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Gwers 4 Anturiaethau Paul - Dinas Athen 
Mae pobl, y dyddiau hyn, yn
teithio’n gyflym a didrafferth am
lawer o resymau - ar fusnes efallai,
neu ar wyliau neu i ymweld â
ffrindiau. Gwelwn Paul a’i
gymdeithion nawr yn teithio i
ddinasoedd eraill yn Ewrop i
bregethu’r Newyddion Da am Iesu.
Ar ôl gadael Philipi, aethon nhw i
ymweld â sawl dinas, gan gynnwys Thesalonica.

■C Edrychwch ar adnod 10 ac yna, yn y blwch ac ar y
map, ysgrifennwch enw’r ddinas nesaf y daethant iddi.

■C Yn y ‘Beibl Agored’, 
ysgrifennwch y ddau beth 
wnaeth trigolion y ddinas hon 
pan glywson nhw Paul yn 
pregethu yn y synagog.  Mae 
hyn yn esiampl dda i ni i gyd.

Credodd llawer, ond yn anffodus bu’n rhaid i Paul eu gadael oherwydd daeth yr Iddewon
aflonyddus o Thesalonica i droi calonnau’r bobl yn ei erbyn.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun er mwyn gweld i ble’r aeth 
Paul nesaf.

Wrth i Paul aros am i Timotheus a Silas ymuno ag ef, aeth am dro o amgylch y ddinas.

■C Beth oedd ymateb Paul pan welodd gymaint o eilunod? 

■C Llanwch y geiriau sydd ar goll yn y paragraff islaw. 

Ni fedrai Paul gadw’r Efengyl am yr Arglwydd Iesu iddo’i hun.  Felly, dechreuodd ei rhannu gyda’r
___________ yn y synagog ac unrhyw un oedd yn cerdded heibio yn y _________ .  Yna,
dyma rai o’r _____________ a’r ____________ oedd yn athronwyr, neu’n athrawon, yn ei
holi oherwydd ei fod yn pregethu’r Newyddion Da am __________  a’i ________________
wrthyn nhw.
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Daeth yr athrawon hyn â Paul i le o’r enw Yr Areopagus neu Fynydd Mawrth, lle’r oedd pob
math o bynciau yn cael eu trafod.  Roedden nhw’n awyddus i glywed mwy am y ddysgeidiaeth
newydd hon.  Dechreuodd Paul ei araith drwy sôn am allor a welsai yn Athen.

■C Beth oedd wedi’i ysgrifennu ar yr allor? (adnod 23)

Yna, dechreuodd Paul
esbonio pwy yw Duw.

■C Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR wrth ymyl y brawddegau 

hyn:-

Duw wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo. ................................

Mae Duw yn byw mewn temlau o waith llaw. ................................

Mae Duw fel aur, arian neu garreg. ................................

Un diwrnod, bydd Duw yn barnu’r byd. ................................

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

■C Pwy sydd wedi’i ddewis gan Dduw i farnu’r byd? Darllenwch adnod
31 a rhowch gylch o amgylch yr ateb cywir. 

Alecsander Fawr           Cesar          Yr Arglwydd Iesu Grist 

■C Nodwch y ddau ymateb cyntaf a gafwyd pan soniodd Paul am yr 
atgyfodiad.

Cafwyd trydydd ymateb.  Credodd rhai pobl a daethant yn Gristnogion.  Beth yw eich ymateb
chi?  Gadewch i ni gofio hyn - os ydych chi’n credu yn yr Arglwydd Iesu byw, fyddwch chi ddim
yn cael eich barnu am eich pechodau. Mae Duw am i chi ufuddhau i’w orchymyn i edifarhau'r
funud hon.  Os gwnewch hynny, cewch eich achub rhag y gosb mae eich pechodau yn eu haeddu. 
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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