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Gwers 44 - Pŵer yr Ysbryd Glân          
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Actau 2:1-12; 3:1-10

Yr awr weddi (Act. 3:1):
Nawfed awr y dydd, sef tri o’r gloch y 
prynhawn. Ar y pryd yr oedd Pedr a’r dilynwyr 
eraill yn dal i fynychu’r Deml. Yr oeddent yn 
cyfarfod yng Nghloester Solomon (Act. 5:2). 
Nid oedd yr apostolion yn dychmygu yn y 
blynyddoedd cynnar eu bod yn sefydlu crefydd 
newydd, ond yn gweld eu hunain yn rhan o 
Iddewiaeth. Y mae areithiau cynnar Pedr 
wedi eu gwreiddio yn yr Ysgrythurau Iddewig 
ac yn dangos fel yr oedd dyfodiad Iesu yn 
cyflawni proffwydoliaethau’r Hen Destament 
(Act. 3:18). Disgrifia Actau 1 - 10 y trawsnewid 
graddol o Gristnogaeth Iddewig i ‘un corff’ yn 
cynnwys Iddewon a Chenedl-ddynion. 

Deng niwrnod ar ôl Esgyniad Iesu, disgynnodd yr Ysbryd Glân ar yr apostolion megis gwynt a thân ‘a 
dechreuasant lefaru â thafodau dieithr, fel yr oedd yr Ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt’ (Act. 2:4). Yr oedd 
Iddewon o bob cenedl yn Jerwsalem ar y pryd a phan glywsant yr apostolion yn llefaru ‘yr oeddent wedi 

drysu’n lân am fod pob un ohonynt yn eu clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun’ (Act. 2:6). Rhyddhaodd yr Ysbryd 
dafodau’r apostolion a dechreuodd Pedr bregethu.

Y mae’r pwyslais Iddewig yn amlwg iawn. Y mae Pedr yn cyfarch Iddewon (Act. 3:12, 25), ac yn eu galw’n ‘blant y 
proffwydi a phlant y cyfamod’. Cyfeiria at y tadau Iddewig (adn. 13) a’r proffwydi (adn. 18, 21-25), ac y mae’r cymal 
‘amseroedd adferiad’ yn cyfeirio at y deyrnas Feseianaidd a addawyd gan y proffwydi. Y mae’r neges yn cael ei 
hanfon at yr Iddew yn gyntaf a’i chyflwyno mewn termau 
ac iaith Iddewig. 

Y mae neges Pedr yn eglur, sef bod yr Iddewon wedi 
edrych ymlaen ers canrifoedd am ddyfodiad y Meseia, 
ond, meddai wrthynt, ‘fe groeshoeliasoch chwi ef drwy law 
estroniaid, a’i ladd’ (Act. 2:23). Cyfeirio at Iesu o Nasareth 
yr oedd Pedr, ac meddai wedyn, ‘gwybydded holl dŷ Israel 
yn sicr fod Duw wedi gwneud yn Arglwydd ac yn Feseia, yr 
Iesu hwn a groeshoeliasoch chwi’ (Act. 2:36). Dwysbigwyd 
hwy a phan ofynasant i Pedr beth a wnaent atebodd, 
‘Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu 
Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr 
Ysbryd Glân yn rhodd’ (Act. 2:38). Canlyniad yr araith oedd 
bedyddio tua thair mil o bobl; y pysgotwr a fethodd ddal 
pysgod môr Galilea yn llwyddo fel pysgotwr pobl.

O safbwynt bydol nid oedd gan ddilynwyr Iesu fawr 
ddim; ychydig ddylanwad yn grefyddol ac yn wleidyddol. 
Roeddent yn rhannu eu heiddo gyda’r credinwyr. Ond yr 
oedd ganddynt bŵer yr oedd Iesu wedi ei addo iddynt, 
sef y byddent yn gallu cyflawni gwyrthiau - gweler Ioan 
14:12-14. Y mae’r drydedd bennod yn agor ym Mhorth 
Prydferth y Deml. Roedd yno filoedd o bobl, ac oherwydd 
bod y safle’n un delfrydol i gardota, mae’n bosibl fod yno 
nifer o gardotwyr yn begera. Arweiniodd yr Ysbryd Pedr 
at un ohonynt, dyn cloff o’i enedigaeth, ac yn enw Iesu 
o Nasareth fe’i hiachawyd, ‘ac aeth (y dyn) i mewn gyda 
hwy i’r deml dan gerdded a dawnsio a moli Duw’ (Act. 
3:9). Trodd Pedr at y dyrfa ac ail adrodd ei bregeth ar y 
Pentecost. Daeth hynny ag ef i wrthdrawiad â’r Sadwceaid 
a wadai’r syniad o atgyfodiad oddi wrth y meirw.
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I ddechrau
Bydd angen balŵn bob un ar blant y 
dosbarth. Rhannwch y plant yn ddau dîm. Bydd un plentyn o 
bob tîm yn cystadlu yn erbyn ei gilydd drwy chwythu gwynt i’r falŵn ac 
yna ei ollwng. Balŵn pwy fydd yn teithio pellaf?

Yr hanes
Gofynnwch i’r plant beth sy’n gwneud i’r balwnau symud? (gwynt).
Roedd Iesu Grist wedi gofyn i’r disgyblion fynd â’r Newyddion Da 
amdano allan i bobl y byd wedi iddo fynd yn ôl i’r nefoedd. Ond roedd 
gan y disgyblion ofn gwneud hynny, a dyma nhw’n cuddio gyda’i gilydd 
mewn ystafelloedd dan glo yn gweddïo. Ond anfonodd Duw berson 
arbennig i’w helpu i fyw fel Cristnogion a gwneud gwaith Iesu. Roedd yn 
amhosibl gweld y person hwn, ond roedden nhw’n gwybod yn iawn ei 
fod gyda nhw, achos roedd fel teimlo gwynt pwerus yn chwythu arnyn 
nhw. Beth oedd enw’r person hwn? Yr Ysbryd Glân.
Gan fod llawer o blant yn cysylltu’r gair ‘Ysbryd’ gyda’r gair Saesneg 
‘Ghost’, dylid pwysleisio mai Person na ellir ei weld yw’r Ysbryd Glân ac 
nid rhyw nerth annelwig.

Darllenwch yr hanes o’r Beibl Gweithgaredd, neu defnyddiwch un o’r 
llyfrau ar y Rhestr Adnoddau. Defnyddiwch y Llinell Amser i egluro fod 
hyn wedi digwydd 50 niwrnod ar ôl Atgyfodiad Iesu.

Atgyfnerthu’r Stori
Bydd angen dis a digon o geiniogau, a chwestiynau am y stori.
Rhaid i blentyn ateb cwestiwn ar yr hanes cyn cael rholio’r dis (hyd nes 
y byddwch wedi rhedeg allan o gwestiynau!).
Os yw’r plentyn yn taflu 1, 3 neu 4, byddant yn derbyn nifer cyfatebol o 
geiniogau.
Os yw’r plentyn yn taflu 2 neu 5, bydd yn gorfod rhoi’r nifer cyfatebol o 
geiniogau yn ôl.
Os yw’n taflu 6, yna caiff y plentyn ddewis a yw am roi 6 cheiniog yn ôl, 
neu dderbyn 6 cheiniog.
Pwy sy’n ennill y gêm? Y plentyn cyntaf i fod â 5 ceiniog union o’i flaen.
Atgoffwch y plant fod yr Ysbryd Glân wedi dod at y disgyblion ar y 
Pentecost. Ystyr ‘pente’ yw 5, ac ystyr ‘Pentecost’ yw’r 50fed (sef y 
50fed diwrnod wedi’r Pasg).

Trafod
Gofynnwch i’r dosbarth pa bryd fyddan nhw angen help? I wneud beth? 
Pwy fydd yn eu helpu? Pryd oedd y tro diwethaf iddyn nhw ofyn am 
help gan rywun?

Gwers 44 - Pŵer yr Ysbryd Glân    
Pentecost | Actau 2

Beibl Gweithgaredd yr Eglwys Fore tud. 4

Gwers 44 
Pŵer yr Ysbryd Glân

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed
Newyddion da am Iesu tud 180

BEIBL LLIW STORI DUW
Nerth yr Ysbryd Glan tud 278

BEIBL BACH STORI DUW
Duw’n anfon help tud 326

BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Yr Ysbryd Glan tud 146

BEIBL LLIW Y PLANT 
Tafodau o dân tud 284

BEIBL NEWYDD Y PLANT
Yn gynnar un bore tud 226

BEIBL BACH I BLANT
Yr Helpwr arbennig tud 246

Y BEIBL I BLANT MEWN 365 
STORÏAU
Ysbryd Duw yn dod tud 384

BEIBL LLIW Y  TEULU
Yr Ysbryd Glân yn dod tud 184
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Roedd Duw yn gwybod y byddai disgyblion Iesu Grist angen help –help i:
• gofio beth oedd Iesu wedi ei ddysgu iddyn nhw a beth oedd wedi ei 
wneud
(fe wnaeth yr Ysbryd Glân eu helpu nhw i ysgrifennu hyn i lawr er 
mwyn i bobl fel ninnau allu dysgu amdano trwy ddarllen y Beibl)
• deall y Beibl
• dweud y Newyddion Da am Iesu wrth eraill
• dangos cariad Duw at eraill (rhannu a bod yn hael, helpu pobl sâl 
gan gynnwys iacháu)
• byw fel yr oedd Duw am iddyn nhw fyw (bod yn garedig, 
amyneddgar… ac ati). Gellir cyfeirio at ffrwythau a doniau’r Ysbryd.

Ond nid Pedr ac Ioan a’u ffrindiau yn yr Eglwys Fore yn unig fyddai angen 
yr help hwn, ond disgyblion Iesu ym mhob oes. Mae’r Ysbryd Glân ar 
gael heddiw i’n helpu ni, ond rhaid i ni gredu ei fod ar gael, a gofyn am 
ei help.

Gweddi
Gofynnwch i’r plant pa fath o help maen nhw ei angen heddiw gan yr 
Ysbryd Glân, ac arweiniwch hwy i ofyn yn ddistaw bach mewn gweddi 
am yr help hwnnw.

Cân
‘Nid yw Duw am i ni fod yn wan a llwfr’  (rhif 19, Tyrd i Ddathlu)
‘Yn ein hiaith’ (rhif 32, Tyrd i Ddathlu)
‘Newid fi’ (rhif 23, Y Cyntaf a’r Olaf).

Dysgu adnod
‘Ond fe dderbyniwch nerth wedi i’r Ysbryd Glân ddod arnoch’, (Actau 1:8)
neu,
‘Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi 
ddweud amdana i wrth bawb’, (beibl.net).
Ysgrifennwch y geiriau unigol am gardiau a’u gosod ar lawr mewn 
unrhyw drefn.  Rhowch fflach lamp i’r plant yn eu tro a gofynnwch iddynt 
bwyntio’r fflach lamp at y geiriau, gan oleuo’r geiriau yn y drefn gywir.

Gweithgarwch ychwanegol
Dysgwch y plant i ddweud ‘helo’ mewn gwahanol ieithoedd, e.e.
• Ffrangeg (Bonjour) bôn jŵr  • Hebraeg  (Shalom)
• Sbaeneg (Holla) Ola  
• Siapanëg (konnichiwa) coni-tsiwa
• Almaeneg (Guten tag)  • Tseinëg (nei-ho) ne ho
Roedd llawer o bobl o wahanol rannau o’r byd yn Jerwsalem ar ddydd 
y Pentecost ac fe wnaeth yr Ysbryd Glân gynorthwyo ffrindiau Iesu i 
siarad mewn gwahanol ieithoedd er mwyn i bobl eu deall yn siarad am 
Iesu.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Iesu’n anfon nerth gan 
Dduw tud. 143

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 5 
oed t.  194-197

Gwerslyfrau Golau ar y Gair
Pentecost: Newyddion Da Iawn

Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres A - Cristnogion Cynnar

Cyfres DVD Stori Duw
Stori 49: Newyddion Da Iawn

Cyfres Powerpoints Beibl Bach i 
Blant
Stori 60: Yr Helpwr Arbennig

Cwis a Chwilair 
Llyfr Cwis Cynta i Ateb tud 354

Llyfrau Stori 
Tedi Twt: Y Diwrnod Gwyntog




