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CYFRES B8

Astudiaethau Beiblaidd o’r Testament Newydd 
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

DARLLENWCH 
Actau 2: 41-44
Actau 4: 32-35

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Actau 2: 42

Astudiaeth 1  Y Ffordd Ymlaen – 
Cristnogion gyda’i Gilydd 

Efallai y byddi di’n mynd i ysgol newydd cyn hir. Mae’n siwr dy fod yn meddwl tybed sut le fydd
yna!  Byddi di’n siwr o gael llawer o brofiadau newydd a dysgu pethau newydd. Dyna fel y mae
pan fydd rhywun yn dod yn Gristion ac yn derbyn Iesu i fod yn Waredwr iddo. Mae fel cael
bywyd newydd. Yn y gyfres hon, byddwn ni’n dysgu nifer o bethau pwysig am fywyd Cristion
newydd.

■C Llanwch y bwlch isod o’r Darlleniad cyntaf o’r Beibl. 

Mae Duw yn dymuno i Gristnogion ddod ................................................. mor aml ag sy’n bosib. 

Yn y Beibl, mae’n bwysig gwybod nad yw’r gair “Eglwys” byth yn golygu adeilad; yn lle hynny, mae’n
golygu GRWP O GRISTNOGION sy’n cwrdd i addoli Duw a’i wasanaethu.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir yn y frawddeg isod:- 

Yn y Beibl, OBPL ............ yw’r WSGYEL ................., nid DEDIALA ................ 

■C Ysgrifennwch ar yr arwydd 
beth oedd enw’r ddinas lle 
roedd yr eglwys Gristnogol 
gyntaf. 
(Cliw - Actau 1:12-14) 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Actau 4: 23-31               Hebreaid 10: 25               1 Ioan 1: 5-7

3

1

1

ˆ



Dewch i ni ddychmygu ein bod ni’n cael mynd i’w cyfarfodydd nhw! Beth maen nhw’n ei wneud?
Pa fath o bobl ydyn nhw? 

■C Rhowch y geiriau hyn yn y bylchau cywir:- 

bara     Pedr     ffydd      cofio      gryfach     dysgu     mwynhau     gweddïo 

Roedden nhw’n dod i wybod am Iesu wrth i ......................... a’r apostolion eraill 

eu ............................... .

Roedden nhw’n ........................... bod yng nghwmni ei gilydd; un o’r geiriau yn y Beibl am 

hyn yw “cymdeithas”. 

Roedden nhw’n ................................... am yr Arglwydd Iesu trwy “dorri .....................”. 

Roedden nhw’n treulio amser yn ................................. ar Dduw. 

Trwy wneud y pethau hyn roedd eu ......................... yn Iesu’n dod yn ......................... . 

■C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR:- 

Os ydych chi’n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, does dim angen 
help Cristnogion eraill arnoch chi. ....................

Rydyn ni’n dod yn well Cristnogion pan fyddwn ni’n gwneud y 
pethau y mae’r Beibl yn eu dysgu i ni. ....................

Y cyfan y mae Duw yn disgwyl i ni ei wneud yw dweud gweddi 
gartref weithiau. ....................

Rydyn ni’n dod i nabod Iesu Grist yn well pan fyddwn ni’n cael
cymdeithas gyda Christnogion eraills. ....................

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

■C Darllenwch Actau 4:32-35 eto. Rhowch gylch o gwmpas y geiriau sy’n disgrifio’r 
eglwys yn Jerwsalem. 

BARUS       PAROD I HELPU    CARIADUS 

HUNANOL     CYMWYNASGAR      CAS 

Ydych chi’n credu go iawn yn Iesu Grist? Os felly, ceisiwch gwrdd â Christnogion eraill.
Gofynnwch i Dduw eich helpu i dyfu’n well Cristion. Cofiwch, mae’r pethau y mae’r Adnod
Allweddol yn sôn amdanynt yn bwysig yn eich bywyd newydd chi. 

■C Darllenwch yr adnodau isod ac ysgrifennu’n fras beth wnaeth y Cristnogion 
cynnar.

Actau 2: 44 & 45

Actau 4: 31

Actau 5: 42
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