
DARLLENWCH
Actau 6: 1-15 a 

7: 54-60

ADNOD 
ALLWEDDOL

Actau 6:8

Astudiaeth 1  Y Cristnogion Cynnar - Steffan

Y mis hwn, mae’r astudiaethau’n ymwneud â nifer o ddynion a oedd
yn bwysig yn nyddiau cynnar yr Eglwys.  Dewch i ni ddechrau gydag
astudiaeth am un o wir arwyr y ffydd Gristnogol, sef Steffan. 

■C Rhowch linell trwy’r rhifau a’r geiriau anghywir yn y 
frawddeg isod:- 

Pan glywn ni sôn am Steffan i ddechrau, mae'n un o griw o 10, 12, 7 
o ddynion sy'n gofalu am yr arian a'r bwyd a oedd yn cael eu dosbarthu bob dydd i

WEDDWON/BOBL SÂL/BLANT.

■C Rhowch y llythrennau hyn yn y drefn gywir i wneud geiriau a thiciwch y rhai
sy’n ddisgrifiad da o Steffan.

TNGOES                THODE                LAHNUNO                  RABRUS

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

Yn ogystal â helpu pobl oedd mewn angen, roedd Steffan yn helpu i sôn wrth bobl am Efengyl Iesu
Grist.

■C Chwiliwch yn yr Adnod Allweddol am DDAU beth yr oedd Steffan yn gallu
eu gwneud trwy nerth Duw.

Cyn hir, roedd yr Iddewon yn genfigennus o Steffan ac yn ei gasáu.  Roedden nhw’n gwrthod
credu yn Iesu.  Fe ddechreuon nhw ddadlau â Steffan a, cyn hir, fe wnaethon nhw rywbeth gwaeth!

■C Darllenwch adnod 12 a rhoi geiriau addas yn y bylchau:-

Fe wnaethon nhw ___________ y bobl, ac _____________ ar Steffan a’i ____________ 

a dod ag ef gerbron y Sanhedrin.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
2 Timotheus 2: 3     Hebreaid 11: 32-40     1 Pedr 4: 14 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES B5

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



Roedd Steffan yn garcharor yn awr a bu’n rhaid
iddo ymddangos gerbron Cyngor pwerus iawn.
Cafodd gyfle i ateb eu cyhuddiadau.  Am beth
amser, roedd y Cyngor yn gwrando'n ofalus arno
ond, cyn i Steffan orffen siarad, fe gollon nhw eu
hamynedd a mynd yn ffyrnig yn ei erbyn.

(Gallwch ddarllen beth a ddywedodd Steffan yn
Actau 7: 2-53).

■C Beth ddigwyddodd nesaf?  Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau’n 

GYWIR neu’n ANGHYWIR.

Roedd y bobl yn llabyddio Steffan trwy daflu cerrig ato. ...............

Wrth iddo farw, melltithiodd Steffan y dynion oedd yn ei gam-drin ................

Wrth iddo farw, gweddïodd Steffan dros y rhai oedd yn ymosod arno. ...............

Bu farw Steffan y tu mewn i’r ddinas. ...............

Rhoddodd y dynion oedd yn ymosod arno eu dillad wrth draed Saul. ...............

Hyd yn oed pan oedd popeth ar ei waethaf, roedd Steffan yn gwybod mai Duw oedd yn rheoli
ac na fyddai'n ei siomi.

■C Ysgrifennwch beth a welodd Saul yn y weledigaeth a roddodd Duw iddo.

Mae Cristnogion trwy’r oesoedd wedi teimlo bod Duw yn agos atynt pan fydd popeth o’i
cwmpas yn mynd o’i le.  Gallwch chithau hefyd ddibynnu ar Dduw i'ch helpu bob amser os
rhowch eich bywyd iddo fel Gwaredwr ac Arglwydd.

Yr enw ar rywun sy’n marw dros yr hyn mae'n gredu ynddo yw "merthyr".

Glynodd Steffan at yr hyn yr oedd yn ei gredu.  Gwrthododd wadu ei ffydd yn Iesu.  Steffan oedd
y cyntaf i farw dros ei ffydd yn Iesu, felly rydym yn dweud mai Steffan oedd:-

“Y  _ _ _ __ _ _ CRISTNOGOL CYNTAF”

(Llanwch y bwlch)

Efallai na fydd raid i ni ddioddef fel y gwnaeth Steffan, ond mae’n bwysig bod pob Cristion yn
ffyddlon i’r Arglwydd Iesu, beth bynnag sy’n digwydd i ni.

■C Edrychwch ar ran olaf Datguddiad 2:10 ac ysgrifennu addewid yr Arglwydd Iesu.
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