
DARLLENWCH 
Actau 27: 1-44

28: 1-10 a 28-31

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Actau 27: 24 a 25

Astudiaeth 4  Achos Llys Paul – Llongddrylliad

Ar y fordaith i Rufain, roedd Paul o dan ofal canwriad o'r enw Jwlius.  Dyma fap o'r daith.

■C Atebwch y cwestiynau o bennod 27 o Actau i lenwi'r GRID GEIRIAU. 

(Mae'r rhifau ar y map yn dangos lle mae'r llefydd.)

1. Fe wnaethon nhw hwylio ger y lle hwn. (Adnod 5) 

2. Roedd eu llong gyntaf yn dod o'r porthladd hwn. (Adnod 2) 

3. Enw'r dyn o Facedonia a ymunodd â nhw. 

4. Y dref lle'r oedd yn byw. 

5. Rhowch gylch ar y Grid Geiriau i ddangos enw'r

porthladd lle'r aethon nhw ar fwrdd yr ail long.

■C Enwch y llefydd sy'n cael eu disgrifio isod, ac 
ysgrifennu'r enwau yn y lle iawn ar y map. 

A. Y porthladd y daethant iddo ar ôl taith un diwrnod. (27: 3) ................. 

B. Yr ynys y buont arni am beth amser. (27: 7-9) ................. 

C. Yr ynys olaf y mae sôn amdani cyn y llongddrylliad. (27: 16) ................. 

D. Yr ynys lle bu'r llongddrylliad. (28: 1) ................. 

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw'r brawddegau hyn yn gywir ai peidio. 
Rhowch rif yr adnod ym mhennod 27 i brofi'ch ateb:- 

Cafodd Paul ei drin yn wael gan y canwriad. ................... adnod ..... 

Ni wnaeth y canwriad wrando ar rybudd Paul. ................... adnod ..... 

Fe hwylion nhw pan gododd gwynt cryf. ................... adnod ..... 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
2 Corinthiaid 11: 21-33 • 2 Timotheus 4: 16-18 
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■C Pa DDAU beth penodol a wnaeth y llongwyr i ymdopi â'r storm?

Mae'r Adnodau Allweddol yn dangos bod Paul yn gallu annog criw'r llong am ei fod wedi
credu addewid Duw.

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd Paul sy'n profi ei fod wedi cymryd Duw ar ei air.

■C Gwnewch y CROESAIR i weld beth ddigwyddodd nesaf.

Cliwiau ar Draws

1. Gair cyffredinol am yr hyn gawson nhw i'w fwyta. 

3. Y man lle cydiodd y neidr yn Paul. (28: 3) 

6. Roedd y tân yn braf am ei bod yn ________. (28: 2)

7. Un rhan o offer y llong. (27: 40) 

8. O'r rhan hon o'r llong y taflodd y morwyr yr angorion.

Cliwiau i Lawr

2. Diolchodd Paul i Hwn. (27: 35) 

3. Ar y dechrau, roedd yr ynyswyr yn meddwl mai dyma oedd Paul. (28: 4) 

4. Roedd y rhain yn mynd i ladd y carcharorion i gyd. (27: 42) 

5. Cafodd tad hwn ei iacháu gan Paul. (28: 8) 

9. Pryd synhwyrodd y morwyr eu bod yn agos at y lan. Tua chanol _____(27: 27)

Fe dreulion nhw dri mis ar yr ynys. Yna, ar ôl teithio am bythefnos, cyrhaeddodd Paul a'r lleill 
i Rufain.

■C Yn ôl adnod 28, beth ddywedodd Paul oedd wedi'i hanfon at y Cenhedloedd?

■C Pa ddau beth roedd Paul bob amser yn eu gwneud pan fyddai pobl yn dod 
i'w weld?

Ydych chi wedi ymddiried yn yr Arglwydd Iesu? Ydych chi wedi dweud wrth bobl eraill amdano? 
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