Cymuned
Bach!

Pentecost

Gan ddefnyddio'r Beibl darllenwch stori'r Pentecost sydd i'w gael yn
llyfrau Actau pennod 2, adnodau 1 i 4.
Os nad oes gennych fynediad i Feibl neu os ydych am weld fersiwn arall
o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.

https://www.youtube.com/watch?
v=9GiJfutvgGE&list=PLUB15kIfbqJxxVE88A8AfI
s-KB5wPqS3S&index=26

ESBONIAD Y STORI

Mae yna saith sagrafen sy'n dathlu popeth mae Duw wedi'i wneud yn ein
bywydau ac a fydd yn parhau i'w wneud.
Yr ail o'r sagrafenau hyn yw cadarnhad. Yn y Pentecost daeth yr
Ysbryd Glân at yr apostolion a'u cadarnhau yn eu ffydd yn Iesu Grist. Pan
ddaeth yr Ysbryd Glân fe newidiodd yr apostolion o grŵp o bobl a oedd
ofn rhannu newyddion Iesu i grŵp a oedd nid yn unig yn ddigon dewr i
rannu'r newyddion da. Fe roddodd yr Ysbryd Glân y gallu iddyn nhw
wneud hynny hefyd trwy eu galluogi i siarad mewn gwahanol ieithoedd.
Yn yr eglwys yng Nghymru mae conffirmasiwn yn sagrafen sy'n
galluogi'r rhai sydd wedi'u bedyddio i gadarnhau eu ffydd a derbyn yr
Ysbryd Glân i'w bywydau. Gan amlaf mae'n rhywbeth y gall plant a phobl
ifanc sydd wedi cael eu bedyddio pan oeddent yn ifanc ei wneud pan
fyddant yn ddigon hen i ddeall drostynt eu hunain yr hyn y maent yn ei
gredu.
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GWEDD AU

Mae conffirmasiwn yn digwydd pan fydd person
yn gallu deall y ffydd Gristnogol drosto'i hun a
dewis dod yn Gristion
Yn y Pentecost mae'r Ysbryd Glân yn ymddangos i'r apostolion fel gwynt brysiog.
Weithiau gelwir yr Ysbryd Glân yn Anadl Duw
Gweddi Anadl
Eisteddwch yn dawel yn rhywle a chanolbwyntio ar eich anadlu.
Wrth i chi anadlu i mewn dywedwch yn eich meddwl "Dewch Ysbryd Glân"
Wrth i chi anadlu allan dywedwch yn eich meddwl "Llenwch fy Enaid"

Yn y Pentecost roedd yr Ysbryd Glân hefyd yn ymddangos fel
tafodau tân
Gweddi Ganhwyllau
Gyda chaniatâd oedolyn.
Goleuwch gannwyll ac eistedd yn dawel a gwyliwch y ddawns fflam.
Diolch i Dduw am rodd yr Ysbryd Glân a gofynnwch i Dduw eich
llenwi â'r Ysbryd Glân.
Un arall o'r symbolau a
ddefnyddir i gynrychioli yr
Ysbryd Glân yw colomen.
Defnyddiwch lun y golomen i
feddwl am yr Ysbryd Glân ac
ysgrifennwch arno'r pethau
yr ydych chi am eu codi i
Dduw ar adenydd y golomen.

Crefft Croes yr Ysbryd Glân
Disgynnodd yr Ysbryd Glân ar yr apostolion ar
ôl i Iesu godi o'r bedd, roedd ofn ar yr
apostolion rannu stori Iesu nes iddyn nhw
dderbyn yr Ysbryd Glân!

Bydd angen
Siâp bach o golomen wedi'i dorri allan/Tâp masgio/Paent/Papur neu Cynfas

1. Yn gyntaf, tapiwch siap golomen ar y
papur/cynfas
2. Dewiswch liw i baentio'r groes dros y golomen
3. Gadewch iddo sychu ac yna gorchuddiwch y
golomen a'r groes gyda thâp masgio
4. Yna addurnwch weddill eich cynfas ym mha
bynnag ffordd y dymunwch
5. Dewisais ddefnyddio olion llaw i gynrychioli'r holl
bobl sy'n cael eu cadarnhau'n rheolaidd.

CERDDORIAETH

MAE CROESO YMA I TI
YSBRYD GLAN
https://www.youtube.com/watch?v=L_HtWcdp0O8

YSBRYD GLAN
MEILYR GERAINT A CADI GWYN
https://www.youtube.com/watch?v=R2jW_E4Bn0o

PAN GAWN EIN CADARNHAU RYDYM YN
GOFYN I DDUW EIN LLENWI Â'R YSBRYD
GLÂN YN UNION FEL Y GWNAETH DROS Y
DISGYBLION YN Y PENTECOST
Bydd Angen:
Potel wag
Balŵn
Dŵr Poeth

Cam 1: Rhowch y balŵn dros ben y botel
Cam 2: Rhowch ychydig o ddŵr berwedig mewn
powlen (plis byddwcg yn ofalus a
pheidiwch a gorlenwi'r bowlen.)
Cam 3: Gwthiwch y botel i mewn i'r bowlen
Cam 4: Gwyliwch wrth i'r balŵn chwyddo
Mae'r balŵn wedi'i lenwi ag aer yn yr un ffordd
ag yr ydym ni'n cael ein llenwi â'r Ysbryd Glân.
Fodd bynnag, os na fyddwn yn parhau i ddilyn
Iesu a gofyn i'r Ysbryd Glân weithio yn ein
bywydau, nid ydym bellach yn cael ein llenwi â'r
Ysbryd Glân.
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Pam?

Cyrhaeddodd yr Ysbryd Glân ym mywyd y Cristnogion cyntaf gyda gwynt yn
rhuthro. Gall yr Ysbryd Glân gyrraedd ein bywydau os gofynnwn Iesu i'n
bywydau yn yr un modd trwy gadarnhad. Efallai fod gennym gydnabyddiaeth
dawel o’i waith yn ein bywydau neu storm fellt a tharanau enfawr wrth inni
sylweddoli’n sydyn yr effaith y mae’r Ysbryd yn ei chael ar ein bywydau er
daioni. Hongiwch yr hosan wynt i fyny i'n hatgoffa i ofyn i'r Ysbryd ein helpu a
chofio nad oes raid i ni wneud popeth ar ein pennau ein hunain.

Sut?
CYMERWCH BECYN GRAWNFWYD GWAG. TORRWCH DDARN O
GERDYN ALLAN SY'N DDIGON MAWR I WNEUD TIWB 3.5 MODFEDD
I 4 MODFEDD O LED.
DEFNYDDIWCH DÂP MASGIO I'W DDAL YN EI LE YN DDIOGEL.
TORRWCH 10 NEU 12 STRIBED UN FODFEDD O BAPUR SIDAN NEU
UNRHYW BAPUR NEU DDEUNYDD YSGAFN ARALL.
ATODWCH YN DDIOGEL GYDA THÂP MASGIO I WAELOD Y TIWB.
DEFNYDDIWCH TYLLWR I GREY DAU DWLL AR OCHRAU Y TIWB.
ADDURNWCH Â STICERI NEU DYNNU RHAI LLUNIAU CRISTNOGOL
ARNO.
ATODWCH LANHAWYR LLINYN NEU BIBELL.
HONGIAN Y TU ALLAN NEU YN EICH YSTAFELL AC AGOR Y
FFENESTR GAN ADAEL I'R GWYNT DDOD I MEWN I SYMUD Y
STRIBEDI O BAPUR

OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN
DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH
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