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Astudiaeth 2 Y Cristnogion Cynnar - Philip

Ydych chi’n cofio dechrau’r astudiaeth ddiwethaf?  Yn yr eglwys yn Jerwsalem, roedd criw o
ddynion wedi cael tasg arbennig i’w gwneud.

■C Edrychwch yn ôl ar Actau 6: 5 i weld beth oedd y dasg honno a thynnu llinell 
trwy’r rhifau a’r geiriau anghywir yn y frawddeg a ganlyn:-

Fel LUC / IOAN / STEFFAN, roedd Philip yn aelod o’r criw 
o 5 / 7 / 9 o ddynion oedd i fod i helpu’r 
DEILLION / PLANT / GWEDDWON.

Yn nes ymlaen, aeth Philip â’r ‘Newyddion Da’ (yr Efengyl) i’r
GOGLEDD ac yna i’r DE.

■C Edrychwch ar y map a defnyddiwch yr adnodau a 
roddir yn gliwiau i lenwi enwau’r llefydd a nodir.

■C Dewch i weld beth ddigwyddodd i ddechrau.  

Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau’n GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Roedd pobl y ddinas yn gwrando’n astud ar Philip.  ...............

Ni ddigwyddodd gwyrth pan oedd Philip yn pregethu. ...............

Daeth yr efengyl â llawenydd mawr i’r ddinas. ...............

Cafodd y rhai a gredodd eu bedyddio. ...............

Daeth Iago ac Ioan o Jerwsalem i weld beth oedd yn digwydd yn Samaria. ...............

Mae’r rhan hon o’r astudiaeth yn dangos i ni sut y bu i Dduw achub llawer o bobl mewn dinas
fawr.  Ond mae’n rhaid i ni gofio bod angen i ni ddod at yr Arglwydd Iesu fel UNIGOLION.
Ydych CHI wedi dod ato eto?  Yna, aeth Philip tua'r de.

■C Ysgrifennwch ar y faner enw'r 
wlad o ble’r oedd y dyn y daeth 
Philip ar ei draws yn dod. (Mae’n 
wlad yn Affrica.)

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Eseia 53: 1-12          Actau 21: 8 a 9 
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Roedd y dyn yn darllen rhan o’r Hen Destament o sgrôl. 

■C Llanwch y 
geiriau cyntaf a 
ddarllenodd y 
dyn, ac 
ysgrifennwch 
enw’r proffwyd 
oedd wedi 
ysgrifennu’r 
geiriau hynny 
dros 700 
mlynedd cyn 
hynny

Doedd y dyn o Ethiopia ddim yn deall ystyr y geiriau.  Doedd e ddim yn gwybod am bwy yr
oedd y proffwyd yn sôn.

■C Copïwch yr Adnod Allweddol i ddangos sut yr esboniodd Philip hyn wrth y dyn.

Esboniodd Philip fod Iesu wedi marw fel y gallai Duw faddau ein pechodau ni.  Esboniodd mai’r
cyfan y mae’n rhaid i ni ei wneud yw “credu” neu “ymddiried” yn yr Arglwydd Iesu.

■C Credodd y dyn o Ethiopia yn yr Arglwydd Iesu.  Beth oedd e eisiau i Philip ei 
wneud iddo wedyn? 

■C I orffen y stori, rhowch y geiriau hyn yn y bylchau cywir:-

LLAWEN   DDŴR     FEDYDDIO    CREDU

Wrth iddynt fynd, daethant at ryw __ _ _.  Gofynnodd y dyn o Ethiopia a allai gael ei _ _ _ _ __ _ _.
Dywedodd Philip y câi ei fedyddio os oedd yn _ _ _ _ _ â’i holl galon.  Pan ddaeth y dyn allan o’r dŵr,
aeth ymlaen â’i daith yn  __ _ _ _ _ gan ei fod wedi derbyn Iesu’n Waredwr iddo.

Yn y Testament Newydd, roedd Cristnogion yn cael eu bedyddio trwy gael eu trochi mewn 
dŵ r i ddangos yn gyhoeddus eu bod wedi dod yn ddilynwyr Iesu. 

Roedd gweithred gyhoeddus y bedydd yn arwydd o’i ffydd bersonol yn yr Arglwydd Iesu.  Roedd
eisiau i bawb oedd gydag ef wybod am y newid mawr a fu yn ei fywyd. 
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