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Ar ddiwrnod dathlu Gŵyl
y Pentecost roedd
dilynwyr Iesu gyda'i
gilydd. Ac yn sydyn
dyma nhw'n clywed sŵn
o'r awyr, fel gwynt cryf
yn chwythu drwy'r
ystafell lle roedden
nhw'n cyfarfod.
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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.

Llun

Nodiadau
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Bryd hynny roedd
Iddewon crefyddol o
wahanol wledydd wedi
dod i aros yn Jerwsalem.
Clywon nhw'r sŵn hefyd,
ac roedd tyrfa fawr wedi
casglu at ei gilydd i weld
beth oedd yn digwydd.
Roedden nhw wedi
drysu, am fod pob un
ohonyn nhw yn clywed
ei iaith ei hun yn cael ei
siarad. “Maen nhw'n
siarad ein hieithoedd ni,
ac yn dweud am y
pethau rhyfeddol mae
Duw wedi eu gwneud!”
medden nhw.
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Dyna lle roedden nhw yn
sefyll yn syn, heb ddim
clem beth oedd yn
digwydd. “Beth sy'n
mynd ymlaen?” medden
nhw. Ond roedd rhai
yno'n gwatwar a dweud,
“Maen nhw wedi
meddwi!”
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Dyma Pedr yn codi ar ei
draed i annerch y dyrfa,
“Dydy'r bobl yma ddim
wedi meddwi, fel mae
rhai ohonoch chi'n
dweud. Mae'n rhy
gynnar i hynny! Naw o'r
gloch y bore ydy hi! Na,
beth sy'n digwydd ydy
beth soniodd y proﬀwyd
Joel amdano: ‘Mae Duw
yn dweud: Yn y cyfnod
olaf bydda i'n tywallt fy
ysbryd ar y bobl i gyd.'"
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"Dangosodd Duw i chi ei
fod gyda Iesu o Nasareth
— dych chi'n gwybod
hynny'n iawn, am fod
Duw wedi gwneud
gwyrthiau rhyfeddol
trwyddo, a phethau
eraill oedd yn dangos
pwy oedd e. Dyma chi,
gyda help y Rhufeiniaid
annuwiol yn ei ladd drwy
ei hoelio a'i hongian ar
groes. Ond dyma Duw
yn ei godi yn ôl yn fyw
a'i ollwng yn rhydd o
grafangau marwolaeth."
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"Mae Duw wedi codi Iesu
yn ôl yn fyw, a dŷn ni'n
lygad-dystion i'r ﬀaith!"

8

“Felly dw i am i Israel
gyfan ddeall hyn: Mae
Duw wedi gwneud yr
Iesu wnaethoch chi ei
groeshoelio yn
Arglwydd, a Meseia.”
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Roedd pobl wedi eu
hysgwyd i'r byw gan
beth ddwedodd Pedr, a
dyma nhw'n gofyn iddo
ac i'r apostolion eraill,
“Frodyr, beth ddylen ni
wneud?”
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Dyma Pedr yn ateb,
“Rhaid i chi droi cefn ar
eich pechod, a chael
eich bedyddio fel
arwydd eich bod yn
perthyn i Iesu y Meseia a
bod Duw yn maddau
eich pechodau chi.
Wedyn byddwch chi'n
derbyn yr Ysbryd Glân
yn rhodd gan Dduw. Mae
Duw wedi addo hyn i chi
ac i'ch disgynyddion, ac
i bobl sy'n byw yn bell i
ﬀwrdd — pawb fydd yr
Arglwydd ein Duw yn eu
galw ato'i hun.”
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Dyma'r rhai wnaeth
gredu beth oedd Pedr yn
ei ddweud yn cael eu
bedyddio — tua tair mil
ohonyn nhw y diwrnod
hwnnw!
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Roedden nhw'n cyfarfod
gyda'i gilydd, yn dilyn
beth oedd yr apostolion
yn ei ddysgu, yn rhannu
popeth, yn bwyta a
dathlu Swper yr
Arglwydd ac yn gweddïo
gyda'i gilydd. Roedd yr
apostolion yn gwneud
gwyrthiau rhyfeddol
oedd yn dangos fod Duw
gyda nhw. Roedd pawb
oedd yn credu yn teimlo
eu bod nhw'n un teulu,
ac yn rhannu popeth
gyda'i gilydd. Roedden
nhw'n moli Duw, ac
roedd agwedd pobl tuag
atyn nhw yn bositif iawn.
Roedd mwy a mwy o
bobl yn ymuno a nhw, ac
yn cael eu hachub gan
Dduw, bob dydd.
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