r 
Thyatira fesul Datguddiad 2:22) rhaid i chi fynd i mewn i'r gorthrymder Fawr ac yn 
ddarostyngedig i farwolaeth a erledigaeth (Daniel 7: 25b; Datguddiad 00:17).  

Peidiwch â chael eich camarwain gan y rhai nad ydynt yn wirioneddol yn deall 
proffwydoliaethau Beiblaidd pen-amser allweddol. 

Er bod llawer yn ymddangos i gredu fod yr Eglwys Parhaus Duw yn debyg i'r 
ugeiniau o grwpiau COG hawliwyd, y realiti broffwydol yw ein bod yn 
unigryw. Rydym yn meddu ar y fantell Philadelphia (Datguddiad 3: 7-13; 2 
Brenhinoedd 2:13) ac yn wirioneddol yn sefyll am y gwirionedd (1 Timotheus 
3:15). Rydym yn arwain y cam olaf y gwaith (y mae'n rhaid ei wneud mewn 
gwirionedd fesul Salm 33: 4) tra'n gweithio tuag at gyflawni Mathew 24:14. 

 



5. Crynodeb o Proflenni, Cliwiau, ac Arwyddion i Adnabod yr 
Eglwys Gwir 

 

Unwaith eto, dyma restr 18 proflenni, arwyddion, a chliwiau sy'n dangos bod yn 
rhaid i'r eglwys Gristnogol gwir fod y gwir Eglwys Dduw.  

1. Rhoi gair Duw uwchlaw traddodiadau o ddynion ac felly nid yw wedi 
athrawiaethau bod yn gwrthwynebu i'r Beibl (cf. Mathew 15: 3-9) 
ychwanegol. 

2. Yn defnyddio yr enw Beiblaidd "Eglwys Dduw" (ee Actau 20:28). 

3. dadlau daer am y ffydd gwreiddiol (Jude 3), hyd yn oed o dan 
bygythiadau o erledigaeth (ee Actau 5: 27-32). 

4. Traces ei athrawiaethau Beiblaidd drwy gydol hanes (cf. 1 Ioan 2: 6). 

5. Cadw Pasg ar 14 eg o Nisan (Lefiticus 23: 5; Mathew 26:18). 

6. Wedi hysbys pa lyfrau yn rhan o'r Beibl ers adeg yr Apostol John cf. 2 
Timotheus 3: 16-17; Datguddiad 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Mae'n dysgu y gwir am y Duwdod (Rhufeiniaid 1:20; Colosiaid 2: 9).  

8. Mae'n dysgu ac yn cadw y deddfau cariadus Duw (1 Ioan 2: 4).  

9. Yn gwrthwynebu cyfranogiad mewn rhyfela cnawdol yn y byd hwn (Ioan 
18:36; Luc 3:14). 

10. Wedi bod y herlid, ond nid yw'r erlidiwr (Ioan 15: 20-21). 

Nid 11. Wedi mabwysiadu'r addurniadau allanol paganiaeth yn nhermau 
gwisg neu adeiladau (cf. Deuteronomium 12: 29-30) eglwysig. 

12. pregethu yr efengyl llawn (Mathew 24:14; 28: 19-20). 

13. A yw "ychydig haid" (Luc 00:32; Rhufeiniaid 11:15; cf. Datguddiad 14: 1-
9). 

14. Traces ei leoliad ffisegol drwy dinasoedd lluosog plwm (Hebreaid 13:14) 
ac y saith eglwys Datguddiad 2 a 3. 



15. A yw arwydd y Sabath Beiblaidd (Exodus 31:13; Hebreaid 4: 9). 

16. Yn deall gynllun Duw iachawdwriaeth trwy Iesu Grist yn y llun drwy 
Diwrnodau Sanctaidd (1 Corinthiaid 5: 7-8; James 1:18) 

17. Mae'n dysgu yn erbyn yr arsylwi o wyliau paganaidd (1 Corinthiaid 10: 
20-22). 

18. Ni fydd yn cyd-fynd â diwedd-amser Babilon eciwmenaidd (Datguddiad 
13: 4-10; 18: 4). 

Dim ond grŵp Eglwys Dduw yn gallu cwrdd â'r holl feini prawf hynny. Yr eglwys 
Gristnogol gwir yn credu fod y Beibl, yn credu Duw, yn deall natur a chynllun Duw, 
ac yn gwneud gwaith Duw. Ni all hyn yn wir yn wir am eglwysi Groeg-Rufeinig ac 
oddi ar y egin. 

Eglwys Dduw, yn cynnwys bodau dynol o dan awdurdod gwir Iesu Grist, nid yn 
berffaith. Cafwyd problemau yn yr eglwys y Testament Newydd (gweler hefyd 
pennod 3) yn ogystal ag mewn bob cyfnod o Eglwys Dduw (Datguddiad 2-3). 

Ysgrythur yn glir y byddai gwahanol Eglwys Dduw a di-Eglwys grwpiau Duw 
proffesu Crist ar yr amser y diwedd. 

Yn ôl Iesu, yn yr amser y diwedd byddai Eglwysi Duw sy'n arddangos gwahanol 
nodweddion. Mae gan Iesu beirniadaeth ac condemnations gyfer y rhai sy'n 
Thyatiran (Datguddiad 2: 18-29), Sardisian (Datguddiad 3: 1-6), yn ogystal â'r 
gwahanol Laodiceaid (Datguddiad 3: 14-22). Felly, ni fyddai grwpiau yn y 
categorïau hynny yn ymddangos i fod yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd wir 
yn dymuno bod yn rhan o'r eglwys Gristnogol mwyaf ffyddlon.  

Yn yr amser y diwedd, yr unig Eglwys Dduw fod Iesu yn cymeradwyo ac nid yw'n 
condemnio yw'r un gyda "ychydig nerth," yr Eglwys yng Philadelphia (Datguddiad 
3: 7-13). Mae'r rhain yn rhai nad ydynt yn cael eu tramgwyddo hynny drwy bobl 
eraill na fyddant yn caniatáu i deimladau brifo costio eu coron hwy (Datguddiad 
03:11), ond yn hytrach byddant yn cefnogi'r gwaith Duw. 

Felly, y rhai sy'n dymuno bod yn rhan o weddill mwyaf ffyddlon Philadelphia 
fyddai eisiau bod gyda Eglwys grŵp Duw sydd: 

1. Gwneud gyhoeddi'r efengyl y deyrnas fel tyst ei brif flaenoriaeth 
(Mathew 24:14; 28: 19-20). 



2. Cefnogi frodyr gwael (Galatiaid 2:10), gan gynnwys gweddwon a phlant 
amddifad (Iago 1:27), yn enwedig mewn lleoedd fel Affrica ac Asia.  

3. Yn wir arferion llywodraethu Beiblaidd (1 Corinthiaid 12:28), gan 
gynnwys Matthew 18: 15-17. 

4. A yw'r proclamasiwn, athrawiaethol, proffwydol, a chariadus ffrwythau 
siaradodd Iesu o (Ioan 7: 16-20; 13:35; Luc 04:18, 14:13, Matthew 24:14, 
28: 19-20; Datguddiad 3 : 7-13). 

5. yn Rhybuddio rhai sy'n meddwl eu bod yn yr Eglwys beidio â syrthio i 
ffwrdd (1 Timotheus 4: 1). 

6. A doniau ysbrydol, gan gynnwys derbyn breuddwydion, yn y dyddiau 
diwethaf (Actau 2: 17-18). 

7. Deall rolau hanesyddol a chyfredol o eglwysi Datguddiad 2 a 3.  

8. Yn egluro ac yn deall proffwydoliaeth Beiblaidd yn ddigon da (ee Daniel 
11: 29-45; Matthew 24) i wybod pryd i ffoi (Mathew 24: 15-20; Datguddiad 
03:10, 12: 14-16) cyn y cystudd mawr (Mathew 24:21). 

Yr un grŵp sy'n cynrychioli orau weddill y gyfran Philadelphia Eglwys Duw 
(Datguddiad 3: 7-13) yn yr 21ain ganrif yn Eglwys Parhaus Duw. 

Yr Eglwys Parhaus Duw yw'r unig eglwys a drefnwyd ein bod yn ymwybodol o bwy 
sy'n gwneud pob un o'r uchod yn swyddogol. Y rheswm cymhellol i eisiau bod yn 
rhan ohonom yw ein bod yn berffaith, ond ein bod yn addysgu yn unol â'r Beibl a'r 
credoau ac arferion ddilynwyr cynnar Iesu. 

Mae'r rhan fwyaf o eglwysi yn cael rhywfaint o wirionedd, ond mae'n ymddangos 
na fydd unrhyw un arall i fod y "colofn a sylfaen y gwirionedd" (1 Timotheus 
3:15). Satan, duw'r oes hon (2 Corinthiaid 4: 4), yn ymddangos, nid fel y diafol, 
ond fel angel o olau i lawer (2 Corinthiaid 11: 13-14).Dywedodd Iesu byddai llawer 
yn dod yn ei enw, yn datgan mai Ef oedd y Crist - ac eto, heb sylweddoli hynny, 
twyllo y byd i gyd (Mathew 24: 4-5). 

Felly, yr ydych yn awr bod yn gwybod y proflenni, cliwiau, ac arwyddion, a ydych 
yn mynd i fod fel y Bereans o hen a phwy "Derbyniodd y gair gyda phob 
parodrwydd, a chwilio yr Ysgrythurau bob dydd i gael gwybod a oedd y pethau 
hyn felly. Felly llawer ohonynt yn credu "(Actau 17: 11-12)? 



Sylwch ar yr hyn y mae'r Beibl yn dweud: 

... Cael gyda addfwynder y gair fewnblannu, sy'n abl i achub eich 
eneidiau. . Ond byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, 
gan dwyllo eich hunain 23 Am os oes unrhyw un yn wrandawr y gair, ac nid 
yn weithredwr, y mae'n debyg i ddyn arsylwi ei wyneb naturiol mewn 
drych; 24 oherwydd y mae'n arsylwi ei hun, yn mynd i ffwrdd, ac yn anghofio 
ar unwaith pa fath un ydoedd. 25 ond efe sy'n edrych i mewn i berffaith 
gyfraith rhyddid ac yn parhau ynddo, ac nid yn wrandawr anghofus ond 
doer o'r gwaith, bydd hyn yn un yn cael ei bendithio yn yr hyn y mae'n ei 
wneud . (Iago 1: 21-25) 

A fyddwch yn gwneud yr hyn y Beibl byddwch yn sylweddoli y dylech ei wneud a 
chefnogi Eglwys Parhaus Dduw neu fod yn wrandawr yn unig, gan dwyllo eich 
hun? 

Onid ydych yn dymuno cefnogi'r Eglwys Parhaus Duw wrth i ni barhau i bregethu 
efengyl y deyrnas i'r byd fel tyst (Mathew 24:14) yn ogystal ag addysgu 
gorchmynnodd pob Iesu (Mathew 28: 19-20)? 

 

Ydych chi'n barod i fod yn wirioneddol yn rhan o'r eglwys Gristnogol yn wir? 

 

Eglwys Dduw Parhau 

 

Mae swyddfa UDA yr Eglwys Parhaus Dduw wedi ei lleoli yn: 1036 W. Grand 

Avenue, Beach Grover, California, 93433 Unol Daleithiau. 

 

Mae gennym gefnogwyr o gwmpas y byd, ac ym mhob cyfandir cyfannedd (bob 

cyfandir, ac eithrio Antarctica). 

 

Eglwys Parhaus Dduw Gwybodaeth Gwefan 



 

CCOG.ORG Y brif wefan ar gyfer yr Eglwys Parhaus Duw. 

CCOG.ASIA Gwefan asian-ffocws, gyda ieithoedd Asiaidd lluosog. 

CCOG.IN Gwefan India-ffocws, gyda rhai o ieithoedd India. 

CCOG.EU Gwefan Ewropeaidd sy'n canolbwyntio ar, gyda ieithoedd Ewropeaidd lluosog. 

CCOG.NZ Gwefan wedi'i dargedu tuag at Seland Newydd. 

CCOGCANADA.CA Gwefan wedi'i dargedu tuag at Canada. 

CDLIDD.ES Mae hon yn wefan iaith hollol Sbaeneg. 

PNIND.PH Gwefan Philippines canolbwyntio, gyda rhai Tagalog. 

 

Radio a YouTube Sianeli Fideo 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Beibl Darogan Newyddion radio ar-lein. 

Bible News Prophecy sianel. Nodiadau pregeth YouTube. 

CCOGAfrica sianel. negeseuon fideo YouTube o Affrica. 

CDLIDDsermones sianel. bregethau YouTube yn Sbaeneg. 

ContinuingCOG sianel. pregethau fideo YouTube. 

 

Newyddion a Hanes Gwefannau 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Gwefan hanes yr Eglwys. 

COGWRITER.COM website.News eglwys hanes, hanes, a gwefan darogan.... 



 

Mae Pabyddion, Uniongred Ddwyreiniol, Protestaniaid, Mormons, Tystion 
Jehovah, Eglwys Cristnogion Duw, ac eraill sy'n credu eu bod yn, neu o leiaf ran 
o'r, y gwir eglwys Gristnogol. 
 
Mae miloedd o grwpiau a chymrodoriaethau sy'n honni rhyw gysylltiad i 
Gristnogaeth. Yn yr 21ain ganrif, a grŵp yw'r mwyaf ffyddlon? 
 
Mae'r Beibl, ynghyd â rhai ffeithiau am hanes yr eglwys a ffrwythau eglwys 
(Mathew 7: 16-20) yn cynnwys proflenni, cliwiau, ac arwyddion i helpu i ateb hyn. 
Mae'r llyfr hwn yn cysylltu ysgrythurau gyda ffeithiau o hanes i ddarparu 
gwybodaeth ddefnyddiol am hyn. 
 
Mae'r ail a'r trydydd benodau o Lyfr y Datguddiad cynnwys negeseuon oddi wrth 
Iesu Grist am saith eglwys. Mae llawer yn credu bod yr eglwysi hyn yn cynrychioli 
yr eglwys trwy gydol y oedran eglwys cyfan (o Ddydd y Pentecost yn Actau 2 nes 
dychwelyd Iesu Grist). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mae olion Hynafol Philadelphia 

 

Yn yr 21ain ganrif, byddai'r rhan fwyaf o ffyddlon yn ôl Iesu 'geiriau yn weddill y 

gyfran Philadelphia Eglwys Duw (Datguddiad 3: 7-13). 

 

Sydd yn cynrychioli gweddillion mwyaf ffyddlon o'r gyfran Philadelphia yr eglwys 

Gristnogol yn wir? 

 

Os ydych yn barod i fod fel y Bereans o hen (Actau 17: 10-12), gallwch gael 

gwybod os oes gennych gariad Duw-ysbrydoli y gwirionedd ac yn wir yn credu y 

Beibl. Os ydych yn barod i fod yn weithredwr, ac nid dim ond wrandawr y gair, 

rydych efallai y gall ddod yn rhan bendigedig o'r ffyddloniaid Philadelphia (Iago 1: 

22-25; Datguddiad 3: 7-13). 


