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Mae’r Ysbryd Glân yn byw ynom fel mewn teml, gan roi golau ac arweiniad i ni. Hwn yw ysbryd 

gwirionedd sy’n ein galluogi i ddeall geiriau Iesu, gan wneud iddyn nhw ddod yn fyw a dangos pa 

mor berthnasol ydyn nhw. 

 

 

“Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud 

amdana i wrth bawb.”  (Acts 1:8) 

 

Ar ddechrau Actau’r Apostolion a ysgrifennwyd gan yr efengylwr Luc ceir addewid Iesu i’r 

apostolion cyn iddo ddychwelyd at y Tad: y bydd Duw yn rhoi’r nerth sydd ei angen arnyn 

nhw i barhau i gyhoeddi ac adeiladu ei deyrnas mewn hanes. 

 

Nid yw hyn yn golygu y bydd ganddyn nhw’r pŵer i gipio grym yn filwrol neu drefnu grwpiau 

gwleidyddol a chymdeithasol sy’n gweithio’n groes i’w gilydd. Yn hytrach, mae geiriau Iesu’n 

cyfeirio at waith dwys ysbryd Duw yng nghalonnau’r rheini sydd wedi ei dderbyn, gan wneud 

iddyn nhw ddod yn “bobl newydd”. 

 

Yn fuan wedi hynny, byddai’r Ysbryd Glân yn disgyn ar y disgyblion oedd wedi ymgasglu 

gyda Mair. Yna byddai’r disgyblion yn lledaenu neges Iesu “drwy'r byd i gyd " gan ddechrau 

o ddinas sanctaidd Jerwsalem. 

 
Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana 
i wrth bawb. 
 
Caiff yr apostolion ac yn wir holl ddisgyblion Iesu eu hanfon yn ‘dystion’. 

Yn wir, unwaith y mae Cristnogion yn darganfod drwy Iesu beth yw bod yn blentyn i Dduw, 

maen nhw hefyd yn sylweddoli eu bod wedi cael eu hanfon allan. Caiff ein galwedigaeth a’n 

hunaniaeth fel plant i Dduw eu cyflawni drwy genhadaeth, mynd allan at bobl eraill, a’u gweld 

fel brodyr a chwiorydd. 
 

Cawn i gyd ein galw i fod yn apostolion sy’n tystio gyda’n bywydau ac yna, os oes angen, 
yn gwneud hynny gyda geiriau hefyd. 

Rydyn ni’n dod yn dystion pan fyddwn ni ein hunain yn mabwysiadu ffordd o fyw Iesu. Mae 

hyn yn golygu ymagwedd o dderbyn a rhannu at y bobl rydyn ni’n cyfarfod â nhw bob dydd: 

yn y teulu neu yn y gwaith, wrth astudio neu ymlacio. Mae’n golygu gosod cynllun y Tad ar 

gyfer yr holl bobloedd yn sylfaen i bopeth - sef byw fel un teulu. 

Soniodd Marilena a Silvano wrthym am eu profiad: “Pan briodon ni, roedden ni am i’n teulu 

fod yn agored i bobl eraill. Digwyddodd un o’r profiadau cyntaf ychydig cyn y Nadolig. Yn lle 

dymuno Nadolig llawen i bobl yn frysiog wrth i ni ddod allan o’r eglwys, penderfynon ni 

ymweld â chymdogion gan fynd ag anrhegion bach iddyn nhw. Cafodd pawb syndod ac 

roedden nhw wrth eu bodd, yn enwedig un teulu roedd pawb arall yn eu hosgoi. Agoron nhw 



 

eu calonnau, gan ddweud wrthym am eu hanawsterau a’r ffaith nad oedd neb wedi ymweld 

â’u cartref ers blynyddoedd lawer. Treulion ni dros ddwy awr gyda nhw ac roedd mor braf 

eu gweld mor hapus. 

Yn raddol fach, drwy wneud ymdrech i fod yn agored, daethon ni i adnabod llawer o bobl. 

Doedd hi ddim bob amser yn hawdd oherwydd os oedd rhywun yn galw’n annisgwyl roedd 

rhaid i ni newid ein cynlluniau. Ond doedden ni ddim am golli unrhyw gyfle i ddatblygu 

perthynas. Un tro rhoddwyd cacen i ni, a phenderfynon ni ei rhannu gyda menyw oedd wedi 

dod â theganau i ni eu hanfon i Brazil. Roedd hi’n hapus iawn a chawsom gyfle i gwrdd â’i 

theulu hi. Wrth i ni adael, dywedodd, “Hoffwn i pe bai gen i’r hyder i ymweld â phobl eraill!’” 
 
Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana 
i wrth bawb. 

Mae Cristnogion yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân wrth gael eu bedyddio. Ond mae’r Ysbryd 

hefyd yn siarad yng nghydwybod pawb sy’n ddiffuant wrth geisio’r hyn sy’n dda ac yn wir. 

Dyna pam fod pob un ohonom ni’n gallu gwneud lle yn ein bywydau i ysbryd Duw a gadael 

i’n hunain gael ein harwain. 

Sut gallwn ni adnabod a gwrando ar yr Ysbryd Glân? 
 

Gall y myfyrdod hwn gan Chiara Lubich ein helpu: "Mae’r Ysbryd Glân yn byw ynom fel 
mewn teml, gan roi golau ac arweiniad i ni. Hwn yw ysbryd gwirionedd sy’n ein galluogi i 
ddeall geiriau Iesu, gan wneud iddyn nhw ddod yn fyw a dangos pa mor berthnasol ydyn 
nhw. Mae’r Ysbryd Glân yn ein helpu ni i garu gyda doethineb ac yn awgrymu beth y gallen 
ni ei ddweud a sut i’w ddweud. Mae Ysbryd Glân Cariad yn ennyn cariad Duw ei hun yn ein 
calonnau, gan ein galluogi ni i i garu Duw gyda’n holl galon, enaid a chryfder, a charu’r bobl 
rydyn ni’n cyfarfod â nhw ar ein taith. Ef yw Ysbryd gwroldeb sy’n rhoi dewrder a chryfder i 
ni i fod yn gyson â’r Efengyl a thystio bob amser i’r gwirionedd… Gall cariad Duw yn ein 
calonnau estyn allan i lawer o bobl eraill y gallwn ni rannu ein darganfyddiad gyda nhw… 
Nid man daearyddol yn unig yw ‘drwy’r byd i gyd’. Mae modd dod o hyd iddo, er enghraifft, 
yn y bobl sy’n agos atom ni nad ydyn nhw wedi profi’r llawenydd o adnabod yr Efengyl mewn 
gwirionedd. Rhaid i’n tystiolaeth estyn mor bell â hynny… O gariad i Iesu, gallwn ein ‘gwneud 
ein hunain yn un’ gyda phawb, gan anghofio ein hunain er mwyn iddyn nhw deimlo pŵer 
tyner cariad Duw ynom ni. Yna byddan nhw hefyd yn awyddus i’w ‘gwneud eu hunain yn un’ 
gyda ni, gan gyfnewid delfrydau a phrosiectau, cymorth a hoffter. Dim ond y pryd hwnnw y 
gallwn ni siarad a bydd hynny hefyd yn rhodd, mewn cyd-gariad”. 
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