
 

 

A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Arfogi Cristnogion i rannu’r Efengyl 

‘Ond sancteiddiwch Grist yn Arglwydd yn eich calonnau. Byddwch yn barod 

 bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd 

 ynoch. Ond gwnewch hynny gydag addfwynder a pharchedig ofn.’ 

 1 Pedr 3:15 

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

angen. 
 

Cwestiwn allweddol: Sut fedrwn ni rannu’r Efengyl â’r bobl y mae Duw wedi eu rhoi yn ein bywyd? 
 

Amcan:  Gweld bod rhannu’r Efengyl yn gallu bod yn broses naturiol i bob Cristion 

 

Trafodaeth Agoriadol (5 munud) 
 
Gwnewch restr o’r pethau yr ydych wedi eu trafod gyda’ch ffrindiau, cydweithwyr neu deulu sydd ddim yn 

Gristnogion yn yr wythnosau diwethaf. Pa mor hawdd oedd siarad am y pethau hyn? 

 

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

bethau ‘ysbrydol’ yma – gall fod yn bethau mor syml â’r tywydd neu rygbi. 
 

 

Gwylio fideo Steffan Job (tua 15 munud) 

 

Cwestiynau Trafod/ Pwyntiau Gweithredu (15 munud) 

 

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

1. Beth yw eich ymateb naturiol pan fyddwch yn meddwl am rannu’r efengyl ag eraill? Pa un o’r tair anogaeth 

a rannwyd ar ddechrau’r sgwrs sydd o’r cymorth mwyaf i chi? 

 

2. Rhannwch am adeg pan siaradodd Duw â chi drwy brofiad neu ddigwyddiad penodol. Sut ydych chi’n 

credu gall Duw ddefnyddio hyn i’ch cynorthwyo i rannu’r efengyl? ( e.e. efallai y bydd rhywun yn sôn am 

gyfnod o droi cefn ar Dduw, neu un arall am golli person oedd yn agos atynt)  

 

3. Beth mae’n ei olygu i wrando ar rywun yn go iawn? Beth yw’r camgymeriadau y gallwn ni eu gwneud fel 

Cristnogion? Pa fath o gwestiynau a all annog person i agor i fyny ac i rannu’r hyn maent wir yn ei gredu?  

 

4. Ymarfer: Rhannwch yn gryno yn eich grwpiau bach yr hyn mae Iesu’n ei olygu i chi, a sut mae wedi rhoi  

gobaith a llawenydd i chi.  (Os yw’n briodol, efallai y gall eraill yn y grŵp roi adborth cadarnhaol) 

 

5. Oes angen i bobl glywed sialens yr efengyl? Sut allwn ni wneud hyn? Pa bethau sy’n gallu ein rhwystro? 

 

 

   Sesiwn 
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A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Arfogi Cristnogion i 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 

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

 

• Diolch i Dduw am y fraint o gael bod yn rhan o’r gwaith o rannu’r newyddion bobl â’r newyddion da. Diolch 

bod Duw yn defnyddio hyd yn oed ein profiadau anodd i helpu eraill. 

• Cyfaddef ein pechod o beidio caru pobl fel y dylem; sydd wedi lleihau ein baich i rannu’r efengyl â nhw. 

• Gofyn i Dduw am fwy o gariad tuag at bobl, ac ar i’r cariad hwnnw fod yn amlwg yn ein sgyrsiau, agweddau 

a gweithredoedd.  

• Ar i Dduw agor calonnau llawer o bobl i ddeall a derbyn yr efengyl. 

• Gras i barhau i weddïo’n gyson am y person o bob rhan o fywyd (e.e. teulu, ffrindiau, cymdeithas, gwaith) a 

osododd Duw ar eich calon yn Sesiwn 2.  

 

Myfyrdod Beiblaidd (10 munud) 

 

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

ddosbarthu’r nodiadau fel myfyrdod personol yn ystod yr wythnos 

 
Luc 8:22-56 

 

Mae Iesu’n gofyn dros 300 o gwestiynau yn yr Efengylau. Yn y darlleniad hwn mae’n gofyn tri chwestiwn (ad. 25, 30 

a 45). 
 

Cyd-destun: Er bod Iesu yng nghanol prysurdeb ei weinidogaeth, mae ei olwg ar unigolion drwy gydol y darn. 

Mae’n delio â phawb mewn ffordd arbennig a phenodol, gan roi amser i bawb yn bersonol. 

 

Cwestiynau i’w hystyried: 

  

- Pam mae Iesu’n gofyn y tri chwestiwn gwahanol?  

- Pam nad yw Iesu’n gofyn cwestiwn i Jairus?  

- Sut allwn ni ddilyn esiampl Iesu wrth siarad gyda’n ffrindiau? 

 
 

I gloi 

 

• Beth am wylio’r fideo eto ar ôl mynd adref, gan bwyllo ar ddiwedd pob adran i weddïo a meddwl am bobl 

a sefyllfaoedd y gallwch gymhwyso’r hyn yr ydych wedi ei ddysgu iddyn nhw?  

 

• Beth yw’r un peth sydd wedi eich taro yn y sesiwn hon? 

 

   Sesiwn 
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