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Stori 2  Philip yn rhannu’r newyddion da.

Roedd Philip hefyd yn credu yn yr Arglwydd Iesu a byddai’n mynd o gwmpas yn
pregethu. Fel arfer, byddai’n pregethu mewn trefi a dinasoedd lle'r oedd llawer o
bobl yn byw, ond un diwrnod dywedodd angel wrtho am fynd ar hyd ffordd
oedd yn arwain drwy’r anialwch.

■C Lliwiwch y llun sy’n dangos ble y cafodd Philip ei anfon. 

Rhaid bod Philip wedi gofyn iddo’i hun pam ei fod yn cael ei anfon yno. Cyn hir,
gwelodd gerbyd yn y pellter.  Wrth i’r cerbyd ddod yn nes, gwelodd ddyn pwysig
yn eistedd ynddo. Roedd hwn ar ei ffordd adref i wlad bell o’r enw Ethiopia, lle’r
oedd yn swyddog i’r frenhines. Dywedodd yr Ysbryd Glân wrth Philip am fynd yn
nes at y cerbyd.  Wrth iddo wneud hyn, clywodd y dyn yn darllen rhan o’r Beibl!

■C Rhowch linell drwy’r brawddegau anghywir.

Roedd y dyn yn marchogaeth ar gefn asyn. 
Roedd e’n byw yn Ethiopia.
Roedd e’n swyddog i’r brenin.
Roedd e’n darllen.
Roedd e ar ei ffordd adref. 

“Wyt ti’n deall beth rwyt ti’n ei ddarllen?” gofynnodd Philip.  

“Sut y galla’ i,” atebodd y dyn, “os na fydd rhywun yn ei esbonio wrtha’ i?”  Ar
unwaith, gofynnodd yr Ethiopiad i Philip ddod i eistedd wrth ei ymyl yn ei
gerbyd. Roedd yr adnod a ddarllenai yn sôn am rywun fyddai’n cael ei ladd fel
oen. Roedd yr Ethiopiad wedi drysu’n lân! Yna, esboniodd Philip mai Iesu Grist
oedd y Person hwn oedd wedi bodloni mynd i’r groes a chymryd y gosb am ein
pechodau.
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■C Lliwiwch bob un o’r llythrennau ac eithrio q, x a z er mwyn dod o 
hyd i’r neges a bregethodd Philip wrth y dyn.
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Deallodd yr Ethiopiad yn fuan bod
angen iddo dderbyn maddeuant am
ei bechodau. Esboniodd Philip bod
angen iddo ymddiried yn yr
Arglwydd Iesu fel ei Waredwr.
Heb oedi, credodd yn yr Arglwydd
Iesu! Wrth deithio ar hyd y ffordd,
meddai’r Ethiopiad, “Edrych, mae ‘na
ddŵr fan draw. Beth am i fi gael fy
medyddio?” Arhosodd y cerbyd ac
aeth y ddau i mewn i’r dŵr ac yno
bedyddiodd Philip yr Ethiopiad.
Roedd hyn yn arwydd ei fod bellach
yn dilyn yr Arglwydd Iesu ac o hyn
ymlaen, byddai ei fywyd yn gwbl
wahanol. Wedi hyn, cipiwyd Philip i
ffwrdd gan yr Ysbryd Glân i
bregethu mewn mannau eraill. Aeth
yr Ethiopiad ar ei daith gan
lawenhau. Roedd e mor hapus fel ei
fod ar dân eisiau dweud wrth
drigolion ei wlad am yr Arglwydd Iesu.

■C Gosodwch y brawddegau isod yn y drefn gywir gan eu rhifo 1 i 6.

Mae rhif 1 wedi’i wneud drosoch.  

___Aeth y ddau i mewn i’r dŵr. 

___Gadawodd Philip yr Ethiopiad. 

___Credodd yr Ethiopiad yn yr Arglwydd Iesu.

___ Cafodd ei fedyddio gan Philip.

___ Aeth adref yn ddyn hapus iawn.

___ Gwelodd ddŵr.

Dylem ni fod yn ddiolchgar ein bod wedi clywed y newyddion da am Iesu. Rhaid
i ni hefyd ymddiried Ynddo fel ein Gwaredwr.  Yna fe gawn ni brofi’r un
llawenydd â’r dyn o Ethiopia. 
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