
DARLLENWCH 
Actau 14: 1-28

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Marc 16: 20

Astudiaeth 4  Yr Apostol Paul – Ei Broblemau

Aeth Paul a Barnabas ymlaen â'r daith genhadol gyntaf gan deithio i dair dinas arall. Enwau'r
dinasoedd hyn oedd: Iconium, Lystra a Derbe. 

■C Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau yn y blychau o dan y map.

Ym mha ddinas oedd 'na synagog? (Adnod 1) 

Ym mha ddinas wnaethon nhw aros am amser hir? (Adnod 3) 

Pa ddinas a gafodd ei rhannu oherwydd yr Efengyl? (Adnod 4) 

Enwch ddinasoedd Lycaonia. (Adnod 6) 

Lle'r oedd y dyn cloff yn byw? (Adnod 8) 

Lle cafodd Paul a Barnabas eu galw'n dduwiau? (Adnodau 11 a 12) 

O ba ddinas wnaethon nhw ddychwelyd i Lystra? (Adnodau 20 a 21) 

Cafodd y cenhadon, Paul a Barnabas, amser caled yn Iconium. (Adnodau 1-6)

■C Enwch ddau grŵp, neu ddwy genedl o bobl oedd yn byw yn Iconium.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
1 Corinthiaid 1: 17-18
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■C Sut wnaethon nhw ddangos eu bod yn 
gwrthwynebu Paul a Barnabas?

Yn Lystra, pan iachaodd Paul y dyn cloff, cafodd hynny effaith syfrdanol ar y bobl baganaidd.

■C Beth ddechreuon nhw ei weiddi? 

■C Beth wnaethon nhw alw 
Paul a Barnabas?

■C Sut oedden nhw'n mynd i anrhydeddu'r cenhadon?

Doedd Paul a Barnabas ddim yn dymuno cael gwobr nac anrhydedd am wella'r dyn cloff. Duw
oedd wedi'i wella ac roedd rhaid i'r clod i gyd fynd iddo ef.  

■C Yn eich GEIRIAU EICH HUNAN, rhowch grynodeb o'r hyn a ddywedodd Paul 
wrth y dyrfa yn adnodau 15-17. 

Ar ôl treulio peth amser yn Derbe, aeth Paul a Barnabas yn ôl y ffordd y daethant. Ym mhob
man, buont yn annog y Cristnogion i fod yn ffyddlon i Iesu Grist, er bod hynny'n galed weithiau.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Hyd heddiw, mae Cristnogion i fod i rannu'r Newyddion Da am Iesu gydag eraill. Efallai, un
diwrnod, bydd Iesu'n galw arnoch chi i fod yn genhadwr ac y byddwch yn mynd â'r Newyddion
Da i wledydd eraill.
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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