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Gwers 44 
Yr Ysbryd Glân yn dod        
Actau 2:1-13, Actau 2:36-38          

Nod: 

Gweld fod Iesu’n cadw ei addewid i anfon yr 
Ysbryd Glân. Gweld sut un yw’r Ysbryd Glân 
a pha effaith mae’n ei gael ar y rhai sy’n ei 
dderbyn

Adnodau: 

Actau 2:1-13, Actau 2:36-38

Gweithgaredd: 

Cadw addewidion

Bydd angen bar mawr o siocled arnoch, a 
rhestr o dasgau, un i bob aelod o’r dosbarth. 
Gallwch roi tasgau megis, a wnei di rannu 
Beibl i bob aelod o’r dosbarth, a wnei di 
estyn cadair i bawb sydd yn y dosbarth ayb. 
Esboniwch eich bod am wneud addewid 
gyda’r dosbarth, os gwnawn nhw gyflawni 
eu tasg fe fyddwch chi’n rhoi darn o’r 
siocled iddynt. Wedi i bawb orffen y dasg, 
dechreuwch rannu’r siocled, OND dywedwch 
wrth rai eich bod wedi newid eich meddwl ac 
nad ydych am gadw eich haddewid.

Trafodwch gadw addewidion, sut oedd 
y grŵp yn teimlo pan dorroch chi eich 
addewid? Ydyn nhw erioed wedi torri 
addewid? 

Rhowch ddarn siocled i bawb na chafodd 
am gyflawni eu tasg. Atgoffwch hwy am yr 
addewid a wnaeth Iesu cyn esgyn i’r nef. 
Allan nhw gofio beth oedd yr addewid? Fe 
wnaeth Iesu addo’r Ysbryd Glân.

Gêm: 

Balŵn feistri

Fe fydd angen o leiaf un balŵn ar gyfer pob 
aelod o’r dosbarth. Gofynnwch iddynt am 
sefyll mewn rhes wrth un wal yn yr ystafell.

Esboniwch mai pwrpas y gêm yw gweld pwy 
all gael eu balwn i deithio bellaf (ymlaen) 
o’r lle y maent yn sefyll. Dwedwch wrthynt 
am chwythu i mewn i’r balwn i’w lenwi, wedi 
i bawb wneud hyn, dywedwch ‘Ewch’. Wrth 
glywed ‘ewch’ mae pawb i adael i’r balwn 
fynd, wrth i’r gwynt ddod allan fe ddylent 
deithio o amgylch yr ystafell. Wedi i bob 
balwn ddod i stop, mesurwch pa falwn aeth 
bellaf i weld pwy sydd wedi ennill. Dywedwch 
fod yr aer yn y balwn yn mynd i’n hatgoffa o 
sŵn sy’n berthnasol i’n hanes heddiw.

Yr Atodiad: 

Dosbarthwch gopiau o atodiad 24 i bawb. A 
gofyn iddynt danlinellu neu wneud nodyn 
o bopeth y mae Iesu yn ei ddweud am sut 
un yw’r Ysbryd Glân, a beth fydd gwaith yr 
Ysbryd Glân.

Pwy yw’r Ysbryd Glân?

Ioan 14:16 – mae’n dod o’r Tad, mae’n 
gynorthwy-ydd, bydd yn aros gyda 
chredinwyr am byth.

Ioan 14:17 – bydd yn byw yn y rhai sy’n credu, 
felly mae’n rhywun y gallwn ei adnabod yn 
bersonol.

Ioan 14:23 – Mae cael yr Ysbryd, fel cael Iesu 
a Duw gyda ni drwy’r amser
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Ioan 16:13

Mae’r Ysbryd yn wirionedd

Beth fydd gwaith yr Ysbryd Glân?

Ioan 14:25,26 – atgoffa pobl Dduw o eiriau 
Iesu a’u dysgu

Ioan 16:13 – arwain pobl i ddeall a derbyn y 
gwirionedd am Iesu a Duw.

Ioan 16:14 – dod ag anrhydedd i Iesu

Ioan 16:8,9,10 – argyhoeddi pobl o’u pechod, 
o gyfiawnder ac o farn (cosb am bechod os 
nad yw rhywun wedi cael maddeuant gan 
Iesu)

Darllen yr adnodau: 

Gofynnwch i bawb yn y dosbarth ddarllen 
adnod yr un yn eu tro, nes eich bod wedi 
gorffen darllen Actau 2:1-13 ac Actau 2:36-
38.

Gofynnwch i’r bobl ifanc lle y maent yn gweld 
nodweddion yr Ysbryd Glân a addawodd Iesu 
(yr adnodau ar yr atodiad), yn ein hanes ni 
heddiw?

Un peth pwysig na wnaethom ei nodi ar 
yr atodiad y mae’r Ysbryd Glân yn rhoi i’r 
Cristion yw hyder.

Esboniwch i‘r dosbarth mai’r un bobl fyddai 
wedi bod yn Jerwsalem ar adeg ein hanes 
heddiw, ag oedd yno pan groeshoeliwyd 
Iesu. Sut mae’r dosbarth yn meddwl oedd 
y disgyblion yn teimlo felly? (ofnus/nerfus 
ayb) 

Beth oedd y peth cyntaf a wnaethant wedi 
derbyn yr Ysbryd Glân? (pregethu am Iesu 
Grist i bawb oedd tu allan)

O feddwl bod y disgyblion yn nerfus/ofnus, 
gan gofio pwy oedd o’u cwmpas, beth sy’n 
rhyfeddol am yr hyn mae Pedr yn ei ddweud 
yn ad 36? (yr Iesu hwn a groeshoeliasoch 
chwi)

Gweithgaredd: 

Balŵn foli

Ar gyfer y gêm hon fe fydd angen un o’r 
balŵns o’r gweithgaredd cyntaf, a bydd 
angen rhoi cadeiriau mewn rhes ar hyd canol 
yr ystafell. Rhannwch y dosbarth yn ddau 
dîm a rhoi un bob ochr i’r cadeiriau. Rhowch 
y balŵn i un tîm a gofyn iddynt ddechrau’r 
gêm o balŵn foli (‘volleyball’). Yr unig reolau 
pwysig yw fod neb i ddal y balwn, ac os yw’r 
balwn yn cyffwrdd y llawr un ochr i’r cadeiriau 
– mae’r tîm arall yn cael pwynt.

Sgwrs fer: 

Rydym wedi edrych ar beth wnaeth Iesu ei 
addo, ac wedi gweld cyflawniad yr addewid. 
Rydym wedi gweld yr Ysbryd Glân ar 
waith yn nerthu’r disgyblion mewn ffordd 
oruwchnaturiol, i dystio i a phregethu am 
Iesu Grist. Gofynnwch i’r dosbarth droi at 
Actau 2: 36-41, a gofynnwch i un o’r dosbarth 
ddarllen yr adnodau.

Yn y rhan hon gwelwn yr Ysbryd Glân yn 
argyhoeddi pobl o’u pechodau, a’u harwain 
hwy i roi eu ffydd yn Iesu. Faint o bobl sy’n 
rhoi eu bywydau i Iesu yn yr un diwrnod hwn? 
3,000.

Rhyfeddol, gofynnwch i’r dosbarth a fydden 
nhw’n hoffi gweld cymaint o bobl yn troi at 
Iesu mewn un diwrnod yn eu tref/dinas/
hardal hwy? Sut fyddai hyn yn gwneud iddynt 
deimlo?

Amser Addoli: 

Nid digwyddiad nad oedd byth i ddigwydd 
eto yn hanes y byd oedd 3,000 o bobl yn troi 
at Iesu mewn diwrnod. Mae wedi digwydd 
yn rheolaidd yn hanes yr eglwys. Holwch y 
dosbarth beth maen nhw’n ei wybod am 
ddiwygiad 1904-05, lle y bu i tua 100,000 o 
bobl Cymru roi eu bywyd i Iesu Grist. Gallwch 
osod gwaith cartref i’r bobl ifanc i weld beth 
allant ei ddarganfod am ddiwygiad 1904-05.

Gweddiwch y byddwn yn gweld yr Ysbryd 
Glân ar waith mewn ffordd rymus yn ein 
cyfnod ni. Yn arwain miloedd at Iesu, ond 
hefyd yn rhoi nerth i ni, ac yn ein gwneud yn 
well disgyblion i Iesu Grist. Amen




