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Gwers 1  Anturiaethau Paul – Dioddef dros yr Arglwydd

Os byddwn ni’n gwneud rhywbeth drwg, gallwn ddisgwyl cael ein
cosbi. Roedd Paul a’i ffrind Barnabas yn pregethu’r Newyddion Da
am yr Arglwydd Iesu.  Duw oedd wedi dweud wrthyn nhw am
wneud hyn, ond roedd llawer o bobl yn dal i’w herlid.  Roedden
nhw’n barod i dderbyn hyn, gan wybod eu bod, wrth ufuddhau i
Dduw, yn gwneud yr hyn oedd yn iawn.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

■C Ar ôl cyrraedd Iconium, i ba adeilad aethon nhw? 

Daeth llawer o Iddewon a Chenedl-ddynion i gredu, ar ôl iddyn nhw glywed Paul a Barnabas yn
pregethu. Gwrthododd eraill gredu gan fynd ati i greu trafferthion.

■C Beth wnaeth Paul a Barnabas pan ddigwyddodd hyn?

Atebwch CYWIR neu ANGHYWIR:- 

Dyma nhw’n ysgwyd y llwch oddi ar eu traed a gadael. ..............

Buon nhw yno am amser hir yn siarad am Iesu. ..............

Cyflawnwyd nifer o arwyddion a rhyfeddodau drwyddyn nhw  .............. 

Dim ond am gyfnod byr yr arhoson nhw yn Iconium ..............
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Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes A10

Gwersi Beiblaidd o lyfr yr Actau 
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



■C Roedd trigolion Iconium wedi’u rhannu’n ddwy garfan.

Ysgrifennwch ar y baneri gyda phwy roedden nhw’n ochri.

Pan glywodd Paul a Barnabas am gynllwyn i’w lladd drwy eu
llabyddio, ffodd y ddau oddi yno.

■C Ysgrifennwch enw’r dref lle’r aeth y ddau.

Grid Geiriau
Atebwch y pos gan ddefnyddio
Actau 14: 8-13 i’ch helpu.

1. Roedd y dyn wedi bod yn gloff o’i ____.
2. Gair arall am ‘hapusrwydd’.
3. Dywedodd Paul wrth y dyn am wneud hyn. 
4. Roedden nhw’n meddwl bod Paul a Barnabas yn  ____.

■C Wedi i chi orffen y pos, ysgrifennwch y llythrennau sydd yn y

blychau bras i gael gweld enw’r Person roedd Paul a Barnabas bob
amser yn siarad amdano. 

Roedd trigolion Lystra yn credu’n bendant mai duwiau oedd Paul a Barnabas ac roedden nhw
eisiau cyflwyno aberthau i’r ddau.  Esboniodd Paul wrthyn nhw mai dynion cwbl gyffredin oedd
Barnabas ac yntau.

■C Pwy ddywedodd Paul y dylen nhw ei addoli? Edrychwch ar adnod 15. 

Unwaith eto, cyrhaeddodd Iddewon anghrediniol (o ddinasoedd cyfagos) ac aeth y rhain ati i droi
pobl Lystra yn erbyn Paul.

■C Sut driniaeth gafodd Paul ganddyn nhw? 

Os ydych chi’n Gristion, peidiwch cynhyrfu pan fydd pobl eraill yn eich cam-drin. Mae Paul yn
esiampl dda i bob un sy’n dioddef oherwydd ei ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Er gwaethaf y driniaeth
arw a gafodd, aeth Paul yn ôl i’r ddinas.  Drannoeth, aeth yn ei flaen ar ei daith genhadol.
Os yw eich ffrindiau yn gwneud hwyl am eich pen am eich bod yn gredadun (rhywun sy’n credu)
fel Paul a Barnabas, cofiwch fod yr Arglwydd Iesu yn Ffrind i chi.  Mae Ef yn falch pan fyddwch yn
dweud wrth eraill Amdano ac fe gewch nerth ganddo.
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