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Astudiaeth 1  Bywyd Pedr – Pentecost

Roedd hi'n Ddydd y Pentecost! Ystyr y gair 'Pentecost' yw 'pum deg'. Gŵyl yr Iddewon oedd
hi. Roedd yn cael ei chynnal bum deg diwrnod ar ôl Gŵyl y Pasg i gofio am yr amser y cafodd
Moses y Gyfraith ar Fynydd Sinai. Ond nid Pentecost cyffredin fyddai hwn, oherwydd ar y
Pentecost sy'n cael ei ddisgrifio yn y Darlleniad o'r Beibl, fe ddigwyddodd  rhywbeth arbennig
iawn. 
Ar ôl Iddo atgyfodi, roedd yr Arglwydd lesu wedi rhoi gorchymyn i'r disgyblion aros yn
Jerwsalem i dderbyn rhodd oddi wrth y Tad. Roedd Iesu wedi sôn wrthyn nhw amdani.
Ddeugain diwrnod ar ôl yr atgyfodiad, fe gafodd Iesu ei gymryd i'r Nefoedd. Aeth y disgyblion
yn ôl i Jerwsalem i ddisgwyl am Ddydd y Pentecost ddeg diwrnod yn ddiweddarach.

Wrth i'r Ysbryd Glân ddisgyn ar y disgyblion ar 
Ddydd y Pentecost, beth oedden nhw'n ei weld a'i glywed?

Beth wnaethon nhw? 

Fe gasglodd tyrfa o’u hamgylch. Roedd y bobl hyn yn dod o wahanol wledydd, ond
roedden nhw'n aros yn Jerwsalem yn awr.

Beth glywson nhw? 

Sut oedd y bobl yn teimlo? (Adnodau 6, 7 a 12) 

Pa gwestiwn oedden nhw'n ei ofyn i'w gilydd? (Adnod 12)
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Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES A5

Astudiaethau Beiblaidd yn Actau’r Apostolion
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Roedd rhai pobl yn chwerthin am eu pennau ac yn eu gwawdio, a dweud bod y
disgyblion wedi meddwi. Fe ddechreuodd Pedr siarad â’r dyrfa. Fe atebodd eu gwawd, 
ac aeth ati i ateb cwestiynau oedd yn cael eu holi o ddifri gan rai o'r dyrfa. 

Mae'r Croesair hwn wedi’i seilio ar broffwydoliaeth Joel    
(Actau 2: 17-21)

Ar Draws

Bydd y dynion ifanc yn gweld y rhain. 

I lawr 
1. Un o'r geiriau sy'n cael ei defnyddio i ddisgrifio Dydd yr Arglwydd
(BCN)
2. Bydd hwn yn cael ei droi’n dywyllwch. 
3. Dywedodd Duw y byddai’n tywallt Ei ...... ar bob dyn yn y dyddiau
olaf. 
4. Bydd pob un sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael ei ......... 
5. Bydd y lleuad yn cael ei droi yn hwn. 

Dewch i ni weld nawr beth oedd gan Pedr i’w ddweud am Iesu o Nasareth (adnodau 22-36).

Beth oedd Duw wedi ei wneud ymysg y bobl drwy lesu? 

Pwy, meddai Pedr, oedd wedi croeshoelio Iesu? 

Pwy atgyfododd Iesu oddi wrth y meirw? 

Yn ôl adnod 33, ble mae Iesu nawr? 

Sut oedd y bobl yn teimlo ar ôl clywed geiriau Pedr?

Pa gwestiwn ofynnon nhw i Pedr a’r disgyblion eraill? 

Yn yr Adnod Allweddol, mae Pedr yn egluro’n glir wrthyn nhw beth yr oedd angen
iddyn nhw ei wneud.

Pa DDAU beth oedd angen iddyn nhw eu gwneud? 

Byddai eu pechodau’n cael eu maddau wedyn.  

Pa rodd fydden nhw’n ei derbyn o ganlyniad i hynny? 

Roedd yr eglwys yn cynyddu mewn nifer ddydd ar ôl dydd. Roedd y Cristnogion hyn yn

dod i wybod mwy am yr Arglwydd lesu fel yr oedden nhw'n gwrando ar yr apostolion

yn dysgu, ac yn ymuno yng ngwaith yr eglwys.

Ysgrifennwch dri pheth yr oedd yr eglwys yn eu gwneud o adnod 42. 
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