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Astudiaeth 2  Yr Apostol Paul – Ei Deithiau

Roedd pobl wedi taflu cerrig at
Steffan i'w ladd oherwydd ei ffydd yng
Nghrist. Roedd yr eglwys yn
Jerwsalem yn cael ei herlid. Bu'n rhaid
i rai Cristnogion ffoi am eu bywydau,
ond roedden nhw'n sôn wrth bobl
eraill am yr Efengyl ble bynnag yr
oedden nhw'n mynd.

■C I ba dri lle (rhifau 1, 2, 3 ar y
map) yr aeth pobl â'r 
Newyddion Da ar ddechrau'r Darlleniad o'r Beibl?

■C Sut wnaeth pobl Antiochia ymateb i’r pregethu?

Nid o achos grym na sancteiddrwydd y disgyblion y cafwyd y canlyniadau hyn, ond oherwydd
bod llaw'r Arglwydd gyda nhw (a. 21) ac oherwydd gras Duw. Roedd Duw'n bendithio eu gwaith.
Barnabas oedd un o'r dynion pwysicaf yn yr eglwys yn Jerwsalem.  Yma, mae'n cael ei anfon i
Antiochia.

■C Sut oedd Barnabas yn teimlo pan gyrhaeddodd i 
Antiochia a gweld yr holl gredinwyr newydd 
drosto'i hunan?

■C Beth wnaeth Barnabas eu hannog i wneud?

Nid diwedd y daith yw tröedigaeth – dechrau bywyd newydd yng Nghrist ydyw!

■C Pa fath o ddyn oedd Barnabas?

■C Pam yr aeth Barnabas i Darsus?

■C Am faint o amser fu Saul a Barnabas yn cwrdd â'r eglwys yn Antiochia?

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen –
Rhufeiniaid 1: 15 a 16
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■C Beth wnaeth Paul a Barnabas yn Antiochia?

Yr eglwys yn Antiochia oedd eglwys gyntaf y Cenhedloedd (pobl nad oeddent yn Iddewon) a
dyma lle cafodd y credinwyr eu galw'n Gristnogion gyntaf. Gwaetha'r modd, mae'r gair Cristion
wedi colli peth o'i ystyr erbyn hyn ac nid yw'n cael ei gadw ar gyfer gwir ddilynwyr Iesu Grist.

Ar ôl treulio blwyddyn yn Antiochia, cychwynnodd Paul a Barnabas ac Ioan Marc i fynd â neges
Iesu Grist i ardaloedd newydd.

■C Darllenwch Actau 13: 1-12 ac ateb y cwestiynau a ganlyn.

O ble y gwnaethon nhw hwylio?

I ba borthladd y gwnaethon nhw hwylio?

Beth wnaethon nhw yno?

Aeth y tri dyn ymlaen, ar draws yr ynys, o'r dwyrain i'r gorllewin. Byddai Barnabas yn nabod yr
ynys yn dda gan mai un o Gyprus oedd e. (Actau 4: 36)

■C I ba dref y daethon nhw?

Yma, daethon nhw ar draws dau ddyn gwahanol iawn ac roedd gan Paul wahanol ffyrdd o ddelio
â nhw.
Roedd Elymas, a oedd hefyd yn cael ei alw'n Bar-Iesu, yn ddewin ac yn broffwyd gau. 
Sergius Pawlus oedd llywodraethwr Rhufeinig ynys Cyprus. Roedd yn ddyn deallus.

■C Oddi wrth bwy yr oedd nerth Elymas yn dod, yn ôl Paul?

Roedd Paul wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân pan siaradodd ag Elymas ac felly roedd yn gallu deall
beth oedd gwir achos ei broblem.

■C Pam y gwnaeth Sergius Pawlus anfon am Barnabas a Saul?

Ceisiodd Elymas ei atal rhag clywed Gair Duw achos roedd yn gwybod y gallai hyn olygu y
byddai'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist.

■C Beth a welodd Sergius Pawlus a barodd iddo gredu'r Efengyl?

■C Beth a glywodd Sergius Pawlus a barodd iddo synnu'n fawr?

Hwn oedd y cyntaf y gwyddom i sicrwydd ei fod wedi cael tröedigaeth ar daith genhadol gyntaf
Paul.
Roedd Duw wedi galw Paul i ddweud wrth bobl am Iesu, a oedd wedi newid ei fywyd ef. Mae'n
rhaid ei bod yn deimlad braf iawn iddo pan ddaeth Sergius Pawlus yn Gristion.

Heddiw, mae Duw'n dal i ddefnyddio pobl sydd wedi ymddiried
yn yr Arglwydd Iesu i arwain eraill i gredu ynddo Ef.
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