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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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Amser Chwarae 

Dechreuwch y sesiwn trwy ganu cân adnabyddus, Cristnogol 
gyda’r plant. Byddai’n dda petaech yn medru defnyddio offer taro 
hefyd. Eglurwch fod Cristnogion yn canu caneuon i foli Duw a bod 
Duw wrth ei fodd i glywed ei bobl yn ei ganmol. Wedyn, paratowch 
ychydig o ffrwyth gyda chymorth y plant, a gwahodd rhai o’r plant 
i’ch helpu i’w rannu i bawb arall. Cyn bwyta, adroddwch weddi syml 
ac annog y plant i’w hail adrodd. Eglurwch fod ffrindiau Iesu yn 
arfer a gwneud y peth ac yr ydym ni newydd ei wneud - roeddent 
yn cyfarfod gyda’i gilydd i ganu, i weddïo i fwyta ac i rannu. 
Dangoswch y daflen waith (ar gael i lawrlwytho o www.ysgolsul.
com) i’r plant gan drafod y lluniau  a ‘darllen’ y geiriau sydd yno. 
Eglurwch y byddwn yn clywed hanes un o ffrindiau Iesu, dyn o’r 
enw Steffan, ar ôl i Iesu mynd yn ôl i’r nefoedd.

Amser Stori

Darllenwch yr hanes o Feibl Newydd y Plant, tudalen 226. 
Gofynnwch gwestiynau i’r plant i sicrhau eu bod wedi deall yr 
hanes cyn symud ymlaen at y gweithgaredd nesaf.

Crefft

Llyfr Crefft tud 173, 129,144,194 – 197

Rhigwm 

Aeth Iesu’n ôl i’r nef - codi dwylo i’r awyr 

A daeth yr Ysbryd Glân – dwylo yn gwneud ‘tân’ ar y pen 

Nawr, mae ffrindiau Iesu’n barod – curo dwylo 

Barod i weddïo - dwylo at ei gilydd 

Barod i foli – codi breichiau i’r awyr i foli Duw 

Barod i helpu – cyffwrdd ag ysgwyddau eich gilydd 

Barod i roi – esgus rhannu arian 

Barod i ddweud wrth bawb - codi dwylo’r i’r geg yn barod i weiddi 

Pawb i weiddi: “Mae Iesu’n fyw.”

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
 

Gwers 44 - Pŵer yr Ysbryd Glân
Dewis Steffan | Beibl Newydd y Plant tud. 226
(Actau 2:1-4)
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Cân 

(I’r dôn ‘Mi Welais Jac y Do’) 

Newyddion da i chi, newyddion da i chi, 

Newyddion da i bawb yn y byd, 

Newyddion da i chi. 

Mae Iesu Grist yn fyw, mae Iesu Grist yn fyw, 

Newyddion da i bawb yn y byd, 

Mae Iesu Grist yn fyw. 

Mae Iesu’n caru ni, mae Iesu’n caru ni, 

Newyddion da i bawb yn y byd, 

Mae Iesu’n caru ni.

Gweddïau 

Bydd angen glôb neu fap o’r byd. 

Esboniwch wrth y plant fod yna bobl sy’n caru Iesu drwy’r byd 
a’r enw sy’n cael ei roi ar bobl sy’n caru Iesu yw ‘Cristnogion.’ 
Enwch rhai gwledydd, gan ddechrau gyda gwledydd a fydd yn 
gyfarwydd i’r plant, e.e. Cymru, Ffrainc, Yr Unol Daleithiau.

Dywedwch linell o weddi dros Gristnogion yn y gwledydd yr ydych 
wedi cyfeirio atynt eisoes, e.e. ‘Diolch Dduw am y Cristnogion 
sydd yn …”

Adnoddau Ychwanegol

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




