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Tröedigaeth Saul

Gan ddefnyddio Beibl, darllenwch stori tröedigaeth Saul sydd i'w
gweld yn llyfr Actau 9:1-19.
Os nad oes gennych Feibl rydym wedi recordio'r stori i chi wrando
arni gan ddefnyddio Beibl.net, rydym wedi uwchlwytho'r fideo i
Facebook, y gallwch cyrraedd o fan hyn

https://www.facebook.com/grou
ps/221292855858817/?
source_id=102045081305627

ESBONIAD Y STORI

Dewiswyd stori tröedigaeth Saul ar gyfer yr
wythnos hon oherwydd ei bod yn dangos i ni y
bydd Duw bob amser gyda chi waeth beth fydd
yn digwydd unwaith y byddwch wedi derbyn
maddeuant Iesu yn eich bywyd.
Credwyd Saul eisoes yn Nuw ond nid oedd yn
credu mai Iesu oedd ei fab ac oherwydd hyn
erlidiodd ei ddilynwyr. Ar ôl i Saul dderbyn Iesu
fel mab Duw roedd yn teimlo fel creadigaeth
newydd ac roedd yn gwybod na fyddai byth ar
ei ben ei hun eto.
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Mae The Pilgrims Progress yn ffilm sy'n
ymwneud â dilyn y llwybr cywir.
Dilynwn Christian wrth iddo geisio dysgu
popeth am Grist a throi oddi wrth bechod.
Yn y clip "Cadwch ar Lwybr Syth"
Mae Evangelist yn dangos i Christian y
ffordd ac yn rhoi cyfarwyddyd iddo i ddilyn
y llwybr syth ei annog i brysio.
Os ydym yn credu'n wirioneddol yna bydd
Duw gyda ni bob amser a bydd yn anfon
help pan fydd ei angen arnom yn union fel
yr anfonodd Evangelist i helpu Christian.
https://www.wingclips.com/movieclips/the-pilgrims-progress/keep-onthe-straight-path
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https://www.youtube.com/watch
?v=XiR_cFPpPc8

Gwnaethpwyd Saul yn
ddall gan y goleuni a
ddisgleiriodd Iesu
arno. Beth am greu
sbectol ddall i
ddarganfod sut roedd
Saul wedi teimlo.
Defnyddiwch y
templed os oes angen

Croesair

Ar draws
4-Beth syrthiodd o lygaid Saul (3)
6-Beth wnaeth Saul wrthod ei wneud tra
roedd e'n ddall? (4,3,5)
9-Pan siaradodd Iesu â Saul dywedodd "Saul,
Saul, Pam wyt ti'n fy ___ i? (5)
10-Roedd Saul yn ____ ar ôl i'r golau fynd I
ffwrdd. (5)
11-Beth oedd enw'r disgybl a helpodd Saul?
(7)
12-Pan siaradodd Iesu â Saul wnaeth _____
ymddangos. (5,7)
14-Ble ganwyd Saul? (6)

Lawr
1-Beth ofynodd Saul i'r offeiriad uchel am ei
helpu i anfon dilynwyr Iesu i'r garchar? (7)
2-Gosododd Ananias ei ____ dros lygaid Saul. (6)
3-Ble gwnaeth Saul gynllunio I garcharu
dilynwyr Iesu? (9)
5-Cafodd Saul ei _______ unwaith y gallai weld
eto. (8)
7-Ble'r oedd Saul yn mynd pan glywodd lais
Iesu? (8)
8-Sawl diwrnod oedd Saul yn ddall? (3)
13-Ym mha lyfr o'r Beibl y cafwyd y stori hon?
(5)

Olion traed yn y Tywod

Ydych chi erioed wedi darllen y barddoniaeth Ôl traed?
Os na, dyma fe i chi ddarllen.

Breuddwydiodd dyn yn noson, ei fod yn cerdded ar hyd y traeth yng nghwmni
ei Arglwydd. Yn yr awyr fflachiai golygfeydd allan o'i fywyd. Ym mhob golygfa
gwelai ddwy set o ôl traed yn y tywod, un yn eiddo iddo ef, a'r llall yn eiddo'r
Arglwydd.
Pan fflachiodd golygfa olaf ei fywyd , troes yn ôl I edrych ar yr olion traed yn y
tywod. Sylwodd ar rai adegau yn ei fywyd mai dim ond un set o olion traed
oedd i'w gweld, ac mai adegau tristaf ac iselaf ei fywyd y ddigwyddai hyn. Mewn
penbleth, holodd yr Arglwydd am hyn. "Arglwydd" meddai, "addewaist mai
unwaith y pendefynwn i dy ddilyn y byddet yn cerdded gyda mi yr holl ffordd,
ond sylwaf ar adegau mwyaf helbulus fy mywyd mai un set o ôl traed yn unig a
welaf. Mae'n anodd deal, pan oeddwn angen fwyaf nid oeddet ar gael."
Meddai'r Arglwydd, "Fy mhlentyn annwyl, rwy'n dy garu ac ni'th adawaf byth.
Yng nghanol dy ddioddef a'th dreialon pan nad oedd ond un set o ôl traed i'w
gweld - dyna'r adeg yr oeddwn yn dy gario di."
Awdur Anhysbys

Os ydych chi'n ddigon ffodus i fyw ger traeth neu gael pwll tywod yn
eich gardd gefn beth am roi eich traed yn y tywod a gweld sut mae'r
tywod yn cymryd y siâp y mae eich traed yn ei adael ar ôl. A meddwl
am yr amseroedd yn eich bywyd pan rydych chi wedi teimlo'n drist.
Nawr rydych chi'n gwybod mai dyna pryd roedd Iesu'n eich cario chi.
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