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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.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Cyflwyniad i’r athro: Pentecost

Y Pasg: Beiblau Lliw

Beibl  Newydd y Plant tud.218-225

Beibl Bach i Blant

Beibl Lliw y Plant tud. 284-286

Y Beibl i Blant mewn 365 o Storiau
hanesion tud. 384-386

Cyfres y Beibl Fideo

Ar gael gan Cyngor Ysgolion Sul

Rhestr Adnoddau

Tybed pa lyfrau sy’n mynd â dy fryd di? Mae rhai’n hoffi llyfrau arswyd neu nofelau ias a chyffro; eraill yn
mwynhau llyfrau ffeithiol neu athronyddol; mae fy ngþr wth ei fodd â llyfrau mawr, trwchus diwinyddol, tra
bod gwell gan fy merch i lyfr ‘romcom’. Dwi’n cael pleser mawr yn darllen bywgraffiadau, yn enwedig
bywgraffiadau Cristnogion, yn clywed sut y mae Duw wedi bod ar waith ym mywydau pobl.

I mi, un o’r profiadau mwyaf ysbrydoledig yw clywed person yn olrhain ymwneud Duw â nhw, a chlywed
sut y mae’r Ysbryd Glân wedi dod â nhw i gredu ac i garu’r Arglwydd Iesu. Dwi’n diolch i Dduw am yr
hanesion yr ydym wedi’u clywed gydol ein hamser yma yn ardal Llansannan, ac am y bywydau sydd wedi
eu trawsnewid gan yr Ysbryd Glân. Mae profiad pob un wedi bod yn wahanol: rhai yn cael profiad eithaf
dramatig ac yn dod i sylweddoli ac i gredu mewn eiliadau bod Duw’n cynnig ei gariad a’i ras tuag atynt trwy
ei Fab, Iesu Grist. Eraill yn dod i garu’r Arglwydd Iesu ac ymddiried ynddo fel Gwaredwr dros gyfnod hir a
dwys, ac eraill wedyn, rhywle yn y canol! Ond beth sy’n gyffredin rhyngddynt oll yw eu bod yn tystiolaethu
eu bod ‘gynt ar goll ond nawr a gaed, yn ddall, ond nawr yn gweld’ ac yn priodoli’r rhodd hwn o fywyd i
waith Ysbryd Glân Duw yn eu calonnau.

Hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân yw testun y gwerslyfr hwn, a byddwn yn ceisio cyflwyno’r newidiadau
sylfaenol sy’n digwydd ym mywyd unrhyw un sy’n derbyn yr Ysbryd i’r plant a’r bobl ifanc. Cawn weld hyn
yn bennaf drwy ystyried hanes Pedr ac Ioan yn Actau 2-4. Mae’r addewidion a wnaed gan Iesu cyn iddo
ddychwelyd i’r nef yn dechrau cael eu gwireddu, wrth i’r apostolion dderbyn rhodd yr Ysbryd a nerth a
dewrder i bregethu’r newyddion da am y Gwaredwr. Ar ôl pregeth gyntaf Pedr, mae  llawer yn dod i gredu
ac i gyffesu Iesu’n Arglwydd, wrth i’r Ysbryd Glân ddod â phobl i ddeall yr Efengyl. Byddwn hefyd yn
ystyried hanes iacháu’r dyn cloff wth borth y Deml, ac yn gweld addewid arall yn cael ei wireddu, wrth i
Pedr ac Ioan geisio gweithredu yn enw Iesu o Nasareth. Wedyn, hefyd ym mhennod 4, gwelwn Pedr ac
Ioan yn ateb cwestiynau’r Sanhedrin gyda dewrder anghyffredin ac atebion trylwyr a llawn teimlad. Dyna
newid! Mae’r Ysbryd wedi’u trawsffurfio’n llwyr a thrwy lyfr yr Actau gwelwn dro ar ôl tro sut y mae’r Ysbryd
yn gweithio’n rymus ym mywydau unigolion o bob lliw a llun.

Llyfr sy’n llawn ‘bywgraffiadau’ yw llyfr yr Actau, hanesion i’n hysbrydoli a’n hannog yn ein gwaith gyda’r
plant a’r bobl ifanc ac yn ein bywyd o ddydd i ddydd wrth i ni geisio rhannu’r newyddion da am ein Gwaredwr
gydag eraill. Diolch i Dduw bod ei Ysbryd dal ar waith yn ein gwlad ac yn ein byd ac ym mywyd pob un sy’n
dod i gredu yn Iesu, yn rhoi nerth a dewrder a phopeth sydd angen arnom i fyw i’r un a’m prynodd â’i
werthfawr waed ei hun.

Cofiwch am y gwerslyfr arall yn y gyfres:
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Oed Meithrin – 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân, yr un yr oedd Iesu
wedi ei addo i’w ffrindiau
I weld effaith yr Ysbryd ym mywydau’r disgyblion - yn rhoi
nerth iddynt dystiolaethu ac iacháu.

1. Gêm chwythu
Os yw’n gyfleus, byddai’n braf mynd â’r plant
y tu allan i chwarae gyda swigod, neu
chwaraewch y gêm ganlynol:

Bydd angen gwelltyn ar bob plentyn a
physgodyn papur. Anogwch y plant i chwythu
tu ôl i’r pysgodyn er mwyn gwneud iddo
symud. Gallwch gael ras os hoffech, gyda
phawb yn chwythu’r pysgod o un lle i’r llall.

Trafodwch pam fod y swigod/pysgod yn
symud. Er nad ydynt yn gallu gweld y gwynt/
aer, rydym yn gallu gweld pethau’n symud yn
y gwynt/aer. Yn yr un modd, nid ydym yn gallu
gweld yr Ysbryd Glân ond mae o’n gwmpas
fel y gwynt/aer.

2. Pasio’r parsel
Paratowch barsel o flaen llaw i chwarae’r gêm
barti poblogaidd hon. Rhwng pob haenen o
bapur, rhowch fferen, ond gwnewch yn siþr
bod digon i bawb gael tro i agor yr anrheg a
chael hyd i fferen.

Trafodwch yr achlysuron pan fyddwn yn
derbyn anrhegion. Esboniwch eich bod am
chwarae gêm barti gyda’r plant a bod anrheg
fechan i bawb yn y gêm.

Ar ôl chwarae, esboniwch wrth y plant y
byddwn yn clywed hanes gwir o’r Beibl heddiw
am rodd gafodd ffrindiau Iesu ganddo.

3. ‘Yn enw Iesu’
Gofynnwch i’r plant i’ch dilyn wrth i chi symud
o amgylch yr ystafell mewn ffyrdd gwahanol,
e.e. dawnsio, sgipio, cerdded, hercian.
Gofynnwch iddynt wrando’n ofalus am y
geiriau ‘Yn enw Iesu’ ac i eistedd ar lawr yn
syth wrth eu clywed. Ar ôl i bawb setlo ar y
llawr, dywedwch ‘Codwch ar eich traed’ ac
anogwch y plant i neidio i fyny. Chwaraewch
y gêm am gyfnod ac yna trafod yr holl bethau
yr ydym yn medru eu gwneud gyda’n coesau
a’n traed. Esboniwch y byddwn yn clywed y
geiriau hyn yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

4. Mynd â’r neges
Bydd 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 fod Iesu am i bawb glywed y neges
bwysig hon.

Gwnewch gwrs rhwystr syml gan ddefnyddio
cadeiriau, clustogau neu focsys mawr.
Esboniwch wrth y plant eu bod yn gorfod
cario’r neges o amgylch y rhwystrau ac yn ôl
at y person nesaf. Wrth iddynt drosglwyddo’r
sgrôl maen nhw’n “darllen” y neges, (h.y.
adrodd ar eich ôl), “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.
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Oed Meithrin – 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

AMSER STORI

1. Sul y Pentecost  (Actau 2:1-14)
Bydd angen ‘Beibl Newydd y Plant’, Taflen 1
(wedi’i lliwio o flaen llaw).

Darllenwch yr hanes o ‘Beibl Newydd y Plant’
(tudalen 221).

Dangoswch y lluniau o daflen 1 a thrafodwch
y gwahaniaethau sydd i’w gweld. Wedyn, ail
adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun, gyda
symudiadau/synau, ac anogwch y plant i’ch
copïo.

‘Roedd ffrindiau Iesu’n drist gan fod Iesu wedi’u
gadael a doedden nhw ddim yn deall yn iawn
beth oedd yn mynd i ddigwydd’. Edrych yn drist
a digalon. Roedd y disgyblion yn eistedd fel
ninnau fan hyn, pan glywsant sþn gwynt’ -
pawb i wneud sþn gwynt ac edrych yn syn.
‘Wedyn, gwelsant fflamau bach o dân yn
disgyn ar ben bob un’ - pawb i ysgwyd llaw
uwch eu pennau.

‘Roedd y disgyblion yn gwybod bod yr Helpwr
Arbennig wedi cyrraedd, er doedden nhw ddim
yn gallu ei weld – enw’r Helpwr oedd yr Ysbryd
Glân’.

‘Nawr, doedden nhw ddim yn teimlo’n drist
neu’n ofnus’ - edrych yn hapus. ‘Roedden
nhw’n gwybod fod Iesu wedi danfon yr Ysbryd
Glân ac roeddent eisiau dweud wrth bawb’ -
codi ar eu traed a chlebran.

2. Pedr ac Ioan yn iacháu’r dyn cloff
(Actau 3:1-10)
Bydd angen Atodiad 1 (wedi’i liwio o flaen llaw);
Beibl Newydd y Plant.

Darllenwch yr hanes o ‘Beibl Newydd y Plant’
(tudalen 223).

Wedyn, dangoswch y lluniau o Atodiad 1, un
ar y tro, a gofynnwch i’r plant beth maent yn
ei gofio o’r hanes.

Eglurwch mai’r Ysbryd Glân oedd wedi helpu
Pedr ac Ioan i wella’r dyn - doedden nhw ddim
yn gallu gwneud y fath beth ar eu pen eu
hunain. Daeth llawer o bobl i garu Iesu Grist
wrth iddynt weld y dyn cloff yn cael ei iacháu.

3. Ffrindiau Iesu’n rhannu’r newyddion da
(Actau 4:1-4, 23-31)

Bydd angen ‘Beibl Newydd y Plant’, pin-ffelt
coch, a digon o lygaid gwgli i bawb cael pâr.
Darllenwch yr hanes o ‘Beibl Newydd y Plant’
(tudalen 224).

Beth ddigwyddodd i Pedr ac Ioan ar ôl iddynt
iacháu’r dyn cloff? ‘Doedd rhai pobl bwysig
ddim yn hoffi Pedr ac Ioan yn sôn am Iesu a
chafodd y ddau eu taflu i’r carchar!

Gwnewch siâp ceg gyda’ch llaw a marcio
gwefus isod gyda’r pin ffelt coch. Gosodwch
bâr o lygaid ar eich bys a dangoswch i’r plant
sut i wneud i’r ‘geg’ symud – bydd angen
ychydig o ymarfer, ond mae’n bosibl symud
eich bawd yn unig!

Rhowch bâr o lygaid i bob plentyn a’u
cynorthwyo i greu siâp ceg hefyd. Adroddwch
weddill yr hanes yn eich geiriau eich hun, gan
ail adrodd y cymal ‘roedd ffrindiau Iesu am
ddweud wrth bawb amdano’ cymaint o
weithiau â phosibl.

‘Doedd dim ofn ar Pedr ac Ioan, oherwydd
roeddent yn gwybod bod yr Ysbryd Glân gyda
nhw, i’w helpu i fod yn ddewr a dweud am
Iesu.
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Oed Meithrin – 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

AMSER CREFFT

1. Melin wynt
Bydd angen copi  o
Atodiad 2  ar gerdyn
tenau i bob plentyn,
creonau melyn, coch ac
oren, tyllwr, gwellt yfed a
thâp selo.

Gadewch i’r plant liwio’r
cerdyn gyda’r lliwiau –
lliwiau fflamau.

Wedyn, cynorthwywch y
plant i dorri ar hyd y llinellau dotiog.
Defnyddiwch dyllwr i greu twll yn y canol ac
ymhob cornel - fel y dangosir.
Cynorthwywch y plant i roi’r gwelltyn drwy’r
twll yn y canol ac i godi’r corneli o A i CH.
Gosodwch dâp  i ddal y cwbl.

Gwthiwch y felin wynt i ganol y gwelltyn. Bydd
y felin wynt yn troi’n haws os ydych yn chwythu
i mewn i un o’r ‘cwpanau’ yn hytrach nag yn
syth o’i blaen.

 2.  Dyma newid!
Bydd angen amrywiaeth o sbwriel glân, papur
lliw, sgleiniau, glud a brwsys, pinnau ffelt,
paent ac ychydig o eitemau sydd wedi eu hail-
gylchu i greu pethau newydd - h.y. pethau
sydd wedi eu “trawsnewid.”

Gadewch i’r plant greu rhywbeth defnyddiol
gyda’r sbwriel a’u haddurno (mae twb i ddal
pensiliau yn hawdd neu focs i ddal ‘rheolwr
pell’ y teledu). Chwiliwch ar y safle
‘makingfriends.com’.

Gallwch drafod wrth weithio pam ei bod hi’n
bwysig ail-gylchu ayyb, ond dylid pwysleisio
bod yr hen bethau’n cael eu trawsnewid.

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 roedd Iesu wedi’i addo. Ond
ar ôl i’r Ysbryd Glân ddod arnynt, roeddent
yn llawn hapusrwydd, ac yn barod i sôn wrth
bawb am Iesu.

3. Ar eich traed!
Bydd angen cwpanau
plastig, bandiau rwber, tâp,
glud, lastig tenau, clychau
bychain, darnau o bapur
lliwgar i greu llygaid, trwyn,
ceg a gwallt, siswrn.

O flaen llaw, torrwch tri
darn o lastig ar gyfer pob
plentyn, tua 15cm, a gwneud
twll yng ngwaelod pob
cwpan. Bydd angen clymu clychau i’r darnau
eraill (bydd pob plentyn angen dau ddarn
gyda chloch arno).

Rhowch gwpan i bawb a’u cynorthwyo
i greu wyneb arno - cofiwch eu troi ben i
waered.

Gwthiwch un darn o lastig drwy’r twll i
greu dolen, a thapiwch yn ei lle ar y tu mewn.

Tapiwch y ddau ddarn arall ar ochrau’r
cwpan - dyma goesau ein dyn.

Dangoswch i’r plant sut i gael y dyn i
eistedd gyda’i goesau yn llonydd a sut i’w
gael i ddawnsio. Ydy’r plant yn cofio hanes
Pedr ac Ioan yn iacháu’r dyn cloff?
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Oed Meithrin – 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Wythnos 1: Amser Chwarae 1 neu 2; Amser Stori 1; Crefft 1 neu 2; Rhigwm.

Wythnos 2: Amser Chwarae 3; Amser Stori 2; Crefft 3; Gweddi.

Wythnos 3: Amser Chwarae 4; Amser Stori 2; Crefft 4; Cân.

Gweddïau
Moli Duw

Bydd angen rhyw fath o gerddoriaeth – chwaraewr CDd, piano, tambwrîn.
Gofynnwch i’r plant i feddwl am y dyn cloff. Sut oedd yn teimlo cyn cyfarfod â Pedr ac Ioan? Sut
oedd yn teimlo ar ôl iddo gael ei iacháu? Mae’r Beibl yn dweud ei fod wedi codi ar ei draed, yn
neidio a moli Duw.
Atgoffwch y plant am ystyr y gair ‘moli’.
Chwaraewch y gerddoriaeth, ac annog y plant i ‘neidio’ o gwmpas fel y dyn cloff. Wrth i’r
gerddoriaeth dewi, gofynnwch iddynt weiddi ‘Moli Duw, mae e’n wych/rhyfeddol/ein caru.’

Dros bobl eraill
Eisteddwch mewn cylch gyda’r plant a’u hatgoffa o rhai o’r pethau yr ydym wedi’u dysgu yn y
gyfres. Efallai yr hoffech ddangos rhai o’r lluniau neu’r taflenni fel sbardun. Trowch bob cyfraniad
yn weddi, ac anogwch y plant i ddweud Amen ar ôl pob un. Er enghraifft: ‘Diolch Iesu am roi’r
Ysbryd Glân i dy ffrindiau - a diolch am bopeth yr wyt yn ei roi i ni bob dydd’; ‘Diolch Iesu am
helpu Pedr ac Ioan i iacháu’r dyn cloff - plîs helpa’r doctoriaid a’r nyrsys sy’n ein helpu ni pan
fyddwn yn sâl’; ‘Diolch Iesu bod Pedr ac Ioan wedi bod mor ddewr yn siarad amdanat ti - diolch
am bawb sy’n ein helpu ni i ddysgu mwy amdanat’.

Cân
Cewch hyd i gân hyfryd yn y llyfr ‘Glas, glas blaned’ – ‘Iesu, yn fyw y mae’ - sy’n crynhoi

neges yr Efengyl i blant bach.

Rhigwm

Anogwch y plant i ail adrodd pob brawddeg ar eich ôl ac i gopïo’r symudiadau.

Roedd ffrindiau Iesu’n ofnus ac yn unig. Ar eich cwrcwd.
Roedd ffrindiau Iesu’n disgwyl i gael help. Yn edrych o gwmpas.
Danfonodd Iesu’r Ysbryd Glân i lawr. Codi’n araf, yn ysgwyd yn y ‘gwynt’ ac yn creu ‘fflamau’
gyda’ch dwylo.
Nawr, mae’r rhain yn hapus ac yn ddewr. Codi dwylo i’r awyr a’u chwifio.
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Taflen 1
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Wyt ti’n gallu gweld beth sy’n wahanol yn y ddau lun?
Cafodd ffrindiau Iesu rodd arbennig – yr Ysbryd Glân.
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Taflen 2
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Torra gorff a choesau’r dyn cloff allan. Plyga’r coesau, fel consertina, a’u gludo ar y corff.

Gwelodd Pedr a Ioan ddyn cloff yn eistedd wrth ymyl drws y Deml.
Roedd yn gobeithio y byddai Pedr ac Ioan yn rhoi ychydig o’u harian iddo
i brynu bwyd. “Does gen i ddim arian,” meddai Pedr wrtho. “Yn enw Iesu,
cod ar dy draed.”  Safodd y dyn ar ei draed. “Edrychwch! Rwy’n gallu
cerdded!”
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Taflen 3
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Weithiau, mae pobl yn defnyddio llun colomen ar gyfer yr Ysbryd Glân.

Dyma ddau syniad ar gyfer y llun yma:
• Torra o amgylch y golomen ac ychwanega adenydd
• Lledaena glud dros y golomen a’i gorchuddio â glitter lliw arian.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

6 - 11 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Amcanion

I gyflwyno hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân

I ystyried gwaith yr Ysbryd Glân yn nerthu a thrawsnewid

dilynwyr Iesu

I ystyried ystyr bod yn dystion i Iesu.

Cân i’r gyfres
‘Nid yw Duw’ (Tyrd i Ddathlu, Curiad 2001)

Adnod i’r gyfres
1 Corinthiaid 3:16  “Oni wyddoch mai teml Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo
ynoch?”

1. Dwy Ras chwythu
Bydd angen gwelltyn ar gyfer pob

plentyn a phêl denis bwrdd ar gyfer pob tîm.

Rhannwch y plant yn dimau.

Nod y gêm yw bod pob plentyn yn chwythu’r
bel denis bwrdd ar hyd y llawr o flaen rhes ei
dîm at fan penodol ym mhen arall yr ystafell.
Wedi i’r plentyn symud y bêl mor agos â
phosibl at y nod, mae’n codi’r bêl ac yn ei
chario at y plentyn nesaf yn y rhes. Bydd y
gêm yn gorffen pan fydd y tîm cyfan yn llwyddo
i chwythu’r bêl i’r man arbennig.

Esboniwch ein bod am glywed hanes dyfodiad
yr Ysbryd Glân yn ein stori wir o’r Beibl ac mai
ystyr y gair ‘Ysbryd’ yw anadl neu wynt.

Bydd angen balþn wedi’i chwythu ar
gyfer pob tîm (a rhai wrth gefn).

Rhannwch y plant yn dimau.

Nod y gêm yw pasio’r falþn o un i’r llall ar hyd
y rhes, un ai dros eu pennau neu rhwng eu
coesau, gan gychwyn ym mlaen y rhes. Bydd
y plentyn olaf i dderbyn y falþn yn symud i
flaen y rhes, yna’n dechrau pasio’r falþn yn
ôl ar hyd y rhes unwaith eto. Bydd hyn yn cael
ei ail adrodd nes y bydd y plentyn cyntaf yn ôl
ar flaen y rhes.

Gofynnwch i’r plant beth sy’n llenwi’r balwnau?
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes o’r
Beibl heddiw am ‘wynt’ nerthol - ond gwynt
gwahanol!

2. ‘Addewid’
Bydd angen copi o Atodiad 3 ar gyfer pob tîm,
wedi’u torri’n barod.

Rhannwch y plant yn dimau a gosodwch y
setiau o lythrennau gyferbyn â nhw ben arall
yr ystafell.

Nod y gêm yw i’r timau hel set o lythrennau a
ffurfio’r gair ‘ADDEWID’. Os oes gennych fwy
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

6 - 11 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

na chwech mewn tîm cewch ychwanegu
llythrennau. Cewch ddweud wrth y timau pa
air sydd i’w ffurfio i wneud yn gêm yn haws.
Ar ôl i bob tîm ffurfio’r gair ‘Addewid’, treuliwch
ychydig o amser yn trafod ‘addewidion,’ cyn
egluro ein bod am weld sut gafodd un o
addewidion Iesu ei wireddu ar ôl iddo fynd i’r
nef.

3. Codwch eich mat!
Bydd angen darn o garped (neu ddarn o
bapur newydd sy’n cynrychioli’r carped) ar
gyfer pob plentyn - efallai bydd siop carpedi’n
barod i roi llyfr ‘sampl’ i chi. Ysgrifennwch ‘Iesu’
ar draean ohonynt. Gosodwch y darnau o
garped o amgylch yr ystafell. Hefyd, bydd
angen rhyw fath o gerddoriaeth - chwaraewr
cryno ddisgiau, piano neu dambwrîn.

Gwahoddwch y plant i ddawnsio neu symud
o amgylch yr ystafell tra bod y gerddoriaeth
i’w chlywed, ond os bydd y gerddoriaeth yn
tewi, bydd rhaid iddynt sefyll ar ddarn o
garped. Wedyn, dewiswch rhai o’r plant i
edrych o dan y carped - os ydynt yn sefyll ar
ddarn gyda’r gair ‘Iesu’ maent yn cael aros
yn y gêm, ond os nad yw’r enw i’w weld, dylent
godi’r mat a mynd i eistedd (allan o’r gêm).
Caiff yr arweinydd alw ‘Yn enw Iesu, codwch’
unrhyw bryd yn ystod y gêm, a chaiff pawb
ail ymuno yn y gêm.

Eglurwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r
Beibl heddiw a glywodd y geiriau ‘yn enw Iesu,
codwch.’

4. Gemau balwnau
Bydd angen balwnau wedi’u chwythu’n barod.

Rhannwch y plant yn dimau, gyda dau
dîm yn eistedd ar y llawr yn wynebu ei gilydd,
coesau o’i blaenau, gyda thua metr o fwlch
rhyngddynt. Nod y gêm yw cael balwnau i
lanio dros bennau’r tîm arall - dyma gôl! Mae’r
timau’n cael defnyddio eu dwylo yn unig i atal
y balwnau ond nid ydynt yn cael codi ar eu
traed i atal y balwnau rhag mynd dros eu
pennau. Chwaraewch am amser penodol neu
nes i’r tîm cyntaf cyrraedd 5 gôl.
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6 - 11 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

1. Dyfodiad yr Ysbryd Glân
(Actau 1:1-11; 2:1-13)
Bydd angen y Llinell Amser, Beibl, Beibl Plant
addas, unrhyw eitem sy’n dibynnu ar drydan
(sychwr gwallt, lamp) a phwysau.

Treuliwch amser yn edrych ar y Llinell Amser
er mwyn lleoli’r hanes. Gofynnwch i’r plant i
chwilio am lun geni Iesu ac am lun ei
farwolaeth. Trafodwch y ddau lun - atgyfodiad
Iesu ac esgyniad Iesu. Gofynnwch i un o’r plant
i ddarllen y frawddeg olaf sydd o dan lun yr
esgyniad. Beth addawodd Iesu i’w
ddisgyblion? Eglurwch mai dyma yw ein hanes
heddiw.

Darllenwch yr hanes o Feibl Plant addas cyn
troi at y llun nesaf ar y Llinell Amser, ‘Yr Ysbryd
Glân yn disgyn.’ Beth mae’r plant yn ei sylwi
yn y llun? Fflamau o dân, dillad yn chwythu yn
y gwynt. Gofynnwch i un o’r plant i ddarllen y
frawddeg gyntaf o dan lun ‘Yr Ysbryd Glân.’
Beth oedd y disgyblion yn gallu gwneud ar ôl
iddynt dderbyn yr Ysbryd Glân? Siarad mewn
ieithoedd gwahanol. Atgoffwch y plant bod
llawer o bobl o bob man yn y byd wedi mynd i
Jerwsalem am wyliau a sut y bu iddynt glywed
y disgyblion yn esbonio’r newyddion da am
Iesu yn iaith eu hunain.

Cymhwyso
Eglurwch wrth y plant bod gwahanol fathau o
bþer yn bodoli:

Nerth yr aer: gofynnwch i un ohonynt i chwythu
darn o bapur ar hyd yr ystafell i gyflwyno nerth
yr aer.

Nerth trydanol: dangoswch yr eitem drydanol
a thrafodwch yr holl bethau eraill sydd gennym
sy’n dibynnu ar nerth trydanol.

Nerth corfforol: gofynnwch i un o’r plant i godi’r
pwysau, neu gael cystadleuaeth reslo braich.
Nerth awdurdod: gorchmynnwch y plant i godi/
eistedd/codi/eistedd, i egluro’r syniad bod gan
rywrai awdurdod – pþer drosom.

Pa nerth neu bþer, oedd Iesu wedi’i addo i’r
disgyblion cyn iddo fynd yn ôl i’r nef at Dduw,
ei dad? Addawodd y byddent yn derbyn nerth
gan yr Ysbryd Glân, er mwyn iddynt gyflawni’r
swydd bwysig yr oedd wedi rhoi iddynt.
Darllenwch Actau 1:8 gyda’r plant. Dywedodd
Iesu ei fod am i’r disgyblion fod yn dystion iddo
ef a byddai’r Ysbryd Glân yn rhoi nerth iddynt.
Trafodwch ystyr y gair ‘tystion’ gyda’r plant. Yn
syml, tyst yw rhywun sydd wedi gweld
rhywbeth. Roedd y disgyblion wedi bod gyda’r
Iesu a gweld beth ddigwyddodd iddo,
cyfeiriwch yn ôl at y llinell amser, a nawr, roedd
angen iddynt ddechrau dweud am bopeth yr
oeddent wedi’u gweld a chlywed wrth bobl
eraill, fel y byddai pobl eraill yn dod i garu Iesu.
Ond, roedd Iesu’n gwybod y byddai hyn yn
waith anodd iawn. Felly, danfonodd Duw’r
Ysbryd Glân i’w gynorthwyo yn y gwaith.

2. Iacháu’r dyn cloff wrth Borth y Deml
(Actau 3:1-10)

Bydd angen y Llinell Amser, Beibl Lliw y Plant,
Beibl, taflen 5, cardiau sy’n amlinellu tasgau
syml (gweler Atodiad 4).

Defnyddiwch y Llinell Amser i atgoffa’r plant
o’r hanes blaenorol (dyfodiad yr Ysbryd Glân).
Ydy’r plant yn cofio’r rheswm am ddyfodiad yr
Ysbryd Glân? (Actau 1:8, er mwyn i ddilynwyr
Iesu gael nerth i fod yn dystion iddo).

Darllenwch yr hanes o Feibl Lliw y Plant
(tudalen 286 yn unig heb y frawddeg olaf).
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Wedyn, darllenwch yr hanes o daflen 5 gan
annog y plant i wrando’r ofalus ac i sylwi ar
unrhyw gamgymeriadau. Neu, efallai yr
hoffech wahodd y plant i weithio mewn parau
i ddarllen yr hanes ar y daflen eu hunain ac i
nodi’r camgymeriadau.

Cymhwyso
Gofynnwch am wirfoddolwr i gymryd un o’r
cardiau ‘Tasg’. Os nad ydynt yn medru
cyflawni’r dasg ar ei b/phen ei hun, cânt ofyn
am gymorth gan rywun arall.

Ar ôl cwblhau’r tasgau, gofynnwch pam ei bod
wedi gofyn i’r person penodol am gymorth.
Pwy gafodd cymorth yn yr hanes?

Cafodd y dyn cloff gymorth gan Pedr ac
Ioan

Cafodd Pedr ac Ioan gymorth gan Iesu -
dyna pam dywedodd Pedr, ‘Yn enw Iesu Grist
o Nasareth, cod.’ Roedd Iesu’n nerthu Pedr ac
Ioan i wella’r dyn cloff trwy’r Ysbryd Glân.
Ysbryd Iesu yw’r Ysbryd Glân. Aeth Iesu yn ôl
i’r nef er mwyn iddo ddanfon yr Ysbryd Glân.
Tra bod Iesu’n byw ar y ddaear, dim ond mewn
un lle y gallai fod: fel ninnau - os ydym yn yr
Ysgol Sul nid ydym yn gallu bod yn unrhyw le
arall. Mae’r Ysbryd Iesu - yr Ysbryd Glân, yn
gallu bod gyda phob un o ffrindiau Iesu ymhob
man, trwy’r amser.

3. Tystiolaethu gerbron y Cyngor
(Actau 4)
Bydd angen Beibl Lliw y Plant, Beiblau, copïau
o daflen 6.
Atgoffwch y plant o’r hanes blaenorol, ‘Iacháu’r
dyn cloff’, cyn darllen gweddill yr hanes o
dudalen 287.

Defnyddiwch ran 1 o daflen 6 i adolygu’r hanes
(‘Beth sy’n digwydd yn yr adnodau hyn?’).
Cynorthwywch y plant i ddod o hyd i lyfr yr
Actau, ac esboniwch mai dyma’r llyfr sy’n
olrhain hanes ffrindiau Iesu ar waith yn
rhannu’r newyddion da amdano ar ôl iddo
ddychwelyd i’r nef.

Wedyn, darllenwch yr ‘Addewidion’ gyda’ch
gilydd a chysylltwch yr addewidion i’r adnodau
sy’n disgrifio sut y bu i’r addewidion gael eu
cyflawni.

Cymhwyso
Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r plant:
Beth fydden nhw wedi’i wneud yn sefyllfa Pedr
ac Ioan? Ydyn nhw erioed wedi bod mewn
sefyllfa anodd oherwydd eu bod yn caru Iesu
neu am siarad amdano? Pam fod Pedr ac
Ioan wedi gallu ymateb fel y gwnaethant?
(Darllenwch adnodau 8 a 13). Trafodwch
gyda’r plant pa mor anodd yw hi i sôn wrth
eraill am Iesu a hyd yn oed i gydnabod ein
bod yn mynd i gapel ac ein bod yn ei garu.
Efallai yr hoffech rannu profiad personol gyda’r
plant ynglÿn â chael cymorth Duw i rannu eich
ffydd.

Byddai’n syniad da gweddïo gyda’r plant cyn
symud ymlaen, gan ofyn am gymorth yr
Ysbryd Glân i fod yn ddewr i rannu gydag eraill
am Iesu.
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1. Llun ‘Mae Iesu’n dy garu’
Bydd angen darn o gerdyn tenau maint A4 yn
gefndir i’r darluniau, a’r geiriau o Atodiad 4,
pinnau ffelt, tyllwr, rhuban, cylchgronau gyda
digon o luniau o bobl amrywiol, siswrn a glud
- dewisol. Efallai yr hoffech argraffu’r geiriau
mewn ffontiau amrywiol, deniadol i’r plant eu
lliwio.

Atgoffwch y plant am hanes y disgyblion yn
siarad ieithoedd gwahanol ar ôl iddynt
dderbyn yr Ysbryd Glân. Eglurwch fod
Cristnogion drwy’r byd yn ceisio rhannu’r
newyddion da am Iesu gydag eraill, ac mai
cnewyllyn y neges honno yw bod Iesu’n eu
caru. Dangoswch yr esiamplau o Atodiad 4 o’r
frawddeg ‘Mae Iesu’n dy garu’ gan wahodd y
plant i adrodd y frawddeg a cheisio dyfalu pa
iaith sy’n cael ei defnyddio.

Wedyn, gwahoddwch y plant i liwio/
ysgrifennu’r frawddeg cymaint o weithiau ag
y dymunant gan geisio llenwi’r cefndir gyda’r
neges. Cânt lenwi unrhyw fylchau yn y llun
gyda lluniau o bobl wedi’u torri o gylchgronau.

2.  Dyma newid!
Bydd angen amrywiaeth o sbwriel glân, papur
lliw, sgleiniau, glud a brwsys, pinnau ffelt,
paent ac ychydig o eitemau sydd wedi cael
eu hailgylchu 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 yn hawdd neu focs i ddal’ rheolwr
pell’ y teledu). Chwiliwch ar y safle
‘makingfriends.com’.

Gallwch drafod wrth weithio pam ei bod hi’n
bwysig ail-gylchu ayyb, ond dylid pwysleisio

bod yr hen bethau yn cael eu trawsnewid.
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
Ysbryd Glân 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. Colomen Chwirliog
Bydd angen copi o Atodiad 5 ar bawb, pinnau
ffelt, clipiau papur, Beibl Lliw y Plant.

Dangoswch y llun o ‘Beibl Lliw y Plant’,
tudalen 203, i’r plant er mwyn eu hatgoffa
am hanes yr Ysbryd Glân yn disgyn ar Iesu
ar ffurf colomen adeg ei fedyddio. Tynnwch
sylw’r plant at yr esboniad sydd ar ymyl y
tudalen am symbol y golomen.

Rhowch gopi o Atodiad 5 i bob plentyn a’u
gynorthwyo i ddilyn y cyfarwyddiadau i greu’r
golomen. Wedyn, bydd angen sefyll ar ben
cadeiriau i ollwng y colomennod a’u weld yn
‘hedfan’ i’r llawr.
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Cwis ‘Gwir neu Gau’
Gosodwch y plant i sefyll mewn rhes yng
nghanol yr ystafell. Darllenwch y datganiadau
canlynol a gwahodd y plant i redeg i ochr dde’r
ystafell os ydynt yn credu bod y datganiad yn
wir neu i’r ochr chwith os ydynt yn credu bod
y datganiad yn anghywir. Neu, gallwch rannu’r
plant yn ddau dîm, gydag un o bob tîm yn
ymateb i un datganiad ar y tro. Yr olaf i
gyrraedd yr ochr cywir fydd allan o’r cwis. Y
tîm sydd â’r nifer fwyaf o aelodau ar y diwedd
sy’n ennill.

1. Addawodd Iesu ddanfon yr Ysbryd Glân i’w
ffrindiau. Gwir
2. Byddai’r Ysbryd Glân yn rhoi’r gallu i’r
disgyblion i hedfan. Gau.
3. Clywodd ffrindiau Iesu sþn glaw pan ddaeth
yr Ysbryd Glân. Gau.
4. Ar ôl derbyn yr Ysbryd Glân roedd ffrindiau
Iesu’n gallu siarad ieithoedd gwahanol. Gwir.
5. Aeth ffrindiau Iesu i Jerwsalem i siopa. Gau.
6. Pan glywodd pobl y neges am Iesu dyma
nhw’n dweud wrth yr heddlu. Gau

Cewch ychwanegu datganiadau o’r hanesion
eraill os dymunwch.

Gêm ‘I’r carchar’
Bydd angen swp o gardiau bach – digon fel
bod un yr un i bawb. Ar un cerdyn
ysgrifennwch y gair ‘Offeiriad’. Ar un cerdyn
ysgrifennwch y gair ‘Ceidwad y Palas’. Ar
hanner y cardiau, ysgrifennwch ‘Disgybl –
Efengyl’ ac ar y gweddill, ysgrifennwch
‘Disgybl.’

Nod y gêm yw bod yr ‘Offeiriaid’ a ‘Cheidwad
y Palas’ yn ceisio dal y ‘disgyblion’ a’u rhoi yn
y carchar (man penodol yn yr ystafell).
Rhannwch y cardiau rhwng y plant, ond ni
ddylent ddangos y cerdyn i neb arall.

Ar y gair ‘ewch’ mae’r plant yn rhedeg o
amgylch yn ‘tagio’ ei gilydd. Os bydd dau
ddisgybl yn tagio ei gilydd, dylent gyfnewid
cardiau. Os bydd yr ‘Offeiriad’ neu ‘Ceidwad
y Palas’ yn tagio disgybl, bydd y disgybl yn
gorfod mynd i’r carchar. Wrth iddynt gyrraedd
y ‘carchar’ mae angen i rywun weld a yw’r
cerdyn yn cynnwys y gair ‘Efengyl’. Dim ond
y disgyblion sydd â’r gair ‘Efengyl’ ar eu
cardiau sy’n gorfod aros yn y carchar - mae’r
lleill yn ail ymuno yn y gêm. Parhewch nes
bod pob disgybl ‘Efengyl’ wedi eu carcharu.
Eglurwch mai’r disgyblion sydd yn y carchar
o hyd sy’n ennill! Rhybuddiodd Iesu y byddai
ei ffrindiau yn wynebu gwrthwynebiad a hyd
yn oed cael eu carcharu, ond bod gan Dduw
wobr ar eu cyfer yn y nef.

Dysgu’r Adnod
1 Corinthiaid 3:16 -  “Oni wyddoch mai teml
Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo
ynoch?”

Ysgrifennwch yr adnod ar falwnau o flaen
llaw. Rhowch y balwnau i’r plant i’w dal, a
darllenwch yr adnod sawl gwaith gyda’ch
gilydd, gan esbonio’r gair ‘trigo’ wrth y plant.
Pa wahaniaeth oedd yn ffrindiau Iesu ar ôl
iddynt dderbyn yr Ysbryd Glân?

Chwalwch un falþn ar y tro, gan wahodd y
plant i adrodd yr adnod heb y cymorth
gweledol, nes eu bod yn medru ei hadrodd
heb unrhyw gymorth.

Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y
byddai’n danfon yr Ysbryd Glân i lenwi calon
pwy bynnag sy’n credu ynddo - fel bod yr
aer yn llenwi’r balwnau - ac mae hynny’n ein
cynnwys ninnau hefyd!
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DRAMA

6 - 11 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

1. Stori gyda synau
Bydd angen amrywiaeth o offerynnau taro – byddai rhai a wnaed gartref yn iawn.

Esboniwch eich bod am ddefnyddio offerynnau taro i geisio creu awyrgylch Dydd y Pentecost.
Edrychwch ar y llun o’r Llinell Amser gyda’ch gilydd. Atgoffwch y plant bod y Beibl yn dweud bod
sþn tebyg i wynt cryf i’w glywed pan ddaeth yr Ysbryd Glân a bod ffrindiau Iesu wedi gweld
fflamau bach o dân uwchben bob un. Sut all y plant ddisgrifio’r bobl yn y lluniau? Mae’r llun yn
ceisio darlunio’r cynnwrf a syndod a deimlwyd gan ffrindiau Iesu yn yr ystafell honno.

Rhowch offeryn i bawb a thrafodwch pa synau sy’n addas ar gyfer y cymalau sydd wedi eu
tanlinellu. Mae’r hanes o gyfieithiad ‘beibl.net’ (gyda chaniatâd).

‘Ar ddiwrnod dathlu Gþyl y Pentecost roedd pawb gyda’i gilydd eto. Ac yn sydyn
dyma nhw’n clywed sþn o’r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy’r ystafell lle’r
oedden nhw’n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rywbeth tebyg i fflamau tân yn
dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma bawb oedd yno yn cael
eu llenwi â’r Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr Ysbryd
oedd yn eu galluogi nhw i wneud hynny.
Bryd hynny roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn
Jerwsalem. Clywon nhw’r sþn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i
weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am fod pob un ohonyn nhw
yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol! “Onid o Alilea
mae’r bobl yma’n dod?” medden nhw. “Sut maen nhw’n gallu siarad ein hieithoedd
ni?” Maen nhw’n siarad ein hieithoedd ni, ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae
Duw wedi eu gwneud!” Dyna lle roedden nhw yn sefyll yn syn, heb ddim clem beth
oedd yn digwydd. “Beth sy’n mynd ymlaen?” medden nhw.’

Darllenwch yr hanes yn araf, gyda’r plant yn creu’r synau perthnasol. Os oes gennych grþp
mawr o blant cewch eu rhannu yn grwpiau llai gyda phlentyn yn darllen yr hanes.

2. Rap Pedr ac Ioan
Beth am ddefnyddio geiriau’r gân ‘Aeth Pedr ac Ioan un dydd’ (Caneuon Ffydd 404) i greu Rap?

Caiff y plant ddweud un llinell yr un tra bod y lleill yn creu sþn rhythm neu symudiadau yn y
cefndir.
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GWEDDIAU

6 - 11 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

AMSERLEN

Wythnos 1: Cyflwyno’r Thema 1 neu 2, Cyflwyno’r Hanes 1, Crefft, Drama.

Wythnos 2:  Cyflwyno’r Thema 3, Cyflwyno’r Hanes 2, Crefft, Drama.

Wythnos 3: Cyflwyno’r Thema 4, Cyflwyno’r Hanes 3, Crefft.

Gweddïau

1. Diolch am yr Ysbryd Glân
Paratowch amlinelliad colomen o flaen llaw i’w basio o amgylch y plant.  Esboniwch fod y golomen
yn arwydd o’r Ysbryd Glân. Beth mae’r plant yn ei gofio am yr Ysbryd Glân? Anogwch y plant i
adrodd gweddi syml wrth ddal y golomen gan ddefnyddio syniadau’r plant.

2. Gweddïo dros bobl sy’n rhannu’r newyddion da - Poster
Bydd angen darnau bach o bapur, pensiliau lliw, darn mawr o bapur a glud.

Trafodwch gyda’r grþp pwy yw’r bobl sy’n sôn wrthynt am Iesu. Gofynnwch i bob un ohonynt i
dynnu llun un o’r bobl rheiny a’u gludo ar eich papur mawr. Os yw eich Capel/Ysgol Sul yn
cefnogi cenhadon neu fudiadau cenhadol, cofiwch gyfeirio’r plant atynt a chynnwys lluniau
ohonynt. Neu, dangoswch gylchgronau mudiadau cenhadol a thorri lluniau ohonynt i ludo ar
eich poster.

Ar ôl gorffen eich poster, treuliwch amser yn gweddïo dros y bobl a’r mudiadau.
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Taflen 4
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Defnyddiwch binnau ffelt i ysgrifennu Actau 1:8 yn eich llaw ysgrifen gorau.

Pam roddodd Iesu’r Ysbryd Glân i’r disgyblion?
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Taflen 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Mae sawl camgymeriad yn yr hanes – faint fedri di weld?

Un bore aeth Pedr ac Ioan i’r farchnad i siopa. Y tu allan i’r porth, a
oedd yn cael ei alw’n Bryfaid, roedd dynes oedd wedi bod yn ddall ers ei
genedigaeth. Roedd yn eistedd yno’n canu. Pan ddaeth y ddau apostol
tuag ati, gofynnodd iddyn nhw am fwyd. “Mae gen i lawer o aur ac arian,”
meddai Pedr, gan estyn ei law at y ddynes ddall. “Yn enw Iesu, cei dy
olwg yn ôl!” Neidiodd ar ei thraed ac aeth i’r farchnad gyda Pedr ac
Ioan. Roedd mor ddigalon, clywodd pawb hi’n crïo dros bob man.
Cewch ddarllen y stori i gyd yn Actau 3.
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Taflen 6
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

adnodau hyn?
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Taflen 7
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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11 - 14 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Pentecost
(Actau 1-4)

Wythnos 1

Yr wythnos hon, byddwn yn ystyried yr
addewidion a roddodd Iesu i’w ddisgyblion
ynglÿn â gwaith yr Ysbryd Glân a sut y cafodd
rhai o’r addewidion eu gwireddu ar ddydd y
Pentecost. Gwelwn sut cafodd bywydau’r
disgyblion eu trawsffurfio wrth iddynt dderbyn
yr Ysbryd Glân, fel eu bod yn profi nerth a
dewrder i dystiolaethu am yr Arglwydd Iesu.
Gwelwn hefyd nerth yr Ysbryd ar waith ym
mywydau pobl eraill, wrth iddo arwain llawer i’r
gwirionedd a rhoi bywyd newydd iddynt.

Cyflwyno’r Thema
1. Pwy sydd angen cymorth?
Gofynnwch am wirfoddolwr i fwyta powlen o
rawnfwyd - gan wisgo sgarff dros ei (l)lygaid ac
un llaw wedi’i glymu wrth ei (h)ochr. Gwnewch
yn siþr eich bod wedi gorchuddio’r llawr/cadair
ayyb. Gosodwch focs o rawnfwyd, carton o laeth
(gyda llaeth ynddo!), siwgr, powlen a llwy ar y
bwrdd o flaen y gwirfoddolwr. Ar ôl i’r
gwirfoddolwr geisio cyflawni’r dasg, gadewch i
un person ei g/chynorthwyo drwy roi
cyfarwyddiadau a help un llaw.

Yn y gyfres hon byddwn yn darganfod sut y bu
i Iesu ddanfon yr Ysbryd Glân, yn ôl ei addewid,
i gynorthwyo ei ddilynwyr. Roedd Iesu yn
gwybod bod y dasg a oedd o flaen ei ffrindiau o
rannu’r newyddion da i’r byd  yn un amhosibl.
Doedden nhw ddim yn gallu mynd i ddweud wrth
bawb amdano ar eu pen eu hunain. Byddai Iesu
gyda nhw trwy ei Ysbryd yn eu cynorthwyo.

2. Trawsnewid
Dangoswch glip o ffilm sy’n dangos rhywun neu
rywbeth yn cael ei d/thrawsnewid, e.e.
Transformers. Mae Sam yn gweld ei gar yn cael
ei drawsnewid i fod yn ‘Autobot’. Ar ôl gwylio’r
clip, gofynnwch i’r grþp sut, yn eu tyb nhw, oedd

Sam yn teimlo o weld hyn yn digwydd, a sut y
bydden nhw’n teimlo. Wedyn, dangoswch glip
sy’n dangos nerth yr ‘Autobots’, gan drafod beth
yw barn y plant am bwerau’r ‘Autobots’.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, darn o bapur gyda’r teitl
‘Addewidion’ arno.

Cyn darllen, eglurwch fod y digwyddiadau yn y
darlleniad yn digwydd ar ôl marwolaeth ac
atgyfodiad Iesu. Efallai yr hoffech ddefnyddio’r
Llinell Amser i leoli’r darlleniad. Roedd Iesu wedi
treulio ychydig dros fis gyda’i ddisgyblion yn eu
dysgu a’u paratoi ar gyfer ei ymadawiad.

1. Darllen (Actau 1: 1-11)
Gofynnwch i’r grþp roi’r adnodau yn eu geiriau
eu hunain. Gwnewch yn siþr eu bod wedi deall
y pwyntiau allweddol:

Addewid Iesu am yr Ysbryd Glân (ad. 4,5)

Addewid am nerth (ad. 8)

Rôl y disgyblion fel tystion (ad. 8)

Eglurwch fod Iesu wedi sôn wrth y disgyblion
am yr Ysbryd Glân cyn iddo farw. Darllenwch yr
adnodau canlynol gyda’r grþp gan ganolbwyntio
ar beth yn union ddywedodd Iesu fyddai gwaith
yr Ysbryd Glân. Ysgrifennwch eich sylwadau o
dan y teitl ‘Addewidion.’

Ioan 14:13 - bydd Iesu’n gwneud beth
bynnag y bydd ei ddisgyblion yn gofyn yn ei enw,
trwy’r Ysbryd Glân, i ddod ag anrhydedd i’w Dad

Ioan 14:25, 26 - bydd yr Ysbryd yn atgoffa
pobl Dduw o eiriau Iesu ac yn eu dysgu.

Ioan 16:13 - bydd yr Ysbryd yn arwain pobl
i ddeall ac i dderbyn y gwirionedd am Iesu ac
am Dduw

Ioan 15:27/Actau 1:8 – bydd yr Ysbryd yn
rhoi nerth i gredinwyr i dystiolaethu
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Ioan 16:14 – bydd yr Ysbryd yn dod ag
anrhydedd i Iesu

Ioan 16:8, 9, 10 – bydd yr Ysbryd yn
argyhoeddi pobl o’u pechod, o gyfiawnder ac o
farn.

2. Darllen (Actau 2:1-14, 22-24, 40, 41)
Ar ôl ddarllen yr adnodau o Actau 2, gofynnwch
i’r grþp a ydynt yn gallu gweld os oes rhai o
addewidion Iesu wedi eu gwireddu.

Adnodau 14, 22, 40 – nerth i dystiolaethu, ac i
gofio geiriau Iesu.

Adnod 41 – achosi pobl i dderbyn a chredu’r
neges.

3. Darllen (Actau 2:42- 47)
Sut rai oedd ddilynwyr Iesu nawr?

Esboniwch wrth y grþp bod dyfodiad yr Ysbryd
Glân wedi gwneud gwahaniaeth mawr iawn i
fywydau’r disgyblion, yn eu galluogi i fod yn
debycach i Iesu yn eu hymddygiad a’u ffordd o
feddwl. Heddiw, mae’r Ysbryd Glân ar waith yn
yr un modd. Edrychwch dros y rhestr
‘Addewidion’ a’i darllen gan nodi sut yr ydym yn
gweld yr Ysbryd Glân ar waith yn ein bywydau
heddiw neu ym mywydau Cristnogion eraill, neu
yn yr Eglwys. Efallai yr hoffech rannu sut yr
ydych chi wedi derbyn cymorth gan yr Ysbryd
Glân yn bersonol, i ddeall rhywbeth am Iesu neu
i dystiolaethu dros Iesu.

Gweddïau
Defnyddiwch y rhestr ‘Addewidion’ i

ystyried sut yr ydyn ni angen cymorth yr Ysbryd
Glân: ydyn ni angen cymorth i ddeall y Beibl,
cymorth i dystiolaethu, cymorth i gofio geiriau
Iesu, cymorth i fyw i blesio Iesu (dod ag
anrhydedd iddo)? Anogwch y bobl ifanc i feddwl
yn dawel am hyn ac i siarad gyda Duw am eu
hanghenion.

Anogwch y bobl ifanc i feddwl am
anghenion pobl eraill hefyd. Ydyn nhw’n nabod

rhywun sydd angen cymorth yr Ysbryd Glân i
ddeall ac i gredu’r  Efengyl? Ydyn nhw’n ‘nabod
rhywun sydd angen cymorth yr Ysbryd Glân i
rannu eu ffydd gydag eraill? Eto, anogwch y
grþp i feddwl ac i weddïo dros y bobl hyn.
Atgoffwch nhw i weddïo dros y gweinidog, neu’r
bobl yn y Capel/Ysgol Sul sy’n ceisio rhannu’r
Efengyl gydag eraill - maen nhw hefyd angen
profi cymorth yr Ysbryd Glân.

Wythnos 2

Yn y sesiwn hwn byddwn yn gweld ymhellach
effaith trawsnewidiol yr Ysbryd Glân - ym
mywydau rhai o ddisgyblion Iesu ac ym mywyd
dyn cloff. Defnyddiodd Duw Pedr ac Ioan i ddod
â bywyd newydd i’r dyn truenus a eisteddodd
wrth y Deml yn cardota. Buont yn sianeli ar gyfer
nerth yr Ysbryd Glân, ac o ganlyniad i’r wyrth
honno, cawsant gyfle unwaith eto i gyhoeddi
Iesu i lawer iawn o bobl.

Cyflwyno’r Thema

1. Sgwrs gan nyrs neu ddoctor.
Beth am wahodd nyrs neu ddoctor sy’n Gristion
i ddod i sgwrsio gyda’r bobl ifanc am ei g/waith?
Pwysleisiwch sut y mae Duw yn rhoi doniau
arbennig iawn i’r fath bobl er mwyn iddynt ein
cynorthwyo pan fyddwn yn sâl.

Esboniwch eich bod am glywed hanes Pedr ac
Ioan yn cael eu defnyddio gan yr Ysbryd Glân i
ddod ag iachâd i rywun mewn ffordd wyrthiol!

2. Clip o raglen feddygol
Os oes modd, beth am ddangos rhan o raglen
deledu fel Casualty neu ER?

Esboniwch eich bod am glywed hanes Pedr ac
Ioan yn cael eu defnyddio gan yr Ysbryd Glân i
ddod ag iachâd i rywun mewn ffordd wyrthiol

Darllen a deall y Beibl (Actau 3:1-16)
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Bydd angen Beiblau, copïau o Atodiad 1, y rhestr
‘Addewidion’ o’r wythnos flaenorol.

Darllenwch adnodau 1-10 gyda’ch gilydd.

Rhannwch y grþp yn barau gyda chopi o
Atodiad 1 a gofynnwch iddynt ysgrifennu’r hyn
a ddigwyddodd yn yr hanes o amgylch y lluniau.
Gwnewch yn siþr eu bod yn deall bod llun 3 yn
dangos y dyn cloff ar ôl iddo gael ei iacháu.

Treuliwch amser yn trafod sylwadau’r grþp
gan sicrhau eu bod wedi deall y pwyntiau
pwysicaf.

Darllenwch adnodau 11-16 ac yna
gofynnwch: Pwy, yn ôl Pedr yn adnod 16, a
wnaeth iacháu’r dyn cloff? Pa newidiadau
fyddai’r dyn cloff yn eu profi? Pa addewid gan
Iesu a gafodd ei wireddu yn yr hanes hwn?

Efallai y bydd angen cyfeirio yn ôl at y wers
ddiwethaf i atgoffa’r bobl ifanc am addewid Iesu
yn Ioan 14:13.

Cymhwyso
Bydd angen balwnau.

Dangoswch y rhestr ‘Addewidion’ o’r wers
flaenorol. Ydy’r grþp yn cofio’r rhestr? Dyma a
ddywedodd Iesu y byddai’r Ysbryd Glân yn ei
wneud.

Dangoswch y balwnau. Sut fyddai’r grþp yn
disgrifio’r falþn heb aer? Llipa, gwag, gwerth
dim?

Chwythwch un falþn a’i chlymu. Cyn i’r
disgyblion dderbyn yr Ysbryd Glân roedden
nhw’n llipa ac yn dda i ddim. Ond ar ôl iddynt
gael eu llenwi â’r Ysbryd Glân, cawsant nerth
ganddo i siarad am Iesu ac i wneud gwyrthiau
yn ei enw.

Os oes person yn dod at Iesu am faddeuant maen
nhw’n derbyn yr Ysbryd Glân hefyd. Efallai ni

fydd mor ddramatig â phrofiad Pedr ac Ioan, h.y.
siarad mewn tafodau ac iacháu pobl - er bod hyn
yn digwydd hyd yn oed heddiw. Mae Iesu’n rhoi
ei Ysbryd i bawb sy’n credu ynddo a byddant yn
profi addewidion Iesu hefyd. Edrychwch eto ar y
rhestr ‘Addewidion’ ac eglurwch sut yr ydych chi
wedi profi gwaith yr Ysbryd Glân yn bersonol (yn
eich cyhuddo o bechod ac yn dod â chi i gredu),
sy’n eich cynorthwyo i ddeall yr Efengyl ac i
dystiolaethu.

Gweddïau
Rhowch falþn i bawb, gan eu gwahodd i’w
chwythu ac i ysgrifennu gweddi arni. Anogwch
y bobl ifanc i ystyried a ydynt wedi derbyn yr
Ysbryd Glân i’w calonnau, ydynt yn ceisio
cymorth gan yr Ysbryd Glân i fyw bob dydd i
blesio Iesu, cymorth i ddeall y Beibl, cymorth i
beidio pechu, cymorth i rannu’r ffydd gydag
eraill? Eglurwch, os nad ydym yn siþr o’n
perthynas gydag Iesu, gallwn ofyn am gymorth
yr Ysbryd Glân i’n cynorthwyo i ddeall beth sy’n
wir. Efallai yr hoffai’r grþp falu’r balwnau ar ôl y
cyfnod o weddi.

Gweithgaredd ychwanegol
Beth am greu cardiau cyfarch ar gyfer pobl sy’n
sâl yn y Capel/Ysgol Sul? Byddwch yn barod i
ateb cwestiynau’r bobl ifanc am pam nad yw
Duw’n ateb pob gweddi am iachâd. Wrth gwrs,
does dim ateb hawdd i’w gael, ond mae angen
i ni ymddiried yn Nuw. Gorffennwch drwy weddïo
dros y rhai a enwyd ac am bobl sy’n gweithio
ym myd meddygaeth.

Wythnos 3

Yn y sesiwn hwn rydym yn parhau i weld sut y
cyflawnodd Duw ei addewid i roi’r Ysbryd Glân
a’r trawsnewid sy’n dod yn sgil ei ddyfodiad.
Cafodd Pedr ac Ioan eu dwyn o flaen yr un
Cyngor a ddedfrydodd Iesu i farwolaeth am
iacháu’r dyn cloff yn enw Iesu. Efallai ei bod hi’n
haws i ni gyfaddef ein bod yn Gristnogion yn
ein cymdeithas aml-ffydd nag y bu, ond mae hi
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dal yn anodd iawn bod yn dystion i’r Arglwydd
Iesu. Ond, yr un Ysbryd Glân a oedd ar waith
ym mywydau Pedr ac Ioan ac sydd ar waith
ynom ninnau, felly mae’n bosibl i ni brofi’r un
hyder â nhw.

Cyflwyno’r Thema
1. Amddiffyn dy hun!
Rhowch un o’r sefyllfaoedd canlynol i bawb
(mae’n iawn rhoi’r un sefyllfa i fwy nag un person
- bydd yr atebion yn wahanol), a gofynnwch
iddynt feddwl am reswm neu esgus amdano:

1. Mae eich esgidiau ysgol yn fwdlyd dros ben -
ac mae eich mam wedi eich rhybuddio i beidio
â’u baeddu.

2. Rydych yn hwyr yn mynd i’r ysgol.

3. Rydych wedi cymryd dau ddarn olaf y gacen.

4. Rydych wedi colli eich llyfr mathemateg – eto!

5. Rydych wedi anghofio pen-blwydd mam.

6. Rydych wedi gadael i’r bwyd losgi - ar ôl  i
mam ofyn i chi cadw llygaid arno.

2. Gêm ‘dodgeball’
Bydd angen 3 pêl feddal a thâp masgio arnoch.
Defnyddiwch y tâp masgio i greu llinell ar hyd
canol yr ystafell. Rhannwch y grþp yn dimau i
sefyll bob ochr i’r llinell. Nod y gêm yw taro
aelodau’r tîm arall o dan eu pengliniau gyda’r
bêl. Ni chaiff y person sy’n gafael yn y bêl symud,
dim ond pasio’r bêl at rywun arall. Caiff amddiffyn
y coesau gyda dwylo’n unig. Bydd y rhai sy’n
cael eu taro o dan y pen-glin allan o’r gêm.
Parhewch i chwarae nes bod pob aelod o un tîm
allan. Cewch ddefnyddio mwy nag un bêl ar y
tro - mae hyn yn cyflymu’r gêm yn sylweddol!
Trafodwch y sefyllfaoedd sy’n codi o ddydd i
ddydd pan fyddwn yn gorfod amddiffyn ein
hunain. Efallai yr hoffech rannu profiad personol
sydd ychydig yn fwy difrifol. Heddiw, byddwn yn

clywed sut y bu’n rhaid i Pedr ac Ioan amddiffyn
ei hunain am iacháu’r dyn cloff.

Darllen a deall y Beibl (Actau 4:1-20)
Mae’r darlleniad yn cael ei rannu’n 5 rhan, gyda
chwestiynau ar ôl pob darn a chymhwysiad.

Adnodau 1-4. Pam fod yr offeiriaid a’r
Sadwceiaid yn flin gyda Pedr ac Ioan? (Rhain
oedd yr arweinwyr crefyddol - y bobl bwysicaf a
mwyaf dylanwadol o’r Iddewon yn Jerwsalem).
Pa ddau ymateb sydd i’w gweld ymysg pobl
Jerwsalem? Ydy pawb yn mynd i dderbyn y
newyddion da am Iesu heddiw?

Adnodau 5 - 10. Beth oedd yr arweinwyr
crefyddol am wybod? Sut gafodd Pedr hyder
ac ateb iddynt? Pwy, yn ôl Pedr, oedd wedi
iacháu’r dyn? Pwy sy’n mynd i’n helpu ni i ateb
cwestiynau pobl am Iesu?

Adnodau 11-13. Beth ddywedodd Pedr am
Iesu? Adnod 11= Iesu yw faen y gongl, h.y. y
garreg bwysicaf yn yr adeilad= y person pwysicaf
ym mywyd. Adnod 12 = yr un sy’n achub pobl.
Beth sylweddolodd yr arweinwyr crefyddol am
Pedr? Beth yw’r peth pwysicaf i ni ddweud wrth
bobl? Oes rhaid i ni gael cymwysterau arbennig
i rannu’r hyn a gredwn?

Adnodau 16-17. Beth oedd penderfyniad
yr arweinwyr crefyddol? Ydy pobl eraill yn mynd
i hoffi ein bod am siarad am Iesu?

Adnodau 19 - 20. Beth oedd ymateb Pedr
ac Ioan? Ydy rhannu’r hyn yr ydym yn ei gredu
am Iesu yn bwysig i ni?

Gweddïau
Mae’r hanes hwn yn ein rhybuddio nad yw hi
bob amser yn hawdd rhannu ein ffydd yn Iesu
gydag eraill - bydd pobl yn gwrthod gwrando,
yn gwrthod gadael i ni siarad hyd yn oed. Cafodd
Pedr ac Ioan hyder a geiriau gan yr Ysbryd Glân.
Mae angen cymorth yr Ysbryd arnom ninnau
hefyd.
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11 - 14 oed
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Treuliwch amser yn gweddïo gyda’r bobl
ifanc yn gofyn am gymorth yr Ysbryd Glân yn
benodol am gyfleoedd i rannu am Iesu gyda
phobl sy’n ffrindiau da.

Gweddïwch dros Gristnogion o wledydd
eraill sy’n cael eu herlid am eu bod yn
Gristnogion. Cewch hyd i wybodaeth am rai ar
safleoedd:
‘opendoorsuk.org’
a ‘barnabasfund.org’

Gweithgaredd ychwanegol
Beth am chwarae un o’r gemau o Adran 6-11
am hwyl i orffen?
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Atodiad 1
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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Atodiad 2
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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Atodiad 3
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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Atodiad 4
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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Atodiad 5
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3



Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod  ® Cyhoeddiadau’r Gair 201134

Atodiad 6
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3
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Gwasanaeth Teuluol
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Y Pentecost

Ein thema ar gyfer y gwasanaeth yw’r ‘Ysbryd Glân fel sêl.’. Mi fydd y plant wedi bod yn darllen ac
yn dysgu am hanes y Pentecost dros y mis diwethaf, ac wedi cynhyrchu gwaith crefft, lluniau a.y.b.
Cofiwch wneud lle yn ystod y gwasanaeth i’r plant i gael dangos eu gwaith.
Mae yna gyflwyniad Power Point i ddefnyddio gyda’r gwasanaeth hefyd. Os na fyddwch yn
defnyddio’r cyflwyniad digidol, mi fydd angen ail-gynhyrchu’r lluniau er mwyn eich cynorthwyo.
Diolch yn fawr i John Treharne am baratoi’r Gwasanaeth Teuluol.

I’r Arweinydd – yr Ysbryd Glân fel sêl.

Mae’r thema’n seiliedig ar Effesiaid 1.13: “A chwithau, gosodwyd arnoch yng Nghrist sêl yr Ysbryd
Glân, yr hwn oedd wedi ei addo.”
Y syniad yw meddwl am dri math o sêl sy’n ddarlun o bwrpas Duw yn rhoi ei Ysbryd Glân i ni.
Mae sêl yn dangos awdurdod a dilysrwydd
Mae sêl yn dangos perchnogaeth
Mae sêl yn dangos diogelwch.

Defosiwn. Croeso, gweddi, emyn (e.e. 46)

Cyflwyno’r Thema 1
Hanes y Pentecost. Rhodd i bob Cristion.

Peth annifyr iawn yw gweld rhai yn cael anrheg ond nid pawb. Ar ddydd y Pentecost cafodd yr
apostolion rodd o’r Ysbryd Glân, ond nid iddyn nhw yn unig roedd y rhodd, ond i bob Cristion.
Gallech adrodd yn syml hanes y Pentecost, fod yr apostolion wedi aros yn guddiedig heb sôn am
Iesu Grist wrth neb am ddeng niwrnod. Roedd wedi dweud wrthynt i ddisgwyl am yr Ysbryd o’r nef.
Yna fe ddaeth ar ddydd Sul arbennig, gyda sþn gwynt yn mynd trwy’r lle, a fflamau neu dafodau o
dân yn ymddangos uwchben yr apostolion.

Yna aethant allan i sôn am Iesu heb ofn. Daeth llawer iawn (tua 3,000) i gredu, a dywedodd Pedr
wrthynt y bydden nhw hefyd yn derbyn yr Ysbryd Glân fel rhodd.

Emyn: Ysbryd y Tragwyddol Dduw, 601

Cyflwyno’r Thema 2
Beth yw rhodd Duw o’r Ysbryd Glân?  Un darlun yw sêl.
Ar y Powerpoint mae darlun o dri math o sêl:

Mae ffermwyr yn rhoi marc ar ddefaid a gwartheg. Mae defaid yn cael marc gyda phaent ond mae
gwartheg yn cael marc am byth gyda haearn poeth.

Mae hwn yn dangos mai’r ffermwr arbennig biau’r anifail, ac nid neb arall. Mae’r Ysbryd wedi ei roi
i ni i ni gofio ein bod yn eiddo i Iesu Grist ac nid neb arall.
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Gwasanaeth Teuluol
Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod - Actau 2 a 3

Cwyr ar ddogfen bwysig fel Gweithredoedd Tÿ neu, ers talwm llythyr Brenhinol.

Roedd gan pob brenin ei sêl arbennig, fel arfer siap ar ei fodrwy, a byddai’n rhoi hwnna mewn
cwyr poeth ac yn selio llythyr pwysig iawn.

Roedd y sêl yn dangos fod hwn yn lythyr go iawn gan y brenin, ac nid llythyr ffug gan rhyw ddyn
drwg.

Felly, mae derbyn yr Ysbryd Glân yn ein bywyd ar ôl i ni gredu yn Iesu fel bod y Brenin Mawr yn
rhoi ei sêl arnom, a’n bod ni’n un o’i bobl Ef, go iawn.

Yna fe gewch sêl yn aml ar jar o fwyd yn yr archfarchnad. Mae’r sêl (ar botyn jam neu rywbeth
tebyg), yn dangos fod y bobl yn y ffatri wedi cau y potyn yn ddiogel. Weithiau byth neges ar y pot
yn dweud wrthych i beidio â phrynu’r jar os yw’r sêl wedi ei dorri. Gall rhywun drwg fod wedi rhoi
gwenwyn yn y bwyd.  Felly, mae’r Ysbryd Glân wedi ei roi i ni fel Cristnogion i’n cadw’n saff, rhag i’r
diafol ein cymryd oddi wrth Iesu, a rhag i ni fynd yn bell iawn oddi wrtho.

Dysgu adnod.  Effesiaid 1.13: “A chwithau, gosodwyd arnoch yng Nghrist sêl yr Ysbryd Glân, yr
hwn oedd wedi ei addo.”

Mae’n bosib ysgrifennu’r geiriau ar bapurau A4 a’u gosod fel dillad ar lein (rhaff digon hir) gyda
phegiau, ac yna’u tynnu lawer yn raddol wrth ail-adrodd yr adnod.

Gweithgaredd
Beth am i’r plant gael gwneud rhyw fath o stampiau gyda rwber neu datws a phaent neu inc?

Gweddi.
Diolch, Arglwydd, am anfon yr Ysbryd Glân mewn nerth ar ddydd y Pentecost.
Diolch, Arglwydd, am dy nerth.

Diolch, Dad nefol, fod rhodd yr Ysbryd Glân i bob un sy’n credu yn Iesu Grist.
Diolch, Dad, am dy rodd.

Diolch fod yr Ysbryd Glân yn ein gwneud yn siwr ein bod yn perthyn i ti, Arglwydd Iesu.
Diolch, Arglwydd am yr Ysbryd fel marc.

Diolch fod yr Ysbryd yn dangos i ni ein bod fel llythyr pwysig gennyt ti i’r byd.
Diolch, Dad, am yr Ysbryd fel sêl brenin.

Diolch fod yr Ysbryd Glân wedi ei roi i ni i’n cadw’n ddiogel ar ein taith trwy’r byd.
Diolch, Arglwydd, am dy Ysbryd i’n cadw’n saff.

Llanw ni â’th Ysbryd Glân, Arglwydd.
Arglwydd, llanw ni.


