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Astudiaeth 2 Y Ffordd Ymlaen – Y Bedydd Cristnogol 

Rydyn ni wedi dysgu’n barod bod dod yn Gristion yn gychwyn ar fywyd hollol newydd! Os ydych
yn Gristion, rydych wedi cael eich “geni eto” fel y dysgodd Iesu yn Ioan 3. Mae eich hen fywyd
wedi gorffen ac rydych yn dechrau ar fywyd newydd. Sut allwch chi roi gwybod i’ch ffrindiau a’ch
teulu am y newid mawr hwn?  Gallwch gael eich BEDYDDIO. Dyna beth roedd y Cristnogion
cynnar yn ei wneud! 

■C Yn ôl rhan olaf Actau 18:8,  pa dri cham roedd y bobl hyn yn eu cymryd? 

Roedden nhw’n 
cael eu 
_________________.

Roedden nhw’n _____________ yn yr 
Arglwydd Iesu Grist.

Roedden nhw’n __________ yr efengyl.

Holwch eich hunan: “Ydw i wedi cymryd y camau hyn?" 
Er mwyn cael gwybod yn union sut roedd y rhai oedd yn credu yn Iesu’n cael eu bedyddio,
darllenwch Actau 8:36-38. 

1. Wrth fynd i lawr i’r dŵr 2. Wrth fynd o dan y dŵr 3. Wrth godi o’r dŵr
rydyn ni’n cael ei huniaethu rydyn ni’n cael ein huniaethu rydyn ni’n cael ein huniaethu
â marwolaeth Iesu â chladdu Iesu ag atgyfodiad Iesu 

■C Tynnwch linell trwy’r geiriau anghywir yn y cromfachau:- 

Bedyddiodd Philip y dyn mewn (olew, dŵr, gwin). 

Credodd y dyn yn Iesu (cyn, ar ôl) iddo gael ei fedyddio 

Roedd y dyn (yn dymuno, yn gwrthod, yn ofni) cael ei fedyddio. 

Yn ystod y bedydd, aeth (un, dau, tri) i mewn i’r dŵr. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Ioan 3:1-5        Actau 16:11-34        Rhufeiniaid 6:1-14        Rhufeiniaid 10:9



Nawr, meddyliwch pam y mae Cristnogion yn cael eu bedyddio.

1Maen arnyn nhw eisiau bod yn UFUDD i Iesu!  Dywedodd ef y dylai pawb sy’n credu ynddo
gael eu bedyddio.  Dylen ni fod yn ufudd iddo! Darllenwch Mathew 28:18-20. 
Dyma rai o eiriau olaf Iesu Grist i’w apostolion cyn iddo fynd yn ôl i’r Nefoedd. 

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

Doedd gan yr Arglwydd Iesu ddim awdurdod ar y ddaear. .................... 

Dywedodd Iesu wrth yr apostolion am bregethu wrth yr Iddewon yn unig. .................... 

Mae pobl sy’n credu i fod i gael eu bedyddio. .................... 

Mae gorchmynion Iesu yn bwysig iawn i Gristnogion. .................... 

Dywedodd Iesu y byddai gyda Christnogion bob amser pan fyddent 

yn gweithio drosto. .................... 

2 Maen nhw’n dymuno CYFFESU yn gyhoeddus eu bod wedi dechrau dilyn Iesu Grist. 
Mae Rhufeiniaid 10:9 yn dweud wrthym pa mor bwysig yw cyffesu’r Arglwydd Iesu. 

■C Ysgrifennwch yr adnod.

Un o’r ffyrdd gorau o gyffesu Iesu’n Arglwydd yw cael ein bedyddio!

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol ac ateb y cwestiynau hyn.

Beth oedd y bobl wedi’i wneud CYN cael eu bedyddio?

Faint o bobl ddaeth yn Gristnogion y diwrnod hwnnw?

CHWILAIR 
Chwiliwch am yr atebion i’r cliwiau hyn a 

rhoi cylch amdanynt. Mae rhai’n rhedeg i 

fyny, i lawr, ymlaen, yn ôl ac ar hytraws.

Yr enw yn y Beibl am y bobl sy’n cael eu bedyddio.

..................................................................................................

Er mwyn bedyddio rhywun, mae angen llawer 

o hwn.  ................................................................................... 

Pwy ddywedodd y dylai ei ddilynwyr gael eu bedyddio?

..................................................................................................

Enw gwraig a gafodd ei bedyddio (Actau 16)

.................................................................................................. 
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