
DARLLENWCH 
Actau 9: 10-23

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Actau 9: 20

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.
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Stori 4 Newid mawr yng nghymeriad Saul.

Siaradodd Duw gydag Ananias mewn
breuddwyd a gofynnodd iddo fynd i weld
Saul. Roedd Ananias wedi clywed mor
greulon roedd Saul wedi bod wrth y bobl
oedd yn caru’r Iesu, felly doedd e ddim yn
awyddus i fynd ar y dechrau.  Ond
esboniodd yr Arglwydd bod bywyd Saul
wedi ei newid yn llwyr. O hyn ymlaen,
byddai Saul yn pregethu am yr Arglwydd
Iesu i bobl nad oedd erioed wedi clywed
Amdano. 
Yna, ufuddhaodd Ananias i’r Arglwydd a
daeth o hyd i Saul oedd wedi bod yn ddall
ers tri diwrnod!
“Y brawd Saul,” meddai Ananias, gan osod ei ddwylo arno, “yr Arglwydd sydd
wedi fy anfon er mwyn i ti gael dy olwg yn ôl a chael dy lenwi â’r Ysbryd Glân.” 

Galwodd Ananias Saul yn “frawd”
oherwydd roedd y ddau bellach yn
perthyn i’r un teulu – teulu Duw! Yn
sydyn, roedd Saul yn gallu gweld
unwaith eto.
Cafodd ei fedyddio a chymerodd fwyd
wrth i Ananias esbonio cynllun Duw
ar ei gyfer.  Cyn hir, cyfarfu Saul â

dilynwyr eraill yr Arglwydd Iesu oedd yn byw yn Namascus.  Roedden nhw’n
rhyfeddu bod Saul bellach yn ffrind ac nid yn elyn iddyn nhw.

■C Tynnwch linell syth i gysylltu dechrau a diwedd pob un o’r 
brawddegau hyn. 

Gofynnodd yr Arglwydd        gynllun arbennig ar gyfer bywyd Saul.
Roedd gan yr Arglwydd           yn gallu gweld unwaith eto.
Roedd Saul                       i Ananias ymweld â Saul.

■C Lliwiwch y geiriau hyn sy’n dweud wrthym beth y dechreuodd Saul
ei bregethu am yr Arglwydd Iesu.

““IIeessuu  yyww  MMaabb
DDuuww..””    
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Pan fyddai Saul yn pregethu am yr Arglwydd Iesu, doedd yr Iddewon ddim yn
hoffi’r neges hon.  Cyn hir, dechreuon nhw gynllwynio i ladd Saul.  Un noson,
bu’n rhaid i’w ffrindiau ei helpu i ddianc mewn basged dros fur y ddinas.  

■C Gorffennwch y llun i ddangos sut y dihangodd Saul o’r ddinas.

Roedd bywyd Saul wedi ei newid yn llwyr.

■C Llanwch y bylchau gyda rhai o’r pethau NEWYDD oedd wedi dod 
i mewn i’w fywyd - gan ei fod bellach yn caru’r Arglwydd Iesu.  

Nawr, roedd e’n perthyn i d __ __ __ __ Duw.

Cafodd ei lenwi â’r Y__ __ __ __ __  G__ __ __.

Dechreuodd b__ __ __ __ ___ __ am Iesu.
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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