
 

 
Before going to heaven, Jesus promised his disciples that he would send 
someone else to take his place, someone who would be with them always. This 
person is the Holy Spirit. On the day of Pentecost the Holy Spirit came upon 
Jesus’ disciples in Jerusalem  

 

“But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father 
will send in my name, will teach you all things and 
will remind you of everything I have said to you.” 
John 14:26 

Yr Ysbryd Glân yn dod
Cyn iddo fynd i’r nefoedd, wnaeth Iesu addo i’w ddisgyblion y byddai yn anfon rhywun 
arall i gymryd ei le ac i fod efo nhw am byth.  Yr Ysbryd Glân ydy’r person hwnnw.  Ar 
ddydd Gwyl y Pentecost wnaeth yr Ysbryd Glân ddod at ddisgyblion Iesu yn Jerwsalem.

“Ond mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr Ysbryd 
Glân mae’r Tad yn mynd i’w anfon ar fy rhan.  Bydd 
o’n dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth 
dw i wedi’i ddweud.”    Ioan 14:26



 

Color this picture according to the directions below and you’ll find a surprise! 
 

 

   • red 
 •• orange 
••• yellow 
  □ light blue  
 

To whom 
does the Holy 
Spirit come? 

 

Lliwia’r llun gan ddilyn yr allwedd ac 
mi gei di syrpreis!

At bwy mae’r 
Ysbryd Glân yn 

dod?
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Gwers 30 
Yr Ysbryd Glân yn dod   

Testun y Beibl:   Actau 2:1-13

Adnod allweddol: Ioan 14:26

Pwrpas:  Bydd y plant yn deall beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost a phwysigrwydd 
yr Ysbryd Glân i Gristnogion.

Nodwch os gwelwch yn dda

Cynlluniwch weithgareddau addas ar gyfer y plant yn eich grwp.  Gall y gweithgareddau 
gael eu haddasu yn dibynnur ar faint, oed a gallu’r grwp ynghyd a’r amser sydd ar gael.

I Gwers

Cyn gweithio ar y daflen liwio, dwedwch wrth y plant am ddydd y Pentecost ac fel y daeth 
yr Ysbryd Glân - llyfr yr Actau 2:1-13.

1.  Addo’r Ysbryd Glân

Gwnaeth Iesu addo sawl gwaith y byddai’r Tad yn anfon un arall i aros gyda nhw ar ôl iddo 
fo fynd yn ôl i’r nefoedd.

• Luc 11:13 “Felly os ydych chi sy’n ddrwg yn gwybod sut i roi anrhegion da i’ch 
plant, mae’r Tad nefol yn siwr o roi’r Ysbryd Glân i’r rhai sy’n gofyn iddo!”

• Luc 24:49 “Felly dw i’n mynd i anfon beth wnaeth fy Nhad ei addo i chi – arhoswch 
yma yn y ddinas nes i’r Ysbryd Glân ddod i lawr a’ch gwisgo chi gyda nerth.”

• Ioan 14:16-17 “Bydda i’n gofyn i’r Tad, a bydd o’n rhoi un arall fydd yn sefyll gyda 
chi ac yn aros gyda chi am byth – sef yr Ysbryd sy’n dangos y gwir i chi.”

• Ioan 15:26 “Mae’r un fydd yn sefyll gyda chi yn dod.  Bydda i’n ei anfon atoch chi.  
Mae’n dod oddi wrth y Tad – yr Ysbryd sy’n dangos i chi beth sy’n wir. Bydd o’n dweud 
wrth bawb amdana i.”

2. Pwy ydy’r Ysbryd Glân?

• Duw ydy’r Ysbryd Glân (1 Thesaloniaid 4:8)

• Yr Ysbryd Glân ydy trydydd person y Drindod.  Mi wnaeth o gydweithio efo’r Tad a’r 
Mab i greu’r byd. (Genesis 1:2)



3. Beth ydy gwaith yr Ysbryd Glân?

a)  Yr Ysbryd Glân ydy’r “un arall fydd yn sefyll gyda chi” wnaeth Iesu ei addo.

b) Mae’r Ysbryd Glân ym mhob un o blant Duw. Ei waith ydy cysuro’r bobl sy’n 
dioddef ac yn mynd trwy amseroed anodd. (Ioan 14:16-17).

c) Mae o’n rhoi llawenydd i’r bobl sy’n drist. (Galatiaid 5:22).

ch)  Mae o’n dysgu ni. (Ioan 14:26).

d)  Mae o’n dy ddysgu di beth i’w ddweud pan wyt ti’n dweud wrth bobl eraill am 
Iesu. (Mathew 10:19-20).

dd)  Mae’r Ysbryd Glân yn ein helpu ni pan dydyn ni ddim yn gwybod beth i’w weddio. 
(Rhufeiniaid 8:26).

4. Pryd wnaeth yr Ysbryd Glân ddod i’r ddaear?

Mi wnaeth o ddod i’r ddaear ar ddydd y Pentecost. (Actau 2:1-4).

5. Sut wnaeth yr Ysbryd Glân ddod i’r ddaear?

Awgrym:  Defnyddiwch bypedau neu luniau ar gyfer plant ifanc.  Mae’n bwysig fod y 
plant yn deall pwy ydy’r Ysbryd Glân a pham bod Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân i ni.

Roedd holl ddisgyblion Iesu efo’i gilydd yn yr un lle.  Yn sydyn, dyma nhw’n clywed swn 
o’r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy’r ystafell lle roedden nhw’n cyfarfod.  Ac wedyn 
roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un 
ohonyn nhw. Dyma pawb 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 swn ac roedden nhw wedi drysu am fod pob un yn clywed am y pethau rhyfeddol 
roedd Duw wedi’u gwneud yn ei iaith ei hun.  Gwyrth oedd hyn i bawb oedd yno. (Actau 
2:1-13).

II Gweithgareddau

1. Adnod allweddol: 

a)  Darllenwch yr adnod yn uchel

“Ond mae un fydd yn sefyll gyda chi, sef yr Ysbryd Glân mae’r Tad yn mynd i’w anfon ar fy 
rhan.  Bydd o’n dysgu popeth i chi ac yn eich atgoffa o bopeth dw i wedi’i ddweud.” Ioan 
14:26



b) Eglurwch yr adnod

Mae’r adnod yma yn sôn am yr Ysbryd Glân fel un fydd yn aros efo ni. Mae Iesu yn addo 
y bydd yr Ysbryd Glân yn dysgu popeth i ni a’n helpu i gofio popeth wnaeth Iesu ei 
ddweud.

c) Helpwch y plant i ddysgu’r adnod.

III Diweddglo

Mae’r Ysbryd Glân yn byw ynon ni.  Mae o’n rhoi llawenydd, pwer a dewrder i ni i wneud 
pethau da.  Weithiau mae o’n ceryddu ni.  Mae o’n dysgu ni sut i ddweud wrth bobl eraill 
am Iesu a Duw.  Felly, dydyn ni ddim ar ben ein hunain.  Mae’r Ysbryd Glân efo ni.  Mae 
o’n clywed pan rydyn ni’n siarad, mae o’n gweld beth rydyn ni’n ei wneud ac mae o’n 
gwybod beth rydyn ni’n ei feddwl.  Mae Iesu, trwy’r Ysbryd Glân, yn pledio drosom ni 
efo’r Tad nefol.  Peidiwn â gwrthwynebu’r Ysbryd Glân!


