
DARLLENWCH
Ioan 14: 1-3 

1 Corinthiaid 15: 51-54 
1 Thesaloniaid 4: 13-18 

ADNOD 
ALLWEDDOL
Hebreaid 10: 37

Astudiaeth 4  Yr Arglwydd Iesu yn Dod Eto

Cawsom addewidion mawr ar ddiwedd yr astudiaeth ddiweddaf. 

■C Darllenwch Actau 1: 11 ac ysgrifennu’r addewid a gafodd y disgyblion.

■C Nawr trowch i’r Darlleniad cyntaf o’r Beibl ac ysgrifennu’r PEDWAR GAIR sy’n 
rhoi’r un addewid. 

Dyma addewid i bawb sy’n ymddiried yn Iesu ac sy’n rhan o deulu Duw.  Yn 1 Thesaloniaid 4: 13
gwelwn nad oes angen i Gristnogion fod yn drist pan fydd Cristion arall yn marw. 

■C Darllenwch yr adnod hon ac ysgrifennwch enw un peth nad yw gan bobl nad 
ydynt yn Gristnogion. 

Nid oes eisiau i Gristnogion fod yn drist. Eu gobaith nhw yw’r sicrwydd y bydd Iesu’n dod yn ôl.
Bydd cyrff Cristnogion sydd wedi marw yn cael eu codi a bydd y bobl sy’n dal yn fyw yn cael eu
newid. Bydd y ddau fath o bobl yn cael eu cymryd o’r byd i’r Nef. 

■C Defnyddiwch y Darlleniadau o’r Beibl, 1 Corinthiaid 15: 51-54 
ac 1 Thesaloniaid 4: 13-18, i wneud y Croesair isod sy’n trafod beth 
fydd yn digwydd pan ddaw Iesu yn ôl eto. 

CROESAIR
Cliwiau i lawr
1. Bydd y Cristnogion yn cael eu cipio i fyny yn y _ _ _ _ _ _ _. 
3. Dywedir am Gristnogion, “Yr ydym i gyd i gael ein _ _ _ _ _”. 
5. Daw’r Arglwydd i lawr o’r _ _ _. 
6. Pwy fydd yn atgyfodi yn gyntaf? Y _ _ _ _ yng Nghrist.

Cliwiau ar draws
2. Bydd Cristnogion yn cwrdd â'r Arglwydd yma. 
4. “Mewn _ _ _ _ _ _”  - pa mor sydyn fydd y newid. 
7. Bydd hyn yn digwydd ar ganiad yr utgorn _ _ _ _ __ _ _ .  (1
Corinthiaid 15: 51) 
8. Bydd yr archangel yn _ _ _ _. 

Nid yw pobl nac angylion yn gwybod pryd y bydd hyn yn digwydd. 
Dim ond Duw sy’n gwybod. Pan ddaw, bydd yn sydyn ac yn annisgwyl, 
ac ni fydd amser na chyfle i neb gael eu hachub bryd hynny! 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Philipiaid 3: 20 a 21   Titus 2: 11-14   2 Pedr 3: 1-10   1 Ioan 2: 28   1 Ioan 3: 3 
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■C Darllenwch Ioan 14: 1-3 ac ysgrifennu yn eich GEIRIAU EICH HUNAN pam y 
bydd yn dod yn ôl. 

Heddiw, mae llawer o bobl yn meddwl efallai nad yw hyn yn wir. Dyna sut yr oedd hi yn
nyddiau’r apostolion hefyd. 

■C Darllenwch 2 Pedr 3: 3 a 4, anc ysgrifennu beth ddywedodd Pedr y bydd y 
gwatwarwyr (y bobl sy’n sbeitio) yn ei ddweud yn y dyddiau diwethaf. 

■C Nawr darllenwch 2 Pedr 3: 9. Yma, dysgwn nad yw Duw yn araf i wneud yr hyn y
mae wedi’i addo. Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN pam nad 
yw'r Arglwydd Iesu wedi dod yn ôl eto. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

Mae hyn yn gwneud i ni feddwl. Efallai bod Duw yn aros i chi edifarhau a chredu (dod yn Gristion),
cyn i'w Fab ddod yn ôl! Beth pe bai’r Arglwydd Iesu yn dod yn ôl heddiw? A fyddech chi’n cael eich
newid a’ch cipio i fyny i fod gydag ef am byth, neu a fyddech yn cael eich gadael ar ôl? I
Gristnogion, dylai’r ‘gobaith’ hwn olygu ein bod yn disgwyl ei weld yn dod. (Gweler Titus 2: 13) 

■C Ysgrifennwch 1 Ioan 2: 28 ac 1 Ioan 3: 3 a meddwl yn ofalus amdanynt. 

Os ydych yn Gristion, dylech fod yn ofalus i ble rydych yn mynd a beth rydych yn ei wneud.
Dylai’r ffaith ei fod yn dod yn ôl wneud i chi fyw bywyd pur a sanctaidd, fel Iesu, bob dydd. 

Darllenwch yr Adnod Allweddol eto a chofiwch y gallai ddigwydd heddiw! 
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