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7: 54-60

ADNOD 
ALLWEDDOL 

1 Ioan 4: 19

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 1  Steffan yn marw dros yr Arglwydd Iesu.

Wedi i’r Arglwydd Iesu fynd yn ôl i’r Nefoedd, daeth llawer o bobl i gredu Ynddo.
Roedd y bobl hyn, oedd yn caru’r Arglwydd Iesu, yn rhan o eglwys Dduw yn
Jerwsalem. Steffan oedd un o’r rhai oedd yn helpu yn yr eglwys honno. Roedd
e’n ddyn da ac yn un oedd yn gwasanaethu’r Arglwydd Iesu drwy helpu pobl
eraill.  Roedd e’n llawn o’r Ysbryd Glân a byddai’n pregethu’n aml am Iesu Grist.

■C Llanwch y bylchau i ddangos beth roedd Steffan yn ei wneud.

Roedd e’n p __  __  __  __  ___  __  am Iesu.

Roedd e’n g __  __  __  __  __  __  __  ___  __ ‘r Arglwydd Iesu.

Roedd e’n h __  __  __  __  pobl eraill.

Doedd rhai o’r Iddewon ddim yn hapus bod Steffan yn pregethu am Iesu.  Aethon
nhw â Steffan i’r llys ac yno dwedodd pobl gelwydd amdano.  Er bod Steffan yn
cael amser anodd, doedd dim ofn arno. Doedd dim gwahaniaeth beth fyddai’r
dynion hyn yn ei ddweud neu’n ei wneud iddo, byddai’r Arglwydd Iesu gydag e
bob amser.  Sylwodd y dynion blin mor ddigynnwrf oedd Steffan - mae’r Beibl yn
dweud wrthym fod ei wyneb yn edrych fel wyneb angel!

Dechreuodd Steffan siarad â’r holl bobl oedd yn y llys. Dyma fe’n eu hatgoffa mai
nhw oedd wedi lladd Iesu. Aethon nhw’n gynddeiriog wrth glywed hyn.
Edrychodd Steffan i fyny i’r Nefoedd a gwelodd olau llachar. “Rwy’n gallu gweld
Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw,” llefodd. Roedd e’n gyffro i gyd wrth edrych i
mewn i’r Nefoedd, ond roedd ei elynion yn fwy blin nag erioed.
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■C Rhowch ✓ neu ✗ wrth ymyl pob ateb. 

Roedd yr Iddewon yn flin wrth Steffan oherwydd:-

Roedd e wedi gweld yr Arglwydd Iesu yn y Nefoedd. .......... 

Roedd e wedi dweud wrthyn nhw mai nhw laddodd Iesu. .......... 

Roedd e wedi dwyn eu harian. ..........

Nawr roedden nhw eisiau
ei ladd e’n syth.  Dyma
nhw’n rhuthro ato, yn ei
lusgo y tu allan i’r ddinas a
dechrau taflu cerrig mawr
tuag ato.

Trawyd Steffan gan un
garreg ar ôl y llall a
gwyddai ei fod yn mynd i
farw. Roedd yr Arglwydd
Iesu yn y Nefoedd yn aros
i gyfarfod ag e. Heb unrhyw
ofn yn ei galon,
dechreuodd Steffan

weddïo, gan ofyn i’r Arglwydd Iesu fynd ag e i’r Nefoedd.  Gofynnodd Iddo hefyd
faddau i’w elynion am eu drygioni.     

Wedi hyn, bu farw Steffan.  Roedd e’n caru’r Arglwydd Iesu yn fawr iawn
oherwydd Iddo Ef farw ar y groes drosto.  Roedd Steffan yn barod i roi ei fywyd
i Iesu Grist yn gyfnewid am hyn, er bod hynny’n golygu marwolaeth greulon.

■C Llanwch yr atebion ar y Grid Geiriau.  

1. Llusgwyd Steffan y tu allan 
i’r .................. 

2. Roedd y dynion yn .................. 
cerrig tuag ato. 

3. Dechreuodd Steffan .................. dros 
ei elynion. 

4. Roedd Steffan yn caru Iesu gymaint 
fel ei fod yn barod i ............. 

5. Gwelodd Steffan yr Arglwydd yn 
disgwyl amdano yn y ..................

6. Gofynnodd i Iesu .................. i’r bobl 
oedd am ei ladd. 

7. Mae’r Adnod Allweddol i’w gweld 
yn 1............4: 19.

■C Lliwiwch enw Steffan ar y Grid Geiriau.
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