
DARLLENWCH  
Actau 9: 1-9

ADNOD 
ALLWEDDOL 

2 Corinthiaid 5: 17

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.
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Stori 3 Saul a golau llachar!

Roedd Saul yn casáu Iesu!  Doedd e ddim
yn credu’r pethau roedd Iesu wedi’u dweud
nac ychwaith yn credu mai Ef yw Mab Duw!
Roedd Saul eisiau gwneud niwed i’r bobl
oedd yn caru’r Arglwydd Iesu. 

■C Edrychwch yn ôl ar Wers 1.  
Pwy oedd y dyn fuodd farw pan daflwyd cerrig ato?

S __  __  ___  __  __ .

Roedd Saul yno pan ddigwyddodd hyn.  Roedd e wrth ei fodd.  Nawr, roedd e
eisiau dod o hyd i bobl eraill oedd yn credu yn Iesu er mwyn eu taflu i garchar.
Clywodd am rai oedd yn byw mewn dinas ymhell i ffwrdd.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob gwrthrych i ddod o hyd i enw’r 
ddinas y penderfynodd Paul fynd iddi.

Wrth i Saul a’i ffrindiau gyrraedd cyrion y ddinas, fflachiodd golau llachar yn
sydyn iawn o’u hamgylch.  Roedd y profiad yn ormod i Saul a syrthiodd i’r llawr.
“Saul, Saul, pam wyt ti’n fy erlid i? gofynnodd llais o’r nef.
“Pwy wyt ti, Arglwydd?” atebodd Saul, gan deimlo’n ofnus a dryslyd.
“Fi yw Iesu, yr Un rwyt ti’n ei erlid,”
meddai’r llais.
Roedd Saul nawr yn deall mai Iesu yw
Mab Duw, a’i fod Ef yn fyw yn y Nefoedd.
Roedd holl feddyliau Saul am yr Arglwydd
Iesu wedi bod yn anghywir! Roedd gwir
angen newid ei fywyd!
Yna dywedodd yr Arglwydd Iesu wrth
Saul am fynd yn ei flaen i’r ddinas, ac yno
byddai’n cael gwybod beth oedd yn rhaid
iddo’i wneud.  Ond pan gododd ar ei draed, roedd e’n ddall a bu’n rhaid i’w
ffrindiau ei helpu i gerdded!
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■C Ysgrifennwch yr atebion yn y Croesair.

I LAWR
1.  Roedd Saul eisiau taflu’r Cristnogion 

i’r .................... . 

2.  Ymddangosodd  .................... llachar 
o’r Nefoedd.

3. Bu’n rhaid i’w ffrindiau ei helpu 
i mewn i’r ................... .

AR DRAWS
3. Doedd Saul ddim yn gallu gweld; roedd e’n ............ .

Pan gyfarfu Saul â’r Arglwydd Iesu, roedd hyn yn ddechrau bywyd newydd.

■C Edrychwch ar y tri gair hyn.  Defnyddiwch nhw i gwblhau’r 
Adnod Allweddol.

Nghrist        hen       newydd

“Os yw rhywun yng ___ __ __ __ __ __, 

y mae’n greadigaeth __ __ __ __ ___; 

aeth yr __ __ __ heibio, y mae’r newydd yma.” 

O hyn ymlaen, byddai bywyd Saul yn wahanol.  

■C Llanwch y bylchau gyda’r HEN BETHAU fyddai fyth eto yn rhan 
o’i fywyd.

Casáu I__ __ __.

C __ __ __ __ dilynwyr Iesu Grist.

Gwrthod credu yn Iesu fel M __ __ D __ __ .

Mae pob un ohonom
yn bechaduriaid ac yn
gwneud pethau drwg.
Dim ond yr Arglwydd
Iesu sy’n gallu cymryd
ymaith ein pechodau.
Dim ond Ef sy’n gallu
rhoi i ni’r nerth i fyw
bywyd newydd.
Bydd Ef yn ein helpu
bob dydd i wneud yr
hyn sy’n iawn, os
byddwn ni’n credu
Ynddo ac yn
ufuddhau Iddo, 
fel Saul.
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