
 

 

A Passion for Life Cymru: 

Canllaw Arweinwyr 

 
Meithrin Cristnogion Newydd 

‘Roedden nhw’n dal ati o ddifri – yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu 
popeth, yn bwyta a dathlu Swper yr Arglwydd ac yn gweddïo gyda’i gilydd…. Roedd pawb 

oedd yn credu yn teimlo’u bod nhw’n un teulu, ac yn rhannu popeth â’i gilydd.’ 

Actau 2:42 a 44 (beibl.net) 
 

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: Pa mor barod yw eich eglwys chi i groesawi pobl newydd a sut ydym ni’n meithrin 

Cristnogion newydd i dyfu’n debycach i Grist? 
 

Amcan:  Gweld bod pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw a deall braint a chyfrifoldeb pawb yn nheulu’r ffydd i 

groesawu a meithrin Cristion newydd i aeddfedu yn eu ffydd. 
 

 

Trafodaeth Agoriadol (5 munud) 
 
Beth sydd o gymorth i chi wrth ymweld â chapel am y tro cyntaf? Beth oedd o gymorth i chi pan ddaethoch chi’n 
Gristion? 
 

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

 

Gwylio fideo Bethan Perry (tua 15 munud) 

 

Cwestiynau Trafod/ Pwyntiau Gweithredu (15 munud) 

 

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

 
1. Meddyliwch am eich capel chi / ein capel ni ar y Sul. Pa mor hawdd fyddai i berson newydd eich ffeindio 

chi ac wedyn teimlo’n gyfforddus yn eich plith? 

 

2. Ym mha ffyrdd ydych chi’n medru dangos rhagfarn tuag at eraill? Ydych chi’n dod i gasgliadau am berson 

yn seiliedig ar bethau fel edrychiad, addysg, swydd, perthnasau, ac ati? 

 

3. Ym mha ffyrdd ymarferol gallwn ni barhau i estyn croeso tuag at Gristnogion newydd yn ystod yr wythnos, 

nid yn unig ar y Sul? 

 

4. Sut mae Paul yn  1 Thesaloniaid 1:2-10 a 2:6-12 yn ein helpu ni i ddeall ein rôl i feithrin Cristnogion 

newydd? 

 

5. Pa bethau yn eich bywyd chi sydd wedi dyfnhau eich cariad at Dduw? Sut allech chi rannu hyn ag eraill? 

 

6. Mae Cristnogion newydd yn aml yn awyddus iawn i rannu eu ffydd ag eraill. Sut allwn ni eu helpu a’u     

hannog yn hyn? 
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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. Dyma bwyntiau penodol ar gyfer y sesiwn hon: 

 

• Diolch i Dduw am ei ras a’i gariad yn ein hachub ni a’n mabwysiadu ni i fod yn rhan o’i deulu Ef, ac am y 

fraint o gael bod yn rhan o dyfu a dyfnhau aelodau’r teulu hwn. 

 

• Gofyn am faddeuant am unrhyw ragfarn tuag at eraill ac amharodrwydd i fynd allan o’n ffordd i groesawu 

eraill mewn ffordd sydd yn addas iddyn nhw yn hytrach na dim ond yn gyfleus i ni. 

 
• Diolch i Dduw am Gristnogion newydd yn yr eglwys ar hyn o bryd a gofyn i Dduw achub llawer mwy. Efallai  

gallwch enwi pobl penodol. 

 
• Nerth a doethineb i fod yn eglwys groesawgar ac am ras, amynedd a dyfalbarhad i feithrin Cristnogion 

newydd i fod yn debycach i Grist. 

 

Myfyrdod Beiblaidd (10 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 Timotheus 3 ad 14-17 

 

Cyd-destun: Dyma ail lythyr Paul at ei fab ysbrydol, Timotheus. Roedd Paul yn dod tuag at ddiwedd ei fywyd ac yn 

esiampl o berson yn dyfalbarhau i feithrin Cristion ifanc i dyfu yn debycach i Grist. Mae’n dangos yn yr adnodau 

hyn mor werthfawr yw’r Beibl yn ein tyfiant ysbrydol. 

 

- Wrth edrych ar daith ysbrydol Timotheus yng nghyd-destun yr adnodau hyn, beth ydyn ni’n ei ddysgu am y 

canlynol: 

 

i)     Arwyddocâd yr ysgrythurau yn ei fywyd? 

ii)    Y bobl a wnaeth ddysgu’r Ysgrythurau iddo? 

iii)   Canlyniad dyfalbarhau yn yr ysgrythurau? 

 

- Rhannwch rhai ffyrdd y mae Gair Duw wedi eich hyfforddi, ceryddu, cywiro, disgyblu a’ch annog chi i fyw bywyd er 

clod i Dduw?  

 

- Sut mae’r adnodau hyn yn ein hysbrydoli i ddefnyddio’r Gair i feithrin Cristnogion newydd? 

 
 

I gloi 
 

Dyma ddau gwestiwn i’w hystyried yn weddigar dros y diwrnodau nesaf: Oes rhywbeth y gallwch chi ei wneud yn 

wahanol er mwyn croesawu pobl newydd i’r eglwys?  Beth allwch chi ei wneud hyd yn oed yr wythnos hon i feithrin 

Cristion ifanc i ddod yn debycach i Iesu Grist?  
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