
 

 

A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Bod yn glir ar beth yw cynnwys yr efengyl 

‘Oherwydd y maent oll wedi pechu, ac yn amddifad o ogoniant Duw.  Gan ras Duw,  

ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy’r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu.’ 

Rhufeiniaid 3: 23-24: 
 

 

Mae’r daflen hon yn amlinelli sut y gallwch fynd ati i drafod prif themâu’r fideo yn ddyfnach. Gallwch addasu’r amseru yn ôl yr 

angen.    

              
Cwestiwn allweddol: Beth sy’n gwneud yr efengyl yn newyddion da? 
                                                                                                                                                                                                 
Amcan:  Tanlinellu prif elfennau’r efengyl  

 

Trafodaeth Agoriadol (5 munud) 
 
Pe bai rhywun yn gofyn i chi esbonio’r efengyl iddyn nhw, beth fyddech chi’n ei ddweud? 

 

Er mwyn rhoi cyfle i bawb, awgrymwn eich bod yn rhannu’n  grwpiau bach o dri neu bedwar i drafod.  
 

 

Gwylio fideo Emyr James (tua 15 munud) 

 

Cwestiynau Trafod/ Pwyntiau Gweithredu (15 munud) 

 

Dyma rai awgrymiadau, peidiwch â theimlo rheidrwydd i fynd drwyddyn nhw i gyd! 
 

1.  Beth yw prif elfennau’r efengyl y mae angen i bobl eu deall er mwyn cael eu hachub? 

 

2.  Pa eglurebau neu ddarluniau y gallwch chi feddwl amdanyn nhw fyddai’n help i esbonio: 

 

(a) pechod? 

(b) gwaith Crist? 

(c)  ffydd? 

(ch) edifeirwch? 

 

3.  Pa broblemau rydych chi wedi eu profi wrth rannu’r efengyl? 
 

Cyfnod o Weddi (12 munud) 

 

Efallai gallwch chi rannu’n grwpiau bach unwaith eto i weddïo. Bydd yn dda gweddïo am yr hyn sydd wedi annog neu herio’r 

aelodau grŵp; a dyma bwyntiau penodol ar gyfer y sesiwn hon: 

 

• Gweddïwch i chi gael eich cyffroi gan yr efengyl. 

• Y bydd ffrwyth edifeirwch yn cael ei weld yn eich bywyd. 

• Am hyder a doethineb wrth rannu’r efengyl. 

• Am gyfleoedd i rannu’r efengyl â phobl y mae’r Arglwydd ar waith yn eu bywyd. 

• Y bydd pobl yn cael eu hachub drwy ffydd yn Iesu Grist. 
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A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Bod yn glir ar beth yw cynnwys yr efengyl 

Myfyrdod Beiblaidd (12 munud) 

 

Dyma fyfyrdod ychwanegol o'r Beibl i ystyried y brif thema ymhellach. Gallwch ei ddefnyddio fel rhan o'r sesiwn hyfforddi, neu 

ddosbarthu’r nodiadau fel myfyrdod personol yn ystod yr wythnos 

 

 2 Corinthiaid 5:17-21 
 
Mae’r adnodau yn cyfeirio at rai o wirioneddau mawr yr efengyl: 

         

• Yr ail enedigaeth, lle’r ydyn ni’n cael ein hadnewyddu (ad. 17)   

 

 Ym mha ffyrdd rydyn ni’n cael ein gwneud yn bobl newydd? 

 

• Cymodi, lle’r ydym yn dod yn ffrindiau â Duw trwy groes ein Harglwydd Iesu Grist (ad.18-20) 

 

 Sut mae’r groes yn troi gelynion yn ffrindiau? 

 

• Cyfnewid cyfrifon, lle mae Iesu’n cymryd ein pechodau ni, ac yn rhoi ei gyfiawder ef i ni (ad. 21) 

 

 Beth oedd yn ei olygu i Iesu i gymryd ein pechodau? 

 Beth mae’n ei olygu i ni dderbyn cyfiawnder Iesu Grist? 

 

• Y fraint o efengylu, lle’r ydym yn apelio ar bobl, ar ran Duw, i gredu yn yr Iesu am iachawdwriaeth (ad. 20) 

 

 Sut allwn ni fod mor daer ein dyhead dros weld pobl yn cael eu hachub ag y mae Duw? 

 
 

I gloi 

 

Gobeithio i chi gael bendith ac anogaeth o’r sesiwn. Tybed beth wnaeth eich taro fwyaf o’r hyn a glywsoch? 

 

Beth am wylio’r fideo eto ar ôl mynd adref, gan bwyllo ar ddiwedd pob adran i weddïo a diolch i Dduw am fawredd 

a holl fendithion yr efengyl. 
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