
DARLLENWCH
Actau 1: 7-9
Actau 2: 1-13

ADNODAU
ALLWEDDOL

Ioan 14: 16 ac 17

Gwers 1  Gweision yr Arglwydd – Parod i sôn am Iesu
Pan oedd yr Eglwys Gristnogol yn ifanc, roedd Duw yn defnyddio nifer o ddynion i ddweud wrth
bobl mewn gwahanol wledydd am Iesu.  Roedd Duw yn defnyddio’r Ysbryd Glân i arwain y bobl
hyn ac roedden nhw’n ufudd iddo.  Roedden nhw’n pregethu wrth lawer o bobl ac roedd nifer
fawr o’r rhain yn derbyn Iesu’n Waredwr iddynt.

■C Nodwch enwau’r 
ardaloedd lle’r 
oedd Iesu wedi 
dweud wrth ei 
ddisgyblion am 
sôn amdano.  

Ar ôl i Iesu fynd i fyny i’r Nefoedd, roedd y disgyblion yn cael eu galw'n 'APOSTOLION" (hynny
yw, rhai oedd wedi'u hanfon ganddo) ac yn "WEISION" (hynny yw, rhai oedd yn gweithio
drosto).  Fydden nhw ddim yn gallu gwneud y gwaith mawr hwn yn eu nerth eu hunain.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i weld pwy fyddai’n eu 
helpu gyda’u gwaith.

ry  SYRDYB NÂLG  _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _

■C Rhowch √ neu X i ddangos a yw’r brawddegau hyn am ddyfodiad 
yr Ysbryd Glân yn GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Daeth yr Ysbryd Glân ar ddiwrnod y Pentecost.   .........................

Yn sydyn, roedd y tŷ yn llawn sŵn canu. .........................

Daeth rhywbeth tebyg i dân i orffwys ar bawb ohonynt. .........................

Dim ond rhai o’r disgyblion gafodd eu llenwi â’r Ysbryd Glân. .........................
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Ar ôl i’r apostolion dderbyn yr Ysbryd Glân y cychwynnodd yr Eglwys.  Daeth tyrfa fawr i’r tu
allan i’r tŷ lle’r oedd yr apostolion.

■C Rhowch gylch o gwmpas y geiriau i ddangos pwy oedd yn y dyrfa.

Iddewon o bob cenedl.   Nifer o bobl o Galilea.   Y Phariseaid a’r Ysgrifenyddion.

■C Pam roedd y dyrfa wedi drysu’n lân?  (Darllenwch Actau 2: 6–8)

Roedd gweision Duw yn gallu gwneud hyn oherwydd bod yr Ysbryd Glân wedi rhoi nerth iddynt.
Dyma’r cyntaf o nifer fawr o ‘ACTAU’ rhyfeddol y byddent eu gwneud trwy nerth yr Ysbryd Glân.

■C Gwnewch ‘BOS YR ACTAU’ trwy nodi pump o’r llefydd yr oedd yr 
Iddewon wedi dod ohonynt:-

Roedd Iesu wedi addo’r digwyddiad hanesyddol hwn cyn iddo farw.

■C Darllenwch yr Adnodau Allweddol ac ateb y cwestiynau isod:-

Dywedodd Iesu y byddai’n gofyn i rywun anfon “Eiriolwr” i helpu'r disgyblion.
I bwy oedd Iesu am ofyn hyn?   

(“Eiriolwr” yw rhywun sy’n siarad dros rhywun arall i’w helpu.  Mae’r gair hwn yn cael ei gyfieithu fel

“Cyfnerthwr” (rhywun sy’n rhoi nerth) neu “Diddanydd” (rhywun sy’n cysuro) hefyd.)

Hyd pryd y dywedodd Iesu y byddai’r Eiriolwr yn aros gyda’r disgyblion? 

Beth oedd enw Iesu ar yr Eiriolwr hwn?     

■C Pam na all y byd ei dderbyn? (Darllenwch yr Adnodau Allweddol)

Roedd Iesu ar fin marw pan ddywedodd y geiriau hyn.  Ar ôl iddo atgyfodi, byddai’n mynd yn ôl
i’r Nef ond, cyn gadael y disgyblion, gwnaeth yr addewid hon.  Ni fyddai’n gadael y disgyblion ar
eu pen eu hunain.  Byddai’r Eiriolwr, neu’r Cyfnerthwr, neu’r Diddanydd gyda nhw.

Nid fel dyn y byddai’r Eiriolwr yn dod.  Byddai Duw, yr Ysbryd Glân, yn dod ac yn byw ym mhob
un o’i ddisgyblion.  Byddai’n eu paratoi ac yn eu gwarchod fel y gallent wneud y dasg yr oedd
Iesu wedi’i rhoi iddynt.

Bydd yr Ysbryd Glân yn dod ac yn byw ynoch chi os credwch yn Iesu fel eich Gwaredwr.  Yna,
bydd ei bresenoldeb a’i nerth yn eich helpu, ddydd ar ôl dydd, i fyw’ch bywyd newydd fel Cristion
er ei fwyn ef.
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