
DARLLENWCH 
Actau 25: 13-27

26: 1-32

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Actau 26: 28

1

1

Astudiaeth 3 Achos Llys Paul – Cesarea a'r brenin

Cyn i Paul fynd i Rufain i sefyll ei brawf
gerbron Cesar, daeth rhyw bobl i weld  y
llywodraethwr. Soniodd y llywodraethwr
wrthynt am y benbleth yr oedd ynddi
ynglŷn â Paul.

■C Pwy oedd y llywodraethwr a lle'r oedd yn byw?

■C Beth oedd enwau'r bobl ddaeth i'w weld?

Dywedodd y llywodraethwr wrth y brenin am yr anghydfod rhwng Paul a'r arweinwyr Iddewig.

■C Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth oedd achos yr 
anghydfod.

■C Wrth bwy y gwnaeth Paul apelio? Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir.

Cesar           Y Brenin Herod         Alexander Fawr

■C Pam y gwnaeth Ffestus orchymyn i Paul sefyll gerbron y brenin, y capteiniaid a
gwŷr amlwg y ddinas? (Actau 25: 23-27)

Yna, esboniodd Paul sut y daeth i gredu yn yr Arglwydd Iesu.

■C Darllenwch Actau 9: 15 ac ysgrifennu'r rhan o'r hyn a ddywedodd yr Arglwydd 
wrth Ananias oedd yn cael ei gyflawni yn awr.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Luc 21: 12-15 • Actau 22: 3-16 
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■C Atebwch y cwestiynau isod am yr hyn a ddywedodd Paul wrth y brenin. 
(Actau 26: 1-23) 

Aelod o ba sect neu blaid grefyddol oedd Paul pan oedd yn ifanc? ........................................... 

Beth oedd Paul yn ei ddweud na ddylid ei gyfrif yn anghredadwy?  Codi'r ........................... 

Beth gafodd Paul gan rai o'r arweinwyr yn Jerwsalem? ........................................... 

Pwy oedd yr arweinwyr hyn? ..................... ..................... 

Ble roddodd Paul lawer o bobl Dduw? ........................................... 

Yn ôl Actau 26: 13 ac 19 o ble y daeth y golau a'r weledigaeth? ........................................... 

Yr oedd y golau'n fwy llachar na'r ........................................... 

Ym mha ddinas oedd Paul yn erlid y Cristnogion? ...........................................

■C Darllenwch Actau 9: 3 a 4 ac ysgrifennwch enw lle pwysig yn hanes bywyd Paul

■C Tynnwch linell trwy'r geiriau anghywir er mwyn dangos beth ddywedodd yr 
Arglwydd Iesu fyddai gwaith newydd Paul

“AGOR / CAU   CLUSTIAU / LLYGAID yr Iddewon a'r Cenhedloedd, i'w troi o
DYWYLLWCH / OLEUNI i DYWYLLWCH / OLEUNI, o awdurdod SATAN / CESAR

at Dduw, er mwyn iddynt gael MADDEUANT / COSB am eu pechodau.” 

■C Pa dri pheth pwysig ddywedodd Paul ei fod yn eu pregethu wrth bobl? (adnod 20) 

Os down ni'n Gristnogion, bydd raid i ninnau hefyd wneud yn union fel y dywedodd Paul.

■C Beth oedd ymateb Ffestus i dystiolaeth Paul?

■C Beth oedd ateb y Brenin Agripa pan ofynnodd Paul iddo a oedd yn credu?

■C I ba gasgliad ddaeth y ddau ddyn am Paul a'r cyhuddiadau a wnaed yn ei 
erbyn?

Roedd y Brenin Agripa yn agos iawn at gredu y cyfan a
ddywedodd Paul ac felly at ddod yn Gristion. Ond nid oedd yn
credu'n llwyr a, hyd y gwyddom ni, ddaeth e ddim yn Gristion.
Mae llawer o bobl heddiw wedi clywed Efengyl yr Arglwydd Iesu
ond heb edifarhau a throi ato fel eu Gwaredwr! !
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