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Gwers 3 Anturiaethau Paul – 'Y Pregethwr'

Rai blynyddoedd wedyn, cwrddodd Saul a Barnabas eto yn Antiochia, dinas fawr ymhell o
Jerwsalem. Yma, daeth llawer o bobl i gredu yn yr Arglwydd Iesu a chawsant eu galw'n
Gristnogion am y tro cyntaf. 

Cristion yw rhywun sydd wedi ymddiried yn yr Arglwydd Iesu i'w achub ac sy'n ei ddilyn.

■C Defnyddiwch y Darlleniad o'r 
Beibl i lenwi'r Grid Geiriau ag 
enwau proffwydi ac athrawon 
eglwys Antiochia.

■C Beth oedd y dynion hyn yn ei wneud pan siaradodd Duw, yr Ysbryd
Glân, â nhw? Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos pa rai o'r brawddegau hyn
sy'n gywir:-

Roedden nhw'n addoli'r Arglwydd. ................. 

Roedden nhw'n siarad â'i gilydd. ................. 

Roedden nhw'n ymprydio (yn mynd heb fwyd). ................. 

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd yr Ysbryd Glân wrthynt. 

Cyn hir, roedd y dynion yr oedd Duw
wedi'u dewis mewn cwch ar y ffordd i ynys
Cyprus. Dyna lle cafodd Barnabas ei eni. 
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■C Ceisiwch ddatrys y Pos Geiriau i gael

gwybod beth wnaeth Paul a 
Barnabas ar ôl cyrraeddd i Salamis. 

(Er enghraifft "Buont" yw B1 – rhes B ar draws 
a cholofn 1 i lawr.)

CROSSWORD
■C Defnyddiwch eiriau o'r Darlleniad o'r 

Beibl i wneud y Croesair.

I lawr
1. Roedd y dyn yma'n helpu Saul a Barnabas. 

2. Enw'r gau broffwyd yn adnod 6. 

5. Roedd _ _ _ _ _ _ Pawlus yn ddyn deallus. 

Ar draws
2. Aeth y dyn yma gyda Saul. 

3. Daethant i'r ynys hon (adnod 4). 

4. Enw'r dyn drwg yn adnod 8. 

6. Y man lle cwrddon nhw â Bar-Iesu. 

■C Beth ddywedodd Saul fyddai'n digwydd i Elymas am 

ei fod yn llawn twyll a dichell? (Adnod 11) 

■C Darllenwch adnodau 11 a 12 a dweud beth ddigwyddodd nesaf i:-

Erbyn i Saul a Barnabas adael Cyprus, roedd llawer o bobl wedi clywed y Newyddion Da am
Iesu. Roedd rhai, fel Elymas, wedi'i wrthod ac eraill, fel Sergius Pawlus, wedi'i gredu (darllenwch
yr Adnod Allweddol) ac wedi dod yn Gristnogion.

Beth yw'ch ymateb chi i'r Newyddion Da?
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