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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 flynyddoedd 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.
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: Dechrau’r Eglwys
Mae llyfr yr Actau yn llawn cyffro, yn olrhain hanes dechreuadau Eglwys Iesu Grist. Yn yr olygfa
gyntaf cawn grþp bach o ddisgyblion dryslyd yn syllu i’r awyr ar ôl eu meistr – mae gweddill y
llyfr yn disgrifio sut y tyfodd y grþp bach hwnnw mewn nifer a dylanwad, trwy nerth ac arweiniad
yr Ysbryd Glân. Mae Luc, awdur y llythyr yn rhoi darlun byw o fywyd yr Eglwys Fore: y llawenydd,
y problemau, y ddelfryd a’r rhaniadau.
Mae rhai yn awgrymu mai ‘Actau’r Ysbryd Glân’ fyddai teitl addas y llyfr, oherwydd mae’n
amlwg trwy’r cwbl mai Ysbryd Iesu sydd yn bresennol gyda’r credinwyr, yn eu harwain a’u nerthu.
Tyfodd yr Eglwys mewn modd anhygoel, ac o fewn un cenhedlaeth roedd y ffydd Gristnogol
wedi cyrraedd Rhufain, prifddinas yr Ymerodraeth.
Byddwn yn cychwyn ein cyfres gyda digwyddiadau Sul y Pentecost cyn symud ymlaen i
ystyried hanes Philip a’r swyddog o Ethiopia, ac yna hanes Pedr a Cornelius. Mae hanes Philip
yn ddangos sut cafodd dilynwyr Iesu allu goruwchnaturiol er mwyn cyflawni comisiwn Iesu i
rannu’r newyddion da amdano. Mae hanes Cornelius yn egluro sut y cafodd yr apostolion
arweiniad i rannu’r un newyddion gyda’r Cenhedloedd (h.y. pobl nad oeddent yn Iddewon).
Roedd hwn yn gam hynod o bwysig ac yn allweddol i genhadaeth yr Eglwys – cawsant neges
glir iawn gan Dduw fod yr Efengyl ar gyfer pawb, nid yn unig yr Iddewon.
Wrth gymhwyso’r hanesion i fywydau’r plant , gobeithiwn eu hannog i rannu gydag eraill y
newyddion da bod Iesu’n cynnig ei gariad i bwy bynnag a gredo ynddo. Nid yw’n hawdd i ni
siarad yn agored am ein ffydd, heb sôn am y plant, felly gwnawn hyn yn ofalus a gyda
sensitifrwydd, yn ceisio cymorth yr un Ysbryd Glân a roddodd nerth a doethineb i’r credinwyr
cynharaf.
Gobeithiwn gael cyfle unwaith eto i gofio am y rhai sy’n gweithio ym maes cenhadaeth,
adre neu dramor, ac i annog y plant i gofio am y gwaith sy’n mynd ymlaen heddiw yn rhannu’r
newyddion da am Waredwr bendigedig!
Mae’n anhygoel i feddwl bod y ffydd rydym yn ceisio rhannu gyda’n plant a’n pobl ifanc
wedi cychwyn dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, gyda criw o ddynion digon cyffredin – a’r Ysbryd
Glân o’u mewn! Wrth inni glywed am dþf yr Eglwys ar draws y byd rydym yn cael ein hatgoffa
bod Ysbryd Duw dal ar waith yn rymus. Gweddïwn am weld effaith yr Ysbryd yn ein calonnau ni,
yng nghalonnau ein plant a’n pobl ifanc, ac yn ein cenedl unwaith eto.

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
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

Amcanion:
 i gyflwyno hanes ffrindiau Iesu yn derbyn yr Ysbryd Glân,
yn ôl addewid Iesu
 i weld sut rannodd ffrindiau Iesu y newyddion da
 i ystyried sut ofalodd ffrindiau Iesu am ei gilydd

AMSER CHWARAE
1. Pasio’r parsel
Paratowch barsel ymlaen llaw er mwyn
chwarae’r gêm barti boblogaidd yma. Rhwng
pob haenen o bapur, rhowch losin, ond
sicrhewch bod digon i bawb gael tro i agor yr
anrheg a chanfod y losin.
Trafodwch yr achlysuron rheiny pan fyddwn
yn derbyn anrhegion. Esboniwch eich bod
am chwarae gêm barti gyda’r plant a bod
anrheg bychan i bawb yn y gêm.
Ar ôl chwarae, esboniwch wrth y plant y
byddwn yn clywed hanes gwir o’r Beibl
heddiw am rodd a gafodd ffrindiau Iesu
ganddo.
2. Gem sþn
Defnyddiwch gêm barod os yn bosibl neu
gofynnwch i rieni’r plant amdano.
Esboniwch wrth y plant bod ffrindiau Iesu
wedi clywed sþn arbennig un diwrnod pan
ddaeth rhodd iddynt gan Iesu.
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3. Gêm sibrydion
Eisteddwch mewn cylch. Nod y gêm yw bod
y plant pasio neges o un i’r llall drwy sibrwd
yng nghlust y person nesaf.
Sibrydwch neges syml i’r plentyn cyntaf,
e.e. ‘Mae Iesu’n fyw’ neu ‘Mae pawb yn
aros am anrheg Iesu.’
Dylid annog y plant i sibrwd y neges, y naill
wrth y llall, nes cyrraedd y plentyn olaf, a
fydd adrodd y neges yn uchel i bawb.
Trafodwch gyda’r plant yr achlysuron rheiny
pan fyddant yn cymryd neges neu’n derbyn
neges, e.e. yn yr ysgol, wrth ateb y ffôn, yn
ysgrifennu cerdyn post. Soniwch am
gynnwys y negeseuon a’r ffaith bod
gennym neges bwysig i’w rhannu weithiau.
Esboniwch bod Iesu wedi dweud wrth ei
ffrindiau am rannu neges bwysig iawn gyda
phawb yn y byd! Y neges honno oedd bod
Iesu’n fyw a’i fod yn caru pobl ac eisiau i
bawb ddod yn ffrind iddo. Yn ein stori wir
o’r Beibl heddiw, byddwn yn clywed am un
o ffrindiau Iesu, Philip, a rannodd y neges
yma.
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

AMSER CHWARAE
4. Negeseuon

5. Amser Rhannu

Bydd angen ambell i ffôn symudol neu rai
tegan a’r lluniau o Atodiad 1 wedi’u torri ar
wahân a’u gosod mewn bag neu focs. Hefyd,
bydd angen rhywbeth gweledol i’w ddangos
i’r plant a fydd yn arwain at sgwrs am ryw
ddigwyddiad yr ydych wedi ei fynychu (tocyn
neu raglen o gyngerdd neu bantomeim).

Bydd angen amrywiaeth o ffrwythau arnoch
i’w rhannu gyda’r plant, a chyllell a phlât.

Esboniwch wrth y plant i chi fod yn rhywle
arbennig iawn ac adroddwch hanes y
digwyddiad mor fywiog â phosibl gan
ddangos yr eitemau perthnasol iddynt.
Pwysleisiwch sut y bu i chi fwynhau’r profiad
yn fawr iawn.
Trafodwch pa mor gynhyrfus y byddwn yn
teimlo ar ôl achlysur arbennig fel hwn a pha
mor awyddus yr ydym i gael rhannu’r
newyddion gyda phobl eraill.

Sgwrsiwch gyda’r plant am y syniad o rannu
wrth i chi dorri’r ffrwythau’n ddarnau.
Trafodwch yr adegau y byddwn yn rhannu
gydag eraill a’r adegau pan fo hyn yn anodd
inni, e.e. mae’n anodd rhannu ein teganau
gorau neu’n hoff losin! Cofiwch sôn am rannu
newyddion gyda phobl hefyd, e.e. pan
fyddwn yn derbyn anrheg neu’n mynd i rywle
arbennig.
Gadewch i’r plant gymryd tro i gynnig y
ffrwyth i’w gilydd. Esboniwch y byddwn yn
clywed hanes ffrindiau Iesu’n rhannu
rhywbeth arbennig iawn gyda’r bobl o’u
cwmpas a’r hyn a ddigwyddodd ar ôl i Iesu
fynd yn ôl i’r nef.

Yna, gofynnwch i’r plant, yn eu tro, i ddewis
llun o’r bag ac esbonio beth sydd yn y llun.
Rhowch ffôn iddynt a gofynnwch iddynt
esgus ei bod yn ffonio’r heddlu/nain/mam i
egluro beth a welant yn y llun.
Esboniwch bod ffrindiau Iesu’n awyddus
iawn i ddweud wrth bawb amdano. Roeddent
wedi cynhyrfu’n lân ac eisiau i bawb arall gael
gwybod am eu ffrind arbennig. Yn ein hanes
gwir o’r Beibl heddiw byddwn yn clywed am
un o ffrindiau Iesu yn rhannu’r newyddion
da.
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

AMSER STORI
1. Stori gyda synnau: hanes dyfodiad yr
Ysbryd Glân (Actau 2)
Bydd angen ‘Beibl Bach i Blant’ arnoch (neu
lyfr addas arall).

wrthynt. Mae’r Ysbryd Glân wedi’i wneud yn
ddewr. Ar ôl clywed Pedr yn sôn am Iesu roedd
llawer iawn o bobl am fod yn ffrindiau i Iesu
hefyd.

Edrychwch ar y llun ar dudalen 456 gyda’r
plant, gan ofyn iddynt am yr hyn sydd i’w weld
yn y llun. Pwy yw’r bobl yn y llun? Beth sydd
ar eu pennau? Pam fod y drws ar agor?

2. Pwy sydd yn y llun? Hanes Philip a’r dyn
o Ethiopia (Actau 8:26-40)

Darllenwch yr hanes gan annog y plant i
wneud y synnau/symudiadau canlynol yn y
mannau priodol yn ystod y stori.
Y gwynt – wwsh, wwsh
Tân – cracl, cracl
Y ffrindiau gyda’i gilydd yn gweddïo - dwylo
at ei gilydd mewn gweddi
Y ffrindiau’n siarad ieithoedd gwahanol clebran.
Esboniwch mai enw arall ar ‘cynorthwy-ydd
arbennig Duw’ yw’r Ysbryd Glân. Roedd Duw
wedi danfon yr Ysbryd Glân i fyw yng
nghalonnau ffrindiau Iesu.
Edrychwch ar y lluniau ar dudalen 458/9. Beth
sy’n digwydd yma? Mae Pedr mor gynhyrfus
mae eisiau dweud wrth bawb am y newyddion
da am Iesu.
Darllenwch weddill yr hanes.
Trowch yn ôl at y llun ar dudalen 456 ac
esboniwch wrth y plant fod ffrindiau Iesu’n
aros am yr Ysbryd Glân i ddod. Roedd arnynt
ofn dweud wrth neb am Iesu rhag ofn iddyn
nhw gael eu rhoi yn y carchar neu eu lladd,
fel Iesu.
Trowch at lun Pedr yn pregethu i’r dorf a
gofynnwch i’r plant sut y mae Pedr yn ddigon
dewr i sefyll o flaen yr holl bobl a sôn am Iesu
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Bydd angen copi o’r daflen ‘Meithrin’ sy’n
cynnwys lluniau o Philip a’r cerbyd a’u gosod
ar gerdyn ar gyfer pob plentyn. Efallai yr
hoffech eu torri ymlaen llaw. Pe baech yn
gludo’r cerbyd ar rolyn cardfwrdd (rholyn
papur cegin), bydd y cerbyd yn sefyll a bydd
modd gosod Philip a’r swyddog tu mewn.
Lliwiwch y lluniau gyda’r plant gan sgwrsio wrth
weithio am sut yr oedd pobl ers talwm yn teithio
ar gefn ceffyl neu mewn trol gyda cheffyl yn ei
thynnu. Esboniwch nad oedd ceir neu drenau
ar gael i gludo pobl, felly nid oedd pobl yn
teithio’n bell iawn. Rhowch esiampl leol i’r
plant, e.e. ‘byddai siop yn y pentref yn gwerthu
bron pob dim ond pe bai angen esgidiau
newydd byddai’n rhaid inni gerdded yr holl
ffordd i (enw lle o’ch dewis) i’w prynu.’
Adroddwch hanes Philip yn cyfarfod â’r dyn
o’r Affrig yn eich geiriau eich hun (gweler isod),
gan ddefnyddio’r lluniau i greu model.
‘Dyma Philip - roedd Philip yn un o ffrindiau
Iesu. Ar ôl i’r Iesu fynd yn ôl i’r nef daeth yr
Ysbryd Glân i fyw yng nghalonnau ffrindiau
Iesu. Roedd ffrindiau Iesu ar dân eisiau dweud
wrth bawb am yr Iesu. Un diwrnod, daeth
angel i siarad gyda Philip, “Dos i lawr i’r ffordd
fawr, mae ’na rywun yno sydd angen dy help
di.”
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AMSER STORI
Felly, aeth Philip i lawr i’r ffordd fawr a gwelodd
ddyn pwysig yn eistedd yn ei gerbyd. Roedd
y dyn yma’n gweithio i’r frenhines ac roedd
wedi teithio’n bell i Jerwsalem er mwyn cael
mynd i’r deml yno (Eglurwch mai’r deml oedd
enw ar y capel arbennig yn Jerwsalem).
Roedd y dyn wedi prynu sgrôl, ac ar y sgrôl
roedd hanes Iesu. Rhedodd Philip at y cerbyd
a gofynnodd i’r dyn a oedd e’n deall yr hyn yr
oedd yn ei ddarllen. Eisteddodd Philip yn y
cerbyd gan adrodd hanes Iesu. Esboniodd
wrtho sut y bu i Iesu gael ei eni ym
Methlehem, sut yr oedd wedi iachàu pobl a
rhoi bwyd iddynt, sut yr oedd Iesu wedi marw
ar y groes a dod yn ôl yn fyw a sut yr oedd
Iesu wedi mynd yn ôl i’r nef i fyw gyda Duw,
ei dad. Esboniodd Philip fod yr Ysbryd Glân
wedi dod oddi wrth Iesu i fyw yn ei galon a
sut yr oedd Iesu am i bawb ei garu. Credodd
y dyn bopeth a ddywedodd Philip wrtho a
gofynnodd i Philip ei fedyddio. Eglurwch y
byddai Philip wedi tywallt dþr dros ben y dyn
(neu, bod y dyn wedi cael ei drochi yn y dþr!)arwydd ei fod yn sori am ei bechod a’i fod am
fod yn ffrind i Iesu Grist.
Yna, cymrodd angel Philip i dref arall er mwyn
iddo rannu newyddion da Iesu gyda phobl
eraill ac aeth y dyn pwysig adref yn llawen
iawn, iawn, yn ysu am gael dweud wrth bawb
yr oedd yn ei adnabod am Iesu.
Gofynnwch i’r plant os ydynt yn adnabod
rhywun fel Philip - person sy’n esbonio pethau
am Iesu iddyn nhw? Anogwch hwy i ddweud
gweddi o ddiolch am y bobl y mae’n nhw’n
eu henwi.
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3. Cyfarfod â Barnabas: hanes y
Cristnogion cyntaf (Actau 2:42-47; 4:32-37)
Bydd angen i chi wisgo i fyny fel Barnabas gyda
bag bach yn llawn ceiniogau a sgrôl.
Wrth ichi adrodd hanes Barnabas,
gwahoddwch y plant i ymateb ac i ymuno, e.e.
yn canu, yn rhannu’r newyddion da, yn
gweddïo ayb. Llun a hanes Catrin Adey, merch
ifanc sy’n treulio blwyddyn yn gweithio gyda’r
BMS yn Ffrainc (o’r GDd).
Gofynnwch i’r plant ddychmygu mai chi yw
Barnabas, un o ffrindiau Iesu.
Adroddwch hanes dyfodiad yr Ysbryd Glân fel
llygad dyst. Ceisiwch gyfleu’r awydd sydd
gennych i sôn wrth bawb am Iesu Grist.
Esboniwch sut y mae ffrindiau Iesu’n cyfarfod
yn aml i ganu, i weddïo ac i wrando ar Pedr
neu Ioan yn sôn am Iesu. Weithiau, bydd
ffrindiau Iesu’n mynd i’r deml i wrando ar un
o’r athrawon yn darllen Gair Duw (y sgrôl).
Disgrifiwch sut y mae llawer o bobl yn clywed
y newyddion da ac yn penderfynu eu bod nhw
hefyd am fod yn ffrindiau i Iesu. Yna,
adroddwch am eich penderfyniad i werthu cae
o’ch eiddo oherwydd fod rhai o ffrindiau Iesu’n
dlawd iawn. Rhannwch y ceiniogau rhwng y
plant gan egluro pa mor falch yr ydych o gael
helpu ffrindiau Iesu. Pwysleisiwch fod ffrindiau
Iesu’n llawen oherwydd eu bod yn gwybod bod
Iesu’n eu caru a bod yr Ysbryd Glân yn eu
calonnau.
Adroddwch hanes Barnabas yn teithio o
amgylch y wlad yn pregethu (siarad/sôn) am
Iesu a sut y daeth llawer o bobl i gredu yn yr
Arglwydd Iesu trwyddo.
Atgoffwch y plant am bobl sy’n rhannu’r
newyddion da am Iesu gyda ni heddiw. Wedyn,
dangoswch lun o Catrin iddynt (ar y Gdd) a
rhannwch ei hanes gyda’r plant. Pwysleisiwch
y ffaith bod yna bobl heddiw sydd am sôn wrth
eraill am Iesu Grist, fel Barnabas, am eu bod
eisiau iddynt ddod i garu Iesu.
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

AMSER CREADIGOL
1. Penwisg Pentecost
Bydd angen stribed o gerdyn (tua 30cm o
hyd) ar gyfer pob plentyn, styffylwr, fflamau
o dân (Atodiad 5), creonau lliw coch, oren a
melyn.
Gadewch i’r plant liwio’r fflamau a’u torri allan
(os nad ydych am wneud ymlaen llaw) cyn
eu styffylu ar y cerdyn. Styffylwch y ddau ben
at ei gilydd ar ôl mesur maint pen y plentyn.
Gadewch i’r plant wisgo eu hetiau wrth i chi
adrodd y rhigwm gyda’ch gilydd.
Chwaraewch y gêm syml hon gyda’r hetiau:
gosodwch yr hetiau ar fwrdd/cadair a
cherddwch o’u hamgylch gyda’r plant. Pan
fyddwch yn galw “Mae’r Ysbryd Glân yn dod”,
dylai’r plant redeg at y bwrdd, gwisgo’r het
ac eistedd i lawr yn gwneud sþn gwynt. Bydd
y gêm yn atgoffa’r plant o hanes dyfodiad yr
Ysbryd Glân gyda thafodau o dân a sþn
gwynt mawr!

2. Bathodyn newyddion da!
Bydd angen cerdyn siâp cylch gyda phin ar
y cefn ar gyfer bob plentyn, creonau/pensiliau
lliw, sgleiniau glud. Ysgrifennwch “Jesus est
vivant” (yngenir Jezi ehfifon - Mae’r Iesu’n
fyw yn Ffrangeg) ar bob un. Paratowch un
ymlaen llaw.
Gofynnwch i’r plant os ydynt yn gallu siarad
iaith arall? Bydd y mwyafrif yn siarad o leiaf
dwy iaith – Cymraeg a Saesneg! Os ydy rhai
o’r plant wedi bod dramor ar wyliau, byddant
yn gyfarwydd â’r syniad bod ieithoedd eraill
yn bodoli hefyd.
Atgoffwch y plant am hanes dyfodiad yr
Ysbryd Glân a sut y cafodd ffrindiau Iesu, y
disgyblion, y gallu i siarad ieithoedd eraill.
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Dangoswch y bathodyn a baratöwyd, ac
esboniwch beth yw ystyr y geiriau. Dyma’r
neges yr oedd ffrindiau Iesu’n rhannu gyda
phawb.
Gadewch i’r plant addurno’r bathodynnau
a’u gwisgo. Treuliwch amser yn ymarfer
adrodd y frawddeg. Yna, rhaid esgus eich
bod yn cyfarfod â’r plant am y tro cyntaf a
chynnal sgwrs fel hyn: “O, helo Dafydd.
Dwi’n hoffi dy fathodyn di. Ble wnest ti’r
bathodyn lliwgar yna? Beth ydy ystyr y
geiriau yna? Wel, diolch am rannu’r neges
gyda mi.”
Gwnewch hyn gyda phob un o’r plant yn eu
tro, fel eu bod i gyd yn cael cyfle i adrodd y
‘neges.’ Dywedwch wrth y plant ein bod ni
gyd yn cael cyfle i rannu’r newyddion da fel
y gwnaeth ffrindiau Iesu, wrth i bobl ein holi
am ein bathodynnau!

3. Dwylo gofalus
Trafodwch gyda’r plant y gwahanol ffyrdd y
gallant helpu eraill. Atgoffwch y plant o sut y
bu i ffrindiau Iesu ofalu am ei gilydd yn hanes
Barnabas a’r hyn a wnaeth ef yn arbennig i
helpu’r bobl dlawd.
Ar ôl cwblhau’r gwaith llaw gofynnwch i’r
plant i gynnig syniadau am ffyrdd y gallwn
ddefnyddio ein dwylo i helpu eraill a
meimiwch y syniadau gyda’ch gilydd, e.e.
tacluso, gosod y bwrdd, rhannu losin, gafael
mewn dwylo.
Yna, darllenwch y rhigwm gyda’r
symudiadau dwylo.
... parhâd ar dud 10
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Oed Meithrin – 5
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

AMSER CREFFT
Dwylo Gofalus - parhâd
Gyda phaent
Bydd angen darn mawr o bapur ar
gyfer bob plentyn, paent a brwsus.
Byddai’n syniad da cael hen grysau-T
i’r plant eu gwisgo fel ffedogau.
Rhowch frwsh paent i bawb a
gofynnwch iddynt beintio cledr un llaw
a’i defnyddio i greu argraff ar y papur
cyn peintio’r llall a gwneud yr un peth.
Ysgrifennwch y cymal, “Mae gen i
ddwylo gofalus” ar y llun.
Gyda chreonau
Bydd angen darn o bapur i bawb,
creonau, siswrn, glud, brwsh a darn
mawr o bapur gyda’r cymal “Mae gen i
ddwylo gofalus” yn y canol i fod yn
gefndir i ddwylo’r plentyn.
Cynorthwywch y plant i wneud
amlinelliad o’u dwylo ar y papur a
gofynnwch iddynt liwio’u dwylo.
Torrwch y dwylo allan a’u gludo ar y
cefndir. Bydd plant hÿn yn gallu torri
allan eu hunain.

AMSERLEN
Wythnos 1:
Amser Chwarae 1 neu 2; Stori 1;
Amser Creadigol 1; Rhigwm;
Wythnos 2:
Amser Chwarae 3 neu 4; Stori 2;
Amser Creadigol 2; Cân;
Wythnos 3:
Amser Chwarae 5; Stori 3;
Amser Creadigol 3; Gweddi.
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AMSER CANU A GWEDDIO
Rhigwm
Aeth Iesu’n ôl i’r nef - codi dwylo i’r awyr
A daeth yr Ysbryd Glân –
dwylo yn gwneud ‘tân’ ar y pen
Nawr, mae ffrindiau Iesu’n barod –
curo dwylo
Barod i weddïo - dwylo at ei gilydd
Barod i foli – codi breichiau i’r awyr i foli Duw
Barod i helpu –
cyffwrdd ag ysgwyddau eich gilydd
Barod i roi – esgus rhannu arian
Barod i ddweud wrth bawb codi dwylo’r i’r geg yn barod i weiddi
Pawb i weiddi: “Mae Iesu’n fyw!”
Cân
(I’r dôn ‘Mi Welais Jac y Do’)
Newyddion da i chi, newyddion da i chi,
Newyddion da i bawb yn y byd,
Newyddion da i chi.
Mae Iesu Grist yn fyw, mae Iesu Grist yn fyw,
Newyddion da i bawb yn y byd,
Mae Iesu Grist yn fyw.
Mae Iesu’n caru ni, mae Iesu’n caru ni,
Newyddion da i bawb yn y byd,
Mae Iesu’n caru ni.
Gweddïau
Bydd angen glôb neu fap o’r byd.
Esboniwch wrth y plant fod yna bobl sy’n
caru Iesu drwy’r byd a’r enw sy’n cael ei roi
ar bobl sy’n caru Iesu yw ‘Cristnogion.’
Enwch rhai gwledydd, gan ddechrau gyda
gwledydd a fydd yn gyfarwydd i’r plant, e.e.
Cymru, Ffrainc, Yr Unol Daleithau.
Dywedwch linell o weddi dros Gristnogion
yn y gwledydd yr ydych wedi cyfeirio atynt
eisoes, e.e. ‘Diolch Dduw am y Cristnogion
sydd yn …’
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Beth am ludo papur coch ar y fflamau a phapur gwyn i ddangos y gwynt yn chwythu?

Cafodd ffrindiau Iesu anrheg arbennig ganddo – yr Ysbryd Glân.
Beth sydd i’w weld yn y llun sy’n dangos bod yr Ysbryd Glân wedi
cyrraedd?

Taflen 1
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

11

Dyma lun o Philip a’r swyddog o Ethiopia.
Beth am eu torri allan a’u gludo ar rolion cardfwrdd a’u
defnyddio i adrodd yr hanes?

Taflen 2
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
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Taflen 3
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Lliwiwch y llun o ffrindiau Iesu ar ôl iddo fynd i’r nef.
Beth mae nhw’n ei wneud?
Dyma y mae Iesu am i’w ffrindiau ei wneud heddiw hefyd.

canu
gweddïo
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rhannu
bwyta
13

Oed 6 - 11
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

Amcanion:





i ystyried y trawsnewidiad a brofodd dilynwyr Iesu wrth dderbyn
yr Ysbryd Glân
i ddarganfod sut y bu i’r Cristnogion cyntaf ofalu am ei gilydd
i ystyried sut y bu i’r Cristnogion cyntaf rannu eu ffydd
i feddwl am waith cenhadol o amgylch y byd heddiw.

Cân i’r gyfres
‘Corff Crist wyf fi’: Rhif 48 Glas Glas Blaned
Adnod i’r gyfres
“Dydy Duw ddim wedi rhoi ei Ysbryd i ni fod yn llwfr, ond i’n gwneud ni’n gryf, yn
llawn cariad ac yn gyfrifol.” 2 Timotheus 1:7
NODIADAU CEFNDIR I’R ATHRO
Yn y gyfres hon byddwn yn ystyried bywydau dilynwyr yr Arglwydd Iesu yn nyddiau cynharaf yr
Eglwys Cristnogol, fel y cânt eu disgrifio ym mhenodau cyntaf Llyfr yr Actau, a hynny hyd yn
oed cyn iddynt gael eu galw’n ‘Gristnogion.’
I ddechrau, cafodd dilynwyr Iesu eu galw’n ‘bobl y ffordd’ ac mae hyn yn ddisgrifiad defnyddiol,
oherwydd yn syml iawn, ceisio dilyn ffordd Iesu o fyw a’i ddysgeidiaeth yr oeddent. Roedd
pwyslais ar ofalu am ei gilydd ac am y tlawd, ar dreulio amser yn gwrando ar yr apostolion yn
esbonio dysgeidiaeth Iesu, ar weddi a moli Duw ac ar rannu cymdeithas gyda dilynwyr eraill.
Hefyd, ceisiodd dilynwyr Iesu rannu eu ffydd, mai Iesu oedd ‘y ffordd’ a luniwyd gan Dduw i
ddod â phechaduriaid i berthynas ag ef ei hun. Yn gyntaf, dim ond gydag Iddewon eraill y
byddai ddilynwyr Iesu’n rhannu eu tystiolaeth, ond yn fuan iawn, cawsant arweiniad gan yr
Ysbryd Glân bod neges yr Efengyl ar gyfer pawb – hyd yn oed y Cenhedloedd. Felly, mae
hanes Cornelius yn drobwynt sylweddol yn hanes yr Eglwys Fore.
Gobeithiwn gael cipolwg ar y gwahaniaeth a wnaed gan yr Ysbryd Glân ym mywydau dilynwyr
Iesu ar ddydd y Pentecost, yn rhoi hyder rhyfeddol, a hyd yn oed ieithoedd newydd iddynt i
rannu’r newyddion da! Yn hanesion Philip a Cornelius, gwelwn sut y bu’r Ysbryd ar waith mewn
ffordd goruwchnaturiol i sicrhau bod neges yr Efengyl yn cyrraedd llawer iawn o bobl drwy’r
byd, gan ein cynnwys ninnau heddiw. Cawn gyfle i drafod ein rôl ninnau, a rôl y plant, yn
rhannu’r un newydd da gydag eraill ac i ystyried sut y mae’r gwaith hwn yn digwydd mewn
rhannau eraill o’r byd.
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Oed 6 - 11
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10

FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA
1. Yr anrheg orau erioed
Adroddwch hanes wrth y plant am yr anrheg
gorau a gawsoch erioed - byddai’n dda cael
dangos yr anrheg, neu lun ohoni i’r plant. Yna,
gofynnwch i’r plant i feddwl am yr anrheg orau
y mae nhw wedi’i dderbyn.
Atgoffwch y plant am eiriau Iesu am ddyfodiad
yr Ysbryd Glân wrth y disgyblion cyn iddo
ddychwelyd i’r nef. Efallai yr hoffech edrych
ar lyfr hanesion Beiblaidd wrth wneud hyn.
Addawodd Iesu y byddai’n rhoi’r Ysbryd i’w
ddilynwyr yn rhodd, fel y byddent yn cael
nerth i rannu’r newyddion amdano drwy’r byd
i gyd.

2. Trawsnewid!
Bydd angen eitemau sy’n ‘trawsnewid’, e.e.
oren a sudd; darn o bren a phapur; gwlân ac
eitem o ddillad gwlanog. Teganau sy’n
‘trawsnewid’ - dewisol.
Rhowch yr eitemau wedi’u cymysgu ar
hambwrdd o flaen y plant. Gofynnwch i’r plant
pa rai sy’n gysylltiedig. Gellwch rannu’r plant
yn dimoedd gyda phapur a phensel i gofnodi’r
atebion yn ddirgel, neu gall y plant weiddi eu
syniadau.
Gofynnwch a allant feddwl am bethau eraill
sy’n cael eu ‘trawsnewid.’
Esboniwch y byddwn yn clywed am hanes
ffrindiau Iesu yn cael eu trawsnewid yn ein
hanes gwir o’r Beibl heddiw.

3. Penawdau
Bydd angen mwy nag un copi o’r un papur
newydd/papur bro - un copi ar gyfer pob tîm.
Ymlaen llaw, bydd angen dewis a chofnodi
penawdau o erthyglau cadarnhaol o’r papur.
Byddwch yn cyflwyno hanner y pennawd yn
unig i’r plant, a nod y gystadleuaeth yw dod o
hyd i’r ail hanner wrth chwilio drwy’r papur.
Trafodwch y gwahanol ffyrdd sydd gennym o
rannu newyddion gyda phobl eraill a pha
bethau y meant yn hoffi ei rannu. Dangoswch
y papurau i’r plant, a’u rhannu yn dîmoedd ac
esbonio’r gystadleuaeth iddynt. Cysylltwch y
gystadleuaeth â’r drafodaeth drwy egluro y
byddant yn chwilio am benawdau o
newyddion da yn unig.
Rhowch farciau i’r tîm cyntaf i ddod o hyd i
bob ateb a gwobr fechan i’r tîm buddugol.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir
o’r Beibl am un o ddilynwyr Iesu’n rhannu’r
newyddion da gyda pherson arbennig iawn.

4. Cefais freuddwyd
Bydd angen darn mawr o bapur a phinnau
ffelt trwchus arnoch.
Rhowch gyfle i’r plant i ddwyn i gof rhyw
freuddwyd - rhywbeth doniol, gwirion,
cynhyrfus neu ryfedd. Gofynnwch am
wirfoddolwyr i dynnu llun y freuddwyd tra bod
pawb arall yn ceisio dyfalu beth ddigwyddodd
yn y freuddwyd.
Gofynnwch i’r plant a ydynt yn cofio am bobl
o’r Beibl a gafodd freuddwydion gan Dduw?
(Jacob, Joseff, Daniel)
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes am
berson arall o’r Beibl a gafodd freuddwyd
ryfedd iawn.

Ysbryd Duw ar Waith : Dechrau’r Eglwys ® Cyhoeddiadau’r Gair 2009

15

Oed 6 - 11
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA
5. ‘Dewch at eich gilydd’
Bydd angen dau ddarn o bapur ar gyfer
pob plentyn, un gyda llun bawd i fyny, a’r
llall gyda llun bawd i lawr (gweler Atodiad
5).
Rhannwch y plant yn barau, gyda 2 bapur
yr un. Mae’r plant yn sefyll gyferbyn â’i
gilydd ar ddwy ochr yr ystafell. Adroddwch
nifer o ddatganiadau i’r plant, e.e. Fy hoff
liw i ydy melyn; dwi’n mwynhau canu; dwi’n
gallu chwarae’r gitâr; hufen iâ siocled yw fy
hoff hufen iâ.
Ar ôl pob datganiad dylai pawb godi un o’u
cardiau. Os bydd cardiau’r pâr yr un fath,
gallant gymryd un cam tuag at ei gilydd.
Parhewch nes bod un pâr yn cyfarfod yng
nghanol yr ystafell – yr enillwyr!
Yn ein hanes gwir o’r Beibl heddiw, byddwn
yn clywed am ddau berson y daeth Duw â
nhw at ei gilydd - dau berson na fyddai
erioed wedi gwneud dim gyda’i gilydd fel
arall.

FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI
1. Pasio’r Parsel - Hanes dyfodiad yr
Ysbryd Glân (Actau 2)
Bydd angen Beibl Bach i blant, parsel a
cherddoriaeth ar gyfer y gêm.
Paratowch barsel ymlaen llaw, gyda losin
ac un o’r cymalau canlynol rhwng bob
haenen:
gwynt mawr; fflamau bychain o dân;
ffrindiau arbennig; iaith wahanol;
Cynorthwy-ydd arbennig Duw; ymwelwyr;
Pedr; Iesu; 3000.
Ar ôl gorffen y gêm, gosodwch y cymalau
ar y bwrdd o’ch blaen a gofynnwch i’r plant
i wrando wrth ichi ddarllen hanes o’r Beibl
ac i bwyntio at y geiriau os byddant yn eu
clywed.
Gofynnwch ychydig o gwestiynau i wneud
yn siþr bod y plant wedi deall yr hanes,
yna, dysgwch yr adnod sy’n gymorth i
gymhwyso’r hanes (Gweler yr Adran
Gweithgarwch Ychwanegol).
Yna, trowch i Actau 2:42-47 (gweler
Atodiad 3 am y darlleniad o beibl.net).
Mae’r adnod yn dweud bod yr Ysbryd Glân
yn rhoi ‘cariad’ i’r disgyblion: gofynnwch
i’r plant a allant weld sut oedd dilynwyr
Iesu’n dangos cariad tuag at ei gilydd?
Cyfeiriwch yn ôl at yr adnod a ddysgwyd.
Mae Duw yn rhoi’r Ysbryd Glân i bawb sy’n
credu yn Iesu, hyd yn oed heddiw. Ydy’r
plant yn gallu meddwl felly sut fath o bobl
ddylai Cristnogion heddiw fod?
Byddai’n syniad i weddïo gyda’r plant cyn
gorffen y wers, gan ddiolch i Dduw am roi’r
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI
Ysbryd Glân i’w bobl ac am y cymorth a rydd
yr Ysbryd inni i garu ein gilydd ac i sôn wrth
eraill am yr Iesu.
2. Beth sydd ar goll? Hanes Philip (Actau
8:26-40)
Bydd angen copi o’r daflen waith ar bawb.
Darllenwch yr hanes gyda’ch gilydd o’r Beibl
ac yna defnyddiwch y daflen waith
berthnasol i adolygu’r hanes drwy lenwi’r
bylchau.
Defnyddiwch y syniad ‘Gweddïo dros eich
hardal’ o’r adran ‘Gweddïau’ i gymhwyso’r
hanes yma i brofiad y plant.
3. Hanes Pedr a Cornelius (Actau 10)
Bydd angen gliniadur a’r GDd sy’n cynnwys
hanes Cornelius a Pedr neu lyfr hanes
Beiblaidd sy’n cynnwys hanes Pedr a
Cornelius. Hefyd, dau gwmwl mawr er mwyn
ysgrifennu atebion y plant arnynt.

Yna, gofynnwch beth welodd Pedr yn ei
freuddwyd ac ysgrifennu’r atebion ar y cwmwl
arall.
Dangoswch y lluniau sydd yn Atodiad 4 a
gofynnwch i’r plant ddewis beth nad ydynt yn
perthyn ymhob llun. Mae’r llun olaf yn
wahanol. Defnyddiwch y llun hwn i gymhwyso
prif bwynt yr hanes, sef bwriad Duw bod
neges yr Efengyl - hanes bywyd, marwolaeth
ac atgyfodiad Iesu a’r bywyd sy’n cael ei
gynnig trwy ffydd ynddo - yn cyrraedd pawb,
nid Iddewon yn unig. Roedd yn rhaid i Pedr
ddeall hyn, oherwydd nid oedd yr Iddewon
yn cymysgu gyda’r Cenhedloedd yn naturiol.
Mae Duw’n dysgu Pedr trwy’r freuddwyd a’r
cyfarfod gyda Cornelius Ei fod am i bawb gael
cyfle i glywed y newyddion da fod Iesu wedi
marw drostynt i gynnig maddeuant a bywyd
newydd i bawb sy’n credu

Gwyliwch hanes Pedr a Cornelius, neu ei
ddarllen.
Gofynnwch i’r plant beth oedd cynnwys
breuddwyd Cornelius ac ysgrifennwch yr
atebion ar y cwmwl cyntaf. Edrychwch yn
Actau 10 os byddwch angen cymorth. Bydd
angen esbonio arwyddocâd y gwahanol
anifeiliaid a welodd Pedr yn ei freuddwyd
wrth y plant. Edrychwch ar Lefiticus 11 i
ddarganfod yr union gyfreithiau bwyd oedd
gan yr Iddewon. Efallai ei fod yn swnio’n
rhyfedd i ni fod Duw yn gwahardd rhai
bwydydd i’w bobl, ond yn syml iawn, dyma
sut yr oedd Duw am i’w bobl, yr Iddewon,
ddangos ufudd-dod a defosiwn iddo.
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SYNIADAU CREFFT
1. Bathodyn â neges
Bydd angen cerdyn siâp cylch gyda phin ar y
cefn ar gyfer bob plentyn, creonau/pensiliau
lliw, sgleiniau, glud ac Atodiad 5, sy’n cynnwys
y cymal “Mae Iesu’n eich caru” mewn sawl
iaith.

2. Traed prydferth
Bydd angen copi o Atodiad 6 i bawb, wedi’i
gopïo ar gerdyn, pensiliau lliw neu binnau
ffelt a phin ‘split.’ Hefyd, map o’r byd sy’n
dangos Jerwsalem, Anialwch Gasa ac
Ethiopia - y llefydd yn hanes Actau 8.

Gofynnwch i’r plant a ydyn nhw’n gallu siarad
iaith arall? Bydd y mwyafrif yn gallu siarad o
leiaf dwy iaith - Cymraeg a Saesneg! Os yw
rhai o’r plant wedi bod dramor ar wyliau,
byddant yn gyfarwydd â’r syniad bod ieithoedd
eraill yn bodoli hefyd.

Darllenwch Rhufeiniaid 10:15 i’r plant. Pam
yn eu tyb nhw y mae Paul (awdur llythyr at yr
eglwys yn Rhufain) yn dweud hyn? Mae’n
debyg ei fod yn dweud bod y bobl sy’n dod
â’r newyddion da yn bobl arbennig iawn.

Atgoffwch y plant o hanes dyfodiad yr Ysbryd
Glân a sut y cafodd ffrindiau Iesu, y disgyblion,
y gallu i siarad ieithoedd eraill.
Dangoswch Atodiad 5 i’r plant gan ymarfer
dweud pob un. Yna, gadewch iddynt ddewis
un a’i ysgrifennu ar y bathodyn cyn ei addurno.
Dywedwch wrth y plant y byddwn i gyd yn cael
cyfle i rannu’r newyddion da wrth i bobl ein
holi am ein bathodynau, a bod hyn yn debyg i
ffrindiau Iesu!
Cofiwch bwysleisio pam fod ffrindiau Iesu’n
teimlo’n ddigon hyderus i sôn amdano - roedd
yr Ysbryd Glân yn rhoi nerth a hyder iddynt.
Yn yr un modd, os byddwn yn ceisio siarad
gyda ffrindiau neu deulu am Iesu, bydd yr
Ysbryd Glân yn ein nerthu ninnau hefyd - dim
ond gofyn sydd raid!
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Lliwiwch lun y byd cyn ei osod ar lun y traed
(ar ôl ei dorri allan) gyda’r pin ‘split’ yn eu
dal. Dylai’r traed ‘gerdded’ o amgylch y byd.
Edrychwch ar y map i weld pa mor bell aeth
Philip er mwyn cyfarfod â’r swyddog o balas
y frenhines Candace o Ethiopia. Yna,
chwiliwch am Ethiopia, cartref y swyddog.
Mae’n debyg y byddai’r swyddog wedi
rhannu ei hanes yn dod i gredu yn Iesu gyda’i
ffrindiau a’i deulu a’i gydweithwyr, a byddai’r
newyddion da wedi lledaenu fel hyn i lawer
o bobl eraill.
Atgoffwch y plant bod yna bobl yng Nghymru
sy’n ceisio rhannu’r newyddion da am Iesu
– ydyn nhw’n ’nabod rhai?
Efallai yr hoffech chi ddarllen hanes Catrin,
merch ifanc sy’n gweithio yn Ffrainc gyda’r
BMS am flwyddyn (hanes ar gael ar un o’r
taflenni gwaith) neu adrodd hanes rhywun
sy’n adnabyddus i chi sy’n gwneud gwaith
Cristnogol dramor. Byddai’n dda gweddïo
dros y bobl hyn cyn gorffen y sesiwn.
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SYNIADAU CREFFT
3. Baner ‘Ewch i’r holl fyd’
Bydd angen darn mawr o ddefnydd ysgafn
(darn o hen ganfas gwely), papur plaen,
glud cryf a brwsus, llun y byd o’r GDd wedi’i
chwyddo, papur sgleiniog, cerdyn siâp
cylchoedd, a gwlân/defnydd lliw gwallt.
Gwnewch ‘hem’ ar un pen a fydd yn ddigon
llydan i gymryd coes brwsh/cansen gardd
– er mwyn hongian y faner.
Lliwiwch lun y byd a’i ludo yng nghanol y
faner gyda’r geiriau, ‘Ewch i’r holl fyd’ o’i
amgylch. Gallwch ddefnyddio’r papur
sgleiniog ar gyfer y llythrennau neu binnau
ffelt, neu argraffwch y geiriau o’r GDd.
Rhowch ddarn o bapur i bawb a gofynnwch
iddynt dynnu amlinelliad o un troed ac un
llaw, eu lliwio’n ddeniadol a’u torri allan. Yna,
bydd angen i bawb greu wyneb sy’n debyg
i’w hwynebau hwy. Gosodwch y traed,
dwylo a’r wynebau yn fordar i’r faner.
Trafodwch sut y mae’r newyddion da am
Iesu wedi lledaenu o wlad Israel, lle’r oedd
Iesu’n byw, i’r rhan fwyaf o wledydd y byd
erbyn heddiw. Mae llawer o Gristnogion yn
gweithio trwy’r byd i rannu’r newyddion da
am Iesu, a chan amlaf, mae’n nhw’n ceisio
gwneud hynny mewn ffyrdd ymarferol
hefyd, h.y. cynnig cymorth ymarferol a’r
newyddion da. Cewch hanes y mudiad
‘Toybox’ ar y GDd – mudiad sy’n gweithio
gyda phlant digartref yn Ne America ac sy’n
ceisio dangos cariad Iesu trwy eiriau a
gweithredoedd.

GWEDDIAU
Gweddïo dros Gristnogion trwy’r byd
Bydd angen map y byd neu atlas.
Trafodwch y gwledydd yn y byd lle mae
Cristnogion yn wynebu trafferthion, e.e.
oherwydd rhyfel, newyn, tlodi, trychinebau
naturiol, erledigaeth.
Treuliwch amser yn gweddïo dros bobl
Dduw sy’n byw yn y gwledydd hyn, gan
weddïo y byddant yn profi cymorth a
chariad Duw yn eu hamgylchiadau.
Gweddïo dros bobl eich hardal
Tynnwch lun map syml o’ch ardal/tref/
pentref/dinas, neu lawrlwytho un o’r We.
Treuliwch amser yn gweddïo dros y
trigolion a thros y bobl yn eich hardal sy’n
ceisio rhannu’r newyddion da yno.
Cofiwch weddïo dros eich hunain hefyd,
am nerth yr Ysbryd Glân i’ch cynorthwyo i
siarad gyda ffrindiau a theulu am gariad
yr Arglwydd Iesu.

AMSERLEN
Sesiwn 1: Hanes Dydd y Pentecost:
Cyflwyno’r Thema 1 neu 2; Stori 1;
Crefft 1; Drama 1
Sesiwn 2: Hanes Philip a’r Ethiopiad:
Cyflwyno’r Thema 3; Stori 2;
Crefft 2; Drama 2
Sesiwn 3: Hanes Pedr a Cornelius:
Cyflwyno’r Thema 4 neu 5;
Stori 3; Crefft 3; Drama 3
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SYNIADAU DRAMA
1. Doctor Luc yn cyfweld
Cafodd Llyfr yr Actau ei ysgrifennu gan
ddoctor o’r enw Luc. Trwy’r cyflwyniad yma
byddwch yn ceisio cyflwyno hanes Luc yn
cyfweld rhai o gymeriadau hanes Sul y
Pentecost ar gyfer ei lyfr. Efallai y bydd un o’r
plant mwyaf hyderus yn hoffi cymryd rhan Luc
yn cyfweld y cymeriadau, neu gellwch chi
gymryd rhan Luc. Rhannwch y plant i’r
pedwar grþp canlynol:
Grþp 1: y disgyblion a oedd gydag Iesu adeg
ei esgyniad - Actau 1: 6-11 (Beibl Lliw y Plant,
tud. 281).
Grþp 2: dilynwyr Iesu a oedd gyda’i gilydd ar
ddydd y Pentecost pan ddaeth yr Ysbryd
Glân– Actau 2:1-5 (Beibl Lliw y Plant, tud.
285).
Grþp 3: y bobl a glywodd y disgyblion yn
siarad ieithoedd gwahanol ar strydoedd
Jerwsalem - Actau 2:6-13.

o’r plant ddarllen yr hanes tra bod y lleill yn
ychwanegu’r synnau/symudiadau.
3. Actio hanes Pedr a Cornelius (Actau 10)
Darllenwch yr hanes o’r ‘Beibl Lliw i Blant’
gyda’ch gilydd. Yna, rhannwch y grþp fel a
ganlyn:
Golygfa 1: Cornelius, angel, tri gwas (Actau
10:1-8);
Golygfa 2: Pedr, creaduriaid y weledigaeth,
llais yr Arglwydd, y tri gwas (Actau 10: 9-23);
Golygfa 3: Pedr, Cornelius (Actau 10: 24-29);
Golygfa 4: Pedr, Cornelius, teulu a ffrindiau
Cornelius (Actau 10:44-48).
Gofynnwch i’r plant greu darlleniad dramatig
o’r adnodau a meim sy’n cyd-fynd. Gyda
grþp llai o blant gellwch ddewis un neu ddau
golygfa’n unig.

Grþp 4: Pedr a’r bobl a ddaeth i gredu - Actau
2:38-41.
Gadewch iddynt ddarllen yr adnodau/hanes
cyn i Luc ofyn cwestiynau iddynt am y
digwyddiadau a’u teimladau/profiadau.

2. Darlleniad gyda symudiadau/synnau.
Hanes Philip (Actau 8)
Darllenwch yr hanes gyda’r plant o Actau 8
neu o ‘Atodiad 3’ (cyfieithiad beibl.net), a
gofynnwch iddynt am eu hawgrymiadau ar
sut i greu darlleniad dramatig trwy ychwanegu
symudiadau a synnau perthnasol. Gall rhai
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GWEITHGAREDDAU YCHWANEGOL
Cwis
Paratowch restr o gwestiynau ar yr hanesion
yr ydych wedi bod yn eu hastudio’n
ddiweddar yn yr Ysgol Sul. Bydd angen cloch
hefyd.

cariad’ ac yn ‘gyfrifol’ ar ôl iddynt dderbyn yr
Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost.

Rhannwch y plant yn ddau dîm, yn eistedd
gyferbyn â’i gilydd, gyda bwrdd rhyngddynt.
Gosodwch y gloch ar y bwrdd. Mae un aelod
o’r ddau dîm yn sefyll tu ôl y bwrdd gydag un
llaw tu ôl i’w cefn. Darllenwch y cwestiwn
cyntaf. Y person cyntaf i ganu’r gloch sy’n cael
ateb y cwestiwn. Os nad ydynt yn ateb yn
gywir gaiff y person arall gynnig arni. Os bydd
yr ateb yna’n anghywir cewch ofyn y cwestiwn
unwaith eto yn ddiweddarach yn y cwis.
Rhowch 10 o bwyntiau i’r tîmoedd am ateb
cywir ar y cynnig cyntaf neu 5 o bwyntiau am
ateb ar yr ail gynnig.

‘Traed hardd’
Bydd angen rholyn o bapur toiled newydd
sbon ar gyfer bob tîm a chwrs rhwystr syml,
e.e. cadeiriau i fynd o danynt, bocs i fynd o’i
amgylch, hwp i godi ayyb.

Adnod:
‘Dydy Duw ddim wedi rhoi ei Ysbryd i ni fod
yn llwfr, ond i’n gwneud ni’n gryf, yn llawn
cariad ac yn gyfrifol’ (2 Timotheus 1:7).
Bydd angen balþn ar gyfer pob tîm a beiro.
Rhannwch y plant yn dimoedd gydag un
falþn. Mae un person o’r tîm yn cario’r falþn
rhwng ei goesau tuag atoch er mwyn i chi
ysgrifennu gair neu gymal o’r adnod arno, cyn
dychwelyd at y tîm a phasio’r falþn i’r aelod
nesaf. Ar ôl casglu’r adnod cyfan ar y falþn,
mae’r tîm yn dysgu’r adnod gyda’i gilydd.
Rhowch gyfle i bob tîm adrodd yr adnod yn
ôl wrthych ac os dymunwch, rhowch wobr i’r
tîm gorau.
Cofiwch esbonio’r geiriau ‘llwfr’ a ‘chyfrifol.’
Trafodwch sut oedd dilynwyr Iesu yn ‘llwfr’ ar
ddechrau’r hanes ond yn ‘gryf’ ac yn ‘llawn

Gemau:

Rhannwch y plant yn dimoedd gyda rholyn
o bapur, gyda phob aelod wedi tynnu eu
hesgidiau. Mae un aelod yn lapio traed y
cystadleuydd cyntaf yn y papur toiled cyn
iddo/i symud o amgylch y cwrs rhwystrau,
mynd yn ôl at y tîm, a lapio traed y person
nesaf. Parhewch nes bod pob plentyn wedi
cymryd rhan. Esboniwch wrth y plant (os nad
ydych wedi gwneud hyn yn barod) bod yna
adnod yn y Beibl sy’n dweud bod gan bobl
sy’n rhannu’r newyddion da am Iesu ‘draed
hardd.’
Mewn i’r bocs
Bydd angen bocs eithaf mawr arnoch.

Rhannwch y plant yn dimoedd, wedi llacio’u
hesgidiau. Nod y gêm yw cael cyn gymaint
o’u hesgidiau â phosibl yn y bocs o fewn
munud - trwy eu cicio’n unig! Gosodwch y
plant i sefyll mewn llinell, tua 4 metr oddi wrth
y bocs, a chymryd tro i ‘gicio’ eu hesgidiau
tuag at y bocs.
Taflenni Gwaith
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Taflen 4
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Beth sydd wedi digwydd i Pedr? Munud yn ôl roedd Pedr a’r disgyblion eraill yn
cuddio oherwydd roedd ofn arnynt.

Tynnwch luniau o’r bobl sy’n rhannu’r newyddion da am Iesu HEDDIW, ac yna
ysgrifennwch weddi drostynt.

Annwyl Iesu,
Dwi am ddiolch i
Ti am y bobl sy’n
siarad gyda fi
amdanat.
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Taflen 5
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Hanes Philip a’r swyddog o Ethiopia
Roedd ……… wedi cael neges gan angel yr Arglwydd yn dweud wrtho: “Dos i lawr
i’r de i ffordd yr anialwch, sef y ffordd o …………………. i Gasa.”
Aeth Philip ar unwaith, a phan oedd ar ei ffordd dyma fe’n dod ar draws
swyddog pwysig yn llywodraeth Candace, Brenhines …………………… – ef oedd
pennaeth ei thrysorlys.
Roedd wedi bod yn …………………. yn addoli Duw, ac roedd yn darllen llyfr………….
wrth deithio yn ei ……………….. ar ei ffordd adre. Dyma’r ……………/………………. yn
dweud wrth Philip, “Dos a rheda wrth ymyl y cerbyd acw.”
Felly, dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd ac roedd yn clywed y dyn yn darllen o
lyfr Eseia. Felly, gofynnodd Philip iddo, “Wyt ti’n …………. beth rwyt ti’n ei
ddarllen?”.
“Sut alla i ddeall heb i rywun ei ………………. i mi?” meddai’r dyn. Felly, gofynnodd i
Philip fynd i ………………… yn y cerbyd gydag ef. Dechreuodd Philip fynd ati i
ddweud y newyddion da am ………….. wrtho.
“Edrych,” meddai’r dyn “mae …………. yn y fan yma. Oes yna unrhyw reswm pam
ddylwn i ddim cael fy………………… ?”
Wrth iddyn nhw ddod yn ôl allan o’r dþr, dyma ………………… yr Arglwydd yn cipio
Philip i ffwrdd. Wnaeth y dyn mo’i weld o ar ôl hynny, ond aeth yn ei flaen ar ei
daith yn………………….
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Taflen 6
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Beth mae dilynwyr Iesu’n ei wneud? Edrychwch yn Actau 2:46 am syniadau a’u
hysgrifennu o amgylch y lluniau.

Oes rhaid bod yn bregethwr neu’n athrawes Ysgol Sul i
ddweud wrth bobl am Iesu?
Beth fedri di wneud i rannu’r newyddion da am Iesu gyda dy
ffrindiau a’th deulu?
Llenwch y bylchau i ddarganfod pwy y mae Duw yn ei roi i’n helpu i sôn wrth bobl eraill am Iesu.

“D_d_ Du_ dd_m _ed_ rho_ e_ _sbry_d
_ n_ fod yn ll_fr, ond _’n g_neud n_’n
gryf, _n lla_n car_ad ac _n gyfr_fol.”
2 T_motheus 1:7
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Taflen 7
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
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Taflen 8
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Beth welodd Pedr yn ei freuddwyd?
Trowch i Lefiticus 11 i ddarganfod pa fwydydd a waharddodd a thynnu lluniau ohonynt ar y lliain
(Adnodau 4-7,10,11,13-19,29,30).

Ers dyddiau Pedr, mae dilynwyr Iesu wedi ceisio rhannu’r newyddion da amdano gyda phobl
eraill, fel y byddant yn profi cariad Iesu eu hunain. Dyma hanes Catrin, merch ifanc o Sir
Ddinbych, sy’n byw yn Ffrainc am flwyddyn er mwyn rhannu ei ffydd yn Iesu gydag eraill.

Helo bawb. Catrin ydw i. Dwi newydd orffen
ysgol a dwi yn Ffrainc ar hyn o bryd!! Na, dwi
ddim ar wyliau – dwi’n gweithio gydag Eglwys
yn Rouen fel aelod o “Action Team”. Cyn dod
yma cefais fis o hyfforddiant yn Birmingham a’r
mudiad sy’n trefnu’r cyfan yw’r BMS (Baptist
Missionary Society).
Rydym yn gweithio mewn ardal anodd iawn –
mae gan lawer o bobl yr ardal anghenion
emosiynol. Ein prif waith yw helpu yn y
gwasanaethau bob Sul, gwneud gwaith plant,
helpu i redeg y grþp ieuenctid a llawer o
bethau eraill.

Rydym hefyd yn ceisio cyfarfod y bobl sy’n byw yn y
gymuned a’u croesawu i’r Eglwys, ac felly rydym am
gychwyn dosbarthiadau Saesneg, agor Ystafell
Weddi yn yr Eglwys er mwyn i bobl ddod i weddïo ac
rydym yn gobeithio cychwyn grwpiau ar ôl ysgol yn yr
Eglwys cyn bo hir. Mae’r Eglwys yn awyddus i wneud
pethau positif i helpu’r bobl anghenus o’u cwmpas.
Rwyf yn cael amser da iawn yma ond mae’n
eithaf blinedig ac yn anodd iawn ar adegau, yn
enwedig efo’r iaith. Mae hefyd yn anodd i fod i ffwrdd
o gartref ond rwyf yn gwybod bod Duw yma gyda mi
ac yn edrych ar fy ôl i.
Rwyf yn gwneud y flwyddyn allan yma
oherwydd teimlais mai dyma yr oedd Duw eisiau i mi
ei wneud. Hefyd, dwi wedi bod yn ystyried gwneud
gwaith cenhadu ers dipyn bellach. Dwi am rannu y
newyddion anhygoel bod Duw yn ein caru ac am gael
perthynas â ni gyda phobl eraill.
Mae’n fendigedig gweld y ffordd y mae Duw’n
gweithio yn y gymuned yn barod ac rwyf yn edrych
ymlaen i weld y pethau y mae Duw eu gwneud yma.
Rwyf yn gobeithio y bydd y flwyddyn hon yn fy helpu i
i ddysgu ymddiried mwy yn Nuw ac yn dyfnhau fy
mherthynas â Duw.
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Amcanion:


i helpu’r ieuenctid i ddeall beth a phwy yw’r Eglwys;



i ystyried perthynas Cristnogion â’i gilydd;



i ystyried beth y mae’n ei olygu i fod yn perthyn i’r Eglwys.

Wythnos 1:
Rwy’n cofio yn fuan ar ôl dod i’r Gogledd fy mod,
wrth arwain y cwrdd plant unwaith, wedi gorffen
un gweithgarwch ac yna cyn cychwyn ar y nesaf,
wedi gofyn i’r plant sefyll. Ar hynny, dyma pob
un yn yr ystafell ar eu traed! I mi, roeddwn yn
gofyn iddynt aros cyn cychwyn ar y
gweithgarwch nesaf, iddynt hwy, roeddent yn
dehongli fy ngeiriau i olygu fy mod am i bob un
ohonynt godi ar eu traed. Mae’n rhyfedd sut y
mae geiriau’n gallu cael eu dehongli mewn ffyrdd
gwahanol, ac felly, tybiaf ei bod hi’n bwysig iawn
inni wrth ddefnyddio geirfa Feiblaidd i fod yn siþr
o’r ystyr yn y cyd-destun. Gair felly yw ‘Eglwys’.
Bydd gan yr ieuenctid, fel llawer un arall, ryw
syniad o ystyr y gair. Yn y sesiwn cyntaf, byddwn
yn ceisio deall y gair fel y caiff ei ddefnyddio yn
y Beibl.
Cyflwyno’r thema:
Mewn parau, gofynnwch i’r ieuenctid i feddwl
am eiriau sy’n golygu gwahanol bethau i
wahanol bobl, neu wahanol eiriau am yr un peth.
Gallwch awgrymu ambell un o’r rhestr ganlynol
a gweld pa rai y maent hwy yn eu cofio:
hances / nisied
rþan / nawr
brwnt (budr) / brwnt (cas)
sefyll / aros
paned / disgled
moin / ishe
i fyny / lan
grisiau / stâr
gwrych / sietyn / clawdd a.y.b.
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Gofynnwch i’r ieuenctid pa un neu fwy o’r geiriau
hyn sy’n golygu ‘eglwys’:
Adeilad
Enwad
Capel
Pobl
Corff
Sefydliad
Mae’r gair ‘eglwys’ yn ymddangos 114 o weithiau
yn y Testament Newydd, yn 17 o’r 27 o lyfrau. Y
peth pwysicaf i gofio am y defnydd o’r gair yw ei
fod fel arfer yn golygu - corff, corff o bobl, gyda
phob unigolyn yn rhan o’r ‘corff’ yna. Er mwyn
deall hyn yn well, rydym am ddarllen adnodau
o Actau 2 (gweler Atodiad 3). Mae’r digwyddiad
yma’n un pwysig iawn yn y Testament Newydd,
mae’n ddydd y Pentecost. Mae llawer yn sôn
am hwn fel dydd pen-blwydd yr Eglwys, ac er
nad ydy hynny’n wir, gan fod yr Eglwys yn bodoli
ers tua phedair mil o flynyddoedd cyn hyn, eto
roedd hwn yn ddigwyddiad arwyddocaol. Ar ôl
cael profiad o Ysbryd Glân Duw yn eu llenwi mae
Pedr, un o’r Apostolion, yn dweud wrth y
gynulleidfa fawr yn Jerwsalem sut oedd ymateb
i Iesu Grist. Mae Pedr yn perswadio’r bobl fod
Iesu i fod yn Arglwydd, yn Frenin ar eu bywydau,
a’i fod yn Grist, yr un a ddewisodd Duw i ddod i
ateb angen pobl.

Darllen a deall yr hanes
Darllenwch yr adnodau ac Actau 2 gyda’ch
gilydd, neu efallai bod un neu ddau am wneud
hyn dros y gweddill. Wedi darllen yr adnodau,
gofynnwch y cwestiynau canlynol:
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Beth mae’r bobl yn ei ofyn i Pedr? (ad. 37)
Beth yw ateb Pedr? (ad. 38)
Faint o bobl a ddaeth i gredu yn Iesu ar ddydd y
Pentecost? (ad. 41)
Beth sy’n digwydd ar ôl i’r rhain ddod i gredu?
(ad. 41)
Rhestrwch y pethau yr oedd y bobl yn eu
gwneud ar ôl dod i gredu yn Iesu (ad. 42)
Beth sy’n digwydd i’r bobl yma yn ad. 44 a 45?
Cymhwyso’r Darlleniad
Yn y darlleniad dywedir nifer o bethau gwahanol
am fywyd y Cristnogion newydd. Lluniwch dair
colofn, gyda’r tri phennawd isod arnynt:
Beth ddigwyddodd iddynt?
Beth newidiodd yn eu hymddygiad?
Beth newidiodd yn eu hagwedd at eraill?
Edrychwch ar y darlleniad unwaith eto, gan
lenwi’r colofnau. Wedi gwneud hyn,
pwysleisiwch fod y newid yn eu bywydau yn
golygu bellach eu bod, nid yn unig yn unigolion
newydd, ond yn perthyn i deulu newydd.
Gofynnwch i’r ieuenctid droi i Actau 5:11. Pa air
a ddefnyddir yma i ddisgrifio’r teulu newydd
yma? Dyma’r tro cyntaf ar ôl dydd y Pentecost
i’r gymdeithas yma o bobl gael eu disgrifio fel
‘eglwys’.
Gweithgarwch Ychwanegol:
Gwybodaeth ddiddorol!
Mae’r gair ‘Eglwys’ (ecclesia) yn cael ei
ddefnyddio gyntaf i gyfeirio at y llys yn Athen,
rhwng 480 - 404CC. Dyma oedd y Cynulliad
poblogaidd, yn agored i bob dyn dros ddeunaw
oed. Roedd pobl o bob dosbarth yn cael bod yn
aelodau. Roedd yr ‘ecclesia’ yn golygu fod pawb
yn cael cymryd rhan yn nemocratiaeth Athen, a
dyma’r corff a fyddai’n pleidleisio i ddewis yr
ynadon. Golygai hynny fod gan bawb ran wrth
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ddod i benderfyniad terfynol ar gyfraith, rhyfel
a heddwch, a byddent yn galw’r ynadon i gyfrif
ar ddiwedd bob tymor o bum mlynedd. Yn y
5ed ganrif Cyn Crist, roedd tua 43,000 yn
aelodau o’r ‘ecclesia’.
(Gellir cael mwy o wybodaeth am yr ‘ecclesia’
yn Athen drwy hwylio at safle gwe Wicipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia, neu safle
gwe Brittanica – www.britannica.com/
EBchecked/topic/177746/Ecclesia
Roedd yr ‘ecclesia’ yn syniad
chwyldroadol, gyda phawb yn cael bod yn
aelodau, a
phawb
â
llais
mewn
penderfyniadau.
Gofynnwch i’r ieuenctid pam eu bod
nhw’n meddwl fod y Cristnogion cynnar wedi
defnyddio’r gair yma i ddisgrifio’r gymdeithas
newydd y daethant yn aelodau ohoni.
Cwis: Adnabod y corff (gweler Atodiad 7)
Rhannwch y plant yn ddau dîm, neu gall pob
un ymdrechu ar ei ben ei hunan.
(Os nad oes amser digonol, gallwch wneud y
cwis yr wythnos nesaf)
Amser gweddi
Gofynnwch i’r ieuenctid i edrych ar y colofnau
sy’n disgrifio’r hyn a ddigwyddodd i’r bobl a
ddaeth i gredu yn Jerwsalem, a sut newidiodd
hyn eu hymddygiad a’u hagwedd at eraill.
Mae yna lawer o bethau sy’n wir am yr Eglwys,
ond y peth canolog yw ei bod hi’n gymdeithas
o bobl sydd wedi eu newid. Gofynnwch i’r
ieuenctid a ydy Iesu’n fodlon ein newid ninnau
heddiw. Gweddïwch ar i Iesu, drwy nerth yr
Ysbryd Glân, i newid ein bywydau, ac felly ein
hymddygiad o ddydd i ddydd, a’n hagwedd at
eraill.
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Wythnos 2:
Yn y wers ddiwethaf, cawsom gyfle i weld mai
pobl yw’r Eglwys, ‘corff’ o bobl sydd wedi eu
newid yn bersonol, a hyn yn ei dro wedi newid
eu hymddygiad a’u hagwedd at eraill. Yr
wythnos hon rydym am ofyn beth yw’r berthynas
sy’n bodoli rhwng Cristnogion â’i gilydd. Beth a
olygir drwy ddweud ein bod yn rhan o’r ‘corff’
yma? Beth yw’r hyn sydd yn dod â ni yn
‘aelodau’ o’r ‘corff’, a beth yw hanfod ein
perthynas â’r ‘aelodau’ eraill?

Os yw pob Cristion fel cangen o’r un goeden,
beth ddylai hynny ei olygu wrth feddwl am ein
perthynas â’n gilydd? Fedrwn ni fod yn Gristion
heb berthynas gydag Iesu a Christnogion eraill?
Mae Paul yn siarad am Gristnogion fel rhan o
adeilad byw. Beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n
dod yn rhan o’r adeilad? (Effesiaid 2:19)
Os yw’r adeilad yn parhau i dyfu, pwy sy’n dal
yr adeilad at ei gilydd? (Effesiaid 2:20)
Beth yw sylfaen yr adeilad? (Effesiaid 2:20)

Cyflwyno’r thema:
Geiriau cysylltiol
Gellwch rannu’r grþp yn dimau, neu gynnwys y
grþp cyfan, gan roi cyfle i bob un yn ei dro i
chwarae’r gêm. Nod y gêm fydd creu’r gadwyn
hiraf posib’ o eiriau cysylltiol. Rhaid cael
arweinydd i gychwyn y gadwyn, ac yna rhaid i
bob un yn ei dro i awgrymu gair sydd yn dilyn y
gair diwethaf (e.e. deilen - cangen - coeden teulu - mam a.y.y.b.). Mae oedi neu fethu yn
‘torri’r gadwyn’, ac mae’r un a dorrodd y gadwyn
allan o’r gêm. Chwaraewch y gêm nes bydd yr
olaf wedi methu.
Darllen a deall y Beibl
I’r mwyafrif o bobl, sefydliad yw’r ‘eglwys’, rhyw
fath o glwb ar gyfer pobl grefyddol. Ond yn y
Testament Newydd, nid sefydliad yw’r darlun
ond corff - hynny yw, math o organedd
(organism) byw. Darllenwch gyda’ch gilydd, neu
gofynnwch i un neu ddau aelod o’r grþp i
ddarllen yr adnodau o Ioan 15:1-8 ac Effesiaid
2:19-22 (gweler Atodiad 8) a thrafodwch y
cwestiynau canlynol:
Mae Iesu’n disgrifio ei hun fel y ‘winwydden’ a’i
ddisgyblion fel y ‘canghennau’. Beth mae’r
darlun yma’n ei ddweud wrthym am ein
perthynas â Iesu?
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Beth yw perthynas Cristnogion â’i gilydd?
(Effesiaid 2:21)
Pwy sy’n byw yn yr adeilad? (Effesiaid 2:22)
Nid perthynas â sefydliad neu enwad neu
adeilad yw bod yn rhan o’r eglwys, ond
perthynas â Iesu, a pherthynas â’i bobl. Mewn
ffordd ryfeddol, rydym yn cael criw newydd o
frodyr a chwiorydd yn y ‘corff’ yma, ac Iesu ei
hun yw ‘pen y corff’.
Adnabod brodyr a chwiorydd newydd:
Mae Meryl Walters, sy’n weithiwr Cristnogol gyda
phobl ifanc ac oedolion ifanc, yn mwynhau
teithio. Un o’r pethau y sylweddolodd wrth fynd
i wahanol wledydd yw ei bod hi’n cwrdd â
Christnogion newydd, a bron yn syth yn
sylweddoli eu bod yn frodyr a chwiorydd iddi.
Mae Meryl yn ysgrifennu ychydig o’i hanes, a
gellwch ddarllen hwn yn Atodiad 9.
Cymhwyso’r Beibl
Gofynnwch i’r ieuenctid wneud rhestrau
gwahanol gyda’r penawdau isod:
Rhestr 1 Fy nheulu agosaf
Ble maen nhw’n byw?
Rhestr 2 Fy ffrindiau pennaf
Ble maen nhw’n byw?
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Rhestr 3 Cristnogion dwi’n adnabod/gwybod
amdanynt. Ble maen nhw’n byw?

‘aelodau’ os ydym wedi derbyn Ei rodd o’r bywyd
hwn.

Edrychwch ar y rhestrau a gofynnwch sut y
mae’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu heddiw am
yr Eglwys fel ‘corff’, a’n perthynas gyda Iesu yn
dod â ni i berthynas gyda’i bobl ymhob man.

Yn y sesiwn yma, byddwn yn edrych ar y math
o fywyd personol y mae’r Cristion i fyw, ac yna’n
edrych ar ein cyfrifoldeb i ‘wasanaethu’
Cristnogion eraill a phobl sy’n byw o’n cwmpas.

Gweithgarwch ychwanegol
Beth yw gwerth y pen? (gweler Atodiad 10)
Mae’r prawf yma yn un o’r llu sy’n ymestyn ein
sgiliau ymenyddol. Byddwch angen un ddalen
gyda’r cwestiynau a digon o le i roi’r atebion.
Gellwch wneud hyn mewn timoedd neu fel grþp
cyfan. (Ni ddylid gwneud y gwaith fel unigolion i
ddiogelu nad oes neb yn teimlo’n annigonol)
Gweddïo
Gadewch i’r ieuenctid awgrymu pobl y dylem
weddïo drostynt heddiw. Efallai bod yna bobl
sydd yn ddi-hwyl, yn sâl yn y capel, eraill yn
gorfod wynebu amgylchiadau anodd. Atgoffwch
yr ieuenctid ein bod yn un ‘corff’ a phan fo un
rhan yn brifo, mae’n effeithio ar y rhannau eraill.
Dylem fod yn ofalus o Gristnogion ymhob man.
Gweddïwch dros frodyr a chwiorydd sy’n
Gristnogion mewn gwledydd eraill, yn arbennig
gwledydd fel Palesteina, Simbabwe, neu eraill
yn y newyddion.

Wythnos 3:
Yn dilyn gwaith y bythefnos ddiwethaf, rydym
am holi heddiw beth yw ein cyfrifoldebau fel
aelodau o’r eglwys. Beth mae bod yn rhan o
eglwys yn ei olygu inni yn bersonol? I lawer, bydd
y syniad o berthyn ac o fod yn aelod yn rhywbeth
y maent yn dechrau ei ystyried yn yr oedran
yma. Mae’n bwysig ein bod yn atgoffa’r ieuenctid
o’r hyn a ddysgwyd am yr hyn yw eglwys, a beth
yw’r berthynas sy’n bodoli rhwng aelodau’r
eglwys. Mae’n bwysig dweud ei bod yn ‘gorff’
byw, ac mae adnabod y bywyd newydd sydd
gan Iesu i’w gynnig inni yn golygu ein bod yn

Ysbryd Duw ar Waith : Dechrau’r Eglwys ® Cyhoeddiadau’r Gair 2009

Cyflwyno’r sesiwn
Bydd angen cael hyd i dorts, un sy’n cymryd
batri go fawr. Gellwch ddefnyddio un silindr, neu
os ydych yn byw mewn ardal amaethyddol, mae
ffermwyr fel arfer yn cadw rhai anferth i fynd allan
gyda’r nos! Tynnwch y batri allan, ac yna
stwffiwch amrywiaeth o ysbwriel i’r gofod yn lle’r
batri. Rhowch y caead yn ôl gan guddio’r ffaith
nad oes batri yno.
Gofynnwch i un o’r ieuenctid os yw’n gwybod
sut mae gweithio’r dorts, gan eich bod chi wedi
methu. Estynnwch y dorts iddynt, gan eu
gwahodd i geisio cael y lamp i weithio. Ni fyddant
yn hir cyn awgrymu nad oes batri neu fwlb
ynddo. Mae’n siþr na fyddant yn dyfalu mai’r
rheswm nad yw’n gweithio yw, nid yn unig am
nad oes yna fatri, ond ei fod yn llawn o ‘sbwriel!
Nid yn unig mae angen rhoi’r batri i mewn, ond
mae angen cael gwared o’r ysbwriel yn gyntaf.
Heddiw, rydym am ofyn – pam ein bod ni’n ei
chael hi’n anodd i fyw bywyd sy’n plesio Iesu,
ac ar yr un pryd, sut mae byw bywyd sy’n
dangos i bobl ein bod yn perthyn i’r Eglwys, corff
Crist?
Darllen a deall y Beibl:
Beth sydd yn fy nghalon?
Gofynnwch i’r ieuenctid beth neu phwy sy’n
dylanwadu fwyaf arnynt. Beth am greu rhestr,
e.e. rhieni, brodyr, chwiorydd, ffrindiau,
athrawon, fideo’s, caneuon, cyflwynwyr radio,
rhaglenni teledu a.y.b. I ba raddau mae rhai
ohonynt yn gallu dweud fod Cristnogion yn
dylanwadu arnynt? Oes yna ambell un am
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ddweud fod y Beibl, neu adnabod Iesu yn
dylanwadu arnynt?

ymweld â nhw o gwbl? Treuliwch amser yn trafod
pob ‘stafell.’

Gofynnwch i aelod o’r grþp i chwilio am, ac i
ddarllen Salm 119: 105 – ‘Y mae dy air yn llusern
i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr.’

Nod y gweithgarwch yw annog y bobl ifanc i weld
fod pob rhan o fywyd y Cristion i fod o dan
reolaeth Crist ac mae hyn yn digwydd yn raddol
wrth inni dreulio amser yn ei gwmni, yn darllen
y Beibl ac yn gweddïo. Dyma sut y byddwn yn
dangos i eraill ein bod yn perthyn i Iesu ac i’r
‘eglwys.’

Yn yr adnod hon, mae Dafydd yn dweud mai
geiriau Duw sydd yn dylanwadu ar ei fywyd ef,
dyma’r llusern, dyma’r lamp sy’n dangos iddo
sut a ble y mae i fod i fyw.
Cyfeiriwch yn ôl at y dorts. Doedd y dorts ddim
yn gweithio am ddau reswm - roedd yn llawn o
‘sbwriel a doedd dim batri ynddo. Tynnwch y
‘sbwriel allan o’r dorts wrth ichi roi’r esboniad
canlynol. Mae ein bywydau ni’n debyg i’r dorts yn llawn ‘sbwriel, e.e. hunanoldeb, cenfigen,
dicter, celwyddau - ac mae angen cael gwared
ohonynt. Byddwn yn gwneud hyn wrth inni
ddarllen Gair Duw - mae Gair Duw yn dangos
inni beth sydd o’i le yn ein bywydau. Gofynnwch
i’r grþp droi at Colosiaid 3:5-10. Trafodwch y
pethau y mae Paul yn nodi sydd angen cael
gwared ohonynt o’ch bywyd.

Amser gweddi
Treuliwch amser yn edrych ar eich lluniau ac yn
gweddïo am gymorth yr Ysbryd Glân i weld beth
sydd angen eu newid yn ein bywydau. Cofiwch
bwysleisio fod pawb sy’n credu yn yr Arglwydd
Iesu yn derbyn yr Ysbryd Glân i’w calonnau a
bod yr Ysbryd yn ein cynorthwyo i fyw i blesio
Duw o ddydd i ddydd.

Mae’r Ysbryd Glân yn ein helpu i gael gwared
o’r ‘sbwriel. Yna, mae ‘na fwy o le i’r Ysbryd Glân
yn ein bywydau ac ef yw’r ‘batri’. Po fwyaf o le
fydd yr Ysbryd Glân yn ei gael yn ein bywydau,
y mwyaf y byddwn yn dangos ein bod yn perthyn
i Iesu.
Cymhwyso ac amser gweddi
Rhowch ddarn o bapur i bawb a gofynnwch
iddynt dynnu llun o dÿ gyda llawer o ystafelloedd
sy’n cynrychioli gwahanol rannau o’n bywydau,
e.e. ystafelloedd yn cynrychioli amser hamdden,
gwario arian, y teulu, yr ysgol, y corff, trin pobl
eraill, amser gyda Duw, gwasanaethu pobl eraill
ayyb. Gofynnwch i’r bobl ifanc i ddychmygu bod
Iesu am ymweld â phob ystafell yn y tÿ - beth
fyddai’n plesio Iesu yno? Oes pethau sydd
angen eu newid yn yr ystafell i’w blesio? Oes
rhai ystafelloedd nad ydym yn fodlon iddo
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Darlleniadau
Actau 2: 42-47
Roedden nhw’n dal ati o ddifri. Yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn
rhannu popeth, yn bwyta a dathlu Swper yr Arglwydd ac yn gweddïo gyda’i gilydd.
Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud
gwyrthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu
yn teimlo eu bod nhw’n un teulu, ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd. Roedden nhw’n
gwerthu eu heiddo er mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden
nhw’n dal ati i gyfarfod bob dydd yng nghwrt y deml, ac yn bwyta a dathlu Swper yr
Arglwydd yn nhai ei gilydd. Roedden nhw’n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn
nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw, ac yn cael eu hachub
gan Dduw, bob dydd.
Actau 8 Philip a’r Ethiopiad
Roedd Philip wedi cael neges gan angel yr Arglwydd yn dweud wrtho: “Dos i lawr i’r de
i ffordd yr anialwch, sef y ffordd o Jerwsalem i Gasa.” Aeth Philip ar unwaith, a phan
oedd ar ei ffordd dyma fe’n dod ar draws dyn a oedd yn swyddog pwysig yn llywodraeth
Candace, Brenhines Ethiopia – fe oedd pennaeth ei thrysorlys. Roedd wedi bod yn
Jerwsalem yn addoli Duw, ac roedd yn darllen llyfr proffwydoliaeth Eseia wrth deithio
yn ei gerbyd ar ei ffordd adre. Dyma’r Ysbryd Glân yn dweud wrth Philip, “Dos a rheda
wrth ymyl y cerbyd acw.” Felly dyma Philip yn rhedeg at y cerbyd, ac roedd yn clywed
y dyn yn darllen o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Felly gofynnodd Philip iddo, “Wyt ti’n deall
beth rwyt ti’n ei ddarllen?”. “Sut alla i ddeall heb i rywun ei esbonio i mi?” meddai’r dyn.
Felly gofynnodd i Philip fynd i eistedd yn y cerbyd gydag e. Dyma’r adran o’r ysgrifau
sanctaidd roedd y dyn yn ei ddarllen: “Cafodd ei arwain fel dafad i’r lladd-dy. Yn union
fel mae oen yn dawel pan mae’n cael ei gneifio, wnaeth e ddweud dim. Cafodd ei gamdrin heb achos llys teg. Sut mae’n bosib sôn am ddisgynyddion iddo? Cafodd ei dorri
i ffwrdd o dir y byw.”A dyma’r dyn yn gofyn i Philip, “Dywed wrtho i, ydy’r proffwyd yn
sôn amdano’i hun neu am rywun arall?” Felly dyma Philip yn dechrau gyda’r rhan
honno o’r ysgrifau sanctaidd, ac yn mynd ati i ddweud y newyddion da am Iesu wrtho.
Wrth fynd yn eu blaenau, dyma nhw’n dod at le lle roedd dþr. “Edrych,” meddai’r dyn,
“mae dþr yn y fan yma. Oes yna unrhyw reswm pam ddylwn i ddim cael fy medyddio?”
Rhoddodd orchymyn i’r cerbyd stopio. Wedyn aeth gyda Philip i lawr i’r dþr, a dyma
Philip yn ei fedyddio yn y fan a’r lle. Wrth iddyn nhw ddod yn ôl allan o’r dþr, dyma
Ysbryd yr Arglwydd yn cipio Philip i ffwrdd. Wnaeth y ddyn mo’i weld ar ôl hynny, ond
aeth yn ei flaen ar ei daith yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn Asotus! Yna aeth yn ei
flaen i Cesarea gan gyhoeddi’r newyddion da ym mhob un o’r trefi ar y ffordd.
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Cymraeg

Mae Iesu’n dy garu

Saesneg

Jesus loves you

Almaeneg

Jesus liebt dich

Sbaeneg

Jesus te quiere

Ffrangeg

Jesu t’aime

Eidaleg

Jesus li ama

Iseldireg

Jezus houd van jou

Swedeg

Jesus älskar dig (Iesis aelscar dej)

Bwlgariad

Isus te obitsa

Rwseg

Iysoos lyubit nas
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Cwis – Adnabod y Corff
1.

Ymhle ar y corff mae’r Hallux?
Ar dy droed (– dyma bys bawd y droed!)

2.

Beth yw’r pedwar prif grþp gwaed?
A, B, AB ag O

3.

Faint mai gwallt person cyffredin yn ei dyfu bob blwyddyn?
15cm, 25cm neu
35cm?
15 cm

4.

Pa un o esgyrn y corff yw’r hiraf ?
Y Ffemwr -

5.

Beth yw tymheredd arferol y corff?
37

6.

Pa air ddefnyddir i ddisgrifio rhywun sydd ddim yn
llaw chwith nac yn llaw dde, ond yn medru defnyddio’r
ddwy cystal â’i gilydd?
Ambidecstrws

7.

Faint o esgyrn sydd yn y llaw?
27

8.

Beth yw’r enw arferol ar y tracia?
Piben wynt

9.

Beth yw’r enw a roddir ar y ceudyllau lle mae gwallt yn
tyfu o’r croen ?
Ffoliclau

10. Ymhle yn y corff ceir y coclia a’r stirrup?
Clust
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Actau 2: 37 – 4
Roedd pobl wedi eu hysgwyd i’r byw gan beth ddwedodd Pedr, a dyma nhw’n gofyn iddo
ac i’r apostolion eraill, “Frodyr, beth ddylen ni wneud?” Dyma Pedr yn ateb, “Rhaid i chi droi
cefn ar eich pechod, a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu y Meseia
a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn byddwch chi’n derbyn yr Ysbryd Glân yn
rhodd gan Dduw. Mae Duw wedi addo hyn i chi ac i’ch disgynyddion, ac i bobl sy’n byw yn
bell i ffwrdd – pawb fydd yr Arglwydd ein Duw yn eu galw ato’i hun.” Aeth Pedr yn ei flaen i
ddweud llawer iawn mwy wrthyn nhw. Roedd yn eu rhybuddio nhw ac yn apelio’n daer,
“Achubwch eich hunain o afael y gymdeithas droëdig yma!” Dyma’r rhai wnaeth gredu beth
oedd Pedr yn ei ddweud yn cael eu bedyddio – tua tair mil ohonyn nhw y diwrnod hwnnw!
Roedden nhw’n dal ati o ddifri. Yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu
popeth, yn bwyta a dathlu Swper yr Arglwydd ac yn gweddïo gyda’i gilydd. Roedd rhyw
ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwyrthiau
rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod
nhw’n un teulu, ac yn rhannu popeth gyda’i gilydd. Roedden nhw’n gwerthu eu heiddo er
mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw’n dal ati i gyfarfod bob
dydd yng nghwrt y deml, ac yn bwyta a dathlu Swper yr Arglwydd yn nhai ei gilydd. Roedden
nhw’n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o
bobl yn ymuno â nhw, ac yn cael eu hachub gan Dduw, bob dydd.
Ioan 15:1-8
“Fi ydy’r winwydden go iawn, a Duw, fy Nhad i, ydy’r garddwr. Mae’n llifio i ffwrdd unrhyw
gangen sydd heb ffrwyth yn tyfu arni. Ond os oes ffrwyth yn tyfu ar gangen, mae’n trin ac yn
tocio’r gangen honno’n ofalus er mwyn i fwy o ffrwyth dyfu arni. Dych chi wedi cael eich trin
gan yr hyn dw i wedi ei ddweud wrthoch chi. Arhoswch ynof fi, ac arhosa i ynoch chi. Fydd
ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen oni bai ei bod hi’n dal ar y winwydden. All eich bywydau chi
ddim bod yn ffrwythlon oni bai eich bod chi wedi eich cysylltu â mi. “Fi ydy’r winwydden; chi
ydy’r canghennau. Os gwnewch chi aros ynof fi, a minnau ynoch chi, bydd digonedd o
ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi wneud dim ar wahân i mi. Os gwnewch chi ddim
aros ynof fi, byddwch fel y gangen sy’n cael ei thaflu i ffwrdd ac sy’n gwywo. Mae’r
canghennau hynny’n cael eu casglu a’u taflu i’r tân i’w llosgi. Os arhoswch ynof fi, a dal
gafael yn beth ddwedais i, gofynnwch i Dduw am unrhyw beth, a byddwch yn ei gael. Bydd
eich bywydau’n llawn ffrwyth. Bydd hi’n amlwg eich bod yn ddisgyblion i mi, a bydd fy Nhad
yn cael ei anrhydeddu.
Effesiaid 2:19-22
Felly dych chi o’r cenhedloedd eraill ddim yn bobl estron mwyach, nag yn bobl sydd ‘y tu
allan’. Dych chi bellach yn perthyn i genedl Dduw! Dych chi’n aelodau o’i deulu! Dych chi’n
rhan o’r un adeilad! Dyn ni, ei gynrychiolwyr personol, a’r proffwydi, wedi gosod y sylfeini,
a’r Meseia Iesu ei hun ydy’r maen clo. Dyn ni i gyd yn cael ein hadeiladu a’n cysylltu â’n
gilydd i wneud teml sydd wedi ei chysegru i’r Arglwydd. A dych chi, y bobl o genhedloedd
eraill sy’n perthyn iddo, yn rhan o’r un adeilad hwnnw lle mae Duw yn byw trwy ei Ysbryd.
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Atodiad 9
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
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Atodiad 10
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Mae’r symiau isod yn gyfle i’r plant ymestyn eu sgiliau, ac yn gyfle iddynt, mewn ffordd hwyliog i
sylweddoli pa mor sydyn mae’r ymennydd yn medru dysgu sgiliau. Mi fyddwch angen un ddalen
gyda’r cwestiynnau a digon o le i weithio allan yr atebion. Gallwch wneud hyn mewn tîmoedd neu fel
grþp cyfan. (Ni ddylid gwneud y gwaith fel unigolion i ddiogelu nad oes neb yn teimlo’n annigonol)

1. Cychwynnodd Marged fusnes cerdded cþn. Roedd yn berchen 40% o’r cwmni, a Betsan yn
berchen 60%. Mewn ychydig flynyddoedd mae’n penderfynnu gwerthu 25% o’i rhan yn y cwmni.
Faint sydd ganddi ar ôl?
16.666%

30%

11.11%

25%

2. Tra’n gweithio allan faint o dreth yr oedd yn rhaid iddo dalu, mae Ifan yn rhannu rhif gyda 8 ac yn
cael £14. Gwnaeth gamgymeriad. Dylai fod wedi lluosi y rhif. Beth oedd yr ateb cywir i fod?
£112

£448

£896

£1568

3. Mae gan Lili arfer anghffredin sydd yn ei harafu yn arw. Am bob dau gam ymlaen mae’n cymryd un
yn ôl. Sawl cam sydd raid iddi gymryd i gyrraedd yr oergell sydd ugain cam i ffwrdd?
38

44

50

58

4. Mae Gweno wedi gwahodd deunaw o bobl i swper, ac am wneud pwdin siocled iddynt. Mae
angen tri-chwarter pwys o siocled i wneud pwdin i bob un o’r gwahoddedigion. Mae’r siocled yn
costio 89c y pwys. Sawl pwys o siocled sydd angen ei brynu, faint fydd y cyfan yn ei gostio a faint
fydd y gost am bob pwdin?
9 pwys; £8.01; £0.45 am bob pwdin
16.02 pwys; £14.25; £0.79 am bob pwdin

1.
2.
3.
4.

13.5 pwys; £12.02; £0.67 am bob pwdin
17 pwys; £15.13; £0.84 am bob pwdin

Ateb – 30%
(25% o 40% = 10% - felly 40% meinws 10% = 30%)
Ateb – £896
(8 x 14 = 112 yna 112 x 8 = 896)
Ateb – 58
Ateb - 13.5 pwys; £12.02; £0.67 am bob pwdin
(18 x 0.75 = 13.5 pwys; yna 13.5 x £0.89 = £12.02; £0.89 x 0.75 = £0.67)
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Gwasanaeth Teuluol
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Gwasanaeth Teuluol
“Trydanol”
Mae rhan gyntaf y gwasanaeth yn rhoi cyfle i’r plant gymryd rhan gan ddefnyddio pethau mae’n
nhw wedi’u gwneud yn ystod y gwersi.
Mae rhestr o ganeuon y gallwch eu defnyddio ar ddiwedd y gwasanaeth hwn.
Beth am gael rhai o’r plant/pobl ifanc i gynorthwyo i gyfeilio yn ystod y gwasanaeth?
Defosiwn : Gair o groeso, gweddi, emyn/cân.
Eitemau gan y plant (sy’n berthnasol i hanes Dydd y Pentecost)
Gall y plant ddangos eu gwaith crefft, adrodd rhigwm neu ganu’r gân o’r Adran Meithrin.
Byddai’n braf cychwyn drwy egluro bod y gwasanaeth yn deillio o waith yr Ysgol Sul am hanes
dyfodiad yr Ysbryd Glân.

Cyflwyniad 1: Yr Ysbryd Glân, Y Cynorthwy-ydd Arbennig
Bydd angen paratoi’r cyflwyniad yma ymlaen llaw drwy drefnu bod rhai o’r plant, neu oedolion, yn
darllen y gwahanol rannau.
(Pawb i wneud sþn y gwynt): Whissssssssssssh!
Storïwr 1 : Roedd gwynt mawr yn dod o rywle. Rhuthrodd y gwynt i mewn drwy’r drws ac yn syth ar
draws y ’stafell.
(Pawb i wneud sþn y gwynt) : Whissssssssssssh!
Storïwr 1 : Daeth tân efo’r gwynt – fflamau bychain o dân, yn hedfan yn yr awyr uwchben. Yna
glaniodd un fflam ar ben pob person yn y ’stafell. Ond chafodd neb eu llosgi.
Storïwr 2 : Pan ddaeth y gwynt a’r fflamau bychain o dân, roedd ffrindiau arbennig Iesu i gyd gyda’i
gilydd mewn un ’stafell. Dechreuodd bawb siarad, pawb ar draws ei gilydd. Ond doedd neb yn
deall y geiriau. Roedd pawb yn siarad mewn iaith wahanol!
Storïwr 1 : Cynorthwy-ydd arbennig Duw, yr Ysbryd Glân, oedd wedi cyrraedd. Fe fydde nhw’n
gallu sôn wrth bawb yn y byd am Iesu ar ôl hyn.
Storïwr 2 : Dydd Gþyl y Pentecost oedd hi, gþyl y cynhaeaf, 50 diwrnod ar ôl y Pasg. Roedd llawer
o ymwelwyr yn Jerwsalem, wedi dod o bell ac agos.
Person 1 : Beth sy’n digwydd? Beth sy’n digwydd?
Person 2 : Mae rhywun yn siarad am y pethau gwych y mae Duw wedi’i wneud.
Person 3 : Fe alla i ei glywed yn siarad yn fy iaith i.
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Gwasanaeth Teuluol
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Person 4 : A fi! A fi!
Storîwr 1 : Safodd Pedr ar ei draed i siarad gyda’r bobl.
Pedr : Wedi dod i ddweud wrthych am Iesu yr ydyn ni. Sut yr anfonodd Duw Iesu i’n hachub ni ac i’n
gwneud ni’n ddiogel – ond fe adawsoch iddo farw ar groes!
Pawb: Ond beth allwn ni ei wneud?
Pedr: Dweud wrth Dduw bod hi’n ddrwg iawn gennych, ac fe fydd Duw’n maddau i chi. Yna, os
byddwch eisiau, fe gewch chi gyd fod yn ffrindiau i Iesu.
Storïwr 2 : Y diwrnod hwnnw fe ddywedodd tair mil o bobl…
Pawb : Ydyn, rydyn ni eisiau bod yn ffrindiau i Iesu.
Cyflwyniad 2
Gweler y GDd am gyflwyniad Powerpoint sy’n cyd-fynd. Hefyd, bydd angen ychydig o ‘brops’ trydanol,
megis lamp, gwresogydd a dril (gweler isod).
A ydych chi blant wedi bod mewn Gwasanaeth Bedydd erioed? (Holi’r plant am y gwasanaeth ac am
eu profiadau nhw ohono, e.e. Beth oedd yn digwydd yno? Pwy oedd yn gwneud beth?) Ydych chi’n
cofio beth ddywedodd y gweinidog wrth iddo fedyddio’r plentyn bach (neu’r person ifanc neu’r
oedolyn)? Wel roedd y gweinidog yn sôn am gael ein derbyn i mewn i fywyd Eglwys Iesu Grist wrth
i ni gael ein bedyddio. Wrth gael ein derbyn mae’r gweinidog yn dweud y geiriau - “Rwyf yn dy
fedyddio di yn enw’r Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân”. Duw y Tad, Duw y Mab a Duw yr Ysbryd Glân. Y
Tad sydd wedi’n creu ni ac yn gofalu amdanom. Y Mab, Iesu Grist sydd wedi byw a hefyd wedi marw
ar y Groes trosom ni ac er ein mwyn ni. Yr Ysbryd Glân sydd yn ein cynorthwyo i fyw ein bywyd bob
dydd ac i dyfu i fod yn debyg i Iesu Grist.
Ond beth mae’r Ysbryd Glân yn ei wneud?
Efallai mai un o’r ffyrdd gorau o ddysgu am waith yr Ysbryd Glân ydy meddwl am drydan a’r hyn y
mae trydan yn ei wneud. Ydych chi blant yn gwybod beth mae trydan yn ei wneud? (Holi tipyn ar y
plant am waith trydan, a manteisio ar eu hatebion a’u cwestiynau er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn yr
anerchiad).
Wel, mae trydan yn gwneud tri pheth amlwg iawn:


Yn rhoi golau (dangos lamp a’i goleuo a’i gosod ar fwrdd er mwyn ei harddangos yn goleuo)



Yn rhoi gwres (dangos rhyw fath o wresogydd, efallai “fan heater” neu sychwr gwallt)



Yn rhoi grym, yn gwneud i bethau weithio (dangos rhywbeth sy’n cael ei yrru gan drydan, “dril
trydan” fydda i’n dueddol o’i ddefnyddio yma)
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Gwasanaeth Teuluol
Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Felly, mae trydan yn rhoi golau ac yn ein helpu i weld yn well ac yn goleuo’r tywyllwch. (Cyfeirio at y
lamp).
Mae trydan hefyd yn ein cynhesu ac yn ein gwneud i deimlo’n gyfforddus braf. (Cyfeirio at y
gwresogydd).
Yn drydydd, mae trydan yn gwneud i bethau weithio (dangos y dril gan wasgu’r botwm arno fel bod
pawb yn clywed y sþn).
Ond sut rþan mae trydan yn medru bod yn debyg i’r Ysbryd Glân?
Yr Ysbryd Glân fel golau
Wel, yn yr un modd ag y mae trydan yn rhoi golau, felly mae’r Ysbryd Glân yn ein helpu ninnau i weld
beth y mae Iesu Grist eisiau i ni ei weld. Fel ag y mae golau yn ein helpu i ddarllen y Beibl, mae’r
Ysbryd Glân yn ein helpu i ddeall y Beibl. Mae’r Ysbryd Glân hefyd yn ein helpu i ddysgu am Iesu
Grist ac yn ein harwain i ofalu am eraill ac i fod yn garedig.
Yn hanes Pedr a Cornelius, gwelsom sut y bu i’r Ysbryd Glân roi golau i Pedr i ddeall rhywbeth
pwysig iawn.
Darlleniad: Atodiad 3 (Actau 10)
Gwahoddwch y plant i ddangos eu crefftwaith sy’n gysylltiedig â’r hanes yma, neu dangoswch y llun
o’r GDd a gofynnwch gwestiynau iddynt am yr hanes.
Dangosodd yr Ysbryd Glân wrth Pedr bod y newyddion da am Iesu ar gyfer pawb – nid ar gyfer yr
Iddewon yn unig.
Yr Ysbryd Glân yn wres
Fel ag y mae trydan yn rhoi gwres, felly mae’r Ysbryd Glân yn gwneud inni deimlo’n gynnes braf tu
mewn pan ’da ni’n meddwl am Iesu Grist a phan ’da ni’n dod at ein gilydd i ddysgu amdano ac i
addoli. Mae’r Ysbryd Glân hefyd yn ein gwneud i deimlo’n gynnes tuag at bobl eraill.
Darlleniad: Atodiad 3 (Actau 2)
Unwaith eto, gwahoddwch y plant i ddangos eu crefftwaith sy’n gysylltiedig â’r hanes yma, neu
dangoswch y llun o’r GDd a gofynnwch gwestiynau iddynt am yr hanes.
Yr Ysbryd Glân yn nerth
Fel ag y mae trydan yn rhoi grym ac yn gwneud i bethau weithio, felly mae’r Ysbryd Glân yn rhoi
nerth inni fedru gwneud pethau y mae Iesu Grist am i ni eu gwneud. Nerth i ddweud wrth bobl eraill
ein bod yn ffrindiau gyda Iesu Grist, nerth i wahodd plant eraill i ddod i’r Ysgol Sul ac i’r Capel, a nerth
i weithio yn enw Iesu Grist.
Darlleniad: Atodiad 3 (Actau 8)
Unwaith eto, gwahoddwch y plant i ddangos eu crefftwaith sy’n gysylltiedig â’r hanes yma, neu
dangoswch y llun o’r GDd a gofynnwch gwestiynau iddynt am yr hanes.
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Dechrau’r Eglwys: Actau 2, 8 a 10
Cymhwyso
Mae trydan yn help i ddeall mwy am yr Ysbryd Glân; yn ein goleuo, yn ein cynhesu ac yn gofalu ein
bod yn medru gweithio yn Enw Iesu Grist.
Adnod i’w dysgu:
Dywedodd Iesu, “ond fe dderbyniwch nerth wedi i’r Ysbryd Glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion
i mi.” Actau 1:8
Ysgrifennwch yr adnod, mewn cymalau, ar ddarnau o bapur o flaen llaw, neu argraffwch yr adnod o’r
GDd.
Gwahoddwch rai o’r plant i ddal y papurau yn eu trefn a darllenwch yr adnod a’i hesbonio. Gofynnwch
i un o’r plant i ostwng ei b/phapur o’r golwg. Ceisiwch adrodd yr adnod heb y cymal, ac ail adroddwch
y broses nes bod y geiriau i gyd o’r golwg a’r plant yn gallu adrodd yr adnod heb gymorth y papurau.
Esboniwch bod Iesu’n addo rhoi’r Ysbryd Glân i bob un sy’n ei garu a bod yr Ysbryd Glân yn rhoi
nerth inni hefyd i fod yn dystion i Iesu. Trafodwch ystyr y gair ‘tystion’ a sefyllfaoedd cyfarwydd i’r
plant pan fyddant yn gallu bod yn dystion i Iesu. Cofiwch gynnwys y gynulleidfa gyfan yn y drafodaeth.
Cyfeiriwch yn ôl at eich ‘props’ trydanol a gorffennwch drwy annog y gynulleidfa i ofyn am gymorth yr
Ysbryd Glân yn ddyddiol, oherwydd nad ydym yn gallu dilyn Iesu Grist a byw i’w blesio ar ein penau
ein hunain. Weithiau, bydd pethau anodd yn dod ar ein traws, a byddwn angen yr Ysbryd Glân i’n
helpu i ddeall, i’n nerthu ac i’n helpu i’w garu ac i garu eraill.
Gweddïwn
Arglwydd ein Duw, diolch i Ti am gael bod yma gyda’n gilydd heddiw.
Diolch i Ti am ddanfon dy Fab, Iesu Grist, i’n hachub a’n gwneud yn ddiogel. Maddau i ni, os gweli
di’n dda, am y pethau drwg a wnaethom, y pethau sy’n dy frifo gymaint. Helpa ni i sylweddoli cymaint
yr ydym dy angen Di.
Diolch i Ti am ddanfon dy Ysbryd Glân, y Cynorthwy-ydd arbennig ar ddydd y Pentecost, mor bell yn
ôl. Diolch ei fod dal yma i’n helpu heddiw, a phob dydd.
Gwna ni’n llawen, fel y disgyblion, a helpa ni i ddweud wrth bawb am y pethau gwych yr wyt Ti wedi
eu gwneud. Helpa ni i ddweud wrth bawb am Iesu.
Diolch i Ti, Arglwydd. Amen.

Byddai’n dda treulio amser yn gweddïo dros bobl sy’n adnabyddus i’r gynulleidfa; unigolion sy’n
ymwneud â gwaith cenhadol neu Gristnogion o wledydd sydd yn y newyddion.
Cymhwyso i’r oedolion – os hoffech (gellwch rannu taflen addas i’r plant ei chwblhau yn ystod y
cyfnod hwn).
Emynau/Caneuon:
Tyrd i Ddathlu: 15, 18, 26, 27
Y Cyntaf a’r Olaf: 23, 24
Caneuon Ffydd: 580, 590, 600
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