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Gwers 4 Anturiaethau Paul – 'Dinas wedi'i Rhannu'

Pam y mae oedolion yn treulio cymaint o amser yn darllen y
papur neu'n gwylio neu'n gwrando ar y newyddion?  Wel, am
fod arnynt eisiau gwybod am y pethau pwysig sy'n digwydd yn
y byd.  Mae pobl yn cael gwybod am y newyddion yn sydyn
mewn papurau newydd, ar y teledu a'r radio a dros y we.
Roedd Saul wedi cael enw newydd erbyn hyn, sef Paul
(darllenwch Actau 13:9) ac roedd ganddo ef a Barnabas
newyddion cyffrous i'w adrodd.  Yr enw ar y newyddion hwn
yw "Yr Efengyl" sef y Newyddion Da am Iesu.

■C Pe baen nhw'n 
ysgrifennu'r stori 
yn y papur newydd,
beth fyddai'r 
pennawd? Llanwch 
y bylchau (ag a, e, i,
o, u, w, y) i gael 
gwybod.

■C Lle oedd Paul wedi bod yn pregethu?  
Tynnwch focs o gwmpas yr ateb cywir.

YN Y SYNAGOG          AR Y STRYD         MEWN EGLWYS

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw'r brawddegau'n gywir ai peidio, ar 

ôl y cyfarfod, dyma'r bobl yn:- 
Gweiddi'n gas arnynt. ................ 

Gofyn iddynt siarad y Sabath nesaf hefyd. ................ 

Gofyn iddynt adael y dref. ................ 

Roedd llawer o'r Iddewon yn awyddus i glywed rhagor a dyma nhw'n dilyn Paul a Barnabas ar
hyd y stryd. 

■C Rhowch y llythrennau yn y swigen siarad yn y drefn gywir i gael 
gweld beth y cawsant eu hannog i'w wneud gan Paul a Barnabas.

Roedd gan yr Iddewon hyn ddiddordeb mawr yn yr hyn yr oedd Paul wedi’i bregethu. Nawr,
roedd yn eu hannog i dderbyn yr Arglwydd Iesu’n llwyr. 

■C Y Saboth wedyn, pwy ddaeth i wrando ar paul a Barnabas yn 

Pregethu Gair Duw? Ticiwch yr ateb cywir.

Neb ❏ Ychydig o bobl ❏ Bron pawb ❏
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■C Pan welodd yr Iddewon yr holl bobl, a llawer ohonyn nhw heb fod 
yn Iddewon, sut oedden nhw'n teimlo? Tynnwch linell trwy'r ateb 
anghywir.

Yn falch ac yn hapus / Yn llawn cenfigen 

Roedd Paul a Barnabas yn siwr fod y Newyddion Da am Iesu ar gyfer pawb.  

■C Beth oedd ymateb y Cenhedloedd pan glywson nhw fod yr 
Efengyl ar eu cyfer nhw hefyd?

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i gael gwybod beth a ddigwyddodd
pan bregethodd Paul a Barnabas y Newyddion Da am Iesu.

Fel sy'n digwydd yn aml heddiw, roedd pobl y ddinas honno'n ymateb mewn gwahanol ffyrdd i'r
Efengyl. Dyna drist yw meddwl bod yr Iddewon nad oedd yn credu yn Iesu, fel Elymas yn y wers
ddiwethaf, yn ceisio cadw pobl eraill rhag credu hefyd!

■C Darllenwch adnod 50 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN pa dri pheth a wnaeth yr Iddewon. 

■C Beth wnaeth Paul a Barnabas? Tanlinellwch yr ateb cywir.

Ysgwyd dwylo       Taflu cerrig at yr Iddewon   Ysgwyd y llwch oddi ar eu traed

■C I ble'r aethon nhw? 
Ysgrifennwch eich ateb
ar yr arwydd.

■C A beth y cafodd y 
disgyblion eu llenwi? 

_______________________________

Er bod y disgyblion (y credinwyr) yn byw mewn dinas lle'r oedd llawer o bobl yn eu
gwrthwynebu, roedden nhw'n gwybod bod Duw gyda nhw. 
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cyfanswm

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn
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