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Gwers 2 Anturiaethau Paul – Ffrind am Oes 

Gall ymweld â ffrindiau neu berthnasau
rydych chi heb eu gweld ers peth amser
fod yn brofiad cyffrous, yn arbennig os
oes ganddyn nhw rywbeth newydd i’w
ddweud wrthoch chi neu i’w ddangos i
chi.  Yn y wers hon, mae Paul yn cyfarfod
unwaith eto â dyn ifanc ddaeth yn un o’i
ffrindiau gorau.

■C Defnyddiwch lythyren gyntaf pob llun i ysgrifennu enw’r ffrind.

Roedd e wedi dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu, o bosibl pan ymwelodd Paul â’i ddinas am y tro
cyntaf.

■C Aildrefnwch y llythrennau i 

ganfod enw’r ddinas.  YSATLR

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i ganfod beth roedd Timotheus 

wedi ei wybod ers ei blentyndod.

Roedd ei fam a’i fam-gu (nain) yn gredinwyr, a gallwn fod yn siŵr mai nhw ddysgodd yr
Ysgrythurau Sanctaidd iddo 

■C Beth oedd eu henwau? (Edrychwch ar 2 Timotheus 1)

Mae’n beth gwych cael dysgu am yr Arglwydd Iesu tra’ch bod chi’n dal yn ifanc.  Mae’n dda gallu
dysgu Amdano yn eich Beibl a gwrando’n ofalus pan fydd eraill yn siarad Amdano. Yn fwy na dim
arall, gwnewch beth wnaeth Timotheus – credwch Ynddo fel eich Gwaredwr.
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■C Gan ddefnyddio’r cliwiau isod a’r Darlleniadau o’r Beibl, cwblhewch y  

pos sy’n dilyn.

1. Roedd mam Timotheus yn wraig ______. 
(Actau 16)
2. Roedd Paul yn cofio am Timotheus yn 
ei ______ddydd a nos. (2 Timotheus 1)
3. Cyfeiriodd Paul at Timotheus fel 
‘ei ______ annwyl’. (2 Timotheus 1) 
4. ________ Paul i Dduw am Timotheus. 
(2 Timotheus 1)
5. ______ oedd ei dad. (Actau 16) 
6. Roedd ______  gan Timotheus, ei 
fam-gu (nain) a’i fam. (2 Timotheus 1) 

Pan gyrhaeddodd Paul yn yr ardal, clywodd gan gredinwyr eraill fod Timotheus yn tyfu yn ei ffydd
fel Cristion. Roedd ganddyn nhw air da i’w ddweud amdano a buodd hyn yn anogaeth i Paul ofyn i
Timotheus fynd yn gwmni iddo ar ei daith.

■C I ba ddinasoedd roedd y credinwyr hyn yn perthyn?  

Ticiwch yr ateb cywir.

Iconium a Derbe                    Derbe a Lystra                 Lystra ac Iconium 

■C Gorffennwch enwau’r lleoedd ar y map.

■C Ysgrifennwch IE neu NA wrth ymyl y brawddegau canlynol:-

Iddew oedd tad Timotheus. ...................
Roedd Timotheus yn byw yn Iconium. ...................
Daeth Timotheus yn ffrind i Paul. ...................

Fel Cristion ifanc, roedd Timotheus yn dechrau dod yn gynorthwywr defnyddiol i Paul. Mae hyn yn
golygu ei fod yn dysgu mwy a mwy am yr Arglwydd Iesu a hefyd ei fod yn tyfu’n gryfach fel
Cristion.  Os ydych chi’n Gristion, ydych chi’n tyfu ac yn cryfhau?  Efallai eich bod chi’n gwanhau!
Ydych chi’n byw mewn ffordd sy’n peri bod pobl siarad yn dda amdanoch chi?
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