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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 1  Pedr yn pregethu

Roedd yr Arglwydd Iesu wedi marw ac wedi’i atgyfodi. Yna, ar ôl rhai wythnosau,
aeth yn ôl i’r Nefoedd. Cyn mynd, addawodd anfon yr Ysbryd Glân i helpu ei
ddisgyblion i ddweud y newyddion rhagorol am Iesu.

■C Lliwiwch bob sgwâr
sydd â smotyn 
ynddo er mwyn 
cael gwybod pwy 
fyddai Iesu’n ei 
anfon i helpu’r 
disgyblion.

Yn fuan wedyn, daeth yr addewid yn wir! Roedd y disgyblion mewn tŷ yn
Jerwsalem. Yn sydyn, cafodd y tŷ ei lenwi â sŵn fel gwynt mawr yn rhuthro. Yna,
daeth rhywbeth fel fflamau tân i orffwys ar ben y dynion i gyd. Dyna brofiad
rhyfedd! Roedd yr Ysbryd Glân wedi dod! 

■C Llanwch y grid geiriau gan ddefnyddio’r cliwiau hyn. 

1. Roedd y dynion mewn _ _. 

2. Daeth rhywbeth fel fflamau tân i 
orffwys ar _ _ _ y dynion. 

3. Clywsant sŵn _ _ _ _ _. 

O hyn ymlaen, cafodd disgyblion Iesu enw
newydd.
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau o’r Beibl – Safon 2

CYFRes A7

Storïau Beiblaidd o'r Actau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th
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■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf enw pob un o’r pethau isod i gael 

gwybod yr enw.

Ar ôl derbyn yr Ysbryd Glân, roedd yr apostolion yn gallu siarad mewn
ieithoedd dieithr. Roedd llawer o bobl yn synnu o’u clywed yn siarad gwahanol
ieithoedd! Roedd rhai hyd yn oed yn meddwl mai wedi meddwi oedden nhw
ond nid oedd hynny’n wir! 

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw diwedd y brawddegau hyn yn 
gywir ynteu'n anghywir.

Pan ddaeth yr Ysbryd Glân, 
llewygodd yr apostolion. ..... 
meddwodd yr apostolion. ..... 
roedd yr apostolion mor ofnus fel nad siaradon nhw â neb. ..... 
roedd yr apostolion yn gallu siarad ieithoedd newydd. ..... 

Dechreuodd Pedr bregethu wrth y dyrfa oedd wedi crynhoi. Dywedodd wrthyn
nhw eu bod wedi gwneud camgymeriad mawr wrth beidio â chredu yn Iesu.
Roedden nhw wedi gwrthod Iesu ond roedd Duw wedi’i wneud yn Arglwydd ac
yn Grist. Dyna pam rydyn ni’n ei alw’n 

““AArrggllwwyydddd
IIeessuu  GGrriisstt””

Addurnwch y llythrennau.

Dywedodd Pedr wrth y dyrfa y dylai fod yn ddrwg iawn ganddynt am yr hyn yr
oeddent wedi’i wneud. Dylent gredu yn yr Arglwydd Iesu. Wedyn, byddai Duw yn
maddau iddynt. Bydd yn maddau i ni os gwnawn ni gredu yn yr Arglwydd Iesu a’i
dderbyn yn Waredwr ac yn Arglwydd.
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