
DARLLENWCH 
Actau 9: 10-23

Mae’r stori hon 
yn sôn am:

Sut y defnyddiodd
Duw Saul i ddweud

wrth eraill.

Stori 4 Saul yn dod yn ddyn newydd.

Roedd Saul wedi bod yn
Namascus am dri diwrnod. 

Anfonodd yr Arglwydd ddyn o’r
enw Ananias i weld Saul. Roedd ar
Ananias ofn mynd i weld Saul.  

Gwyddai mor greulon roedd Saul
wedi bod wrth y bobl oedd yn
caru Iesu Grist. 

Ond roedd Saul yn ddyn gwahanol
iawn erbyn hyn! Roedd Saul hefyd
yn caru’r Arglwydd Iesu.
Gosododd Ananias ei ddwylo arno
a chafodd Saul ei olwg yn ôl.
Esboniodd Ananias bod gan Dduw waith arbennig i Saul – pregethu am yr
Arglwydd Iesu wrth bobl oedd heb glywed amdano Ef o’r blaen.

Pwy ddaeth i weld Saul?

A __ __ __ __ __ __. 

Cyn hir, dyma Saul yn cwrdd â phobl eraill oedd yn ddilynwyr Iesu Grist.
Roedden nhw hefyd yn rhyfeddu gymaint roedd Saul wedi newid.
Dechreuodd Saul bregethu am yr Arglwydd Iesu.

Lliwiwch y geiriau islaw.  Maen nhw’n dweud wrthon ni beth 
oedd neges Saul.

““IIeessuu  yyww  MMaabb
DDuuww..””
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