
Yn Llangeitho ar gofgolofn Daniel Rowlands 
(y pregethwr mawr Cymraeg) mae’r geiriau 
yma wedi eu cerfio: 

‘O Nefoedd! Nefoedd! Nefoedd! Buasai dy 
gonglau yn ddigon gwag oni buasai fod 
Seion yn magu plant i ti ar y ddaear’. 

Gwelodd Daniel Rowlands filoedd yn cael 
tröedigaeth - am gyfnod oedd hynny wrth 
weld yr efengyl yn cael ei phregethu a’i 
derbyn o gwmpas y wlad - ond dyma hefyd 
ein gwaith a’n braint ninnau heddiw. Mae 
gennym gyfrifoldeb i wneud yn siŵr fod yr 
efengyl yn cael ei chlywed a’i deall gan bobl 
ein gwlad, ac mae angen nerth a doethineb 
Duw arnom i wneud hyn. Rydym hefyd angen 
yr Ysbryd i roi’r nerth a chyfrif y gost i fynd a 
gwneud disgyblion, nid yn unig yn niogelwch 
ein hadeiladau eglwysig ond y tu allan hefyd.

YMGYRCH AC 
EFENGYLU

“‘Ewch a gwnewch ddisgyblion ...’ 
tasg digon anodd... ond ‘i’r holl 
genhedloedd’! Drwy ras Duw fe aethant 
a gwneud disgyblion drwy’r byd. Mae 
cenedlaethau wedi hynny wedi gwneud 
yr un peth a dyma heddiw ein cyfle ni! 
Mae’r adnodau mor gyfarwydd. Medrwn 
golli gogoniant a rhyfeddod gorchymyn 
Iesu i ni. Efallai y bydd yn gymorth i 
chi eu darllen dro ar ôl tro. Gweddiwch 
nhw i mewn i’ch calon a chwiliwch 
am gyfleodd i siarad dros Iesu. Mae’n 
gaddo bod gyda chi... hyd ddiwedd 
amser!”

“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, 
a dysgu iddynt gadw’r holl orchmynion a 

roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda 
chwi bob amser hyd ddiwedd amser.”   

Mathew 28:19-20
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DIOLCHGARWCH A MAWL

YMATEB AC YSTYRIED

PWYNTIAU GWEDDI

Diolchwch i Dduw am efengyl i rannu ac 
am y rhyddid a’r cyfle i rannu’r efengyl 
honno drwy ein gwlad a’n cymunedau.

Ydym ni’n credu fod yr efengyl yn bwerus 
ac y gall Duw weithio - hyd yn oed yng 
Nghymru heddiw?

Gweddiwch y bydd gan Gristnogion hyder 
yn yr efengyl a baich i rannu’r newyddion 
da am Iesu yn agored. Gweddiwch y 
bydd Duw yn agor calonnau’r di-gred a 
gweddïwch yn arbennig dros rannau o 
Gymru sydd heb dystiolaeth Gristnogol.

Mae Cymrugyfan wedi adnabod nifer o 
ardaloedd sydd heb dystiolaeth yr efengyl. 

Medrwch weld map drwy fynd i’r wefan 
(www.cymrugyfan.org/gweddïwch).

Trefnwyd nifer o ymgyrchoedd diweddar 
gan UCCF ym Mhrifysgolion Cymru. 

Bydd dau rifyn o’r cylchgrawn efengylu 
Holi yn cael ei gyhoeddi gan MEC eleni. 

Cafodd rhifyn y flwyddyn ddiwethaf ei 
ddarllen gan filoedd o bobl.
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