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Cyflwyniad i’r gyfres
Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn
hawdd, gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres
newydd hon i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o
lawr gwlad, ar gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau
cydenwadol, gydag aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi
gan Sarah Morris, a chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant
mewn ysgolion Sul a chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn
gymeradwy gan ein hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.
Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:
Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser
Creadigol ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w
llungopïo.
Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.
Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.
Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r
gyfres Beibl Fideo.
Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.
Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.
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Cyflwyniad i’r athro: Pentecost
Mae hanes Sul y Pentecost yn un cyffrous iawn. Rydym yn cyfarfod â’r disgyblion yn Jerwsalem:
criw o bobl ddryslyd ac ofnus. Dwi’n siþr ein bod yn gallu cydymdeimlo â nhw. Faint o weithiau yda’
ni’n cael ein siomi, hyd yn oed gan ffrindiau? Sawl gwaith yda’ ni’n cyhoeddi, “dwi ddim yn deall!”
Roeddent wedi treulio tair blynedd yng nghwmni’r Arglwydd, yn gwrando arno’n esbonio pethau
mawr am deyrnas Duw, yn dystion i lu o wyrthiau, yn sylwi ar ei gariad a’i dosturi tuag at bob math
o bobl o bob cefndir posib’. Ond..... beth oedd wedi mynd o’i le? Pam fod yr Arglwydd wedi gadael
i’r milwyr ei gymryd a’i roi o flaen Peilat? Pam fod Duw wedi gwylio Ei fab yn cael ei guro a’i ladd
heb gamu i mewn i’w achub?
Yn fuan, daeth ateb i’r holl gwestiynau wrth i Ysbryd Glân Duw eu llenwi gyda nerth a
llawenydd. Dyma ddechrau’r Eglwys - Eglwys Iesu Grist, yn tyfu ac yn datblygu yn nerth ei Ysbryd
Glân ef.
Faint o weithiau mewn diwrnod, tybed, y byddwn angen cymorth rhywun arall? Rydym angen
cymorth pobl broffesiynol megis meddyg a pheirianwyr, ond byddwn yn ceisio cymorth gan ffrindiau
ac aelodau o’r teulu hefyd. Mae’r syniad o dderbyn cymorth yn un cyfarwydd felly. Dyma bwyslais
ein gwersi gyda’r plant oed cynradd: cyflwynwn yr Ysbryd Glân fel y “Cynorthwydd” a ddanfonodd
Iesu at ei ffrindiau. Byddwn yn trafod rôl yr Ysbryd yn ein cynorthwyo i ddeall Gair Duw, wrth i ni
geisio rhannu ein ffydd ac wrth i ni ymdrechu i fyw bywydau i blesio Duw. Awn ymhellach gyda’r
bobl ifanc i ystyried yr Ysbryd Glân fel yr un sy’n dod â bywyd newydd, bywyd ysbrydol i’r galon.
Wrth i ni ystyried gwaith yr Ysbryd ym mywydau’r Cristion, cawn olwg ar hanes tri pherson ifanc
sy’n ceisio defnyddio eu doniau i wasanaethu Duw ag eraill yng Ngholeg y Bala.
Yr hyn sydd mor amlwg yn hanes Sul y Pentecost yw’r trawsnewidiad y mae’r Ysbryd Glân
yn ei wneud ym mywydau’r disgyblion. Nid criw ofnus a dryslyd ydynt mwyach, ond pobl sydd ar
dân dros Iesu. Mae’r cwestiynau yn cael eu hateb gan bresenoldeb Iesu yn eu calonnau ac mae
Pedr yn siarad ar eu rhan nhw i gyd wrth iddo gyhoeddi’r newyddion da, “Mae Duw wedi gwneud
yr Iesu wnaethoch chi ei groeshoelio yn Arglwydd, a Meseia.”
Ein gweddi, wrth i ni gyflwyno’r hanes anhygoel hwn i’n plant a’n pobl ifanc, yw y byddant yn
profi nerth yr Ysbryd yn eu bywydau hwythau hefyd, fel y byddant yn cyffesu gyda Pedr, bod Iesu
yn Arglwydd ac yn Feseia.

Rhestr Adnoddau

Y Pentecost: Beiblau Lliw

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 5: stori 8

Beibl Bach i Blant: Yr Helpwr arbennig
Rhif 60, tud 465

Cyfres Testament: Gþr y Gwyrthiau –
gan S4C.
Ar gael gan Cyngor Ysgolion Sul.

Beibl Lliw y Plant; Tafodau o Dân,
tud. 284
Beibl y Plant Lleiaf, tud. 248
Y Beibl Graffig: Y Pentecost
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Oed Meithrin – 5
Y Pentecost: Actau 1-2
Amcanion
 I esbonio bod Iesu wedi gadael y byd i fynd yn ôl at Dduw ei Dad
 I adrodd hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân ar Sul y Pentecost
 I gyflwyno’r Ysbryd Glân fel y Cynorthwydd Arbennig a addawyd gan Iesu

AMSER CHWARAE
1. Addurno bisgedi
Byddwch angen bisgedi plaen a phinnau eisin o
liwiau amrywiol - mae’r rhain ar gael mewn
archfarchnadoedd - addurniadau cacen, megis
peli bach a “cant a mil”. Ar ôl gorffen, rhowch y
bisgedi o’r golwg gan addo i’r plant y cânt eu bwyta
ar ôl gwrando ar y stori. Pwysleisiwch y ffaith eich
bod yn addo gwneud hyn, ac er ei bod hi’n anodd
aros, disgwyl sydd rhaid.
Ar ôl y stori, cewch rannu’r bisgedi ac esbonio
ein bod wedi aros i gael y bisgedi fel ag yr roedd
y disgyblion wedi aros am yr Ysbryd Glân.
Cadwodd Iesu ei addewid fel ag y gwnaethoch
chi wrth gadw’r addewid am y bisgedi.

2. Gêm chwythu
Os yw’n gyfleus, byddai’n braf mynd â’r plant y tu
allan i chwarae gyda swigod aer, neu chwaraewch
y gêm ganlynol:
Byddwch angen gwelltyn i bob plentyn a
physgodyn papur. Dylid annog y plant i chwythu
tu ôl i’r pysgodyn er mwyn gwneud iddo symud.
Gellir cael ras pe hoffech hynny, gyda phawb yn
chwythu’r pysgod o un lle i’r llall.
Trafodwch pam oedd y swigod/pysgod yn symud.
Er nad ydym yn gallu gweld y gwynt/aer, rydym
yn gallu gweld pethau yn symud yn y gwynt/aer.
Yn yr un modd, nid ydym yn gallu gweld yr Ysbryd
Glân ond mae o’n cwmpas o hyd fel y gwynt/aer.

3. Mynd â’r neges
Byddwch angen darn o bapur gyda’r geiriau “Mae
Iesu yn ein caru” arno, wedi’i rolio fel sgrôl.
Dangoswch a darllenwch y neges i’r plant ac
esboniwch bod Iesu am i bawb glywed y neges
bwysig hon.
Gwnewch gwrs rhwystr syml gan ddefnyddio
cadeiriau, clustogau neu focsys mawr. Esboniwch
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wrth y plant eu bod yn gorfod cario’r neges o
amgylch y rhwystrau ac yn ôl i’r person nesaf.
Wrth iddynt drosglwyddo’r sgrôl, maent i
“ddarllen” y neges, (h.y. adrodd ar eich hôl), “Mae
Iesu’n ein caru.” Esboniwch fod yr Ysbryd Glân
yn ein helpu i ddweud wrth bobl eraill fod Iesu
yn eu caru nhw hefyd.

4. I’r garej â ni
Rhowch y cadeiriau allan fel seddau car (neu
fws, os oes gennych lawer o blant), h.y. dau yn
y blaen a thri tu ôl. Esboniwch wrth y plant eich
bod yn mynd am dro yn y car/bws, a gofynnwch
i bawb i eistedd i lawr. Gall un o’r plant fod yn
yrrwr. Ewch â’r plant am daith ddychmygol i rywle
cyfarwydd iddynt. Byddwch yn mynd heibio pobl
rydych yn eu hadnabod ac yn codi llaw arnynt,
yn gweld anifeiliaid yn y caeau, yn mynd dros
bont, ar hyd ffordd droellog ayyb. Wedyn,
byddwch angen mynd i’r garej i nôl mwy o betrol.
Trafodwch yr angen am betrol - dyma sy’n
gwneud i’r car symud, dyma beth sy’n rhoi pþer
i’r car. Gall un o’r plant esgus rhoi petrol yn y
car, gallwch newid gyrrwr, ac i ffwrdd â chi
unwaith eto.
Atgoffwch y plant o hanes dyfodiad yr Ysbryd
Glân. Roedd yr Ysbryd Glân wedi dod i helpu
ffrindiau Iesu i ddweud wrth bawb fod Iesu’n eu
caru. Doedden nhw ddim yn gallu gwneud hynny
ar eu pen eu hunain - roedd rhaid cael pþer gan
yr Ysbryd Glân.

5. Gêm balwnau
Rhowch falþn i bob plentyn i chwarae. Trafod
sut mae’r falþn yn llawn aer a sut mae’n hedfan.
Beth arall sy’n hedfan? Ydyn nhw’n cofio sut aeth
Iesu’n ôl i’r nef?
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Oed Meithrin – 5
Y Pentecost: Actau 1-2

AMSER STORI
Defnyddiwch llyfr stori Beiblaidd i gyflwyno’r
stori - gweler y dudalen ‘Adnoddau’. Cofiwch
adrodd y stori yn eich geiriau eich hun wrth
edrych ar y lluniau. Dewiswch un o’r syniadau
canlynol i atgyfnerthu’r stori neu i gyflwyno’r
stori.
1. Hanes Iesu’n mynd yn ôl i’r nef
Atgoffwch y plant bod gan Iesu 12 ffrind
arbennig (er, erbyn hyn, roedd Jwdas wedi eu
gadael). Adroddwch, yn eich geiriau eich hun,
hanes Iesu a’r disgyblion yn mynd i ben y
mynydd. Esboniwch fod Iesu’n gwybod ei fod
yn amser iddo fynd yn ôl i’r nef at Dduw ei
Dad. Wrth i chi adrodd yr hanes gwnewch feim
syml, gyda’r plant yn eich copïo, e.e. cerdded
i fyny’r mynydd, dweud hwyl fawr wrth eich
gilydd, edrych i fyny wrth i Iesu esgyn, syndod
wrth i’r angylion ymddangos.
Atgoffwch y plant am addewid Iesu, y byddai
rhywun yn dod yn fuan i fod yn Gynorthwydd
Arbennig iddynt. Nawr, roedd yn rhaid i’r
disgyblion aros amdano. Wedyn, roedd
ganddynt waith pwysig i’w gyflawni - roedd
Iesu wedi dweud wrthynt am sôn wrth bawb
yn y byd amdano.
Os ydych wedi addurno bisgedi, cewch eu
rhannu gyda’r plant gan eu hatgoffa o’r
addewid a wnaethoch. Pwysleisiwch fod Iesu
yn mynd i gadw ei addewid i’w ffrindiau wrth
anfon yr Ysbryd Glân atynt.
2. Dyfodiad yr Ysbryd Glân.
Byddwch angen y ffyn gwynt a thân o’r amser
creadigol.
Eisteddwch mewn cylch ar y llawr.
Adroddwch hanes y disgyblion yn aros am y
Cynorthwydd Arbennig yr roedd Iesu wedi ei
addo cyn iddo fynd yn ôl i’r nef. Roedden
nhw’n drist am fod Iesu wedi’u gadael a
doedden nhw ddim yn deall yn iawn beth oedd
yn mynd i ddigwydd. Roedd y disgyblion yn
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eistedd fel ninnau fan hyn, pan glywsant sþn
gwynt - pawb i ysgwyd eu ffyn gwynt. Wedyn,
gwelsant fflamau bychain o dân yn disgyn ar
ben pob un - pawb i ysgwyd eu ffyn tân.
Roedd y disgyblion yn gwybod bod y
Cynorthwydd Arbennig wedi cyrraedd, er
doedden nhw ddim yn gallu ei weld– enw’r
Cynorthwydd oedd yr ‘Ysbryd Glân’.
Nawr, doedden nhw ddim yn teimlo’n drist neu’n
ofnus. Roedden nhw’n gwybod bod Iesu wedi
danfon yr Ysbryd Glân ac roeddent eisiau
dweud wrth bawb.
3. Rhannu’r neges
Byddwch angen pyped syml i fod yn Pedr –
gweler ‘Atodiad 1’.
Atgoffwch y plant am hanes dyfodiad yr ‘Ysbryd
Glân’ ac am y gwaith pwysig yr oedd Iesu wedi
ei roi i’w ffrindiau i ddweud wrth bawb drwy’r
byd amdano.
Cyflwynwch Pedr, un o ffrindiau Iesu ac
esboniwch wrth y plant eich bwriad i holi
cwestiynau i Pedr am y Cynorthwydd Arbennig.
Gofynnwch y cwestiynau canlynol gyda Phedr
yn sibrwd yr atebion i’ch clust fel y byddwch yn
medru adrodd ei atebion yn ôl wrth y plant.
Dechreuwch drwy esbonio wrth Pedr yr hyn yr
ydych wedi ei ddysgu’n barod - efallai yr hoffech
gael un o’r plant i dangos lluniau o’r stori i Pedr
fel man cychwyn.
Sut oeddet yn teimlo ar ôl i Iesu fynd i’r nef?
Beth ddywedodd Iesu wrthyt cyn iddo fynd?
Beth ddigwyddodd pan ddaeth yr Ysbryd Glân?
Beth ddigwyddodd wedyn? (Mae angen adrodd
hanes Pedr yn mynd allan at y bobl yn y stryd
a dechrau siarad â nhw am Iesu. Cofiwch sôn
am y ffaith fod pobl o bob man yno yn gwrando
ar Pedr a bod llawer ohonynt wedi credu geiriau
Pedr ac wedi dechrau caru Iesu Grist eu
hunain. Pwysleisiwch y ffaith bod yr Ysbryd
Glân wedi rhoi hyder i Pedr i fod yn ufudd i Iesu).
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Oed Meithrin – 5
Y Pentecost: Actau 1-2

AMSER CREADIGOL
1. Addurno bisgedi
gweler ‘Amser Chwarae 1’.

Oed Meithrin – 5
Moses: Exodus 2-4

2. Ffyn gwynt a thân

3. Symudyn Pentecost
Defnyddiwch ‘Atodiad 2’.
Copïwch yr adnod “Bydd yr Ysbryd Glân yn
disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi
ddweud amdana i wrth bawb…” ar stribed o
gerdyn trwchus a cysylltwch y ddau ben i greu
cylch. Torrwch siâp fflam, siâp colomen a
throellen i’r plant eu lliwio a’u hongian o’r
adnod gan ddefnyddio edafedd o hyd
gwahanol (torrwch y troellenni ar ôl cael eu
lliwio a gosod adenydd i’r golomen trwy blygu
darn o bapur a’i roi trwy’r twll). Esboniwch fod
pobl yn defnyddio llun colomen i’w hatgoffa
o’r Ysbryd Glân, a bod y droellen yn ein
hatgoffa bod yr Ysbryd Glân yn debyg i’r aer
sy’n symud y droellen – yn benodol. Ceisiwch
hongian y cylch uwchben gwresogydd fel bod
y darnau yn chwythu yn yr aer cynnes neu
cymerwch dro i chwythu’n ysgafn ar y
symudyn. Siaradwch am hanes yr Ysbryd
Glân yn dod ar ffurf sþn gwynt a fflamau tân.

4. Taflenni gwaith

Byddwch angen llawer o stribedi o bapur crêp
sydd tua 30cm o hyd- rhai lliw oren a choch i
greu ffyn tân a rhai gwyn i greu ffyn gwynt;
tiwbiau cerdyn; glud a thâp-selo. Mae’r plant
yn cael dau diwb yr un ac yn gludo stribedi
coch ac oren ar ben un ohonynt a stribedi
gwyn ar ben y llall. Gallwch ddefnyddio darn
o gerdyn trwchus yn lle’r tiwb. Rhowch ddarn
o dâp-selo neu fand rwber i’w dal nhw yn eu
lle. Bydd y plant yn cael eu chwifio yn ystod
y stori - mae’r ffon goch/oren i’n hatgoffa o
dân, a’r un wen o’r gwynt.
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Oed Meithrin – 5
Y Pentecost: Actau 1-2

AMSER CANU A GWEDDÏO
Cân
(I’r dôn ‘Freré Jacques’)
Gwnewch symudiadau syml i gyd–fynd â’r geiriau.
Help i siarad, help i siarad,
Am yr Iesu, am yr Iesu,
Daeth yr Ysbryd Glân, daeth yr Ysbryd Glân,
Helpwr Arbennig, Helpwr Arbennig
Help i garu, help i garu,
Caru eraill, caru eraill,
Daeth yr Ysbryd Glân, daeth yr Ysbryd Glân,
Helpwr Arbennig, Helpwr Arbennig
Help i ddysgu, help i ddysgu,
Mwy am Dduw, mwy am Dduw,
Daeth yr Ysbryd Glân, daeth yr Ysbryd Glân,
Helpwr Arbennig, Helpwr Arbennig

AMSERLEN
Wythnos 1:
Amser Chwarae 1,
Amser Stori 1,
Gêm, I’r garej â ni.
Wythnos 2:
Amser Creadigol 2,
Amser Stori 2,
Gêm Chwythu,
Rhigwm
Wythnos 3:
Amser Chwarae 3,
Amser Stori 3,
Amser Creadigol 3 neu 4,
Gweddi/Cân

Rhigwm
Wwsh, wwsh, wwsh, dyma sþn y gwynt,
Cracl, cracl, cracl, sun y fflamau coch.
Wwsh, wwsh, wwsh, mae’r gwynt yn chwythu,
Cracl, cracl, cracl, fflamau sy’n cynhesu.
Whwsh, wwsh, wwsh, mae’r Ysbryd Glân yn dod,
Cracl, cracl, cracl, Helpwr Arbennig gan Iesu.

Gweddi
Paratowch amlinelliad colomen i’w basio o amgylch y
plant. Gall y plant adrodd gweddi syml ar eich hôl wrth
ddal y golomen, e.e. “Diolch Iesu am gadw dy addewid”
neu “Diolch am ddanfon yr Ysbryd Glân.”
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Taflen 1
Y Pentecost: Actau 1-2

Aeth Iesu yn ôl i’r nef

Torrwch ar hyd y llinell uchod a
gosod yr adnod ar ben llun
Iesu gyda styffylwr. Cewch
ludo gwlân cotwm ar y cwmwl
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welwch chi?
Faint o

Lliwiwch y llun o ffrindiau Iesu ar Sul y Pentecost yn ofalus.

Taflen 2
Y Pentecost: Actau 1-2
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Taflen 3
Y Pentecost: Actau 1-2

Roedd y disgyblion angen nerth yr Ysbryd Glân i’w helpu.
Beth sydd angen ar y pethau hyn er mwyn iddynt weithio?
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11

Oed 6 - 11
Y Pentecost: Actau 1-2

Amcanion
 I gyflwyno hanes esgyniad Iesu i’r nef
 I gyflwyno’r Ysbryd Glân, y Cynorthwydd a addawyd gan Iesu
 I ystyried gwaith yr Ysbryd Glân
Adnod i’r gyfres:
“Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud
amdana i wrth bawb yn Jerwsalem a Jwdea, yn Samaria, a thrwy’r byd i gyd.”
Cân i’r gyfres:
‘Nid yw Duw am i ni fod yn wan ...’ Tyrd i Ddathlu

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA
1. Addewidion
Ysgrifennwch y gair ‘ADDEWIDION’, un
llythyren ar bob darn papur, a chuddio’r
darnau o amgylch yr ystafell cyn i’r plant
gyrraedd. Gofynnwch i’r plant i edrych
amdanynt ac wedyn ffurfio’r gair. Gallwch
rannu’r plant yn dimoedd a chael mwy nag
un set o lythrennau, pob set ar bapur lliw
gwahanol. Gallwch addo gwobr i’r tîm sy’n
gorffen yn gyntaf. Trafodwch ‘cadw a thorri
addewidion’. Esboniwch fod ein stori wir
heddiw am addewid a wnaeth Iesu i’w
ddisgyblion.

Pentecost: Newyddion Da Iawn ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008

2. Yr hyn sydd ei angen

Bydd angen amrywiaeth o eitemau arnoch
sydd angen pþer allanol er mwyn gweithio,
e.e. sychwr gwallt, potel swigod, agorwr
tuniau, torts, balþn, chwisg.
Dangoswch yr eitemau i’r plant gan ofyn
iddynt beth ydy’r cysylltiad rhwng yr eitemau.
Atgoffwch y plant am addewid Iesu i ddanfon
nerth/pþer arbennig i’w ddisgyblion. Byddwn
yn clywed heddiw sut y daeth y pþer yma at
y disgyblion a ffrindiau Iesu wrth iddynt aros
yn Jerwsalem.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA
3. Cymerwch neges
Rhannwch y plant yn dimoedd.
Ysgrifennwch yr adnod, pob gair ar ddarn
papur unigol, gydag un set i bob tîm
(cewch ddefnyddio rhan o’r adnod yn
unig). Rhowch yr adnod ben i waered ar
fwrdd/cadair yn un pen o’r ystafell a’r plant
yn eu timoedd pen arall yr ystafell. Mae’r
plant yn cymryd tro i nôl un gair o’r adnod.
Os nad oes digon o le, cewch ofyn
cwestiynau i bob tîm yn ei dro a rhoi un
gair am ateb cywir. Ychwanegwch rai
darnau papur gwag i gymhlethu’r gêm. Ar
ôl ffurfio’r adnod, mae’r tîm yn ei ddarllen
a’i ddysgu ac yn ei adrodd.
Esboniwch mai dyma oedd addewid Iesu
i’w ddisgyblion ac i’w ffrindiau. Roedd Iesu
yn bwriadu danfon yr Ysbryd Glân atynt
fel eu bod yn cael nerth i gario’r neges
amdano i’r holl fyd.
4. Cystadleuaeth reslo braich
Gadewch i’r plant gystadlu yn erbyn ei
gilydd i weld pwy ydi’r gorau am reslo
braich. Trafodwch yr hyn a olyga ‘bod yn
gryf’: pa fwydydd sydd yn dda i fagu
cyhyrau? Pa fath o ymarfer corff sy’n hybu
nerth? Pam ydym angen bod yn gryf?
Roedd gan Iesu waith pwysig i’w
ddisgyblion a’i ffrindiau i’w wneud ar ei ran.
Ar ôl i’r Iesu fynd yn ôl i’r nef, byddent yn
rhannu hanes Iesu gyda phawb! Roedd
Iesu yn gwybod na fyddai’n hawdd arnynt.
Felly, addawodd Iesu y byddai’r Ysbryd
Glân yn dod i fyw ynddynt i roi nerth Duw
iddynt. Byddai’r Ysbryd Glân yn eu helpu
i fod yn ddewr ac i wybod beth i’w ddweud
wrth bobl.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r
llyfrau yn y rhestr ‘Adnoddau’ ac wedyn
dewiswch un o’r syniadau canlynol i
atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu,
defnyddiwch un o’r syniadau canlynol wrth i
chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.
1. Cyflwyniad PowerPoint – ‘Yr Esgyniad’
Mae hanes yr esgyniad ar y CDd sy’n dod
gyda’ch gwerslyfr. Mae’r sleidiau cychwynnol
yn berthnasol . Edrychwch ar y sleidiau gan
esbonio’r hanes neu holi cwestiynau i’r plant
os defnyddir y sleidiau er mwyn atgyfnerthu’r
stori yn unig. Edrychwch ar wynebau’r
disgyblion. Ceisiwch ddyfalu sut oeddent yn
teimlo wrth weld eu ffrind pennaf yn eu
gadael. Oedden nhw’n deall yr hyn oedd yn
digwydd? Beth am y Cynorthwydd a
addawyd gan Iesu - pwy oedd e, pa mor hir
fyddent yn gorfod disgwyl amdano?
Cymhwyso
Edrychwch yn eich Beiblau am yr adnod
‘Actau 1:8’ a’i darllen. Esboniwch mai dyma
eiriau olaf Iesu cyn iddo fynd yn ôl i’r nef.
Roedd gan Iesu waith pwysig i’w ddisgyblion
a’i ffrindiau i’w gyflawni. Roeddent i rannu
hanes Iesu Grist gyda phawb! Roedd Iesu
yn gwybod na fyddai hyn yn hawdd ac y
byddai angen help arnynt. Felly, roedd Iesu
am anfon yr Ysbryd Glân i’w helpu. Byddai’r
Ysbryd Glân yn eu helpu i fod yn ddewr ac
yn eu helpu i wybod beth i’w ddweud.
Mae’r Ysbryd Glân yn fyw heddiw - yn
nghalon pob un sy’n caru Iesu Grist. Os ydym
yn caru Iesu, mae Iesu am i ninnau sôn wrth
eraill amdano hefyd. Dydi hi ddim yn hawdd
bob amser. Rhowch esiamplau, e.e. pobl yn
chwerthin arnom, yn ein herian neu yn galw
enwau arnom. Esboniwch fod Iesu yn addo
y bydd yr Ysbryd Glân yn rhoi nerth i ni hefyd.

13

Oed 6 - 11
Y Pentecost: Actau 1-2

FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

2. Gwir neu gau – Hanes Dydd y Pentecost
Ar ôl darllen y stori i’r plant, darllenwch y
brawddegau canlynol. Maent wedi’u selio ar yr
hanes o lyfr ‘Beibl Lliw y Plant’. Os yw’r plant yn
credu bod y frawddeg yn gywir, cânt godi bawd,
neu, os oes digon o le, cânt redeg i un ochr yr
ystafell (penodir un ochr fel yr ochr GWIR ac
un ochr fel yr ochr GAU).
Roedd Mathias wedi cael ei ddewis yn lle Jwdas.
Gwir
Roedd y disgyblion wedi mynd yn ôl i Galilea at
eu gwaith.
Gau
Enw gþyl gynhaeaf yr Iddewon yw’r Pentecost.
Gwir
Wrth iddynt sgwrsio yn yr ardd, clywsant sþn
utgorn.
Gau
Gwelsant fflamau bychan o dân, siâp tafod, yn
disgyn ar ben pob un.
Gwir
Roeddent i gyd yn gallu siarad iaith wahanol.
Gwir
Roedd gan Pedr a’r disgyblion ofn mawr ac
aethant adref yn dawel.
Gau
Synnodd yr ymwelwyr ar strydoedd Jerwsalem
eu bod yn clywed ffrindiau Iesu yn siarad
gwahanol ieithoedd.
Gwir
Pregethodd Pedr wrthynt gan esbonio iddynt
pwy oedd Iesu a pham yr oedd Iesu wedi marw.
Gwir
Roedd tua 300 o bobl wedi penderfynu credu
yn Iesu Grist ar y diwrnod hwnnw.
Gau
Cymhwyso
Ydi’r plant yn cofio’r addewid a wnaeth Iesu i’w
ffrindiau cyn iddo fynd yn ôl i’r nef? Oedd Iesu
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wedi cadw ei addewid? Edrychwch ar y ddau
lun yn ‘Atodiad 3’. Pa wahaniaethau sydd i’w
gweld? Pwysleisiwch sut y bu i’r Ysbryd Glân
roi hyder iddynt i siarad am Iesu, a rhoi geiriau
i Pedr. Roedd yr Ysbryd Glân wedi dod i fyw at
bob un o ffrindiau Iesu, dyma’r rheswm am y
gwahaniaeth. Pan fo person yn gofyn i Iesu
Grist i faddau ei bechodau ac i fod yn Frenin
yn ei bywyd, mae Iesu yn danfon yr Ysbryd
Glân i fyw ynddynt. Bydd yr Ysbryd Glân yn
ein newid ni hefyd. Bydd e’n rhoi’r awydd ynom
i ddweud wrth bobl eraill am Iesu Grist a
byddwn yn dymuno byw i blesio Duw.
3. Yr Ysbryd Glân ar waith
Bydd angen y ddau lun sydd yn ‘Atodiad 3’
arnoch, a’r geiriau ‘Deall, Tystio, Byw’, wedi’u
hysgrifennu’n fawr. Darllenwch Ioan 14-16
ymlaen llaw.
Edrychwch ar y ddau lun o hanes Sul y
Pentecost. Gofynnwch i’r plant pa wahaniaeth
a wnaeth yr Ysbryd Glân i ffrindiau Iesu.
Atgoffwch y plant o’r ffaith bod Iesu wedi addo
y byddai’r Ysbryd Glân yn dod i fod yn Helpwr
Arbennig. Esboniwch eich bod am fynd yn ôl i
weld beth a ddywedodd Iesu am yr Ysbryd
Glân. Darllenwch hanes y Swper Olaf o’r ‘Beibl
Bach i Blant’ (tudalen 429-432). Sut y cysurodd
Iesu ei ffrindiau pan oeddent yn drist?
Esboniodd wrthynt y byddai’n danfon yr Ysbryd
Glân atynt.
Ioan 14:25; Ioan 16:13.
Byddai’r Ysbryd Glân yn eu helpu i gofio’r holl
bethau y bu Iesu yn siarad amdanynt ac i ddeall
(dangoswch y gair “deall”), oherwydd doedd y
disgyblion ddim wedi deall llawer o eiriau Iesu.
Roedd Iesu wedi sôn am lawer o bethau pwysig
iawn ac roedd hi’n bwysig felly bod y disgyblion
yn eu cofio a’u deall. Gofynnwch i’r plant beth
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI
y maent yn ei wneud yn yr ysgol os nad ydynt
yn deall yr hyn y mae’r athro yn siarad amdano
a thrafodwch sut y gallwn ni gael cymorth gan
eraill i ddeall.
Ioan 15:27; Actau 1:8; Mathew 28:19
Byddai’r Ysbryd Glân hefyd yn eu cynorthwyo
i dystiolaethu am Iesu - dangoswch y gair
“Tystio”. Gofynnwch i’r plant beth yw ystyr y
gair “tystio”? Dychmygwch fod rhywun pwysig
yn dod i’ch ysgol, maent yn adrodd stori
ffantastig i chi ac yn gofyn i chi adrodd yr hanes
i’ch rhieni neu i’ch ffrindiau. Beth fyddech chi’n
ei wneud? Dyma yw ‘tystion’ - pobl sydd yn
adrodd hanes rhywbeth y maent wedi ei weld
eu hunain. Roedd Iesu am i’w ffrindiau adrodd
ei hanes drwy’r byd i gyd a byddai’r Ysbryd
Glân yn eu helpu.
Ioan 14:23; Ioan 15:16: Ioan 16:8-10
Dangoswch y gair “Byw”. Roedd Iesu am i’w
ffrindiau fod yn bobl ufudd, pobl oedd yn dewis
gwneud y pethau da, pobl oedd yn deall yr hyn
oedd pechod. Dywedodd Iesu wrth y disgyblion
wrth iddynt sgwrsio o amgylch y bwrdd, y
byddai’r Ysbryd Glân yn dangos iddynt beth
sy’n dda, beth sy’n ddrwg ac y byddai’n gwneud
iddynt deimlo’n euog pe byddent yn torri
rheolau Duw. Byddai’r Ysbryd Glân yn rhoi
nerth iddynt i ddewis gwneud yr hyn sy’n iawn.
Fel hyn, byddent yn gallu byw bywydau i blesio
Duw.

Tystio
Os ydym yn credu yn Iesu a’i garu, bydd yr
Ysbryd Glân yn ein helpu i fod yn dystion - pobl
sy’n rhannu hanes Iesu gydag eraill. Nid
gweinidogion ac athrawon ysgol Sul yn unig
sydd i fod i wneud hyn. Bydd yr Ysbryd Glân yn
ein helpu i siarad gyda’n ffrindiau a’n teulu am
Iesu ac i esbonio iddynt fod Iesu’n eu caru.
Byw
Wrth inni ddarllen y Beibl ac yn clywed pobl yn
esbonio’r Beibl, byddwn yn dod i weld yr hyn
sy’n plesio Duw a’r pethau y mae’r Beibl yn eu
galw yn bechodau - pethau sy’n torri rheolau
Duw. Ydy’r plant yn gallu rhestru pethau da a
phethau drwg? Cofiwch sôn am feddyliau a
theimladau drwg hefyd. Mae’n gallu bod yn
anodd gwneud yr hyn sy’n dda bob amser, ond
mae’r Ysbryd Glân am ein helpu. Mae’n bwysig
i ni gofio hefyd fod Duw yn barod i faddau i ni
pan fyddwn yn methu ac yn gofyn iddo am
faddeuant.
Byddai’n syniad gweddïo gyda’r plant gan
ddefnyddio tri gair i’ch arwain. Ydy’r plant angen
help yr Ysbryd Glân i ddeall? I dystio? I fyw i
blesio Duw? Trafodwch gyda’r plant pryd maen
nhw’n gweld eu bod angen cymorth yr Ysbryd
Glân? Gofynnwch, neu anogwch y plant i ofyn
eu hunain, i’r Ysbryd Glân eu helpu heddiw, a
bob dydd, i ddeall, i dystio ac i fyw.
Hefyd, mae’r daflen waith ‘Ffrwyth yr Ysbryd’
ar gael i atgyfnerthu’r stori.

Cymhwyso
Edrychwch ar y tri gair unwaith eto.
Deall
Heddiw, mae’r Ysbryd Glân am ein helpu i
ddeall geiriau Duw a geiriau Iesu o’r Beibl.
Dydyn ni ddim yn gallu deall y Beibl yn iawn
heb gymorth yr Ysbryd Glân.
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SYNIADAU CREFFT
Dyma dri syniad, yr un cyntaf ar gyfer hanes yr
Esgyniad, un ar gyfer cyflwyno hanes Dydd y
Pentecost ac un ar gyfer cyflwyno gwaith yr
Ysbryd Glân.
1. Symudlun
Edrychwch ar ‘Atodiad 2’ am syniadau. Bydd
angen styffylwr; edafedd/rhuban tenau i hongian
y darnau; pinnau ffelt; sgleiniau; gwlân cotwm
a cherdyn gwyn arnoch.
Gofynnwch i’r plant gopïo’r adnod “Cafodd ei
godi i fyny i’r awyr o flaen eu llygaid. Dyma
gwmwl yn dod o’i gwmpas a diflannodd o’u
golwg. …” ar stribed o gerdyn trwchus a
cysylltwch y ddau ben i greu cylch. Torrwch
siapiau o bethau sydd i’w gweld yn yr awyr,
megis adar, pili pala, cymylau, enfys, a
gofynnwch i’r plant eu lliwio a’u hongian o’r
adnod gan ddefnyddio edafedd o sawl hyd
gwahanol. Ceisiwch hongian y cylch uwchben
gwresogydd fel bod y darnau yn chwythu yn yr
aer cynnes neu cymerwch dro i chwythu’n
ysgafn ar y symudyn. Siaradwch am Iesu yn
cael ei gymryd i’r nef drwy’r awyr wrth i’r
disgyblion ei wylio ac am neges yr angylion
wrthynt.
2. Dyma newid!
Bydd angen amrywiaeth o sbwriel glân, papur
lliw, sgleiniau, glud a brwsiau, pinnau ffelt, paent
ac ychydig o eitemau sydd wedi cael eu hailgylchu arnoch i greu pethau newydd - h.y.
pethau sydd wedi cael eu “trawsnewid.”
Gadewch i’r plant greu rhywbeth defnyddiol
gyda’r sbwriel a’u haddurno (Mae twb i ddal
pensiliau neu focs i ddal rheolydd-llaw y teledu
yn hawdd). Edrychwch ar y safle
‘makingfriends.com.’
Gallwch drafod wrth weithio pam ei bod hi’n
bwysig i ail-gylchu ayyb, ond y peth i’w
bwysleisio yw’r ffaith bod yr hen bethau yn cael
eu trawsnewid - dyma oedd gwaith yr Ysbryd
Glân ym mywydau’r disgyblion, a dyma ydi
gwaith yr Ysbryd Glân yn ein bywydau ni heddiw.
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Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio sut gafodd
y disgyblion a ffrindiau eraill Iesu eu trawsnewid
ar Sul y Pentecost? Roeddent yn drist ac yn
ofnus wrth iddynt aros am yr Helpwr Arbennig
yr oedd Iesu wedi ei addo. Ond ar ôl i’r Ysbryd
Glân ddod arnynt, roeddent yn llawn
hapusrwydd, ac yn barod i sôn wrth bawb am
Iesu.
3. Salad ffrwythau
Bydd angen amrywiaeth o ffrwythau arnoch rhai ffres a thuniau; plât papur i bob un; cyllell i
bob un.
Cyn cychwyn, edrychwch ar ychydig o hadau
o’r gwahanol ffrwythau sydd gennych. Ydy’r
plant yn gwybod o ba ffrwyth y maent wedi dod?
Trafodwch sut y mae’r hedyn yn tyfu i fod yn
blanhigyn a sut bydd y planhigyn yn dwyn
ffrwyth yn ei dro. Esboniwch fod Iesu yn rhoi’r
Ysbryd Glân i bob un sy’n ei garu ac yn ei gredu.
Mae’r Ysbryd Glân yn peri bod pethau da yn
tyfu yn ein bywydau. A all y plant feddwl beth
yw’r rhain? Geiriau caredig, awydd i helpu eraill,
bod yn hapus, dim cweryla, bod yn
amyneddgar, bod yn garedig, peidio gwylltio
ayyb. Mae’r Beibl yn dweud bod ffrwyth da yn
tyfu yn ein bywyd wrth i ni ddarllen y Beibl a
gadael i’r Ysbryd Glân ein helpu i fod yn ufudd
i’r hyn y mae Duw eisiau.
Gadewch i’r plant greu wyneb ar eu plât gyda’r
ffrwythau. Trafodwch wrth weithio pa bethau
da gall y gwahanol ffrwythau eu cynrychioli, e.e.
Mae darn o afal yn debyg i wyneb hapus, felly,
gall yr afal yn ein hatgoffa bod yr Ysbryd Glân
yn dod â llawenydd i’n calonnau; mae’r oren
yn felys, felly, gall yr oren ein hatgoffa fod yr
Ysbryd Glân yn ein gwneud yn bobl nad ydym
am gweryla.
Ar ôl gorffen, a chyn eu bwyta, tynnwch luniau
o’r platiau fel y gallwch greu poster, neu ei roi
i’r plant y tro nesaf i’w hatgoffa am waith yr
Ysbryd Glân.
Efallai yr hoffech gwblhau’r daflen ‘Ffrwyth yr
Ysbryd’, sy’n cyd-fynd â’r gweithgaredd hwn.
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL
Cwis
Byddwch angen pecyn o syltanas/rhesins (ffrwyth
sych - ffrwyth yr Ysbryd) a dîs.

Defnyddiwch y daflen gwis. Rhannwch y plant i
dimoedd gan ofyn cwestiwn iddynt o’r daflen yn
eu tro. Os ceir ateb cywir, mae un o’r tîm yn taflu’r
dîs ac yn cymryd y rhif o swltanas. Y tîm gyda’r
rhif uchaf o swltanas sy’n ennill y cwis. Gallwch
fwyta’r swltanas os dymunwch!
Gemau
1. Salad Ffrwythau
Mae’r plant yn sefyll mewn cylch. Dewiswch dri
neu bedwar ffrwyth. Rhowch enw un o’r ffrwythau
i bob plentyn, e.e. os oes 12 o blant bydd gan 3
o’r plant yr enw ‘oren’, 3 â’r enw ‘afal’, 3 âr enw
‘lemwn’ a 3 gyda’r enw ‘grawnwin’. Galwch enw
a’r cyfarwyddyd, e.e. afalau i sgipio. Mae pob
plentyn sydd wedi cael ei enwi’n afal yn sgipio o
amgylch y cylch unwaith ac yna yn ôl i’w l/lle.
Gallwch alw dau enw ar unwaith, neu ar alwad
“Salad Ffrwythau” mae pawb yn rhedeg o
amgylch yr ystafell ac yn ôl i’w l/lle.
2. Chwythwch!
Byddwch angen gwelltyn i bob plentyn a siâp
pysgodyn maint A4 wedi’i dorri allan i bob tîm.
Rhannwch y plant i dimoedd. Nod y gêm yw i
bob aelod o’r tîm chwythu’r pysgodyn i fan
penodedig (ochr arall yr ystafell?) ac yn ôl. Y tîm
cyntaf i orffen sydd yn ennill.

GWEDDÏAU
1. Cylchoedd 3 lliw
llun y cylchoedd

Byddwch angen tri stribed o bapur, pob
un yn lliw gwahanol. Gofynnwch i’r plant
beth ydy gwaith yr Ysbryd Glân ym
mywyd Cristnogion? Wrth iddynt ateb,
ysgrifennwch y geiriau perthnasol, un
ar bob stribed, h.y. y gair “Deall” ar un
stribed, y gair “Tystio” ar un arall, a’r
gair “Byw” ar yr olaf. Gosodwch y
stribedi mewn cylchoedd fel eu bod
ynghlwm yn ei gilydd.
Pasiwch y cylchoedd o amgylch y plant
gan ofyn iddynt weddïo am un o’r
geiriau, e.e. Diolch Dduw am help yr
Ysbryd Glân i ddeall y Beibl.
2. Ffrwyth yr Ysbryd.
Edrychwch ar y daflen “Ffrwyth yr
Ysbryd.” Ydy’r plant yn meddwl eu bod
angen rhai o’r ffrwythau yn arbennig?
Rhowch gyfle iddynt weddïo’n dawel i
ofyn i’r Ysbryd Glân am y ffrwyth hwn.
Rhowch esiampl yn gyntaf o’ch angen
chi, e.e. “Dwi’n cael hi’n anodd bod yn
amyneddgar, felly dwi’n mynd i ofyn i’r
Ysbryd Glân i’m helpu fel bydd mwy o’r
ffrwyth da yma i’w weld yn fy mywyd.”

Dysgu’r adnod
Gweler ‘Cyflwyno’r thema 3’.
Taflenni gwaith
Pentecost: Newyddion Da Iawn ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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DRAMA
1. Cadw’n addewidion ‘Yr Esgyniad’
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio
beth a addawodd Iesu i’w
ddisgyblion cyn iddo esgyn i’r nef?
A wnaeth Iesu gadw ei addewid?
Mae’r Beibl yn llawn o addewidion
Duw. A’r ffaith anhygoel yw, bod
Duw yn cadw bob un o’i addewidion
- yn anhebyg iawn i ni!
Rhannwch y plant i grwpiau bach
os oes angen. Rhowch un o’r
hanesion canlynol iddynt i’w
ddarllen yn gyntaf, ac wedyn i’w
actio. Os oes gennych grþp o blant
iau, gall pob grþp gyflwyno’r un
hanes.
Cymerwch amser i drafod beth ydy’r
pethau pwysicaf yn y stori i’w cyfleu.
Cofiwch adael amser i bob grþp
“berfformio” eu gwaith, neu beth am
ofyn i rywun eu recordio?
1. Hanes Noa: Beibl Bach i Blant,
rhif 28 – Mae Duw yn addo cadw
Noa a’i deulu yn ddiogel rhag y
dilyw.
2. Hanes Abraham: Beibl Bach i
Blant, rhif 38 - Mae Duw yn addo i
Abraham y caiff deulu niferus a
gwlad newydd i fyw ynddi.
3. Hanes Moses: Beibl Bach i Blant,
rhif 12 - Mae Duw yn addo y
byddai’n achub Ei bobl o
gaethwasiaeth yn yr Aifft.
4. Hanes geni Iesu: Beibl Bach i
Blant, rhif 33/34 – Mae Duw yn addo
danfon Gwaredwr o’r enw Iesu.
5. Hanes dyfodiad yr Ysbryd: Beibl
Bach i Blant, rhif 56 (tud. 430-432)
a rhif 60 - Mae Iesu yn addo danfon
cynorthwydd arbennig at y
disgyblion.

2. Chwarae rôl – gwaith yr Ysbryd Glân ynom
Efallai yr hoffech gyfeirio’n ôl at yr adran “Cyflwyno’r Stori
3" a defnyddio’r awgrymiadau yno fel bydd y plant yn
deall sut gall yr Ysbryd Glân eu cynorthwyo yn y
sefyllfaoedd canlynol. Dewiswch y sefyllfaoedd yn ôl
maint eich grup. Trafodwch y sefyllfa/oedd a ddewiswyd
gan bwysleisio pa mor anodd yw hi ymhob sefyllfa i
wneud yr hyn sy’n iawn ond bod yr Ysbryd Glân am ein
cynorthwyo - dim ond gofyn sydd rhaid. Hefyd, po fwyaf
y byddwn yn darllen a deall Gair Duw, y mwyaf byddwn
yn gallu dewis gwneud yr hyn sy’n iawn yng ngolwg Duw.
Cymorth i ddeall
Mae grþp o blant yn ffraeo oherwydd bod un wedi cicio’r
bêl i’r ardd drws nesaf. Mae’r cymydog yn dod i’r golwg,
gan holi pwy a giciodd y bêl i’w gardd. Does neb yn
cyfaddef. Mae’r plant yn mynd adref am swper. Ar ôl
swper, mae un/dau ohonynt yn cael stori o’r Beibl cyn
mynd i’r gwely. Mae nhw’n sylweddoli bod rhaid iddynt
fynd at y cymydog i ymddiheuro. Maent hefyd yn gweddïo
ac yn gofyn i Dduw faddau iddynt ac am gymorth i beidio
dweud celwydd eto.
Cymorth i dystio
Mae’r plant yn yr ysgol - yn y dosbarth, neu ar y buarth
yn chwarae. Mae’r athrawes yn cyflwyno disgybl newydd
ac yn gofyn a wnaiff rhywun edrych ar ei ôl/hôl? Mae un
o’r plant yn gwirfoddoli, tra bod y lleill yn chwerthin/eu
hanwybyddu. Mae’r ddau yn sgwrsio am bethau, ac
wedyn mae un yn gofyn i’r llall a hoffent fynychu’r Ysgol
Sul gyda fe/hi, oherwydd mae ef/hi yn Gristion gan
esbonio beth sy’n digwydd yn yr Ysgol Sul.
Cymorth i fyw i blesio Duw
Mae grþp o blant yn mynd i’r siop i brynu fferins/losin.
Mae pawb yn talu ac yn mynd allan o’r siop. Mae un o’r
plant yn cyfrif ei newid gan sylweddoli bod ganddo ormod
o newid. Mae’n dweud wrth y lleill ei f/bod am ddychwelyd
yr arian i’r siopwr. Dydy’r plant eraill ddim yn deall pam
ac yn ceisio ei berswadio i gadw’r newid. Mae’r plentyn
yn esbonio ei f/bod am wneud yr hyn sy’n plesio Duw ac
nad yw dwyn yn dderbyniol.
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DRAMA
3. Darlleniad dramatig - Sul y Pentecost
Darllenwch hanes Sul y Pentecost (isod) drwy lygaid un o’r disgyblion i’r grþp. Wedyn, gofynnwch
iddynt pa symudiadau neu synnau fyddai’n addas ar gyfer y geiriau sydd wedi’u tanlinellu.
Byddai’n dda cael offerynnau taro os yn bosibl. Darllenwch yr hanes sawl gwaith gan roi cyfle
i’r plant greu synnau/symudiadau gwahanol.
‘Wel, ble dwi’n cychwyn? Mae hi wedi bod yn amser rhyfeddol!
Roedd Iesu wedi mynd yn ôl i’r nef at Dduw, ei Dad. Gwelsom ef yn esgyn i’r cymylau ac allan
o’n golwg. Roedd pawb mewn syndod mawr. Doedd geiriau’r angylion ddim llawer o gysur
chwaith! Dywedon nhw wrthym fod Iesu yn mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd, ond nid yn syth.
Doedd dim i’w wneud ond mynd yn ôl i Jerwsalem i aros. Aros am beth? Wel, aros am yr
Ysbryd Glân wrth gwrs. Roedd Iesu wedi addo y byddai’r Ysbryd Glân yn dod i roi nerth i ni,
oherwydd roedd Iesu am i ni fynd i bobman i rannu’r newyddion da.
Mae’n rhaid cyfadde’, doeddwn i ddim yn teimlo bod gennym lawer o “newyddion da” i rannu
gyda neb ar y funud! Roedd ein ffrind gorau wedi ein gadael. Roeddwn yn teimlo’n drist, yn
siomedig, yn ddryslyd, yn ofnus.
Wel, un diwrnod, roeddem i gyd gyda’n gilydd yn gweddïo’n dawel. Yn sydyn, clywsom sþn
gwynt. Roedd y gwynt yn llenwi’r ystafell. Wedyn, uwchben pob person, ymddangosodd fflamau
bychain o dân! Wir i chi - fflamau bychain fel tafodau, ond doedd neb yn cael ei losgi!
Doedd dim amheuaeth, roedd Iesu wedi cadw ei addewid – roedd yr Ysbryd Glân wedi cyrraedd,
roedd wedi disgyn ar bob un ohonom. Nawr, yn lle’r ofn a’r tristwch roeddem yn teimlo’n hapus
dros ben ac yn awyddus i ddweud wrth bawb am Iesu, ein ffrind a’n Gwaredwr.
Wrth i ni agor ein cegau i siarad, dyma ryfeddod arall. Roedd pawb yn siarad ieithoedd gwahanol!
Aethon ni allan i’r stryd. Roedd llawer o bobl o bob man yno, wedi dod i Jerwsalem ar gyfer
gþyl y Pentecost wrth gwrs. Roedden nhw wedi synnu’n llwyr i’n clywed ni, dynion a merched
cyffredin yn siarad yn eu hieithoedd nhw!
Safodd Pedr o flaen pawb a dechrau siarad â phawb. Esboniodd wrthynt pwy oedd Iesu Grist
a pham y bu farw. Dywedodd wrth bawb am gyffesu eu pechodau ac i droi at Dduw am faddeuant
fel y byddan nhw yn derbyn yr Ysbryd Glân hefyd.
Wnewch chi byth gredu hyn, ond daeth 3,000 o bobl atom yn dweud eu bod nhw yn credu yn
Iesu ac am ei dderbyn yn Frenin yn eu bywydau nhw hefyd.’

AMSERLEN
Wythnos 1
Cyflwyno’r Thema 1 neu 4;
Cyflwyno’r Stori 1;
Crefft 1 (Symudlun);
Drama 1;
Cân.

Wythnos 2
Cyflwyno’r thema 2;
Cyflwyno’r Stori 2;
Crefft 2;
Drama 2;
Gweddi 1;
Gêm 2.
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Wythnos 3
Cyflwyno’r thema 3;
Cyflwyno’r stori 3;
Crefft 3;
Drama 3;
Cwis; Gêm 1;
Gweddi 2.
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Taflen Gwis
Y Pentecost: Actau 1-2
1. I ble’r oedd Iesu wedi dweud wrth y disgyblion i
fynd i ddisgwyl help gan Dduw?
2. Beth ddigwyddodd iddynt tra roeddent yn gweddïo
un dydd?
3. Beth oedden nhw’n gallu ei wneud ar unwaith?
4. Pam fod y disgyblion wedi denu tyrfa fawr?
5. Beth ddywedodd Pedr wrth y dyrfa?
6. Sut oedd Pedr wedi newid ers croeshoeliad Iesu?
7. Pam fod Pedr a Ioan yn mynd i’r deml?
8. Pwy welodd Pedr a Ioan wrth borth y deml?
9. Beth wnaeth Pedr yn lle rhoi arian i’r dyn?
10. Pwy meddai Pedr oedd wedi iacháu’r dyn?
11. Beth ddywedodd Pedr wrth y bobl ei wneud?
12. Pwy oedd Duw wedi ei anfon i roi help arbennig i
ddilynwyr Iesu?

Atebion
1. Jerwsalem. 2. Daeth sþn gwynt a gwelsant dafodau o dân yn cyffwrdd pob un ohonynt. 3. Siarad mewn ieithoedd nad
oedden nhw’n eu gwybod. 4. Am eu bod yn gwneud cymaint o sþn. 5. Yr hanes am Iesu, y Meseia, a laddwyd ganddynt a
daeth yn ôl yn fyw. 6. Newidiodd o fod yn drist ac ofnus i fod yn llawen a llawn nerth Duw. 7. I addoli Duw. 8. Dyn nad
oedd erioed wedi medru cerdded yn cardota. 9. Dweud wrtho am sefyll ar ei draed a cherdded. 10. Duw. 11. I ddweud
wrth Dduw ei bod yn ddrwg ganddynt am y pethau drwg a wnaethant. 12. Yr Ysbryd Glân.
Pentecost: Newyddion Da Iawn ® Cyhoeddiadau’r Gair 2008
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Taflen 5
Y Pentecost: Actau 1-2
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Taflen 6
Y Pentecost: Actau 1-2
Llun i’w liwio

Os ydym ni’n caru’r Arglwydd ac wedi ei dderbyn i fewn i’n calonnau, mae’r Ysbryd Glân yn
fyw ynom ni. Mae’n bwysig ein bod yn sôn wrth eraill am Iesu.

Annwyl Iesu Grist,
Diolch am ein caru ac
am farw drosom.
Helpa ni i sôn wrth
eraill amdanat.
Rho nerth yr Ysbryd
Glân i ninnau hefyd.
Amen.
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Taflen 8
Y Pentecost: Actau 1-2

Chwilair Y Pentecost

Bedyddio
Nefoedd
Iaith
Tafodau
Rhyfeddu
Tad

Tân
Ysbryd Glân
Gwynt
Jerwsalem
Addo
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Duw
Iesu
Sun
Pentecost
Arwydd
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Oed 11 - 14
Y Pentecost: Actau 1-2
Amcanion
 I ystyried hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân ar Sul y Pentecost


I ystyried gwaith yr Ysbryd, yn ôl geiriau Iesu yn Ioan 14-16, fel yr un sy’n
trawsffurfio bywydau



I ystyried rôl yr Ysbryd ym mywyd credinwyr wrth iddynt geisio tystiolaethu a
gwasanaethu

Wythnos 1
Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried yr hyn a
ddywedodd Iesu am yr Ysbryd Glân. Mae
cysyniad y Drindod yn un anodd iawn, y
ddysgeidiaeth bod Duw yn Un ond bod Duw yn
Dri Pherson hefyd. Yn Ioan 14-16, mae Iesu’n
egluro sut y mae tri Pherson y Drindod ar waith
yn ein bywydau. Mae Iesu, y Mab, yn datguddio
Duw’r Tad yn berffaith (14:9). Cynllun Duw’r Tad
yw adfer perthynas gyda dynoliaeth, ac mae hyn
yn cael ei wireddu trwy fywyd a marwolaeth Iesu
(14:6). Mae’r Ysbryd Glân yn cael ei danfon i’n
harwain i’r gwirionedd (16:13); yr Ysbryd Glân
sydd yn ein trawsffurfio, gan roi bywyd ysbrydol
(Ioan 3:5,6); yr Ysbryd Glân yw’r nerth
angenrheidiol i fyw bywyd sanctaidd (Ioan 16:8);
yr Ysbryd Glân sy’n rhoi doniau i bobl Dduw er
mwyn gwasanaethu eraill a thystiolaethu (Ioan
14:26; 15:26,27; 1 Cor. 12:4-11).
Cyflwyno’r thema
1. Cadw addewidion
Bydd angen bar mawr o siocled neu rhywbeth
deniadol i’w fwyta arnoch, a rhestr o dasgau un ar gyfer pob person ifanc yn y grþp.
Esboniwch eich bod yn mynd i wneud addewid
i bawb: os cyflawnwn y dasg, cawn ran o’r
siocled/bisged/cacen. Ar ôl i bawb orffen ei dasg,
dechreuwch rannu’r wobr, ond dywedwch wrth
rai eich bod wedi newid eich meddwl a does
dim gwobr iddynt, wedi’r cwbl.
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Trafodwch gadw addewidion. Ydyn nhw bob
amser yn cadw eu haddewidion? Sut y maent
yn teimlo pan fydd rhywun yn torri addewid a
wnaed iddynt? Rhowch wobr i’r rhai sydd heb
yr un wrth i chi esbonio fod Iesu wedi gwneud
addewid i’w ffrindiau cyn iddo fynd yn ôl i’r nef,
a dyma ydy ein testun heddiw.
2. Chwilio am atebion

Rhowch gopi o ‘Atodiad 4’ i bawb a gofynnwch
iddynt ddod o hyd i o leiaf un person sy’n
cydnabod bob datganiad. Ar ôl i bawb gael cyfle
i holi, trafodwch rai o’r atebion, e.e. dangoswch
i ni eich sanau, ble fuoch chi dramor? Wedyn,
gofynnwch y cwestiynau am ‘fod yn unig ac ar
goll’. A fyddai hi wedi gwneud gwahaniaeth pe
bai ffrind da gyda chi ar y pryd? Esboniwch – yn
y darlleniad heddiw, y mae Iesu yn egluro wrth
ei ddisgyblion am yr hyn sy’n mynd i ddigwydd
iddo yn ystod y dyddiau canlynol. Mae’n ceisio
eu paratoi ar gyfer ei farwolaeth. Sut fydden nhw
wedi teimlo tybed? Roedd gan Iesu addewid
iddynt hefyd - roedd Iesu’n mynd i anfon yr
Ysbryd Glân i fyw gyda nhw, wedi iddo ymadael.
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Darllen a deall yr hanes
Byddwch angen ‘Atodiad 5’ (adnodau o Ioan
14,15,16 o beibl.net) i bawb a darn mawr o
bapur.
Esboniwch fod Iesu a’r disgyblion newydd
fwyta’r Swper Olaf gyda’i gilydd a’u bod yn
eistedd o amgylch y bwrdd yn sgwrsio. Dyma
ran o’r hyn a ddywedodd Iesu wrthynt. Roedd
e’n ceisio eu paratoi ar gyfer ei farwolaeth.
Gofynnwch i’r grþp i ddychmygu teimladau’r
disgyblion wrth glywed ei eiriau.

mae’r Ysbryd yn wirionedd.

Darllen:
Ioan 14:15-26;
Ioan 15:27;
Ioan 16:13;
Actau 1:8

Ioan 15:27/Actau 1:8 –
yr Ysbryd sy’n rhoi nerth i gredinwyr i
dystiolaethu

Gwnewch ddwy golofn ar y papur o dan y geiriau
sydd wedi cael eu hawgrymu, un gyda’r teitl “Sut
un fydd y Helpwr?”, a’r llall gyda’r teitl, “Beth fydd
gwaith y Helpwr?” Esboniwch mai gair arall am
yr Ysbryd Glan yw’r gair “Helpwr.” Rhannwch y
grþp i barau os dymunant a rhowch yr adnodau
canlynol iddynt i’w darllen. Y nod yw darganfod
o’r adnodau, rhywbeth o gymeriad neu waith yr
Ysbryd Glân. Ysgrifennwch atebion y parau yn
y golofn berthnasol.

Beth fydd gwaith yr Helpwr?
Ioan 14:25,26 gwaith yr Ysbryd yw atgoffa pobl Dduw o eiriau
Iesu ac i’w dysgu
Ioan 16:13 gwaith yr Ysbryd yw arwain pobl i ddeall ac i
dderbyn y gwirionedd am Iesu ac am Dduw

Ioan 16:14 –
mae’r Ysbryd yn dod ag anrhydedd i Iesu
Ioan 16:8,9,10 –
yr Ysbryd sy’n argyhoeddi pobl o’u pechod, o
gyfiawnder ac o farn
Ydych chi’n credu y byddai geiriau Iesu wedi
bod yn help i’r disgyblion wrth iddynt wynebu’r
dyfodol heb Iesu?

Cymhwyso - Gêm Angen help?
Sut un fydd yr Helpwr, yr Ysbryd Glân?
Ioan 14:16 mae’n dod o’r Tad, gyda’r un cymeriad â Duw;
mae’r Ysbryd yn Gynorthwydd; bydd yn trigo
gyda chredinwyr am byth.
Ioan 14:17 bydd yn byw tu mewn y rhai sy’n credu, felly
mae’n rhywun y gallwn ei adnabod yn bersonol.
Ioan 14:23 mae cael yr Ysbryd yr un fath â chael Iesu a
Duw gyda ni drwy’r amser
Ioan 16:13 –
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Gofynnwch am wirfoddolwr i fwyta bowlen o
rawnfwyd – gan wisgo sgarff dros ei l/llygaid ac
un llaw wedi’i chlymu wrth ei o/hochr. Gwnewch
yn siþr eich bod wedi gorchuddio’r llawr/gadair
ayyb. Gosodwch focs o rawnfwyd, carton o laeth
(gydag ychydig ynddo!), siwgr, powlen a llwy ar
y bwrdd o flaen y gwirfoddolwr. Ar ôl i’r
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gwirfoddolwr geisio cyflawni’r dasg, gadewch i
un person ei gynorthwyo drwy roi
cyfarwyddiadau a help un llaw.
Roedd Iesu yn gwybod bod y dasg a oedd o
flaen ei ffrindiau yn un amhosibl. Doedden nhw
ddim yn gallu mynd i ddweud wrth bawb amdano
ar eu pennau eu hunain. Roedd Iesu yn mynd i
fod gyda nhw trwy ei Ysbryd yn eu cynorthwyo.
Gwnewch y pwynt mai rôl yr Ysbryd Glân yw
ein ‘CYNORTHWYO’ ninnau heddiw hefyd - yn
gyntaf i ddod i adnabod Iesu ac wedyn i fyw iddo.
Amser Gweddi
Gofynnwch i’r grþp i edrych ar eich rhestr ac i
feddwl sut y maen nhw angen cymorth yr Ysbryd
Glân, e.e. ydyn nhw angen help yr Ysbryd Glân
i ddeall geiriau Iesu? Ydyn nhw angen help yr
Ysbryd Glân i sôn wrth eu ffrindiau am Iesu?
Rhowch gyfle i’r bobl ifanc i weddïo’n dawel neu
ar goedd am eu syniadau. Wedyn, gofynnwch
iddynt feddwl am bobl eraill sydd angen cymorth
yr Ysbryd Glân a threulio ychydig o amser yn
gweddïo drostynt, eto, yn dawel neu ar goedd.

Wythnos 2
Yr wythnos hon byddwn yn ystyried gwaith yr
Ysbryd Glân ymhellach:
 yn trawsnewid disgyblion Iesu ar Sul y
Pentecost ac
 yn rhoi bywyd ysbrydol i ni fel ein bod yn
gallu credu yn yr Iesu fel Gwaredwr

Cyflwyno’r thema
1. Cracio’r côd – Actau 1:8
Byddwch angen copïau o ‘Atodiad 6’. Ydy’r grþp
yn gallu cracio’r côd i ddarganfod adnod o’r
Beibl?
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Mae’r Beibl yn llyfr ysbrydol, ac er mwyn i ni ei
ddeall yn iawn, rhaid cael cymorth yr Ysbryd
Glân. Rydym wedi cyffwrdd ar y pwynt yma
eisoes, wrth astudio bywyd Samuel. Efallai
hoffech edrych ar yr adnodau canlynol sy’n
siarad am bwysigrwydd cael cymorth yr Ysbryd
Glân i ddeall Gair Duw: 1 Corinthiaid 2:10,12,14;
Ioan 14:46, 16:13
2. Pwy di Pwy?
Rhowch ddarn o bapur a beiro i bawb a
gofynnwch iddynt ysgrifennu eu henw arno ac
un ffaith amdanyn nhw eu hunain, gan geisio
meddwl am rywbeth nad yw’n amlwg neu’n
hysbys i bawb. Cymerwch y papurau gan bawb
a’u darllen, heb ddatgelu’r enw. Mae’r grþp yn
ceisio dyfalu ffaith pwy sy’n cael ei ddarllen.
Pwysleisiwch bod ein gwybodaeth am ein gilydd
yn gyfyng, ac yn sicr, nid ydym yn gallu darllen
meddyliau ein gilydd. Yn yr un modd, mae ein
gwybodaeth am Dduw yn gyfyng ac mae’r
Ysbryd Glân yn ein cynorthwyo i adnabod Duw
a hyd yn oed i wybod beth ydy meddyliau Duw!
Darllen a deall yr hanes
1. Actau 2:1-4
Eglurwch bod y disgyblion a rhai o ffrindiau Iesu
wedi bod yn aros yn Jerwsalem, fel y dywedodd
Iesu wrthynt. Roedd llawer o bobl o bob man yn
Jerwsalem ar y pryd i ddathlu Gþyl y Pentecost
– Gþyl y Cynhaeaf.
Byddwch angen siâp fflam a balþn ac efallai’r
lluniau o ‘Atodiad 3’.
Ar ôl darllen yr adnodau o lyfr yr Actau,
gofynnwch i’r grþp restri yr hyn a ddigwyddodd
pan ddaeth yr Ysbryd Glân. Ysgrifennwch yr
atebion ar y fflam.
Chwythwch y balþn ac esboniwch bod yr Ysbryd
wedi llenwi pob un o ffrindiau Iesu ac roeddent
yn gallu siarad ieithoedd gwahanol. Pam oedd
y disgyblion wedi cael siarad mewn ieithoedd
gwahanol? Cawn weld yn yr adnodau 5-12.
Ateb: fel eu bod yn gallu cyfathrebu gyda’r holl
ymwelwyr. Aeth yr ymwelwyr â’r neges a
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glywsant adref gyda nhw, a dyma ddechrau
lledaenu’r newyddion da “i’r holl fyd.”

y byd ac i roi bywyd tragwyddol. Gweler hefyd
‘Luc 9:11’.

Gofynnwch i’r grþp beth yw rhai nodweddion
tân (gan gynnwys, mae’n cynhesu, mae’n
goleuo) a beth yw nodweddion y gwynt (mae’n
bwerus, mae’n gallu symud pethau) ac
ysgrifennu’r rhai perthnasol ar y siâp fflam neu
ar y falþn. Mae’r symbolau yn gliwiau i ninnau i
ddeall gwaith yr Ysbryd Glân ym mywydau’r
disgyblion ar y dydd hwnnw ac yn ein bywydau
ninnau heddiw hefyd, e.e. cafodd ofn y
disgyblion ei chwalu, ac yn lle, cawsant
lawenydd mawr; cawsant nerth a hyder i
dystiolaethu i’r ymwelwyr.

Cymhwyso
Edrychwch eto ar y fflam a’r balþn. Gofynnwch
i’r plant a ydyn nhw wedi derbyn yr Ysbryd Glân
eu hunain? Ydy’r Ysbryd Glân wedi rhoi golau
iddynt fel eu bod yn deall bod Iesu yn eu caru
ac wedi marw drostynt? Ydy’r Ysbryd Glân wedi
cynhesu eu calonnau tuag at Dduw fel eu bod
yn credu bod Duw wedi danfon Iesu i’r byd er
mwyn iddynt gael bywyd newydd? Ydyn nhw
wedi profi nerth yr Ysbryd Glân yn eu calonnau
wrth iddynt geisio sôn wrth eraill am Iesu? Ydyn
nhw’n deall bod yr Ysbryd Glân yn mynd i roi
nerth iddynt i fyw i blesio Duw?
Mae’r cwestiynau hyn yn rhai pwysig iawn. Mae
Iesu yn addo y bydd yn rhoi’r Ysbryd Glân i bwy
bynnag sy’n gofyn ac wrth dderbyn yr Ysbryd
byddwn yn derbyn bywyd newydd - fel y
gwnaeth y disgyblion ar Sul y Pentecost.
Amser Gweddi

2. Ioan 3:1-8
Cyn darllen yr hanes am Iesu a Nicodemus,
gofynnwch i’r grþp a oes un ohonynt wedi cael
ffôn symudol newydd yn ddiweddar. Gofynnwch
iddynt beth oedd rhaid ei wneud cyn i’r ffôn
weithio – bydd angen pwysleisio bod angen batri
- hyn sy’n rhoi bywyd i’r ffôn. Yn y darlleniad
heddiw, mae Iesu yn esbonio sut y gallwn gael
bywyd ysbrydol, bywyd sy’n dragwyddol.
Darllenwch yr adnodau ac atebwch:
1. Pam oedd Nicodemus wedi dechrau gofyn
cwestiynau am Iesu? ‘Adnod 2’
2. Beth ddywedodd Iesu wrtho? ‘Adnod 3’
3. Beth fyddai’n rhaid digwydd ym mywyd
Nicodemus er mwyn iddo brofi nerth Duw yn ei
fywyd? ‘Adnod 5’
5. Sut ydym yn profi’r bywyd newydd mae Iesu
yn sôn amdano? ‘Ioan 3 adnod 16’ - credu yn
Iesu fel yr un y mae Duw wedi ei anfon i achub
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Rhowch siâp fflam i bawb gan ofyn iddynt feddwl
â ydynt wedi dysgu rhywbeth newydd am yr
Ysbryd Glân heddiw. Cânt ysgrifennu gweddi ar
y fflam yn diolch i Dduw am yr Ysbryd a’i waith
yn eu calonnau, yn gofyn i Dduw i roi’r Ysbryd
iddynt neu am help i ddeall mwy am yr Ysbryd
Glân.
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Wythnos 3
Yr wythnos hon byddwn yn ystyried sut y mae’r
Ysbryd Glân yn dangos i ni sut y dylem fyw i
blesio Duw ac fel y mae’n rhoi’r adnoddau i ni
wneud hynny.
Mae’r Ysbryd Glân yn ein trawsnewid yn y lle
cyntaf pan y mae’n rhoi bywyd ysbrydol inni.
Wedyn, mae’r trawsnewid yn para wrth i’r Ysbryd
gynhyrchu cymeriad Iesu ynom - dyma
ffrwythau’r Ysbryd y mae Paul yn sôn amdanynt
yn Galatiaid 5. Mae byw bywyd i blesio’r
Arglwydd yn golygu byw bywyd o wasanaethu
eraill, ac mae pob dilynwr yn derbyn “rhoddion”
o’r Ysbryd ar gyfer gwasanaethu.
Cyflwyno’r thema
1. Gwaith Ditectif

Nod y cwis yw annog y grþp i fod yn sylwgar fel pe baent yn dystion o flaen ditectif. Gosodwch
ychydig o eitemau anghyfarwydd o amgylch yr
ystafell, e.e. sgarff, siswrn, darn o ffrwyth wedi
ei dorri yn wyth darn, pwrs, llun mewn ffrâm, bag
gydag ysgrifen arno, powlen gydag ychydig o
friwsion ynddi, papur newydd wedi’i blygu fel bod
y pennawd yn amlwg. Gofynnwch i’r plant
gerdded o gwmpas yr ystafell am funud peidiwch â dweud wrthynt am gymryd sylw
arbennig o’r hyn sydd o’u cwmpas.
Wedyn, gofynnwch gwestiynau iddynt i
ddarganfod pa mor sylwgar y buont, e.e. pwy
oedd yn y llun, beth oedd y pennawd yn y papur,
faint o ddarnau o’r ffrwyth oedd yna?
Trafodwch rôl tystion mewn achos llys, a pha
mor bwysig yw eu sylwadau. Mae Iesu Grist am
i ni fod yn dystion iddo hefyd. Mae am i ni rannu
gydag eraill yr hyn a wyddwn amdano. Byddwn
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yn ystyried heddiw sut y mae’r Ysbryd Glân yn
ein cynorthwyo yn y gwaith pwysig hwn.
2. Beth yw fy noniau?
Esboniwch wrth y plant beth yw CV - os yn
bosibl, byddai’n dda dangos un iddynt. Mae’n
rhaid rhestri pa addysg yr ydych wedi ei dderbyn,
pa gymwysterau sydd gennych, pa sgiliau sydd
gennych, pa brofiadau yr ydych wedi eu cael o
fyd gwaith, a pha ddiddordebau sydd gennych.
Gofynnwch i’r plant lenwi copi o ‘Atodiad 7’.
Sgwrsiwch gyda’r grþp wrth iddynt weithio i’w
gynorthwyo.
Darllen a deall y Beibl
Bywyd sanctaidd - Bywyd defnyddiol
1. Bywyd sanctaidd
Ar ddarn o bapur (sydd ddigon mawr i bawb ei
weld), gwnewch ddwy golofn, un gyda’r teitl ‘YN
FYW YN GORFFOROL’, a’r llall gyda’r teitl ‘YN
FYW YN YSBRYDOL’.
Gofynnwch i’r plant am eu syniadau ar gyfer y
ddwy golofn.
Wedyn, edrychwch ar y cyfeiriadau canlynol am
arwyddion o fywyd ysbrydol:
Ioan 16:8, 9,10 - Un o’r pethau cyntaf y mae’r
Ysbryd Glân yn ei wneud ydi creu argyhoeddiad
yn ein calon ein bod wedi pechu a’n bod yn euog
o dorri rheolau Duw. Mae’n dangos i ni fod Duw
yn gyfiawn a’r ffaith ein bod o dan gondemniad
Duw. Yr Ysbryd Glân sy’n dangos i ni fod Iesu
yn gallu cymryd ein pechodau i ffwrdd os
cyffeswn ein pechodau a cheisio ei faddeuant.
Dyma’r gwaith o drawsnewid person i fod yn
blentyn i Dduw - dyma’r ail eni yr oedd Iesu yn
ei ddisgrifio wrth Nicodemus.
Dyma nodweddion eraill pobl sydd wedi derbyn
bywyd newydd (efallai hoffech rannu’r
cyfeiriadau rhwng y bobl ifanc). Maent yn....
Rhufeiniaid 8:14-16 –
yn ‘nabod Duw fel Tad;
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Effesiaid 4:3 –
pobl sy’n ceisio byw mewn heddwch ag eraill;
Phil 2:13 awyddus i wneud ewyllys Duw;
Actau 1:8 profi nerth i dystiolaethu;
1 Thes. 5:17 yn awyddus i siarad gyda Duw mewn gweddi
yn rheolaidd.
Cymhwyso
Mae’r cymhwyso yn digwydd yn ystod y
gweithgarwch.

Bydd angen o leiaf 9 ffrwyth gwahanol arnoch,
rhai ffres neu rhai tun; ffyn’cebabs’ a chyllell bob
un ac ‘Atodiad 8’.
Gadewch i’r bobl ifanc greu ‘cebab’ gyda naw
elfen iddi.
Cyn iddynt eu bwyta, dangoswch ‘Atodiad 8’
iddynt. Mae Paul yn esbonio i’r Cristnogion yn
ardal Galatia yr hyn sydd fod i ddigwydd ym
mywyd pobl sy’n caru Iesu Grist. Maent i fod yn
bobl sy’n llawn cariad, llawenydd, tangnefydd
ayyb. Dyma ffrwythau’r Ysbryd - y pethau da
fydd yr Ysbryd yn peri i dyfu ym mywydau’r rhai
sy’n caru Iesu ac yn ceisio byw i’w blesio.
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn bobl llawn cariad?
Ydyn nhw’n ceisio cadw’r heddwch, ydyn nhw’n
dda bob amser? Efallai ein bod yn credu bod
gennym ychydig o gariad tuag at bobl eraill ac
ychydig o’r pethau eraill y mae Paul yn eu
rhestru, ond mae Duw am i ni fod yn llawn o’r
pethau da yma. Yr Ysbryd Glân sy’n achosi’r
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pethau da yma i dyfu ynom fwyfwy ac felly,
byddwn yn dod yn debycach i Iesu ei hun.
Anogwch y grþp i edrych ar restr Paul wrth fwyta
ac i feddwl am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw.
2.
Bywyd defnyddiol
Ydy’r grþp yn cofio’r adnod o “chwalu’r côd” yr
wythnos ddiwethaf? Beth oedd yr Ysbryd Glân
yn mynd i helpu’r disgyblion i’w wneud? I
dystiolaethu. Mae Iesu am i ni rannu’r newyddion
da amdano hefyd a bydd yr Ysbryd Glân yn ein
cynorthwyo. Mae’r Ysbryd Glân hefyd yn rhoi
gwahanol sgiliau i ni er mwyn i ni helpu eraill doniau’r Ysbryd. Edrychwch ar y daflen “Byw i’r
Iesu” sy’n cyflwyno hanes tri pherson ifanc sy’n
ceisio byw bywyd defnyddiol yng Ngholeg y Bala
eleni.
Amser Gweddi
Anogwch y bobl ifanc i edrych ar y fowlen o
ffrwythau ac i ofyn i Dduw am y ffrwyth/ffrwythau
sydd eu hangen arnynt. Byddai’n syniad i chi
weddïo’n gyntaf fel esiampl.
Anogwch y bobl ifanc i ystyried pa ddoniau sydd
ganddynt a sut y dylent eu defnyddio i
wasanaethu eraill.
Neu, efallai bydd rhai o’r plant am weddïo am
gymorth yr Ysbryd i ddeall yr hyn sydd raid iddynt
ei wneud er mwyn derbyn bywyd newydd.
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Rhywun sydd wedi
bod dramor ar wyliau

Rhywun sy’n cefnogi
Manchester United

Rhywun sydd â mwy na
dau anifail anwes

Rhywun sy’n bwyta
muesli

Rhywun sy’n gallu
dweud rhywbeth yn
Sbaeneg

Rhywun sy’n gallu
cyffwrdd ei drwyn
gyda’i dafod

Rhywun sy’n gwisgo
sanau gwahanol liw

Rhywun sydd ddim yn
hoffi siocled

Rhywun sy’n cael
pen-blwydd ym mis
Rhagfyr

Rhywun sydd wedi
bod dramor ar wyliau

Rhywun sy’n cefnogi
Manchester United

Rhywun sydd â mwy na
dau anifail anwes

Rhywun sy’n bwyta
muesli

Rhywun sy’n gallu
dweud rhywbeth yn
Sbaeneg

Rhywun sy’n gallu
cyffwrdd ei drwyn
gyda’i dafod

Rhywun sy’n gwisgo
sanau gwahanol liw

Rhywun sydd ddim yn
hoffi siocled
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Rhywun sy’n cael
pen-blwydd ym mis
Rhagfyr
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Ioan 14
15 “Os dych chi’n fy ngharu i, byddwch yn gwneud beth dw i’n ei ddweud. 16 Bydda i’n
gofyn i’r Tad, a bydd e’n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda chi ac yn aros gyda chi am byth
17 sef yr Ysbryd sy’n dangos y gwir i chi. Dydy’r byd ddim yn gallu ei dderbyn am bod
y byd ddim yn ei weld nac yn ei nabod. Ond dych chi yn ei nabod am ei fod yn sefyll
gyda chi ac am ei fod yn mynd i fod ynoch chi. 18 Wna i ddim eich gadael chi ar eich
pennau eich hunain, dw i’n mynd i ddod yn ôl atoch chi. 19 Cyn hir, fydd y byd ddim yn
fy ngweld i eto, ond byddwch chi’n fy ngweld i. Am fy mod i’n mynd i fyw eto, bydd
gynnoch chithau fywyd. 20 Byddwch yn sylweddoli y diwrnod hwnnw fy mod i yn y Tad.
A byddwch chi ynof fi a minnau ynoch chi. 21 Y rhai sy’n derbyn beth dw i’n ei ddweud
ac yn gwneud beth dw i’n ddweud ydy’r rhai sy’n fy ngharu i. Bydd y Tad yn caru y rhai
sy’n fy ngharu i, a bydda i yn eu caru nhw hefyd, ac yn egluro fy hun iddyn nhw.”
22 “Ond, Arglwydd,” meddai Jwdas (dim Jwdas Iscariot), “Sut dy fod di am ddangos dy
hun i ni ond ddim i’r byd?”
23 Atebodd Iesu, “Bydd y rhai sy’n fy ngharu i yn gwneud beth dw i’n ddweud wrthyn
nhw. Bydd fy Nhad yn eu caru nhw, a byddwn ni’n dod atyn nhw i fyw gyda nhw. 24
Fydd pwy bynnag sydd ddim yn fy ngharu ddim yn gwneud beth dw i’n ddweud. A dim
fy neges i fy hun dw i’n ei rhannu; ond neges gan y Tad sydd wedi fy anfon i.
25 “Dw i wedi dweud y pethau hyn tra dw i’n dal gyda chi. 26 Ond mae un fydd yn sefyll
gyda chi, sef yr Ysbryd Glân mae’r Tad yn mynd i’w anfon ar fy rhan. Bydd e’n dysgu
popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth dw i wedi ei ddweud.
Ioan 15
26 “Mae’r un fydd yn sefyll gyda chi yn dod. Bydda i’n ei anfon atoch chi. Mae’n dod
oddi wrth y Tad, yr Ysbryd sy’n dangos i chi beth sy’n wir. Bydd e’n dweud wrth bawb
amdana i. 27 A byddwch chi’n dweud amdana i hefyd, am eich bod wedi bod gyda mi
o’r dechrau.
Ioan 16
12 “Mae gen i lawer mwy i’w ddweud wrthoch chi, ond mae’n ormod i chi ei gymryd ar
hyn o bryd. 13 Ond pan ddaw e, sef yr Ysbryd sy’n dangos y gwir i chi, bydd yn eich
arwain chi i weld y gwir i gyd. Fydd e ddim yn siarad ar ei liwt ei hun, bydd ond yn
dweud beth mae’n ei glywed, a bydd yn dweud wrthoch chi beth fydd yn digwydd.
Actau 1
8 Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana
i wrth bawb, yn Jerwsalem a Jwdea, yn Samaria, a drwy’r byd i gyd.”
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Hanes personol:

C.V.

Hanes addysgiadol:

Unrhyw brofiad gwaith:

Sgiliau:

Diddordebau:

Hanes personol:

C.V.

Hanes addysgiadol:

Unrhyw brofiad gwaith:

Sgiliau:

Diddordebau:
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Mae Help Gerllaw
Bydd cyfle i’r plant gymryd rhan yn y gwasanaeth gan ddefnyddio pethau y maent wedi eu
gwneud yn ystod y gwersi.
Ceir rhestr o ganeuon y gallwch eu defnyddio ar ddiwedd y gwasanaeth hwn.
Beth am gael rhai o’r plant/bobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Defosiwn: Gair o groeso, gweddi, emyn/cân
Cyflwyno’r thema: Cwis “Tþls ar gyfer y job.”
Defnyddiwch y lluniau sydd ar y CDd, naill ai trwy ddefnyddio PowerPoint neu eu hargraffu.
Cewch rannu’r gynulleidfa i dimoedd neu gadewch i bawb gynnig atebion.
Mae’n amlwg o’r cwis bod pobl sy’n cyflawni gwahanol swyddi angen offer gwahanol ar gyfer y
gwaith.
Gofynnwch i’r plant pa swydd oedd yr Iesu am i’w ddisgyblion gyflawni ar ôl iddo fynd yn ôl i’r nef
at Dduw, ei Dad. Atgoffwch y plant (a’r gynulleidfa) bod Iesu wedi addo Cynorthwydd Arbennig i’w
ddisgyblion - yr Ysbryd Glân, oherwydd roedd Iesu yn gwybod y byddai angen help arnynt i
gyflawni’r swydd bwysig hon o fynd â’r newyddion da i’r holl fyd.
Eitemau gan y plant/pobl ifanc:
Darlleniad dramatig; cân; dangos gwaith crefft.
Cyflwyniad 1
Bydd angen yr adnod ‘Actau 1:8’ i’w ddangos i’r gynulleidfa arnoch, â’r geiriau “i Ddeall,” “i
Dystiolaethu,” “i Fyw” wedi’u hysgrifennu’n ddigon mawr i bawb eu gweld; set o gyfarwyddiadau
sydd mewn iaith ar wahân i’r Saesneg; torts heb fatri sy’n llawn o “sbwriel.”
Dangoswch y gair cyntaf, “i Ddeall.”
Dangoswch set o gyfarwyddiadau sydd mewn iaith arall i bawb. Oes rhywun yn deall yr iaith yma?
Eglurwch eich bod wedi prynu...... newydd ond sut mae ei ddefnyddio heb allu deall y
cyfarwyddiadau? Efallai y bydd un o’r plant yn awgrymu bod cyfarwyddiadau Saesneg yn yr un
llyfr. Cewch edrych amdanynt a diolch i’r plentyn am ei help. Esboniwch rôl yr Ysbryd Glân yn ein
cynorthwyo i ddeall Gair Duw, y Beibl ac i gredu a derbyn Iesu Grist. Heb gymorth yr Ysbryd, ni
fyddwn yn deall yr hyn sydd gan Duw i’w ddweud wrthym yn Ei Air.
Dangoswch y gair “i dystiolaethu.”
Os oes gennych hanes personol ohonoch yn dyst i ryw ddigwyddiad pwysig, adroddwch yr hanes
wrth y gynulleidfa. Neu, soniwch am bwysigrwydd tystion mewn achos llys. Mae geiriau’r tystion yn
helpu’r Barnwr i benderfynu beth a ddigwyddodd.
Roedd y disgyblion wedi treulio llawer o amser gydag Iesu. Beth welson nhw? Beth glywson nhw?
Nawr, roedd Iesu am iddynt sôn wrth bawb am y pethau hyn i gyd. Ond y peth pwysicaf oll yr oedd
Iesu am iddynt ei wneud, oedd gwahodd pobl eraill i fod yn rhan o deulu Duw.
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Byddai’r Ysbryd Glân yn eu helpu i gofio’n iawn beth i’w ddweud ac yn eu helpu i fod yn ddewr. Nid
yw’n hawdd bob amser i fod yn dyst.
Heddiw, os ydym ni’n caru Iesu Grist, mae Iesu am i ni sôn wrth bobl eraill amdano - dydy pawb
ddim wedi clywed faint y mae Iesu yn eu caru a’i fod yn awyddus iddynt ddod yn rhan o’i deulu.
Fydd hi ddim yn hawdd i ni bob amser chwaith. Efallai bydd pobl yn chwerthin arnom am fynd i’r
capel. Efallai bydd pobl yn gas wrthym. Bydd yr Ysbryd Glân yn ein helpu i fod yn ddewr ac i
wybod beth y dylem ddweud. Mae gennym neges bwysig dros ben i’w rhannu.
Dangoswch y torts, gan esbonio nad ydy’r torts yn gweithio.
Gofynnwch am resymau pam nad yw’r torts yn gweithio. Agorwch y torts a dangos y ‘sbwriel sydd
ynddi. Does dim rhyfedd nad yw’r dorts yn gweithio. Mae ein bywydau ni fel y torts yma - yn llawn
‘sbwriel! Gofynnwch am awgrymiadau. Beth ydy’r pethau sy’n difetha ein bywydau? Mae’r Ysbryd
Glân am gael gwared â’r pethau hyll ac yn rhoi pethau da yn eu lle. Mae’r Ysbryd Glân am ein
llenwi â chariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, daioni, a llawer o bethau eraill. Wedyn, byddwn
yn byw bywydau sy’n plesio Duw. Dangoswch y gair “i Fyw.”
Edrychwch ar yr adnod eto. Roedd Iesu wedi addo nerth yr Ysbryd Glân i’r disgyblion fel y gallent
ddeall, tystio a byw i’w blesio. Mae Iesu yn addo rhoi’r Ysbryd Glân i ninnau heddiw, dim ond i ni
ofyn amdano.
Emyn/cân
Tystiolaeth: Byddai’n braf gwahodd un o’r gynulleidfa neu siaradwr gwadd i rannu gair o
dystiolaeth - am sut y daethant yn Gristion neu am sut y maent wedi profi cymorth yr Ysbryd Glân i
dystiolaethu neu i wynebu sefyllfa bersonol. Cofiwch, mae’n rhaid bod yn sensitif i bresenoldeb y
plant yn yr Oedfa.
Darlleniad Actau 3:1-10 beibl.net (gyda symudiadau)
Esboniwch i’r hanes hwn ddigwydd ychydig o ddyddiau ar ôl Sul y Pentecost, pan ddaeth yr
Ysbryd Glân ar y disgyblion.
Cyflwynwch y symudiadau canlynol cyn cychwyn darllen, ac anogwch bawb i ymuno gyda’r
symudiadau wrth iddynt glywed y gair perthnasol (byddai’n syniad cael ymarfer hefyd!).
Pedr ac Ioan (neu un o’r ddau) = yn dweud “y fi” gan bwyntio at eich hun ac “y fo” wrth bwyntio at
rywun wrth eich hymyl;
teml = rhoi dwylo gyda’i gilydd i greu siâp to;
dyn = sefyll â choesau a breichiau ar led (fel yr arwydd sydd ar ddrws toiled dynion);
arian = taro pocedi a dweud “clinc, clinc”;
traed = stampio unwaith ar bob troed.
Un diwrnod, am dri o’r gloch y p’nawn, roedd Pedr ac Ioan ar eu ffordd i’r deml i’r cyfarfod gweddi.
2
Wrth y fynedfa sy’n cael ei galw “Y Fynedfa Hardd”, roedd dyn oedd ddim wedi gallu cerdded
erioed. Roedd yn cael ei gario yno bob dydd i gardota gan y bobl oedd yn mynd a dod i’r deml. 3
Pan oedd Pedr ac Ioan yn pasio heibio gofynnodd iddyn nhw am arian. 4 Dyma’r ddau yn edrych
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arno, a dyma Pedr yn dweud, “Edrych arnon ni.” 5 Edrychodd y dyn arnyn nhw, gan feddwl ei fod
yn mynd i gael rhywbeth ganddyn nhw.
6
“‘Does gen i ddim arian i’w roi i ti,” meddai Pedr, “ond cei di beth sydd gen i i’w roi. Dw i’n dweud
hyn gydag awdurdod Iesu y Meseia o Nasareth - cod ar dy draed a cherdda.” 7 Yna gafaelodd yn
llaw dde y dyn a’i helpu i godi ar ei draed. Cryfhaodd traed a choesau’r dyn yr eiliad honno, 8 a
dyma fe’n neidio ar ei draed a dechrau cerdded! Aeth i mewn i’r deml gyda nhw, yn neidio ac yn
moli Duw. 9 Roedd pawb yn ei weld yn cerdded ac yn moli Duw, 10 ac yn sylweddoli mai hwn oedd
y dyn oedd yn arfer eistedd i gardota wrth “Fynedfa Hardd” y deml. Roedden nhw wedi eu
syfrdanu’n llwyr o achos beth oedd wedi digwydd iddo.
Cyflwyniad 2
Bydd angen ychydig o arian arnoch - llai na phunt - yn eich poced, dyddiadur, plât o fisgedi.
Dangoswch y llun o Pedr ac Ioan o’r CDd
Gofynnwch am wirfoddolwr i’ch helpu. Gwagiwch eich pocedi a gofynnwch i’r gwirfoddolwr gyfri’r
arian. Pwysleisiwch na fedrwch brynu llawer am bunt. Gofynnwch faint o arian oedd gan Pedr ac
Ioan? Felly, doedden nhw ddim yn gallu rhoi help ariannol i’r dyn cloff. Ond, roeddent yn barod
iawn i rannu’r hyn oedd ganddyn nhw, hynny yw, eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu i’w helpu a’i iacháu.
Roeddent yn barod i adael i Iesu weithio trwyddynt.
A fuaswn i yn medru gwneud hyn? Ydw i’n barod i adael i Dduw helpu pobl eraill trwof? Mae llawer
o bobl angen help yn ein byd ac mae llawer o bobl angen clywed am Iesu Grist. Gyda help yr
Ysbryd Glân mi fuaswn i’n medru bod o help i rywun arall.
Gofynnwch i ble oedd Pedr ac Iago yn mynd yn yr hanes? Roeddent ar y ffordd i’r deml i weddïo.
Roeddent yn mynd yno bob dydd i weddïo - efallai byddai’r dyn oedd yno wedi eu gweld yn mynd
i’r deml o’r blaen. Roedd ffrindiau Iesu yn treulio llawer o’u hamser yn gweddïo fel eu bod yn dod i
adnabod Duw yn well.
A fyddwn i yn medru gwneud hyn? Ydy hi’n bwysig i mi siarad gyda Duw bob dydd?
Dangoswch y dyddiadur a sgwrsiwch am ba mor brysur y fyddwch chi yn ystod yr wythnos.
A fyddwn i’n medru gwneud mwy o amser i Dduw? Byddwn - gyda help yr Ysbryd Glân.
Mae Luc, y dyn a ysgrifennodd hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân, yn disgrifio sut yr oedd ffrindiau
Iesu yn gofalu am ei gilydd hefyd. Mae’n adrodd bod dilynwyr Iesu yn agor eu cartrefi i’w gilydd ac
yn croesawu pobl i fwyta gyda nhw.
Ydw i’n medru dangos y fath gariad a gofal dros eraill? Dewch â’r plât o fisgedi a dechrau eu
rhannu nes mai dim ond un fisged sydd ar ôl. Cyn rhoi’r un olaf dywedwch: A fuaswn i’n medru
rhannu gydag eraill, hyd yn oed pan nad ydwi’n teimlo fel gwneud mewn gwirionedd neu os nad
oes llawer gennyf?
Byddwn - gyda help yr Ysbryd Glân.
Gorffennwch drwy edrych ar y llun a phwysleisio nad Pedr ac Ioan oedd wedi iacháu’r dyn. Roedd
Iesu wedi’i iacháu trwy Pedr ac Ioan. Mae Iesu am weithio trwyddom ninnau - ydyn ni’n awyddus
i’r Ysbryd Glân ein defnyddio i helpu eraill i glywed am Iesu, i ofalu am eraill ac i ddod i adnabod
Duw yn well?
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Gweddïau
Rhowch ddarn o bapur siâp fflam i bawb gan ofyn iddynt ysgrifennu gweddi arno.
Gweddi yn diolch am yr Ysbryd, ac am help yr Ysbryd i ddeall, i fyw ac i dystiolaethu.
Gweddi am gymorth yr Ysbryd i ddeall mwy am Air Duw.
Gweddi am gymorth i fyw i blesio Duw yn ystod yr wythnos sydd i ddod.
Gweddi am gymorth i fod yn dyst i Iesu.
Casglwch y gweddïau a’u gludo ar amlinelliad fflam mawr.
Gweddïwch dros bob un, y byddwch yn profi nerth yr Ysbryd Glân, yn ôl yr angen.
Emyn/cân i ddiweddu’r oedfa.
Awgrymiadau am emynau:
Caneuon Ffydd: 600, 601, 404, 408, 413, 423, 424
Tyrd i Ddathlu: 4, 5, 15, 19, 20, 27
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