
DARLLENWCH  
Actau 13: 1-12

ADNOD 
ALLWEDDOL
Mathew 28: 19

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 2  Paul (Saul) yng Nghyprus

Un diwrnod, roedd Cristnogion Antiochia wedi dod at ei gilydd. Roedd Barnabas
a Saul gyda nhw. Dywedodd yr Ysbryd Glân wrth yr arweinwyr bod Barnabas a
Saul i fod i wneud gwaith arbennig i Dduw. Ar ôl gweddïo am y peth,
cychwynnodd Barnabas, Saul a Ioan Marc, nai ifanc Barnabas, i Gyprus mewn
cwch.

■C Rhowch enwau'r tri oedd yn y cwch a'r man lle'r oedden 
nhw'n mynd.

Roedd y dynion hyn yn ufuddhau i Iesu Grist a ddywedodd "Ewch a gwnewch
ddisgyblion o'r holl genhedloedd.” Roedd Iesu am i'r newyddion da amdano
gyrraedd pob gwlad. Roedd y dynion hyn yn ei gario i ynys dros y môr. 

■C Llanwch y bylchau yn y swigen siarad i'ch atgoffa am un o 
orchmynion Iesu. 

E __ ___  a   g __ __ __ __ ___  

dd __ __ __ __ __ __ __ __ __   o'r h __ ___   

g __ __ __ __ __ __ __ __ ___. 

Ar ôl cyrraedd, buont yn teithio o gwmpas yr ynys yn pregethu'r newyddion da.
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Mewn lle o'r enw Paffos, fe
gwrddon nhw â dewin oedd yn
gweithio i lywodraethwr Cyprus.
Pan glywodd y llywodraethwr
am Barnabas a Saul, roedd yn
awyddus i gwrdd â nhw am ei
fod am glywed Gair Duw.
Gwrandawodd y llywodraethwr
yn ofalus ond ceisiodd Elymas, y
dewin, ei atal rhag credu.

Roedd Saul yn gwybod mai
gwneud gwaith y diafol roedd y
dewin. Syllodd Saul arno, yn
llawn o nerth yr Ysbryd Glân, a
dweud yn glir ei fod yn gwneud

peth drwg ac y byddai'r Arglwydd yn ei wneud yn ddall. Cyn gynted ag y
siaradodd Saul, aeth Elymas yn ddall! Roedd yn ymbalfalu gan chwilio am rywun
i'w arwain.

■C Tynnwch linell rhwng yr enwau a'r hyn a wnaethon nhw. 

Elymas, dewin               eisiau gwrando ar Air Duw. 
Y llywodraethwr           ddim eisiau credu.

■C Beth ddigwyddodd i Elymas?  Tynnwch linell trwy'r atebion 
anghywir. 

Roedd yn methu clywed.
Roedd yn methu cerdded.
Roedd yn methu gweld.

O hyn ymlaen, mae Saul yn cael
ei alw'n Paul. 

Roedd Paul yn gallu gwneud y
wyrth hon gan fod Duw'n rhoi ei
nerth iddo.  Roedd y
llywodraethwr wedi gweld pa
mor fawr oedd nerth Duw. 

Roedd popeth a welodd ac a
glywodd yn ei helpu i wneud y
dewis cywir – credu yn yr
Arglwydd Iesu.
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