
DARLLENWCH 
Actau 9: 1-30

ADNOD 
ALLWEDDOL 

2 Corinthiaid 5: 17

Astudiaeth 1  Yr Apostol Paul – Ei Dröedigaeth 

Yn fuan ar ôl ei sefydlu, cododd problemau yn yr eglwys yn Jerwsalem. Cafodd Steffan, un o'i
harweinwyr gorau, ei ladd wrth i bobl daflu cerrig ato. Yn Actau 8: 1, cawn ein cyflwyno i ddyn o'r enw
Saul, a oedd yn bresennol pan gafodd Steffan ei ladd ac a oedd yn cytuno â'r dynion a'i lladdodd.

■C Darllenwch Actau 8: 3, ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth 
ddechreuodd Saul ei wneud wedyn. 

■C Pa adnodau yn y Darlleniad o'r Beibl sy'n 
esbonio bod Saul wedi dal ymlaen i ymosod 
ar y Cristnogion? 

■C Gwnewch y Croesair i gael gwybod beth ddigwyddodd i Saul ar y ffordd i 
Ddamascus.

Cliwiau i lawr
1. Bu Saul yn gwneud hyn tra oedd yn ddall. 
3. Enw'r dyn a anfonwyd i helpu Saul. 
5. Llais pwy glywodd Saul wrth agosau at Ddamascus? 
6. Bu'r Iddewon yn cynllwynio i wneud hyn i Saul.
8. Dihangodd Saul o Ddamascus mewn un o'r rhain.
9. Am sawl diwrnod y bu Saul yn ddall? 
10. Enw'r stryd yn Namascus. 
11. Roedd y pyrth yn cael eu gwylio ddydd a _ _ _.

Cliwiau ar draws
2. Teitl a ddefnyddiwyd i gyfarch Saul. (adnod 17) 
4. Syrthiodd rhywbeth fel _ _ _ oddi 
ar lygaid Saul. 
6. Cafodd Saul y rhain oddi wrth yr 
archoffeiriad. 
7. S _ _ __ _ __ Saul i'r llawr. 
9. Enw'r dref lle bu Saul yn byw. 
12. Gwelodd Saul hwn wrth agosau at Ddamascus.
13. Yn syth ar ôl cael ei olwg yn ôl, gwnaed hyn i Paul.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
1 Timotheus 1: 12-16
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Cafodd Saul gyfarfod dramatig iawn gyda'r Arglwydd Iesu. Roedd yn golygu bod bywyd Saul yn
troi wyneb i waered. Yn nes ymlaen, ysgrifennodd eiriau'r Adnod Allweddol.

■C Ysgrifennwch eiriau'r Adnod Allweddol.

Yn Actau 13: 9, gwelwn fod gan Saul enw arall, sef Paul. Paul yw ei enw Rhufeinig, neu Ladin.
Mae'n golygu 'bychan'.

Yn Actau 22: 3-21, mae Paul yn adrodd stori ei fywyd wrth dyrfa flin yn Jerwsalem. Dywed ei fod
wedi gofyn dau gwestiwn i'r Arglwydd Iesu. 

■C Mae un ohonyn nhw i'w weld yn Actau 22: 8.

Ysgrifennwch y llall o Actau 22: 10. 

■C Beth oedd ateb yr Arglwydd Iesu 

i'w ail gwestiwn?

Felly, daeth yr 'Erlidiwr' yn 'Bregethwr'! 

Ond, ni allai Paul ddileu'r hyn yr oedd wedi ei wneud cyn ei dröedigaeth. Roedd wedi achosi
llawer o ddioddef i lawer o Gristnogion.

■C Ym mha adnod yn Actau 9: 10-16 y mae'r 

Arglwydd yn dweud y bydd Paul yn dioddef yn enw Crist? 

Y llefydd cyntaf y bu Paul yn pregethu'r Efengyl ynddynt oedd yr union synagogau yn Namascus
lle'r oedd wedi bwriadu arestio'r Cristnogion!

■C Beth oedd Paul yn ei bregethu yn y synagogau?

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw'r brawddegau hyn yn gywir ynteu'n anghywir:-

Roedd ofn Paul ar y disgyblion yn Jerwsalem pam gyrhaeddodd yn ôl. ................ 
Aeth Pedr â Paul at y lleill ac esbonio beth oedd wedi digwydd. ................ 
Dihangodd Paul i Galilea pan oedd pobl yn ceisio'i ladd. ................

Mae llawer o wersi i'w dysgu o'r Astudiaeth
hon. Er enghraifft, fe welwn bod newid mawr yn
digwydd ym mywyd rhywun pan fydd yn dod yn
Gristion. Gwelwn hefyd nad yw bywyd bob
amser yn hawdd i'r Cristion ond bod yr
Arglwydd Iesu gyda ni bob amser i'n helpu pan
fydd bywyd yn anodd.
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