
DARLLENWCH
Actau 8: 5 a 26-40

ADNOD
ALLWEDDOL
Actau 16: 31 

Gwers 3 Gweision yr Arglwydd - Parod i Wrando!

Sawl gwaith mae Mam neu Dad neu athro yn yr ysgol wedi dweud wrthych chi, “Gwna fel dw i’n
dweud!”  Sawl gwaith ydych chi wedi clywed y dywediad “I mewn trwy un glust ac allan trwy’r
llall”?  Mae’n bwysig iawn ein bod yn gwrando'n ofalus pan fydd rhywun yn esbonio rhywbeth
wrthon ni, er enghraifft sut i ddod o hyd i rywle dieithr neu sut i wneud arbrawf yn yr ysgol.
Mae'r Darlleniad o'r Beibl yn dangos sut y cafodd rhywun help i ddod yn Gristion trwy wrando'n
ofalus ar beth roedd Duw'n ei ddweud a gweithredu ar hynny.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i gael gwybod pwy oedd yn 
pregethu am Iesu Grist.

LIPHPI  __ _ _ _ _

■C Ysgrifennwch ar yr arwydd enw’r ddinas lle’r aeth i bregethu.

■C Rhowch linell trwy’r atebion 
ANGHYWIR i weld pa neges a 
gafodd gan angel yr Arglwydd:-

“Cod a dos tua’r gorllewin / de / dwyrain ar hyd y

llwybr / gamlas / ffordd sy’n mynd o Jaffa / Jerwsalem

/ Jericho i Gasa / Gadara / Galilea.

Sylwch beth wnaeth Philip.  (Adnod 27)  Wnaeth e ddim gofyn cwestiynau.  Dim ond gadael
dinas lle’r oedd llawer o bobl wedi dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu a mynd i’r anialwch.  Doedd
e ddim yn gwybod pa mor bell y byddai’n rhaid iddo fynd, pwy y byddai'n cwrdd â nhw na pham
yr oedd yn mynd! Ond fe wnaeth fel yr oedd angel yr Arglwydd wedi dweud wrtho. Doedd e
ddim yn gwybod ond roedd Duw’n gwybod bod rhywun arall yn teithio’r ffordd honno hefyd!

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR. 

Roedd y teithiwr yn dod o Nigeria. ................

Roedd yn gofalu am holl drysor y frenhines.  ................

Roedd wedi bod yn Jerwsalem i addoli Duw. ................

Roedd yn cysgu yn ei gerbyd. ................
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■C Beth ddywedodd yr Ysbryd Glân wrth Philip? (Adnod 29)

Unwaith eto, fe wnaeth Philip ufuddhau.

■C Ysgrifennwch ar y sgrôl enw'r 
proffwyd yr oedd y teithiwr yn 
darllen ei waith.

■C Ysgrifennwch yn eich GEIRIAU EICH HUNAN pam y gofynnodd y
dyn i Philip eistedd gydag ef yn ei gerbyd. (Adnodau 30 a 31).

■C Edrychwch ar adnod 34, ac ysgrifennwch y cwestiwn a ofynnodd y 
dyn am y darn yr oedd yn ei ddarllen.

Nawr, tro’r dyn o Ethiopia i wrando a dysgu oedd hi!

■C Am bwy wnaeth Philip bregethu?

Defnyddiodd Philip y darn hwn o lyfr Eseia yn yr Hen Destament i ddweud wrth y dyn sut yr oedd
Duw wedi rhoi cyfle i bobl gael eu hachub trwy farwolaeth ei Fab.  Roedd Iesu wedi marw ar
groes i'w achub ef fel y gallai Duw faddau pechodau’r dyn a rhoi bywyd tragwyddol iddo yn y
nefoedd. Wrth i’r dyn o Ethiopia wrando, fe sylweddolodd ei fod yn bechadur ac roedd ef eisiau
derbyn Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr. Pan ddaethant at ryw ddŵr ar y ffordd, gwerddon yn yr
anialwch efallai, gofynnodd y dyn am gael ei fedyddio.

Er mwyn dangos i bobl eraill eu bod nhw’n dilyn Iesu Grist, roedd yr holl Gristnogion
yn amser y Testament Newydd yn cael eu bedyddio trwy gael eu trochi mewn dŵr.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Roedd yn bleser gan Philip gael bedyddio’r dyn o Ethiopia pan ddywedodd ei fod yn credu bod
Iesu Grist yn Fab Duw.

■C Ysgrifennwch beth a ddigwyddodd i Philip pan ddaeth y ddau allan 
o’r dŵr.

■C Rhowch gylch o gwmpas y gair sy’n disgrifio sut yr aeth y dyn o 
Ethiopia ar ei ffordd.

yn llefain/crïo     yn llawen     yn gweiddi 

Gallwch chithau fod yn llawen fel hyn hefyd os ydych chi'n barod i wrando a chredu’r neges
ardderchog bod Iesu wedi marw i fod yn Waredwr i chi.
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