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Astudiaeth 2  Paul o flaen y Llys – Cesarea a'r Llywodraethwyr

Ar ôl i'r milwyr Rhufeinig ei achub, daeth Paul wyneb yn wyneb â'r prif offeiriaid. 
Y noson honno, dywedodd Duw wrth Paul y byddai'n dyst iddo yn Rhufain. (Actau 23: 11) 
Tra oedd Paul yn dal yn y ddalfa, er ei ddiogelwch ei hunan yn bennaf, clywodd mab ei chwaer
bod cynllwyn i'w ladd. Felly, cafodd ei symud o Jerwsalem i Gesarea i'w gadw'n ddiogel gan y
rhaglaw Rhufeinig.

■C Ysgrifennwch yn y blychau faint o filwyr aeth gyda Paul ar ei daith. 

o Filwyr                        o Wŷr Meirch                        o Bicellwyr

Anfonodd y capten lythyr at y rhaglaw yn esbonio beth oedd wedi digwydd. 

■C Ysgrifennwch eu henwau ar y sgrôl. 

Ymhen rhai dyddiau, roedd Paul yn sefyll
gerbron y rhaglaw (llywodraethwr), wedi'i
gyhuddo o ragor o bethau. 

■C Enwch yr Archoffeiriad a'r cyfreithiwr (dadleuydd).

■C Yna, aeth Paul ati i'w amddiffyn ei hunan.  Gwnewch y Croesair i weld beth a 
ddigwyddodd. Daw'r atebion o Actau 24: 1-21

1. Faint o ddyddiau oedd ers i Paul fynd i yn Jerwsalem?
2. Dywedodd Paul mai Iddewon o _ _ _ _ oedd 

wedi dechrau'r drafferth. 
3. Roedd Paul yn credu pob peth oedd wedi'i 

ysgrifennu yn hon.
4. Y pwnc a achosodd iddo fod ar brawf gerbron Ffelix.  

(Adnod 21) 
5. Roedden nhw'n honni bod Paul wedi creu 

trafferth yma. 
6. Dywedodd Paul ei fod yn _ __ _ _ _ Duw.
7. Dywedodd ei fod yn addoli Duw yn 

null y __ _ _ __. 
8. Roedd Paul yn credu pob peth oedd wedi'i ysgrifennu yn y rhain hefyd. 

Cafodd y mater ei ohirio eto. Yn y cyfamser roedd ei ffrindiau'n cael dod i weld Paul ac fe
ofynnodd y llywodaethwr a'i wraig Iddewig iddo esbonio'i ffydd wrthynt fwy nag unwaith. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
2 Timotheus 2: 1-7 • 1 Pedr 4: 12-19 
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■C Llanwch y Grid Geiriau (Actau 24: 24-27) 
1. Pwy ddaeth yn llywodraethwr yn lle Ffelix? 
2. Roedd Ffelix yn _ _ _ _ _ _ _ ar Paul yn 
sôn am ei ffydd? 
3. Beth oedd enw gwraig Ffelix? 
4. Roedd _ _ _ ar Ffelix pan oedd Paul yn sôn am 
y Farn oedd i ddod.

■C Wrth i Paul ddweud y Newyddion Da am Iesu 
Grist, pa dri pheth wnaeth e sôn amdanyn nhw'n 
benodol? (Gweler 24: 25)

■C Wrth wrando, daeth ofn ar Ffelix. Ond, gwaetha'r modd, beth ddywedodd e 
wrth Paul?

Dyna drist! Wrth wrando ar yr Efengyl, fe glywodd bod angen iddo drystio Iesu i fod yn
Waredwr iddo, ond fe ohiriodd y penderfyniad! Hyd y gwyddom ni, ni ddaeth Ffelix yn Gristion
byth. Mae'n rhaid i ni fod yn ofalus nad ydyn ni'n gohirio'r penderfyniad hefyd.  Penderfynu a
ydyn ni am gredu yn Iesu fel ein Gwaredwr yw'r penderfyniad pwysicaf a wnawn ni. 
Roedd Paul wedi bod yn dyst ffyddlon unwaith eto ond bu'n garcharor am ddwy flynedd arall am
fod Ffelix eisiau bod yn boblogaidd gyda'r Iddewon. Chafodd y mater ddim o'i ystyried eto tan i
Ffestus ddod yn llywodraethwr. 

■C Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN pam yr oedd yr arweinwyr 
Iddewig yn awyddus i Paul gael ei anfon nôl i Jerwsalem. (25: 1-3)

Unwaith eto, roedd Duw'n gwarchod Paul ac unwaith eto bu'n rhaid iddo sefyll gerbron y llys.

■C Pwy oedd Paul yn dymuno iddo wrando ar ei achos a pham?

Roedd Duw wedi dweud y byddai Paul yn dyst iddo yn Rhufain. Dyna lle y byddai'n mynd nesaf! 

■C Ysgrifennwch y rhan o'r Adnod Allweddol oedd yn wir am Paul ac a ddylai fod 
yn wir am bawb sy'n credu yn Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr. 
Ydi hyn yn wir amdanoch chi?
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