
DARLLENWCH
Actau 10: 1-20 a 
24-29 a 33-43

ADNOD ALLWEDDOL
Actau 10: 43

Gwers 4 Gweision yr Arglwydd – Parod i Fynd!
Doedd Ben a Beca ddim yn hapus iawn. Roedd Mam a Dad wedi dweud eu bod yn gorfod mynd
i weld eu hewythr oedd yn sâl yn yr ysbyty.  Doedden nhw ddim yn hoffi ysbytai.  Ond, ar y
ffordd adref, roedd y ddau’n dweud eu bod yn falch eu bod nhw wedi mynd.  Roedd Yncl Bil mor
falch o’u gweld ac roedd wedi codi’i galon yn fawr am eu bod nhw wedi mynd yno.
Ydych chi wedi teimlo fel Ben a Beca erioed?  Efallai nad oeddech chi eisiau mynd i rywle neu i
weld rhywun.  Roedd rhaid i Dduw baratoi un arall o’i weision, Pedr, i’w wneud yn fodlon mynd i
rywle na fyddai’n arfer mynd iddo, i ddweud wrth y bobl am Iesu. 

■C I gael gwybod pwy oedd yn byw yng Nghesarea a beth oedd ei waith,
ceisiwch ddatrys y cod isod (a = 1, b = 2, c = 3, ch = 4, y = 28 ac ati)

3  18     21 17  7  14  13  26  23        3   1    17   27   21   13   1   5

_  _   _  _  _  _  _  _   _           _  _  _   _   _   _  _  _ 

■C Roedd y dyn hwn yn ofni Duw.  Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU 
EICH HUNAN ddau beth arall yr oedd yn eu gwneud yn rheolaidd.

■C Pwy oedd wedi sylwi ar y pethau da yr oedd yn eu dweud a'u gwneud?

Felly, cafodd neges bwysig mewn gweledigaeth, neu freuddwyd.

■C Llanwch y bylchau i gael gwybod beth oedd y neges:-

SIMON    JOPA   PEDR   MÔR

“Anfon ddynion i _ _ _ _  i nôl dyn o’r enw _ _ _ _ sy’n aros gyda barcer (dyn trin lledr) 

o’r enw _ _ _ _ _ mewn tŷ ar lan y _ _ _.

■C Tynnwch lun faint o weision a faint o filwyr a anfonodd. 
(Defnyddiwch ‘ddynion pin’)

Milwyr                                    Gweision

■C Wrth iddyn nhw gyrraedd y ddinas, aeth Pedr i ben to’r tŷ.  Beth 
oedd e'n mynd i'w wneud?
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Roedd eisiau bwyd ar Pedr ac, wrth ddisgwyl am y pryd, fe gafodd brofiad rhyfeddol.

■C Ysgrifennwch ar y llinell ar yr peth tebyg i hwyl fawr beth welodd 
Pedr. (Actau 10: 11-13).  Yn y swigen siarad, ysgrifennwch y neges a 
gafodd ei hailadrodd wrth Pedr dair gwaith.  

Roedd Duw yn dysgu Pedr, trwy’r weledigaeth, ei fod i rannu'r Newyddion Da am Iesu Grist â
phobl nad oedden nhw'n Iddewon (y Cenhedloedd oedden nhw'n cael eu galw).  Cyn hyn, roedd
Pedr yn meddwl na ddylai hyd yn oed fynd i mewn i gartref rhywun nad oedd yn Iddew.
Dangosodd Duw iddo, trwy’r weledigaeth, bod POB CENEDL i fod i glywed yr Efengyl ac felly
roedd e’n barod i fynd i gartref Cornelius.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR. 
Roedd Cornelius ar ei ben ei hunan yn y tŷ pan ddaeth Pedr i mewn. ................................
Arhosodd Pedr wythnos cyn mynd. ................................
Syrthiodd Cornelius wrth draed Pedr i’w addoli. ................................
Roedd Pedr yn falch bod Cornelius wedi’i addoli. ................................
Dywedodd Cornelius eu bod nhw’n barod i glywed beth oedd gan Dduw i’w ddweud. ...............

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n dweud wrth Cornelius, ac
wrthon ni, beth y mae’n rhaid i ni ei wneud i gael ein hachub.

Y diwrnod hwnnw, credodd Cornelius a phawb oedd yn ei dŷ yn yr Arglwydd Iesu ac felly fe
ddaethon nhw’n Gristnogion.  Roedd y rhain ymhlith y bobl gyntaf o’r Cenhedloedd i ddod i
gredu yn yr Arglwydd Iesu.
Athro Iddewig – Trysorydd o Ethiopia – Canwriad Rhufeinig – roedd Duw’n fodlon achub pob
un ohonyn nhw am eu bod nhw’n credu.  Mae'r gwersi hyn yn un ffordd y mae Duw'n ei
defnyddio i roi'r neges ardderchog hon i ni.  Ydych chi'n credu'r neges?  Does dim ots beth yw
ein lliw na’n hil na’n crefydd.  Mae Duw yn gallu ac yn barod i achub pawb sy’n ymddiried yn yr
Arglwydd Iesu.
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[i’w nodi gan yr athro]
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