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Gwers 1 Anturiaethau Paul – ‘Yr Erlidiwr’

Ydych chi wedi cael eich bwlio yn yr ysgol? Sut oeddech chi'n
teimlo tuag at y bwli? Fyddech chi'n disgwyl i Dduw
ddefnyddio'r math hwn o berson i wneud ei waith? Er ei fod
yn swnio'n rhyfedd, fe wnaeth Duw ddefnyddio rhywun fel hyn
i ddweud wrth bobl am Iesu. Sut allodd e wneud hynny? Roedd
rhaid iddo newid bywyd y dyn yn llwyr!

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol

Iddew ifanc o'r enw Saul oedd hwn. (Newidiwyd ei enw i Paul wedyn.) Roedd yn credu'n gryf ei
fod yn plesio Duw trwy fwlio (neu erlid) dilynwyr Iesu Grist. Rhoddodd arweinwyr yr Iddewon
ganiatâd iddo eu harestio a'u rhoi yn y carchar.

■C Ysgrifennwch enw'r ddinas 

roedd Saul yn mynd iddi ar 
yr arwydd. Yna, o dan yr 
arwydd, ysgrifennwch pam 
roedd e'n mynd yno.

Pan oedd Saul bron â chyrraedd pen ei
daith, digwyddodd rhywbeth.

■C Rhowch ✓ neu ✗  i ddangos a yw'r brawddegau hyn yn wir ai peidio:-

Trodd Saul yn ôl. ................... Gwelodd Saul olau o'r Nefoedd yn fflachio o'i gwmpas. ..................
Syrthiodd Saul i'r llawr a chlywodd lais. ................. Llewygodd Saul. ................... 

■C Rhowch ✓ i ddangos y gair sy'n disgrifio orau'r ffordd yr oedd 

Saul yn trin Iesu.  
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Canmol Erlid

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes A9

Gwersi Beiblaidd o’r Testament Newydd 
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Roedd Saul yn arfer meddwl mai dyn cyffredin oedd wedi marw oedd yr Arglwydd Iesu. Ond

sylweddolodd yn awr ei fod yn fyw a'i fod wir yn Fab Duw. Pan gododd Saul, roedd yn ddall a

bu'n rhaid i'w ffrindiau afael yn ei law i'w arwain i Ddamascus.

■C Am faint o amser roedd Saul yn methu gweld? Tynnwch linell syth 

o'r bys i'r blwch cywir. 

■C Beth oedd enw'r disgybl y soniodd yr Arglwydd wrtho mewn 
gweledigaeth am Saul? Ysgrifennwch y llythrennau'n llawn.

Roedd gan yr Arglwydd dasg arbennig i'r dyn hwn.

■C Llanwch y llythrennau coll (a, e, i, o, u, w, y) i gael gweld beth oedd 
y dasg. 

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i weld beth roedd Saul yn 
ei wneud pan gyrhaeddodd Ananias

O Dd W G E ï   __  __  __  ___  __  __   

■C Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN pam nad oedd 
Ananias yn fodlon mynd at Saul i ddechrau

Roedd Duw wedi newid bywyd Saul ac roedd yn mynd i'w anfon 
ar genhadaeth arbennig.

■C Darllenwch adnod 15 ac ysgrifennu at bwy yr oedd i fod i fynd.

■C Sut wnaeth Ananias drin Saul pan aeth ato i ddechrau?

Os yw Duw'n gallu gwneud dyn newydd o rywun fel Saul, gall wneud yr un peth i chi.
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