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Cyflwyniad i’r gyfres

Pan sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul fel menter gydenwadol ddeugain mlynedd yn ôl, y nod o’r
cychwyn cyntaf oedd darparu adnoddau a gwerslyfrau addas i blant, ieuenctid ac oedolion Cymru.
Dros y blynyddoedd cyhoeddwyd cyfresi o werslyfrau, megis Cyfres y Gair, Gyda’n Gilydd, ac Ar y
Ffordd. Bu i lawer o’r deunydd yma gael ei gyfieithu o’r Saesneg, gan edrych i gyfeiriad Eglwys yr
Alban, Scripture Union, NCEC a TnT Ministries. Bu cyfieithu erioed yn ateb delfrydol nac yn
hawdd, gan bod cyd-destun yr Ysgol Sul yng Nghymru mor wahanol. Wrth gyflwyno’r gyfres
newydd hon  i’ch sylw, rydym yn falch o ddweud bod hon yn gyfres gwbl wreiddiol, wedi codi o
lawr gwlad, ar gyfer y sefyllfa Gymreig. Mae gan Gyngor Ysgolion Sul banel gwerslyfrau
cydenwadol, gydag aelodau profiadol ymysg gweinidogaethu i blant, ac mae’r grþp hwn yn
cyfarfod yn rheolaidd i drafod y maes llafur a chynnwys y llyfrau. Mae’r gwersi yn cael eu paratoi
gan Sarah Morris, a chanddi hithau hefyd blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda phlant
mewn ysgolion Sul a chlybiau plant yng nghylch Llansannan. Hyderwn felly y bydd y gyfres hon yn
gymeradwy gan ein hysgolion Sul, ac yn fodd i arfogi athrawon wrth gyflwyno gwersi o Sul i Sul.

Yr hyn a geir yma yw gwerslyfr athro ar stori neu thema arbennig, a bydd llyfr newydd yn cael ei
gyhoeddi bob mis. Un llyfr sydd ei angen gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel
taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob llyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser
Creadigol ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w
llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion
clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis,
gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau
grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle
hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Ar y CD sy’n
dod gyda’r llyfr, mae yna ddetholiad ychwanegol o daflenni, rhai yn arbennig gyda phwyslais
addysgol, ar gyfer y sefyllfaoedd hynny lle mae’r stori yn cael ei datblygu yn yr ysgol leol.
Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd
gweledol a chrefft. Cofiwch hefyd bod pob un o’r storïau hyn i’w cael ar ffurf fideo, fel rhan o’r
gyfres Beibl Fideo.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â
bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i
gilydd.

Cofiwch gysylltu os am gymorth neu gyngor gyda’r deunydd.      Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul
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Cyflwyniad i’r athro: Paul

Hanes Paul: Beiblau Lliw

Beibl Bach i Blant, tud. 466

Beibl Newydd y Plant, tud. 232

Beibl Lliw y Plant, tud. 290

Y Beibl i Blant mewn 365 o Storïau hanesion,
tud. 390

Fideos
Cyfres y Beibl Fideo: Tâp 5: stori 8

‘Animated Stories from the Bible’. The Ministry
of Paul.  Nest Entertainment ar gael ar y we o
amazon.co.uk

Rhestr Adnoddau
Llyfrau stori

Un o’r pethau dwi’n hoffi ei wneud, os ydy amser yn caniatáu, yw gwylio ‘chick flick’ rhamantus - gan
ymgolli mewn stori ffuglen am fachgen a merch yn cyfarfod, syrthio mewn cariad, priodi a byw yn hapus
am byth! Dwi’n cael pleser tebyg wrth wrando ar ffrindiau yn rhannu eu profiadau o syrthio mewn cariad
gyda ‘Mr Right.’ Dwi’n ymddiheuro i’r rhai ohonoch sy’n cael hyn yn anodd ei ddeall! Ond wrth drafod
hanes Paul yn cyfarfod â Iesu mae rhywbeth wedi fy nharo o’r newydd. Mae hanes cyfarfod a syrthio
mewn cariad yn wahanol i bob un ohonom - ac mae hanes pob un sydd wedi cyfarfod â Iesu a syrthio
mewn cariad ag ef yn wahanol hefyd. Mae rhai cyplau yn sôn am gariad ar yr olwg gyntaf, eraill wedi
profi cyfeillgarwch a drodd yn gariad, ac eraill yn chwerthin am ‘gasineb’ yn troi’n cariad. Dydy hi ddim yn
bwysig sut mae cyplau wedi dod at ei gilydd, yr hyn sy’n bwysig ydy ansawdd y berthynas. Mae hyn
hefyd yn wir am ein perthynas â’r Arglwydd Iesu. Efallai nad oedd eich profiad mor ddramatig ag un Paul,
ond yr hyn sy’n bwysig yw beth ddigwyddodd wedyn. Roedd dilysrwydd profiad Paul yn amlwg - cafodd
ei galon, ei feddwl, ei ymddygiad a’i agweddau eu trawsnewid gan Iesu.  Ac felly, mae pob un sy’n cwrdd
â Iesu heddiw yn cael ei th/drawsnewid gan waith yr Ysbryd Glân yn y galon, ac mae’r trawsnewidiad yn
amlwg.

Yn y gwersi, byddwn yn  cyflwyno’r dyn arbennig hwn i’r plant, gan eu hannog i sylweddoli’r newidiadau
a ddigwyddodd ym mywyd Saul o Darsus. Byddwn yn ystyried hefyd ei gyfraniad amhrisiadwy i sefydlu’r
Eglwys Fore a’i llwyddiant.

Treuliwn fwy o amser yn dod i adnabod Saul cyn ei dröedigaeth gyda’r bobl ifanc, ac yn y cyd-destun
hwnnw, meddwl am Gristnogion sy’n wynebu erledigaeth heddiw o amgylch y byd. Byddwn yn edrych yn
ddyfnach i brofiad Saul ar y ffordd i Ddamascus, ac yn holi beth neu pwy achosodd y fath newid yn ei
galon. Yn y sesiwn olaf byddwn yn darganfod sut y bu i’r newid yng nghalon Saul gael ei arddangos, a
hynny wrth iddo gychwyn ar ei waith newydd o rannu Efengyl Iesu Grist. Ceisiwn gyflwyno trosolwg o’i
waith a’i deithiau, gan dynnu sylw’r bobl ifanc at y caledwch personol a wynebodd Paul dros ei Waredwr.
O siarad yn ddynol, Paul oedd y person olaf y byddwn yn disgwyl ei weld yn aberthu ei fywyd dros Iesu,
ond roedd gan Dduw gynlluniau mawr a phellgyrhaeddol ar ei gyfer. Pwy a þyr nad oes gan yr Arglwydd
gynlluniau mawr ar gyfer rhai o’r plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu ein hysgol Sul? Gadewch inni weddïo
y bydd pob un ohonynt yn dod i garu’r Arglwydd Iesu gyda Paul, yn clywed Iesu’n eu galw i fod yn un o’i
deulu ac yn ei dderbyn fel Arglwydd a Gwaredwr. Diolch yn fawr i’r Parch. Gwyn Rhydderch am baratoi’r
Gwasanaeth Teuluol.

Cyfres y Pysgodyn Bach
Paul - 35c
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Oed Meithrin – 5
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9

AMSER CHWARAE

Amcanion:
I gyflwyno hanes Paul yn cyfarfod â Iesu
I weld y newid a ddigwyddodd yn ei fywyd
I feddwl am waith Paul yn rhannu’r newyddion da am Iesu

1. Gwisgo i fyny
Bydd angen amrywiaeth o ddillad a hetiau i’r
plant eu gwisgo.

Gofynnwch i’r plant sut fyddai’r gwahanol bobl
yn ymddwyn, e.e. tywysoges, ffermwr, dyn tân,
meddyg, mam.

Mae’r math yma o chwarae yn helpu’r plant i
ddysgu bod pobl yn ymddwyn ac yn teimlo yn
wahanol. Yn ein stori wir o’r Beibl heddiw
byddwn yn clywed hanes dyn arbennig iawn.

2. Siapiau cerddorol
Bydd angen cerddoriaeth o ryw fath.

Anogwch y plant i ddawnsio i’r gerddoriaeth.
Pan fydd y gerddoriaeth yn distewi, dylent greu
siâp penodol gyda’u cyrff, e.e. byddai  ‘Yn dal
fel pensel’ yn golygu sefyll gyda breichiau yn
ymestyn i’r awyr, ac ‘Yn fach fel llygoden’ yn
golygu bod yn eich cwrcwd ar y llawr.

Ar ôl chwarae, gwahoddwch y plant i eistedd
ac i feddwl am sut yr oeddent yn medru newid
eu cyrff. Yn ein stori wir o’r Beibl heddiw
byddwn yn clywed hanes dyn a gafodd ei
newid ar ôl cyfarfod â Iesu.

3. Chwarae toes
Bydd angen digon o does ac offer ar gyfer y
plant i gyd.

Anogwch y plant wrth iddynt chwarae i greu
siapiau gwahanol,  e.e. selsig tew, tenau, hir,
byr; siâp gwastad; siâp crwn ayyb.

Defnyddiwch gyllyll a ffyrc plastig i greu
gwahanol arwynebau hefyd.

Gofynnwch i’r plant i esbonio sut wnaethon
nhw greu’r siapiau gwahanol.

Nodwch ein bod wedi newid siâp y toes sawl
gwaith a bod pobl yn newid hefyd. Gwnewch
ystumiau gwahanol i egluro hyn. Yn ein stori
wir o’r Beibl heddiw byddwn yn clywed hanes
dyn a gafodd ei newid ar ôl cyfarfod â Iesu.

4. Dilyn yr arweinydd
Gosodwch y plant mewn rhes hir, gydag
oedolyn yn y blaen a dechreuwch
orymdeithio o amgylch yr ystafell. Wrth i’r
arweinydd newid y symudiadau, dylai’r plant
gopïo. Cewch neidio, sgipio, clapio wrth
gerdded, cerdded ar flaenau’r traed,
brasgamu.

Mae’r gêm hon yn annog y plant i wylio’n
ofalus a bod yn ufudd mewn ffordd hwyliog.



Paul: yn cyfarfod Iesu  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 6

Oed Meithrin – 5
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9

AMSER STORI

Yn y Beibl, mae Paul yn cael ei adnabod fel
‘Saul’ tan Actau 13:9. Byddwn yn defnyddio’r
enw ‘Paul’ o’r cychwyn cyntaf rhag drysu’r
plant.

1. Llyfr Stori
Defnyddiwch lyfr o’r dudalen ‘Adnoddau’ neu
un o’r Beiblau Plant i adrodd yr hanes.
Gadewch i’r plant chwifio eu rhubanau pan
fyddwch yn adrodd am y golau llachar.

2. Wynebau
Bydd angen copi o Atodiad 1, wedi’i  liwio a’i
dorri ar wahân. Cewch osod y wynebau ar y
waliau o amgylch yr ystafell neu eu gosod ar
fwrdd o flaen y plant.
Adroddwch yr hanes fel a ganlyn, gan wahodd
plentyn i ddewis yr wyneb addas pan nodir
hynny.

Roedd Iesu wedi dychwelyd i’r nef. Roedd
ffrindiau Iesu eisiau dweud wrth bawb
amdano. Roeddent yn esbonio wrth bobl bod
Iesu’n eu caru ac am fod yn ffrind iddynt.
Roedd rhai pobl yn hapus iawn i glywed y
newyddion da am Iesu’n eu caru. Chwilio am
wyneb hapus.
Ond, doedd pobl eraill ddim yn credu’r hyn a
ddywedai ffrindiau Iesu. Doedden nhw ddim
yn credu bod y newyddion yn wir. Paul oedd
enw un o’r bobl hyn. Roedd Paul yn casáu
ffrindiau Iesu ac roedd yn flin iawn eu bod yn
dweud wrth bobl am Iesu.  Roedd am stopio
ffrindiau Iesu rhag siarad amdano. Chwiliwch
am wyneb blin.
Un diwrnod, roedd Paul yn teithio i dref o’r
enw Damascus, yn teimlo’n flin. Yn sydyn,
gwelodd olau llachar iawn o’i amgylch. Roedd
Paul yn synnu. Chwilio am wyneb llawn
syndod.
Syrthiodd Paul i’r llawr mewn syndod.
Clywodd rhywun yn siarad gydag ef. ‘Paul,

pam nad wyt ti am fod yn ffrind i mi?’ Roedd
Paul wedi cael ofn. Chwilio am wyneb ofnus.
‘Pwy wyt ti?’ gofynnodd Paul.
‘Iesu ydw i,’ meddai’r llais. ‘Dos i’r ddinas a
chei wybod beth i’w wneud.’
Pan gododd Paul, nid oedd yn gallu gweld.
Roedd yn fwy ofnus byth. Chwilio am wyneb
ofnus eto.
Roedd yn rhaid i un o’r bobl arwain Paul i’r
ddinas. Ar ôl cyrraedd yno, daeth dyn o’r enw
Ananias i’w weld. Un o ffrindiau Iesu oedd
Ananias. Roedd Iesu wedi sôn wrth Ananias
am Paul mewn breuddwyd. Wrth i Ananias
siarad gyda Paul, daeth golwg Paul yn ôl -
roedd yn gallu gweld unwaith eto. Chwilio am
wyneb hapus.
Roedd Paul mor hapus. Esboniodd Ananias
wrth Paul pwy oedd Iesu, beth oedd Iesu wedi
ei wneud a bod Iesu’n ei garu ef hefyd, a’r tro
hwn, credodd Paul. Roedd Paul yn gynhyrfus
wrth feddwl bod Iesu’n ffrind iddo ac yn ei
garu. Roedd Paul am gyfarfod â ffrindiau eraill
Iesu a dweud wrth bawb sut yr oedd Iesu
wedi’i newid o fod yn flin i fod y person
hapusaf erioed. Chwilio am y wyneb blin a’r
wyneb hapus a’u gosod wrth ymyl ei gilydd.

3. Stori gydag ystumiau
Adroddwch yr hanes fel yr uchod, gan annog
y plant i wneud wyneb blin bob tro y maent
yn clywed yr enw ‘Paul’ - nes bod Paul yn
cyfarfod ag Ananias, pan fyddant yn gwneud
wyneb hapus/cynhyrfus.
Wrth glywed y geiriau ‘ffrindiau Iesu’ cânt
wneud ystum gyda’u dwylo i ddangos bod
ffrindiau Iesu’n siarad amdano ar bob cyfle.
Ar ddiwedd yr hanes, gofynnwch i’r plant pa
wyneb y maent yn ei hoffi fwyaf - wyneb blin
Paul neu wyneb hapus Paul? Pwy neu beth
oedd wedi newid Paul?
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Oed Meithrin - 5
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9

AMSER CREFFT

1. Rhubanau Sgleiniog
Bydd angen tiwb cardfwrdd i bob plentyn, paent
neu greonau, sticeri neu siapiau lliwgar i
addurno’r tiwbiau. Yn unol â chanllawiau Iechyd
a Diogelwch, nid yw’n briodol defnyddio tiwbiau
rolyn papur tÿ bach. Hefyd, bydd angen darnau
o ddefnydd neu bapur sgleiniog a thâp selo neu
styffylwr. Gweler Atodiad 1.

Yn gyntaf, cynorthwywch y plant i addurno’r
tiwbiau. Wedyn, torrwch stribedi o’r papur/
defnydd sgleiniog a’u gludo/styffylu i un pen i’r
tiwb ar y tu mewn.
Canwch gân adnabyddus gyda’r plant yn
chwifio’u tiwbiau. Trafodwch beth sy’n llachar
fel y papur? Arweiniwch y sgwrs i drafod
goleuadau llachar ac esboniwch y byddwn yn
clywed hanes dyn yn gweld rhyw olau llachar
iawn yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

2. Cywaith wynebau
Bydd angen hen gylchgronau, siswrn, glud.
Byddai’n syniad torri rhywfaint o wynebau
ymlaen llaw. Ceisiwch gael hyd i wynebau sydd
ag ystumiau gwahanol. Hefyd, bydd angen
penderfynu a fydd pob plentyn yn creu llun
unigol, neu a fyddwch yn creu un darn o waith,
a bydd angen plât papur i bob plentyn neu ddarn
mawr o bapur, yn ôl eich dymuniad.

Treuliwch ychydig o amser yn edrych ar y
lluniau, yn trafod a ydy’r bobl yn hapus/drist/blin
ayyb, ac yn ceisio dyfalu pam fod y bobl yn
teimlo fel hyn.
Atgoffwch y plant am hanes Paul - dyn blin a
chas oedd ef ar ddechrau’r stori, ond ar ôl
cyfarfod â Iesu, newidiodd yn llwyr, i fod yn
berson llawen a chariadus. Roedd Iesu’n caru
Paul, hyd yn oed pan oedd yn flin ac yn gas, ac
roedd Iesu am i Paul ddod yn ffrind arbennig
iddo.

Ysgrifennwch y geiriau ‘Mae Iesu’n fy ngharu’
yng nghanol y plât neu’r papur, ac anogwch y
plant i ludo’r wynebau o’u hamgylch.

3. ‘Dilyn Iesu’ (cywaith)
Bydd angen siâp troed ar gerdyn eithaf trwchus
i bob plentyn ac offer i’w addurno. Hefyd, bydd
angen rhuban neu edafedd er mwyn hongian
y ‘droed’. Yng nghanol pob troed, ysgrifennwch
y geiriau ‘Dwi am ddilyn Iesu.’ Gweler Atod. 1.

Cynorthwywch y plant i ‘ddarllen’ y geiriau sydd
ar y siapiau cyn eu cynorthwyo i’w haddurno.
Wrth weithio, esboniwch wrth y plant fod gan
Iesu waith newydd ar gyfer Paul. Roedd Iesu
am i Paul deithio yn agos ac yn bell i ddweud
wrth bobl amdano.  Weithiau, byddai’n rhaid i
Paul gerdded yn bell, weithiau cafodd fynd ar
gefn ceffyl, dro arall teithiodd mewn cwch.  Y
peth pwysicaf i Paul oedd bod yn ufudd i Iesu
a dweud wrth bobl amdano.
Ar ôl gorffen, chwaraewch gêm ‘Dilyn yr
Arweinydd’ i gadarnhau’r syniad o fod yn ufudd
a dilyn rhywun arall. Atgoffwch y plant fod Paul
am fod yn ufudd i Iesu a gwneud beth bynnag
oedd Iesu’n ei ddweud.

 4. Jigso pili pala
Bydd angen copi o Atodiad 2 ar gerdyn i bob
plentyn, offer lliwio, glud a siapiau sgleiniog i
ludo ar y pili pala. Hefyd, copi o’r llyfr ‘Y Lindys
llwglyd iawn.’

Yn gyntaf, darllenwch y stori i’r plant.
Pwysleisiwch sut y bu i’r lindys droi’n bili pala
hardd yn y diwedd. Atgoffwch y plant sut un
oedd Paul ar ddechrau’r hanes - yn ddyn blin
a chas - a sut y’i newidiwyd ar ôl cyfarfod â
Iesu, i fod yn berson mwyn a llawen.
Cynorthwywch y plant i addurno’r pili pala, gan
drafod wrth weithio, y pethau hardd byddwn
ni’n ei wneud, pethau sy’n plesio Iesu.
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AMSER CANU A GWEDDÏO

AMSERLEN

Cân
 Rhif 8 – ‘Glas, glas blaned’

Gweddi
Wynebau

Defnyddiwch y wynebau o’r Amser Stori 2
(Atodiad 1).

Wrth edrych ar bob wyneb yn eu tro,
gofynnwch i’r plant a ydynt yn teimlo fel hyn o
dro i dro. Adroddwch linell o weddi ar ôl
gwrando ar awgrymiadau’r plant, a’u hannog
i’w hail adrodd.

Mae pob un yn arbennig i Dduw
Eisteddwch mewn cylch gyda’r plant ac
esboniwch fod rhywun arbennig iawn yn y
dosbarth heddiw ac mae angen iddyn nhw
ddyfalu pwy, ar ôl gwrando arnoch yn ei
ddisgrifio. Disgrifiwch un o’r plant, heb edrych
arnynt, nes bod un o’r plant yn dyfalu’n gywir
pwy sy’n cael ei ddisgrifio. Esboniwch fod y
plentyn hwn yn arbennig i Dduw, ac wedyn
adroddwch weddi syml sy’n diolch i Dduw am
y plentyn hwnnw. Gwnewch yr un peth am bob
un o’r plant yn eu tro a gorffennwch drwy
esbonio fod pob un ohonom yn arbennig iawn
i Dduw a’i fod yn ein caru yn fawr.

Wythnos 1: Crefft 1; Amser Stori 1; Cân;

Wythnos 2: Amser Chwarae 2 neu 3; Amser Stori 2; Crefft 2 neu 3; Gweddi;

Wythnos 3: Amser Chwarae 4; Amser Stori 3; Crefft 3 neu 4; Rhigwm.

Rhigwm
Adroddwch y rhigwm, un cymal ar y tro,
gyda’r plant yn ei ail adrodd.

Codwch un bys ar y ddwy law, un i
gynrychioli Ananias a’r llall yn Paul, a’u
hysgwyd wrth siarad (fel yn y rhigwm ‘Dau
dderyn bach ar ben y to’).  Gellwch dynnu
llun wyneb ar y bysedd.

Dyma ddau ddyn - Ananias a Paul,
Helo Ananias – Helo Paul,
Clywaist ti Iesu - yn siarad gyda thi?
Beth ddywedodd Iesu –
wrthyt ti Ananias, ac wrthyt ti Paul?

Clywais i Iesu  - pan oeddwn ar daith,
Pam wyt ti’n flin Paul? – Pam wyt ti’n gas?
Dwi am fod yn ffrind i ti – rwy’n dy garu di.

Clywais i Iesu – pan oeddwn yn cysgu,
Dos i weld Paul – mae e’n gweddïo,
Mae gen i waith i Paul – gwaith pwysig iawn.

Dyma ddau ddyn - Ananias a Paul,
Helo  Ananias – Helo Paul,
Dau ffrind i Iesu – yn gwrando ar ei lais,
Yn barod i wneud –
beth mae Iesu’n ei ddweud.
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Beth sydd ar goll yn y lluniau?   Fedri di eu gorffen?

Clywodd Paul yr Arglwydd Iesu’n
siarad gydag ef.

Beth fedri di glywed?
Tynna lun rai pethau rwyt ti’n hoffi
clywed yn y bocs hwn.
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Daeth Ananias i helpu Paul. Roedd Duw wedi dweud wrth Ananias
beth i’w wneud.
Rhoddodd ei ddwylo ar Paul a daeth ei olwg yn ôl.
Roedd gan Dduw waith pwysig iawn ar gyfer Paul – dweud wrth bawb am Iesu.
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CYFLWYNIAD I’R ATHRO

Amcanion:

I gyflwyno hanes tröedigaeth Paul
I ystyried y newid yn ei fywyd
I ystyried rôl Paul fel un o sylfaenwyr yr Eglwys
Gristnogol

Cân i’r gyfres
‘Os yw dyn yng Nghrist’ – (‘Y Cyntaf a’r Olaf’)

Adnod i’r Gyfres
‘Os yw rhywun yng Nghrist y mae’n greadigaeth newydd: aeth yr hen heibio, y
mae’r newydd yma’. (2 Corinthiaid 5, adnod 17)

Yn yr adran hon yn llyfr yr Actau cawn gyfarfod â dau gymeriad, Paul ac Ananias, a’r ddau yn
derbyn gweledigaeth gan Dduw. Wrth iddo deithio i Ddamascus gyda’r bwriad o hel ‘pobl y
ffydd’ a’u carcharu, mae Paul yn cael ei ddallu wrth i olau llachar ei amgylchynu, a llais Iesu’n
ei gyhuddo.

Mae rhai pobl hyd yn oed heddiw yn cael tröedigaeth ddramatig a sydyn fel Paul, wrth i Dduw
ymyrryd yn eu bywyd. Mae dilysrwydd profiad Paul i’w weld yn y newid sylfaenol yn ei ymddygiad:
mae’n troi o fod yn erlidiwr Cristnogion i fod yn bregethwr brwd a dewr Efengyl Iesu Grist.
Y person arall yn yr adran hon yw Ananias, un o ddilynwyr cynharaf yr Iesu. Wrth iddo gysgu
mae Iesu’n ei gyfarwyddo i chwilio am Paul. Mae e’n ufuddhau i alwad Duw, er ei fod yn
ymwybodol o’r risg i’w fywyd trwy wneud hynny, ac yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd rymus
iawn i gynorthwyo Paul.

Roedd gan y ddau rôl strategol bwysig yng nghynllun Duw i ledaenu’r Efengyl i bob cwr o’r
byd, er mae’n annhebygol fod yr un o’r ddau wedi dychmygu canlyniadau eu hufudd-dod!

AMSERLEN

Wythnos 1: Cyflwyno’r Thema 1 neu 3; Cyflwyno’r Stori 1/2/3; Dysgu’r Adnod;

Wythnos 2: Cân; Crefft; Gweddi;

Wythnos 3: Cyflwyno’r thema 2 neu 4; Drama; Cwis.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R THEMA

1. Gweddïau dros ein byd
Bydd angen map o’r byd, glôb neu atlas os
yn bosibl. Hefyd, dillad/eitemau sydd wedi
cael eu cynhyrchu mewn gwledydd tramor.

Dechreuwch drwy drafod o ba wledydd y
daeth dillad y plant. Efallai bydd rhai ohonynt
yn medru edrych ar y labeli i chwilio am ateb.
Edrychwch ar yr esiamplau eraill sydd
gennych a chwiliwch am y gwledydd ar y glôb/
map.

Esboniwch wrth y plant ei bod hi’n debygol
iawn bod yna Gristnogion ymhob un o’r
gwledydd sydd wedi eu henwi. Dangoswch
wlad Israel i’r grþp, gan esbonio mai yn y fan
hon roedd Iesu’n byw, ac yma oedd y
Cristnogion cyntaf yn byw. Sut felly ddaeth
pobl o bob rhan o’r byd i glywed am Iesu, a
dod yn Gristnogion?

Eglurwch fod Iesu wedi dweud wrth y
disgyblion am fynd i bob man i rannu’r stori
amdano, ac ein bod am glywed hanes un o
ffrindiau cyntaf Iesu a oedd wedi teithio’n bell
i sôn wrth eraill amdano.

Treuliwch amser yn diolch i Dduw am y
Cristnogion sy’n byw mewn rhai o’r gwledydd
a enwyd, ac yn gweddïo dros y rhai sy’n byw
mewn gwledydd anghenus.

2. Fy Ffrindiau
Bydd angen darn o bapur ar gyfer bob plentyn
a phensiliau lliw.

Gofynnwch i’r plant i dynnu llun/lluniau o’u
ffrindiau gorau ac i ysgrifennu geiriau o
amgylch y llun sy’n disgrifio’r ffrindiau.

Trafodwch y lluniau gyda’r plant gan
bwysleisio’r rhesymau dros ddewis y person
fel ffrind.
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes dyn
arbennig heddiw yr oedd Iesu am fod yn ffrind
iddo - er, nad oedd yn berson neis iawn ar
ddechrau’r hanes.

3. Gêm ‘Cyfnewid’
Mae’r gêm hon yn addas iawn ar gyfer
parasiwt, ond mae’n bosibl ei chwarae heb
barasiwt.

Eisteddwch mewn cylch, neu sefyll o amgylch
y parasiwt gan ei ddal i lawr.

Esboniwch mai nod y gêm yw bod y bobl sy’n
cael eu disgrifio yn newid lle gyda pherson
arall sy’n debyg iddynt. Bydd y person olaf i
ddod o hyd i le newydd allan o’r gêm (os
ydych yn chwarae yn gystadleuol!).

Dyma rai enghreifftiau: pobl sy’n gwisgo
rhywbeth coch, pobl sy’n gwisgo ‘sgidiau
rhedeg’, pobl gyda gwallt brown, pobl sy’n
gwisgo sbectol, pobl sydd â brawd mawr, pobl
sydd â chwaer fach ayyb.

Os ydych yn chwarae yn gystadleuol, gellwch
chwarae nes bod dau berson yn unig ar ôl -
yr enillwyr. Neu, cewch chwarae am amser
penodol.

Yn y gêm rydym wedi sylweddoli bod gennym
rai pethau yn gyffredin gyda’n ffrindiau, ond
rydym i gyd yn wahanol hefyd. Mae’r Beibl
yn ein dysgu bod Iesu am fod yn ffrind
arbennig i bob un ohonom, a heddiw byddwn
yn clywed hanes un o ffrindiau cyntaf Iesu,
dyn o’r enw Paul, a sut daeth Paul yn ffrind
iddo.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R
THEMA

4. Gêm  ‘Ewch!’
Bydd angen tâp masgio i osod 4 llinell hir
ar y llawr, gyda thua 30cm rhwng bob llinell.
Eglurwch fod Iesu, cyn iddo fynd yn ôl i’r
nef, wedi dweud wrth ei ddisgyblion eu bod
i gymryd y newyddion da amdano drwy’r
byd. Yn gyntaf, roeddent i sþn wrth y bobl
yn Jerwsalem, hynny yw, y bobl a oedd
yn byw agosaf atynt. Wedyn, roedd yn
rhaid mynd ychydig ymhellach - i Jwdea
ac i Samaria - cyn mynd i bob man, ‘i
bendraw’r byd.’

Eglurwch fod y llinellau ar y llawr yn
cynrychioli’r pedwar lleoliad: y llinell agosaf
yw ‘Jerwsalem’ y llinell nesaf yw ‘Jwdea’,
y drydedd linell yw ‘Samaria’ a’r llinell bellaf
yw ‘pendraw’r byd’.

Gwahoddwch bawb i sefyll ar y llinell
‘Jerwsalem’ i gychwyn y gêm. Wrth i chi
alw enw lleoliad arall, mae’n rhaid i’r plant
neidio arno a gweiddi ‘Mae Iesu’n eich
caru!’ Cewch chwarae yn gystadleuol,
gyda’r person olaf allan, neu chwaraewch
am amser penodol heb unrhyw un yn
‘colli.’

Eglurwch y byddwn yn clywed hanes un
person arbennig a aeth ar nifer o deithiau
i rannu’r newyddion da am Iesu.

FFYRDD I GYFLWYNO’R
STORI

Wrth adrodd yr hanes byddwn yn cyfeirio at
Paul fel ‘Saul’ a byddwn yn esbonio’r enw
newydd yn ystod y cymhwysiad.

1. Gwylio ffilm (gweler y dudalen adnoddau)
neu defnyddio’r Cyflwyniad PowerPoint o’r
Gdd.

2. Rhowch gliw i mi! (Actau 9)
Byddwn yn cyflwyno’r hanes gyda chymorth
cliwiau sy’n berthnasol i’r hanesion.

Bydd angen Atodiad 3, Beibl
Bydd angen 2 fag

 un yn cynnwys sgarff, llyfr trwchus a
thrwm a’r geiriau ‘Llyfr y Gyfraith’ arno,
cleddyf chwarae, papur wedi’i rolio fel sgrôl
gyda’r geiriau ‘Gwarant’ arno. Mae’r bag
yma’n cynnwys cliwiau sy’n berthnasol i
Paul.

 y llall gyda phâr o sandalau a phâr o fenig
ynddo. Mae’r rhain yn berthnasol i Ananias.

1. Tynnwch y sgarff o’r bag cyntaf a’i wisgo.
Esboniwch arferiad pobl grefyddol yn amser
y Testament Newydd i wisgo sgarff wrth fynd
i weddïo. Pasiwch y sgarff o amgylch i bawb
gael ei gwisgo. Yna codwch y llyfr trwm a
darllenwch deitl y llyfr, ‘Llyfr y Gyfraith.’
Pasiwch y llyfr o amgylch i bawb weld pa
mor drwm yw’r llyfr! Wedyn, pasiwch y
cleddyf (gyda gofal!) o amgylch, ac yn olaf,
pasiwch y ‘warant’ o amgylch gan esbonio
fod yn rhaid cael gwarant cyn arestio person
a’i rhoi yn y carchar. Gosodwch yr eitemau
ar y bwrdd o flaen y plant.

2. Gofynnwch i’r plant i ddychmygu’r pa fath
o berson sydd biau’r eitemau. Dangoswch
y llun o Saul o Atodiad 3.
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FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Esboniwch mai Pharisead oedd Saul, dyn
crefyddol iawn, a fyddai wedi gwisgo sgarff
arbennig tra byddai’n gweddïo. Pwyntiwch at
y sgarff.

Roedd y Phariseaid yn ofalus iawn, iawn i
ddarllen ac i ddeall ac i fod yn ufudd i holl
reolau Llyfr y Gyfraith. Pwyntiwch at y llyfr.
Nesaf, pwyntiwch at y cleddyf. Doedd Saul
ddim yn defnyddio’r cleddyf ei hun, ond roedd
Saul yn teithio gyda milwyr i ddinas Damascus
er mwyn arestio Cristnogion a’u rhoi yn y
carchar.

Pwyntiwch at y sgrôl ‘Gwarant’. Roedd Saul
yn casáu ffrindiau Iesu, doedd e ddim yn
credu beth oedd ffrindiau Iesu’n ei ddweud a
doedd e ddim eisiau i neb arall glywed
amdano chwaith!

Darllenwch adnodau 3-9 o Actau, pennod 9.
Gofynnwch i’r plant a fyddai’r cleddyf neu’r
llyfr neu’r papur ‘gwarant’ o gymorth iddo
nawr? Dim o gwbl! Roedd Saul wedi cychwyn
ar ei daith yn llawn casineb tuag at ffrindiau
Iesu, ond nawr roedd Iesu ei hun wedi siarad
gydag ef! Roedd yn rhaid i Saul aros am dri
diwrnod cyn i Dduw gael trefn arno!

3. Trowch at yr ail fag.
Tynnwch y sandalau a’u gwisgo, ac yna eu
pasio o amgylch i’r plant cael eu gwisgo.
Trafodwch pam ein bod yn gwisgo sandalau
– e.e. mewn tywydd poeth, os ydym yn
cerdded i rywle. Gwnewch yr un peth gyda’r
menig. Dangoswch y llun o Ananias, dyn oedd
yn byw yn Damascus, y ddinas yr oedd Saul
yn teithio iddi. Esboniwch fod y sandalau a’r
menig yn gymorth inni ddeall y neges gafodd
Ananias gan Dduw. Oes gan y plant unrhyw
awgrymiadau am beth oedd cyfarwyddiadau
Duw i Ananias?

Darllenwch adnodau 10-12. Ydy’r plant yn
cofio beth oedd ar sgrôl Saul? Sut oedd
Ananias yn teimlo wrth iddo gael ei anfon i
ymweld â rhywun a oedd yn bwriadu ei arestio
a’i roi yn y carchar?
Darllenwch adnodau 13, 14. Roedd Duw wedi
dewis Ananias ar gyfer tasg anodd iawn - ef
oedd yr un i gynorthwyo Saul. Felly, gwisgodd
Ananias ei sandalau ac aeth i chwilio am Saul.
Rhowch y sandalau i un o’r plant i’w gwisgo.
Ar ôl dod o hyd iddo, rhoddodd Ananias ei
ddwylo ar ben Saul a gweddïodd drosto.
Rhowch y menig i un o’r plant i’w gwisgo gan
esbonio nad oedd Ananias wedi gwisgo
menig ond maen nhw’n helpu ni i gofio nad
oedd Ananias am gyffwrdd â Saul oherwydd
roedd yn gwybod gymaint yr oedd Saul yn
casáu Cristnogion.

Darllenwch adnodau 17-19, a’u crynhoi yn
eich geiriau eich hun.

Cymhwyso
Gweler isod.

3. Cyfarfod â dau gymeriad  Actau 9
Bydd angen copi o Atodiad 3, wedi’i chwyddo
os yn bosibl; copïau o Atodiad 4 (cyfieithiad
beibl.net o Actau 9), pinnau ffelt.

Mae’r syniad yma i’w ddefnyddio i adolygu’r
hanes. Cewch weithio fel un grþp neu cewch
rannu’r plant yn barau neu grwpiau bychain.
Dangoswch y lluniau o Saul ac Ananias a
gofynnwch i’r plant i ddweud beth maent yn
cofio amdanynt, gan gychwyn gyda Saul.
Cewch ddefnyddio’r cwestiynau canlynol i’w
sbarduno. Gyda grþp o blant hÿn, cewch
chwilio am yr atebion ym mhennod 9, a
gwahodd y plant i ysgrifennu’r atebion wrth
ymyl y cymeriad perthnasol mewn lliwiau
gwahanol.
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SYNIADAU CREFFT
FFYRDD I GYFLWYNO’R STORI

Cwestiynau ar gyfer Saul.
1. Beth oedd Saul yn bygwth ei wneud i
ddilynwyr Iesu?
Adnod 1
2. Beth gafodd gan yr Archoffeiriad?
Adnod 1 a 2
3. Beth welodd Saul wrth ddod yn agos i
Ddamascus?
Adnod 3
4. Beth ddywedodd y llais wrtho?
Adnod 4, 5 a 6
5. Sut cyrhaeddodd Damascus?
Adnod 8
6. Pam fod Saul angen rhywun i’w arwain
yno?
Adnod 8

Cwestiynau ar gyfer Ananias
1. Ble oedd Ananias yn byw?
Adnod 10
2. Beth ddywedodd yr Arglwydd (Iesu) wrtho?
Adnod 11 a 12
3. Beth oedd ymateb cyntaf Ananias?
Adnod 13, 14
4. Pam fod yr Arglwydd eisiau Ananias i helpu
Saul?
Adnod 15, 16
5. Beth wnaeth Ananias ar ôl dod o hyd i Saul?
Adnod 17
6. Beth ddywedodd Ananias wrth Saul?

Cymhwyso
Bydd angen amrywiaeth o eitemau sy’n cael
eu newid o fod yn un peth i fod yn rhywbeth
gwahanol e.e. oren a charton sudd oren; darn
o bren a phensel/darn o bapur; cnu gwlân a
siwmper wlanog. Hefyd, bydd angen sgarff.
Trowch at yr hanes yn Actau 9 a darllenwch
frawddeg gyntaf adnod 18. Esboniwch mai
dyma a ddigwyddodd nesaf yn yr hanes.

Eglurwch ystyr y gair ‘cen’ gan roi sgarff dros
lygaid un o’r plant - a’i adael yno.

Cyn i Saul gyfarfod â Iesu sut fath o berson
oedd ef?

Nid oedd Saul wedi deall pwy oedd Iesu mewn
gwirionedd. Doedd e ddim yn credu bod Iesu’n
fab i Dduw, a doedd e ddim yn deall bod Iesu
wedi marw ar y groes i faddau ein pechodau.
Ond, ar ôl cyfarfod â Iesu roedd e’n deall yn
iawn. Tynnwch y sgarff i ffwrdd - roedd Saul
yn cael ei olwg yn ôl a chafodd ddeall bod
Iesu’n ei garu ef hefyd. Cymerodd Iesu’r
teimladau o gasineb oedd gan Saul tuag at y
Cristnogion oddi arno - nawr roedd Saul yn
un o ffrindiau Iesu hefyd!

Darllenwch yr ail ran o adnod 18. Yn amser
Iesu roedd pobl yn cael eu bedyddio i ddangos
eu bod yn sori am eu pechod, y pethau drwg
yr oeddent yn eu meddwl ac yn dweud a
gwneud. Tybed pam fod Saul eisiau cael ei
fedyddio felly?

Dangoswch yr eitemau i’r plant gan ofyn a
ydynt yn gallu dyfalu beth yw’r cysylltiad
rhyngddynt.

Esboniwch fod Saul wedi cael ei newid tu
mewn, yn ei galon, trwy gyfarfod â Iesu ar y
ffordd i Ddamascus.  Os oes rhywun yn gofyn
i Iesu i faddau iddynt ac yn ei wahodd i fyw yn
eu calonnau, bydd Iesu’n eu newid nhw hefyd
- nid ar y tu allan, ond ar y tu mewn. Mae’r
bobl yma’n cael eu galw yn Gristnogion - pobl
sydd yn caru Iesu Grist ac sydd eisiau byw
i’w blesio.

Cafodd enw Saul ei newid i fod yn ‘Paul’ – yn
arwydd o’r newid yr oedd Iesu wedi’i wneud
yn ei galon.
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SYNIADAU CREFFT

1. Rhannu’r newyddion da
Bydd angen dau gerdyn siâp cylch yr un maint
a ‘phin split’ ar bob plentyn, siswrn, pinnau ffelt.
Nod y gweithgarwch hwn yw annog y plant i
feddwl am ffyrdd y gallent rannu’r newyddion
da am Iesu gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd yn
ystod yr wythnos.

Yn gyntaf, mae angen i bob plentyn feddwl am
wahanol sefyllfaoedd y byddant yn eu
hwynebu yn ystod yr wythnos sydd i ddod.
Dyma rai awgrymiadau:
bod adref gyda’r teulu, bod yn yr ysgol, ymweld
â Nain a Thaid, chwarae gyda ffrindiau, mynd
i wersi nofio/rygbi.
Rhannwch un cylch yn ôl nifer y sefyllfaoedd
a nodwyd gan annog y plant i feddwl sut gallent
ddangos eu bod yn caru Iesu yn y sefyllfa
honno. Neu, oes posib’ meddwl am ffordd i
ddweud rhywbeth am Iesu yn y sefyllfa? Mae
angen tynnu llun perthnasol ym mhob un o’r
rhannau, e.e. mae Nain yn sâl, felly beth am
wneud cerdyn ‘Brysia wella’ gyda neges tu
mewn; mae plentyn newydd wedi ymuno â’r
clwb rygbi, felly beth am geisio bod yn gyfeillgar
iddo/iddi a’i g/wahodd i’r Ysgol Sul; mae un o
dy ffrindiau yn dy annog i daflu cerrig at dÿ
hen wraig sy’n byw gerllaw, felly beth am
ddweud wrtho/wrthi nad wyt am chwarae gyda
fe/hi mwyach.
Cynorthwywch y plant i feddwl am ffyrdd i
ddangos ein bod yn caru Iesu - does dim
angen ‘dweud’ rhywbeth bob amser, gallwn
‘ddangos’ ein bod yn caru Iesu trwy wneud yr
hyn sy’n ei blesio.
Roedd gan Paul waith pwysig dros ben i’w
gyflawni dros Iesu - roedd wedi cael ei ddewis
i bregethu’r newyddion da, h.y. roedd Paul yn
siarad gyda phobl ac yn cyhoeddi hanes Iesu
ble bynnag yr oedd yn mynd. Efallai na fydd
Duw yn gofyn inni i fod yn bregethwyr, ond mae
am inni ddweud wrth ein ffrindiau a’n teulu beth
rydym yn gwybod am Iesu.

2. Calon newydd
Bydd angen copi o Atodiad 5 ar bawb.

3. Amser coginio – pili pala a lindys!
Bydd angen cacen ‘rolyn siocled’ a chacen
fach i bawb; eisin menyn i ddefnyddio fel ‘glud’
a fferins i’w haddurno. Hefyd, y llyfr ‘Y Lindys
Llwglyd iawn’ gan Eric Carle.

Darllenwch y llyfr i ddechrau a thrafodwch
y newid sy’n digwydd pan fydd lindys yn troi’n
bili pala. Ydy’r plant yn cofio’r newid a
ddigwyddodd yng nghalon Saul wrth iddo
gwrdd â Iesu? Mae’r Beibl yn dweud fod pawb
sy’n cymryd Iesu’n ffrind a’i wahodd i’w calon
yn cael ei newid. Efallai nad ydym yn gweld y
newid ar y tu allan, fel y gallwn weld y newid
ym mywyd y lindys. Ond, mae Iesu’n newid
ein calonnau, yn cymryd y pechod oddi arnom
ac yn dod i fyw gyda ni.

Rhowch rolyn siocled i bawb a
dangoswch sut i ddefnyddio smotiau bach o’r
eisin menyn i ‘ludo’r fferins ar y lindys yn llygaid
a choesau.

Dangoswch i’r plant sut i dorri pen y
gacen i ffwrdd a’i thorri’n ddau. Llenwch y twll
gydag eisin menyn a gosodwch y ddau ddarn
bach fel ‘adenydd’. Gadewch i’r plant
addurno’u cacennau gyda’r fferins (defnyddio’r
eisin menyn fel ‘glud’) i greu ‘pili pala’ hardd.

Os nad ydych yn awyddus i’r plant i
fwyta’r cacennau yn y wers, cofiwch baratoi
bagiau iddynt eu cludo adref. Beth am gymryd
llun o’r cacennau cyn iddynt gael eu bwyta?
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GWEITHGAREDD YCHWANEGOL

Gêm Ras cyfnewid dillad
Bydd angen set o ddillad ar gyfer pob tîm ac
mae’n rhaid sicrhau bod o leiaf un eitem o
ddillad ar gyfer pob aelod o’r tîm, h.y. os oes 5
plentyn ymhob tîm, bydd angen o leiaf 5 darn
ymhob set.

Rhannwch y plant yn dimau a dylent sefyll yn
un pen o’r ystafell, gyda’r dillad ym mhen arall
yr ystafell mewn setiau. Mae aelod cyntaf o’r
tîm yn rhedeg/sgipio/neidio at y dillad ac yn
estyn un darn i’w wisgo. Mae’n rhaid gwisgo’r
eitem cyn dychwelyd i’r tîm. Ar ôl cyrraedd ei
d/thîm, mae’n tynnu’r eitem a’i drosglwyddo i’r
aelod nesaf o’r tîm, sy’n gorfod gwisgo’r eitem
cyn mynd i nôl eitem arall. Parhewch nes bod
pob tîm wedi gorffen - dylai aelod olaf y timau
fod wedi ei g/wisgo ymhob eitem o’r swp dillad.
Rhowch wobrwyon i’r tîm cyntaf i ennill ac i’r
person mwyaf ‘ffasiynol’!

Cwis
Rhannwch y plant yn dimau neu barau gyda
chopi o Daflen 8 - chwilair sy’n cynnwys enwau
rhai o’r llefydd ymwelodd Paul â nhw.

Rhowch wobr fechan i’r pâr/tîm cyntaf i’w
orffen.

Adnod i’w dysgu - Ar ffurf cân
‘Os yw dyn yng Nghrist y mae’n greadigaeth
newydd. Y mae’r hen un heibio, y mae’r
newydd wedi dod’. (2 Corinthiaid 5 adnod 17)
Mae adnod y gyfres wedi cael ei gosod i
gerddoriaeth, ac mae i’w gweld yn y llyfr ‘Y
Cyntaf a’r Olaf.’

GWEDDÏAU

Dros genhadon a Christnogion drwy’r
byd
Cewch ddefnyddio’r syniad o ‘Gyflwyno’r
Thema’ neu beth am gasglu gwybodaeth o
dudalennau’r we am rai mudiadau cenhadol?
Trafodwch y gwaith sy’n mynd ymlaen heddiw
o amgylch y byd i rannu’r newyddion da am
Iesu.

Map o’r wythnos
Bydd angen darn o bapur ar gyfer bob plentyn
a phensiliau lliw.

Yn gyntaf, mae angen gwneud ‘llwybr’ ar y
papur a gofyn i bob plentyn dynnu llun ohono’i
hun ar ddechrau’r llwybr. Gofynnwch i’r plant i
feddwl am beth fydd yn digwydd heddiw ar ôl
Ysgol Sul ac i dynnu llun wrth gychwyn y llwybr.
Wedyn, gofynnwch iddynt feddwl am rywbeth
y byddant yn debygol o’i wneud ar gyfer bob
diwrnod o’r wythnos, ac i dynnu lluniau addas
ar hyd y llwybr, e.e. Dydd Llun - mynd i’r ysgol;
Dydd Mawrth - mynd i dÿ Nain ar ôl ysgol; Dydd
Mercher - mynd i wersi gitâr; Dydd Iau - mynd
i dwrnamaint pêl rwyd gyda’r ysgol; Dydd
Gwener - mynd i chwarae yn nhÿ ffrind ar ôl
ysgol; Dydd Sadwrn - mynd i siopa gyda mam.

Ar ôl gorffen y lluniau, gallwch annog y plant i
ystyried bod Duw yn gwybod beth fyddwn ni’n
ei wneud o ddydd i ddydd. Cawn siarad gydag
ef ymhob man, ac os ydym wedi gwahodd Iesu
i’n calon, bydd Iesu’n dod gyda ni i bob man
hefyd!

Treuliwch amser yn gofyn i Dduw i ofalu dros y
plant yn ystod yr wythnos sydd i ddod, ac
anogwch y plant i gadw eu mapiau wrth ymyl
y gwely ac i siarad gyda Duw bob nos a bore
am beth sydd wedi digwydd yn ystod y dydd.
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DRAMA

Cewch ddefnyddio’r sgript ganlynol mewn dwy ffordd:
Meimio’r hanes - rhannwch y plant i grwpiau os oes angen, gyda chopi o’r sgript.  Bydd

angen un person i ddarllen y stori tra bod y lleill yn meimio rhan Saul, Ananias, ffrindiau Iesu,
ffrindiau Saul.

Darlleniad dramatig gydag effeithiau sain - casglwch amrywiaeth o eitemau ‘swnllyd’ ymlaen
llaw ac ysgrifennwch y geiriau ‘bww’ a  ‘hwre’  ar gardiau ciw. Darllenwch y darn i’r grþp yn
gyntaf gan ofyn iddynt feddwl pa eiriau sy’n addas ar gyfer synau. Mae geiriau a fyddai’n addas
ar gyfer effeithiau sain wedi cael eu tanlinellu.  Mae angen dewis ble i roi’r geiriau ciw hefyd.
Dewiswch berson i fod yn ddarllenydd, un yn Saul ac un yn Ananias.

Golygfa 1 – ar y ffordd i Ddamascus
Darllenydd Ar ôl i Iesu ddychwelyd i’r nef, tyfodd y grþp o bobl a gredodd mai Iesu oedd

Mab Duw yn fwyfwy. Ond nid oedd pawb yn credu yn Iesu. A doedd pawb ddim
yn falch i glywed ffrindiau Iesu’n siarad amdano chwaith. Roedd yna ddyn o’r
enw Saul yn teithio i Ddamascus.  (mae Saul yn cerdded i mewn)
Doedd Saul ddim yn ddyn neis iawn.

Saul Dydw i ddim yn berson neis iawn. (Bww)
Darllenydd Roedd Saul am gael gwared â ffrindiau Iesu.
Saul Dwi am gael gwared â ffrindiau Iesu. (Bww)
Darllenydd Rhoddodd Saul ffrindiau Iesu yn y carchar.
Saul Taflwch nhw i’r carchar. (Bww)
Darllenydd Roedd eisiau eu gweld nhw i gyd yn farw.
Saul Dwi eisiau gweld nhw i gyd yn farw. (Bww)
Darllenydd Roedd ofn ar ffrindiau Iesu wrth i Saul a’r milwyr agosáu at Ddamascus.

Yn sydyn, disgleiriodd golau llachar iawn o’r nef.  Syrthiodd Saul i’r ddaear.
Clywodd lais o’r nef yn dweud wrtho, “Saul, Saul, pam wyt ti’n fy nghasáu?”

Saul Pwy wyt ti?
Darllenydd “Fi ydy Iesu,” atebodd y llais. “Yr wyt yn ceisio lladd fy ffrindiau. Cod, a dos i’r

ddinas. Arhosa yno am gyfarwyddiadau Duw.”
Pan gododd Saul, nid oedd yn gallu gweld - roedd e’n ddall. Roedd yn rhaid i
rywun ei arwain ar hyd y ffordd i Ddamascus.

Golygfa 2 - Tÿ ar Stryd Syth
Darllenydd Roedd Saul dal yn ymprydio a gweddïo tri diwrnod yn ddiweddarach pan ddaeth

dyn ofnus o’r enw Ananias a chnocio ar ddrws y tÿ.
Ananias Dwi’n chwilio am Saul. Mae Duw wedi dweud wrthyf am ddod.
Saul Dwi wedi bod yn ceisio cael gwared â ffrindiau Iesu, (Bww)

ond dwi wir angen dy help di! (Hwre!)
Ananias Dwi wedi clywed amdanat ti, Saul - sut yr wyt ti’n casáu ffrindiau Iesu - a’r holl

ffordd yma roedd fy mhengliniau’n crynu. Ond dyma fi, wedi dod i wneud beth
mae Duw wedi dweud wrthyf.

Darllenydd Felly, dyma Ananias yn rhoi ei ddwylo ar ben Saul, fel roedd Duw wedi dweud
wrtho. Syrthiodd y cen oddi ar lygaid Saul, ac o’r diwrnod hwnnw ymlaen, doedd
Saul ddim yn medru cadw’n dawel rhag siarad am ei ffrind newydd - Iesu. (Hwre!)
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Dyma rai ffyrdd y byddwn yn danfon negeseuon. Fedri di feddwl am
ffyrdd eraill? Tynna luniau ohonynt.

Sut mae Duw yn siarad gyda ni
heddiw?
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Cafodd calon a bywyd Saul ei newid gan yr Arglwydd Iesu.  Nawr, roedd
am sôn wrth bawb am gariad Iesu.
Fedri di feddwl sut mae’r pethau hyn yn cael eu newid?  Mae ‘na le hefyd i
dy syniadau di.
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Mae llyfr yr Actau yn dweud wrthym beth ddigwyddodd i ffrindiau Iesu Grist ar ôl i Iesu gael
ei groeshoelio ac wedi iddo atgyfodi ac esgyn i’r nef. Yn llyfr yr Actau mae hanes Paul.
Roedd ffrindiau Iesu Grist yn byw yn Jerwsalem. Roedden nhw’n addoli, yn rhannu ac yn helpu ei
gilydd ac yn sôn wrth eraill am Iesu Grist. Doedd arweinwyr yr Iddewon y Phariseaid ddim yn
fodlon, a bu’n rhaid i lawer ohonynt ddianc o Jerwsalem a mynd i fyw i Ddamsacus.
Roedd Saul yn ddyn ifanc ac yn un o’r Phariseaid. Roedd e’n meddwl ei fod yn ddyn da. Doedd e
ddim yn credu bod Iesu Grist yn Fab Duw ac roedd e am roi pob un o ffrindiau Iesu yn y
carchar.

Llenwa’r swigod i orffen yr hanes am Paul. Cei hyd i’r hanes ym mhennod 9.
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Stori Ananias
Pan oeddwn i’n gweddïo heddiw clywais lais yr
Arglwydd yn gofyn i mi fynd i dÿ Jwdas, sy’n
byw yn Stryd Union, i osod fy nwylo ar ddyn o’r
enw Saul, iddo gael gweld unwaith eto.

O! dyna ofnus yr oeddwn i. Roeddwn wedi
clywed ei fod wedi bod yn gas iawn i’r
Cristnogion yn Jerwsalem, a doeddwn i wir ddim
yn credu ei fod wedi newid ac wedi dod yn ffrind
i Iesu Grist. Ond rhaid oedd bod yn ufudd i’r
Arglwydd, a dyma fi’n mynd.

Wrth ei weld yn eistedd yno, yn ddall,
dyma osod fy nwylo arno a dweud “Fy mrawd,
Saul, mae’r Arglwydd wedi fy anfon yma i ti
gael dy olwg yn ôl.”

Yn syth, roedd e’n gallu gweld! Dyma fe’n
dweud yr hanes rhyfeddol o’r hyn a
ddigwyddodd ar y ffordd i Damascus wrthyf.
Bellach, roedd yn ffrind i Iesu ac yn mynd i
ddweud wrth lawer iawn o bobl eraill amdano.
Roedd am i mi ei fedyddio a’i alw yn Paul.

Ar ôl iddo gyrraedd Damascus, roedd Saul yn gweddïo tipyn. Beth tybed
ddywedodd ef wrth Dduw?
Llenwa’r bylchau isod, gan ddefnyddio dy ddychymyg:

“O Dduw, mae’n ddrwg/flin gen i am ……………………….........……………………………………

Rwyf nawr wedi dod i gredu   ………………………………………………...………………………………

Plîs wnei di   ……………………………………………………………………………..........…………………………

Rwyf am dderbyn   ………....………    …….....…....  fel fy ffrind gorau.

Daeth Iesu Grist yn ffrind arbennig i Saul.

Sut allwn ni gael Iesu yn ffrind?

Mae gweddi Saul yn gymorth i ateb y cwestiwn hwn.



Paul: yn cyfarfod Iesu  ® Cyhoeddiadau’r Gair 2010 24

Taflen 8
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9

Teithiodd Paul yn bell yn cyhoeddi’r newyddion da am Iesu Grist. Tynna lun
map o dy bentref/tref, ac wrth edrych arno’r wythnos hon, gweddïa dros
bobl yr ardal, fel y bydd pob un ohonynt yn cael cyfle i glywed am Iesu.

Fedri di ddod o hyd i enwau rhai o’r trefi a’r dinasoedd ymwelodd Paul â nhw yn y chwilair?
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Wythnos 1

Yr wythnos hon byddwn yn ceisio dod i adnabod
Paul cyn iddo gyfarfod â Iesu – tra’r oedd yn
cael ei alw’n Saul.  Dyn hynod o grefyddol, yn
frwd dros gadw’r ‘Ffydd’ - y ffydd Iddewig.  Fel
Iddew eiddgar, ei angerdd mewn bywyd oedd
cadw’r Gyfraith ac i sicrhau bod eraill yn dilyn ei
esiampl. Roedd mor eithafol fel ei fod yn
defnyddio ei egni i erlid ‘Pobl y Ffydd’, yn chwilio
amdanynt er mwyn eu carcharu.  Byddwn yn
clywed hanes y llwyth Karen, o ogledd Byrma,
hanes fydd yn ein hatgoffa fod ‘Pobl y Ffydd’ yn
cael eu herlid hyd yn oed heddiw mewn rhai
ardaloedd o’n byd, a gobeithiwn sbarduno’r bobl
ifanc i weddïo dros Gristnogion sy’n ceisio byw
o dan amgylchiadau tra gwahanol.

Wrth gwrs, ar ôl cyfarfod â’r Iesu byw wrth deithio
i Ddamascus, newidiwyd calon a bywyd Saul
yn gyfan gwbl gan nerth Duw, ac mae Saul yn
cael ei gydnabod heddiw fel un o sylfaenwyr y
Ffydd Gristnogol.  Arweiniodd ei deithiau
cenhadol at sefydlu eglwysi ledled ardal Môr y
Canoldir ac ymhellach, a byddwn yn ystyried yn
fras ehangder Eglwys Iesu Grist heddiw.

Yn yr adran hon yn llyfr yr Actau cawn gyfarfod â dau gymeriad, Paul ag Ananias, a’r ddau yn
derbyn gweledigaeth gan Dduw. Wrth iddo deithio i Ddamascus gyda’r bwriad o hel ‘pobl y ffydd’
a’u carcharu, mae Paul yn cael ei ddallu wrth i olau llachar ei amgylchynu a llais Iesu’n ei gyhuddo.
Mae rhai pobl, hyd yn oed heddiw, yn cael tröedigaeth ddramatig a sydyn fel Paul, wrth i Dduw
ymyrryd yn eu bywydau. Mae dilysrwydd profiad Paul i’w weld yn y newid sylfaenol yn ei
ymddygiad: mae’n troi o fod yn erlidiwr Cristnogion i fod yn bregethwr brwd a dewr Efengyl Iesu
Grist.

Y person arall yn yr adran hon yw Ananias, un o ddilynwyr cynharaf Iesu. Wrth iddo gysgu, mae
Iesu’n ei gyfarwyddo i chwilio am Paul. Mae e’n ufuddhau i alwad Duw, er ei fod yn ymwybodol
o’r risg i’w fywyd trwy wneud hynny, ac yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd rymus iawn i gynorthwyo
Paul.

Roedd gan y ddau rôl strategol bwysig yng nghynllun Duw i ledaenu’r Efengyl i bob cwr o’r byd,
er mae’n annhebygol iawn fod yr un o’r ddau wedi dychmygu canlyniadau eu hufudd-dod!

Cyflwyno’r Thema
Naill ai

Ble yn y byd?
Bydd angen y map o Atodiad 6, sticeri bach
lliwgar ac Atlas.

Edrychwch ar y map gyda’r grþp, gan ofyn i’r
bobl ifanc i osod y sticeri ar y gwledydd y maent
wedi ymweld â nhw. Nesaf, meddyliwch am y
gwledydd sydd yn y newyddion ar hyn o bryd a
gosod sticeri arnynt. Efallai bydd rhai aelodau
o’r grþp yn adnabod pobl sy’n byw mewn
gwledydd eraill - caiff y rheiny eu marcio hefyd.
Yn olaf, darllenwch y ffeithiau canlynol i’r grþp,
gan oedi ar ôl pob datganiad er mwyn dod o
hyd i’r gwledydd a’u marcio gyda sticer.

1. Yn Indonesia mae eglwysi wedi cael eu cau,
neu’n dioddef ymosodiadau gan gangiau

2. Yn Algeria a Nigeria mae eglwysi wedi cael
eu llosgi

3. Yn Fietnam, mae Cristnogion sy’n gwrthod
addoli’r ‘cyndadau’ yn wynebu ymosodiadau
gan yr heddlu.
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4. Yn Pacistan mae Cristnogion sydd wedi
gwrthod troi yn Fwslemiaid wedi cael eu saethu’n
farw mewn priodas

5. Yn Yr Aifft, mae dynion gyda gynnau wedi
ymosod ar Eglwys ar noswyl y Nadolig yn ystod
gwasanaeth.

Digwyddodd hyn i gyd yn y flwyddyn ddiwethaf.

Neu
Hanes y Karen
Bydd angen y map o Atodiad 6 ac Atodiad 7
(hanes pobl y Karen yn Byrma sy’n cael eu
herlid)

Darllenwch yr hanes am blant y llwyth Karen
sydd ar yr Atodiad a dewch o hyd i Byrma ar y
map (i’r dwyrain o’r India). Byddai’n syniad i
weddïo dros y sefyllfa cyn symud ymlaen â’r
astudiaeth, sy’n cyflwyno Saul, dyn a oedd yn
erlid Cristnogion 2000 o flynyddoedd yn ôl.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, y llun o Saul o Atodiad 8,
a’r adnodau canlynol wedi’u hysgrifennu ar
ddarnau unigol o bapur: Actau 7:59 - 8:1a; Actau
8:3; Actau 23:6; Actau 22:3.

Hefyd, yr eitemau canlynol ar gyfer y cymhwyso:
oren, sudd oren, brigyn, papur newydd, carreg,
hoelen, cnu gwlân, sgarff wlanog, gwlân cotwm,
crys cotwm.

Dangoswch y llun o Saul, gan gadw
gwaelod y dudalen o’r golwg. Byddai’n syniad
da i esbonio ein bod yn fwy cyfarwydd â’r dyn
hwnnw wrth yr enw Paul. Beth mae’r bobl ifanc
yn ei wybod am Saul/Paul? Eglurwch fod sawl
llyfr yn y Testament Newydd wedi cael eu
hysgrifennu ganddo a’i fod yn un o’r bobl
bwysicaf yn hanes y ffydd Gristnogol. Heddiw,
byddwn yn ceisio darganfod sut un oedd Saul.

Rhannwch y cyfeiriadau Beiblaidd rhwng
y bobl ifanc a rhowch amser iddynt i chwilio am
yr adnodau a’u darllen, cyn gofyn iddynt beth y
maent wedi ei ddarganfod am Saul.
Ysgrifennwch eu hatebion o amgylch y llun o
Saul gyda’r esboniadau isod.

Pharisead: dynion crefyddol iawn, iawn a oedd
yn ymroi’n llwyr i gadw’r holl Gyfraith (dros 600
o reolau, bach a mawr!)

Gamaliel: mae’n debyg fod Gamaliel yn un o’r
athrawon mwyaf yn Jerwsalem yn ystod y ganrif
gyntaf. Byddai wedi bod yn fraint ac yn
anrhydedd unigryw i gael eich dysgu ganddo.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i’r grþp:
Beth oedd yn gyrru Saul i drin y Cristnogion fel
hyn?

A oedd e’n credu yn wirioneddol ei fod yn iawn i
ladd y bobl hyn?

Dangoswch y rhestr sydd ar waelod llun
Saul. Darllenwch drwy’r rhestr gan danlinellu’r
brawddegau sy’n wir am Saul hyd yn hyn.

Cymhwyso
Dangoswch yr eitemau amrywiol a gofynnwch
i’r grþp beth yw’r syniad sy’n eu cysylltu.

Mae gan bob eitem bartner, ac mae un yn troi i
mewn i’r llall:

Oren = sudd oren; brigyn = papur; carreg =
hoelen (y mwyn haearn sydd yn y garreg); cnu
gwlân = sgarff; gwlân cotwm = crys.

Roedd gan Dduw gynllun ar gyfer bywyd Saul.
Fe fyddai’n teithio dros ardal eang yn cyhoeddi’r
newyddion da am yr Arglwydd Iesu: cyfeiriwch
at y map o Atodiad 6 a phwyntio at ardal Môr y
Canoldir.  Mewn rhai llefydd byddai’n dadlau
gyda’r Iddewon gan geisio eu perswadio i
dderbyn Iesu; mewn llefydd eraill byddai’n
cyflwyno Iesu i’r paganiaid a oedd yn addoli
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duwiau ffug; hadodd eglwysi mewn llawer o
ddinasoedd a threfi; ysgrifennodd lawer o
lythyron i  esbonio’r pethau pwysig am Dduw i’r
Cristnogion newydd ac i’w hannog  i fyw
bywydau i blesio Duw.

Ond yn gyntaf, byddai’n rhaid ‘troi’ Saul o’r
person yr oedd, i fod yn berson newydd. Yn
wahanol iawn i’r pethau hyn, mae’r newid yn
digwydd o fewn ei fywyd, ac nid ar y tu allan.
Cawn glywed am sut y cafodd Saul ei
drawsnewid y tro nesaf.

Gweddïau
Beth am edrych ar y map o’r adran ‘Cyflwyno’r
Thema’ a gweddïo dros:

Gristnogion sy’n byw yn y gwledydd a
enwyd gan y bobl ifanc
Dros Gristnogion sy’n byw mewn gwledydd
mewn argyfwng
Dros genhadon
Dros waith y Barnabas Trust

Efallai yr hoffai’r bobl ifanc cael copi o’r map i’w
ddefnyddio adref yn ystod yr wythnos yn
gymorth i’w gweddïau personol.

Gweithgaredd ychwanegol

‘Bwydydd y byd’
Beth am gasglu amrywiaeth o fwydydd o’ch
cwpwrdd bwyd i greu cwis.

Rhannwch y bobl ifanc yn barau gyda phapur a
phensil. Dangoswch y bwydydd iddynt, un ar y
tro, gan roi dau opsiwn o darddiad y bwyd iddynt,
gan ofyn iddynt i nodi o ba wlad  y maen nhw’n
credu y daw’r bwyd. Rhowch wobr fechan i’r pâr
buddugol.

Wythnos 2

Yr wythnos hon byddwn yn ystyried hanes
tröedigaeth Saul ar y ffordd i Ddamascus ac
mae’n ddigon posibl y bydd yr hanes hwn yn
gyfarwydd i’r bobl ifanc. Nod y wers yw deall
rhywbeth o’r newid sylfaenol a wnaed yng

nghalon Saul gan yr Arglwydd Iesu.  Byddwn
hefyd yn ystyried parodrwydd Ananias i fod yn
ufudd i air Duw, er y perygl i’w fywyd.

Bydd o gymorth i ddarllen adroddiadau Paul o’i
dröedigaeth hefyd yn Actau 22:14-16 ac Actau
26:12-18.

Cyflwyno’r Thema:

Gêm gyda fforffedion
Eisteddwch mewn cylch i chwarae’r gêm
‘llythyren gyntaf ac olaf.’ Mae’r person cyntaf yn
dweud enw merch (ffrwyth, blodyn, siop), ac
mae’r person nesaf yn dweud enw merch sy’n
cychwyn gyda llythyren olaf yr enw cyntaf, e.e.
Siân       Nia          Alaw        Wendi. Parhewch
nes bod person yn oedi gormod cyn rhoi ateb,
neu’n methu â rhoi ateb o gwbl. Mae’r person
hwnnw’n gorfod cyflawni fforffed. Chwaraewch
eto gan ddewis categori newydd.

Fforffedion: adrodd rhigwm, canu rhigwm, cyfrif
o10 i un, cwblhau jig-so, enwi 5 gwlad yn Ewrop/
Affrig, gwneud sþn 10 anifail fferm ayyb.

Yna, trafodwch barodrwydd/amharodrwydd y
bobl ifanc i gyflawni’r fforffedion. Mae’n debyg y
bydd rhai’n ddigon bodlon i gymryd rhan tra bod
eraill yn llai awyddus.  Beth os pe baent wedi
gorfod cyflawni’r fforffed o flaen pawb yn y
Capel?

Ydy’r plant yn gallu meddwl am bethau maen
nhw’n gorfod eu gwneud o ddydd i ddydd sy’n
annymunol neu anodd?

Yn ein hanes heddiw byddwn yn clywed hanes
dyn a gafodd ei alw i wneud rhywbeth eithaf
annymunol i helpu Saul.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, a’r llun o Saul o’r wythnos
ddiwethaf. Hefyd, llun calon gyda’r geiriau ‘Beth
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sy’n newid y galon?’ wedi’u hysgrifennu arno’n
fawr.

Efallai yr hoffech adolygu’r wers flaenorol trwy
ddefnyddio’r llun o Saul - bydd hyn o gymorth i’r
bobl ifanc gofio ac yn gymorth i’r rhai nad oedd
yn bresennol.

1. Darllen adnodau 3-9.
Rhowch yr adnodau yn eich geiriau eich hun i
sicrhau fod y bobl ifanc wedi deall yr adnodau.
Gofynnwch i’r grþp i geisio dyfalu sut deimladau
oedd gan Saul nawr.

Roedd wedi bod yn ceisio cael gwared â
dilynwyr Iesu, ond mae wedi darganfod ei fod
yn anghywir. Roedd Iesu, dyn a oedd wedi
marw, wedi ymddangos o’i flaen a siarad gydag
ef! Yn Actau 26 adnod 16, mae Paul yn dweud
(erbyn hyn mae wedi newid ei enw), ei fod wedi
gweld Iesu, nid yn unig clywed ei lais. Beth oedd
yn mynd i ddigwydd iddo yn Namascus? Oedd
y Cristnogion yno’n mynd i’w ladd? Pam oedd
e’n ddall?

2. Darllen adnodau 10-16.
Eto, rhowch yr adnodau yn eich geiriau eich hun
cyn gofyn i’r grþp i ddyfalu sut deimladau oedd
gan Ananias.

Mae gan y dyn Saul enw am erlid dilynwyr Iesu.
Oedd hi’n ddiogel i fynd ato?

Pam fod Duw wedi dewis Saul i gludo neges
am Iesu i’r Cenhedloedd (pobl nad oeddent yn
Iddewon)? Beth fyddai Saul yn gorfod dioddef?
3. Darllen adnodau 17-19.  Mae’r adnodau’n
dweud tri pheth pwysig wrthym:

Cafodd Saul ei lenwi â’r Ysbryd Glân -
roedd Iesu wedi dweud wrth ei ddisgyblion y
byddai pawb sy’n credu ynddo’n derbyn yr
Ysbryd Glân. Ysbryd Iesu yw’r Ysbryd Glân, felly
mae derbyn yr Ysbryd Glân yn hafal i dderbyn
Iesu.

Cafodd Saul ei olwg yn ôl. Mae’r ‘cen yn
syrthio’ o’i lygaid yn ddarlun o’r golwg ysbrydol
gafodd Saul.  Nawr, roedd e’n gallu ‘gweld’ y
gwirionedd am Iesu Grist hefyd. O’r blaen nid
oedd yn credu mai Iesu oedd mab Duw, ond
nawr mae’n credu.

Cafodd ei fedyddio – roedd dilynwyr Iesu’n
cael eu bedyddio i ddangos eu bod yn cyffesu
eu pechodau ac yn ceisio maddeuant gan
Dduw, ac i ddangos fod ganddynt ffydd yn Iesu.

Cymhwyso
Dangoswch y galon i’r grþp a gofynnwch iddynt
beth oedd wedi newid calon Saul?

1. Cyfarfod â Iesu a chlywed Iesu’n siarad gydag
ef

2. Derbyn yr Ysbryd Glân

Mae hyn yn wir am bob Cristion, er efallai nad
yw profiad pawb o ddod yn Gristion yn union fel
profiad Paul, sef gweld Iesu mewn golau llachar
tu hwnt a chael eich dallu!

Yn gyntaf, mae’n rhaid i berson ‘glywed’ am Iesu.
Efallai bod hyn yn digwydd dros amser maith.
Sut ydym yn clywed am Iesu? Yn yr Ysgol Sul,
wrth ddarllen y Beibl, wrth wrando ar bregeth
neu sgwrsio gyda Christion.

Wrth i’r Ysbryd Glân ddod i mewn i’r galon, mae
fel petai Iesu ei hun yn siarad ac yn dod â ni i
ddeall bod arnom angen cael maddeuant am
ein pechod ac mai’r unig ffordd i gael maddeuant
yw trwy Iesu’n marw ar y groes. Mae’r Ysbryd
Glân yn ein helpu i ddeall ac i gredu. Yr Ysbryd
sy’n newid y galon.

Tro nesaf, gwelwn sut roedd y newid a wnaed
yng nghalon Saul i’w weld ar y tu allan, yn y
ffordd yr oedd yn meddwl ac ymddwyn.
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Amser i weddïo
Rhowch siâp calon i bob un a gofynnwch iddynt
i ystyried beth y mae Duw yn gweld yn ein
calonnau heddiw.  Beth oedd yng nghalon Saul
cyn iddo gyfarfod â Iesu? Ydy’r Ysbryd Glân
wedi ein helpu ni i glywed Iesu’n esbonio pam y
bu’n rhaid iddo farw ar y groes? Ydyn ni’n credu
ein bod angen maddeuant neu byddwn ni’n
parhau i gael hyn yn anodd ei ddeall?

Byddwch yn sensitif i aelodau’r grþp wrth i chi
ofyn y cwestiynau pwysig iddynt. Anogwch hwy
i feddwl o ddifri os ydynt wedi deall a chredu
beth oedd Iesu’n gwneud wrth farw ar y groes.
Os nad ydynt eto wedi derbyn Iesu, anogwch
hwy i weddïo am gymorth yr Ysbryd Glân i ddeall
beth sydd ei angen. Anogwch y Cristnogion i
ddiolch i Iesu am farw ar y groes drostynt, ac i
ddiolch am faddeuant ac am ddod i’r galon i fyw.
Efallai yr hoffech ysgrifennu gweddi fer ar y
siapiau a chynnig sgwrsio ymhellach gydag
unrhyw sydd â chwestiynau.

Gweithgarwch ychwanegol

Amser coginio – pili pala a lindys!
Bydd angen cacen ‘rolyn siocled’ a chacen fach
i bawb; eisin menyn i ddefnyddio fel ‘glud’ a
fferins i’w haddurno

Rhowch rolyn siocled i bawb a dangoswch
sut i ddefnyddio smotiau bach o’r eisin menyn i
‘ludo’r fferins ar y ‘lindys’ fel llygaid a choesau.

Dangoswch i’r plant sut i dorri pen y gacen
i ffwrdd a’i thorri’n ddau. Llenwch y twll gydag
eisin menyn a gosodwch y ddau ddarn bach fel
‘adenydd’. Gadewch i’r bobl ifanc addurno’u
cacennau gyda’r fferins (defnyddio’r eisin menyn
fel ‘glud’) i greu ‘pili pala’ hardd.

Mae’r lindys sy’n troi’n bili pala yn ein
hatgoffa o’r newid sy’n digwydd yn y galon wrth
dderbyn maddeuant a bywyd newydd gan Iesu.

Wythnos 3

Roedd profiad Saul yn un rhyfeddol ac yn syth,
roedd prawf pendant a chlir ei fod wedi dod yn
‘greadigaeth newydd.’ Arhosodd Saul yn
Namascus gyda’r Cristnogion am gyfnod a
threuliodd ei amser yn y synagogau yn ceisio
perswadio’r Iddewon yno mai Iesu oedd y
Meseia wedi’r cwbl.

Er nad yw pob person sy’n dod i garu’r Arglwydd
Iesu’n cael profiad mor ddramatig a sydyn ag
ef, mae’n wir i ddweud fod pob Cristion yn cael
ei drawsnewid gan ras Duw ac mae hyn i’w weld
yn ei b/fywyd.

Yn y wers hon byddwn yn gweld Saul yn
dechrau ar ei waith newydd, yn pregethu am
Iesu, gwaith a fyddai’n ei arwain ar deithiau hir
a llwyddiannus. Ond gwaith hefyd a arweiniodd
at galedwch personol: cafodd ei garcharu, a’i
chwipio, a’i labyddio, a’i guro, a hynny oherwydd
ei ymrwymiad i rannu’r Efengyl, erledigaeth a
ddechreuodd yma yn Namascus wrth i’r
Iddewon gynllwynio i’w ladd.

Cyflwyno’r Thema

Swyddi’r sêr
Bydd angen cylchgronau sy’n cynnwys lluniau
sêr y byd teledu a ffilm, siswrn, glud, a phapur
plaen.

Gofynnwch i’r bobl ifanc i dorri allan wynebau
rhai o’r sêr ac i ddod o hyd i gyrff gwahanol iddynt
sy’n awgrymu swydd benodol, e.e. wyneb Zac
Efron gyda chorff pêl-droediwr, wyneb Cheryl
Cole gyda chorff nyrs. Ar ôl cyfnod o bum munud
edrychwch ar y lluniau i weld pa mor
llwyddiannus a fu’r ieuenctid a dewiswch y llun
mwyaf doniol.

Trafodwch pa swyddi byddai’r bobl ifanc yn hoffi/
casáu. Esboniwch y byddwn yn clywed sut y bu
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Saul ddechrau ar ei ‘swydd’ newydd yn ein
gwers.

Darllen a deall y Beibl
Bydd angen Beiblau, y llun o Saul o Wythnos 1
a’r map ac Atodiad 9. Bydd angen torri’r lluniau
allan yn barod i’w gludo ar yr ail fap.

Atgoffwch y grþp o hanes Saul hyd yn hyn,
efallai gan ddefnyddio’r cynorthwyon gweledol
o’r gwersi blaenorol.

1. Darllenwch Actau 9, adnodau 19b- 25

2. Gofynnwch i’r grþp i ddod o hyd i atebion i’r
cwestiynau canlynol i gadarnhau eu bod wedi
dilyn a deall y darn:

Ble oedd Saul yn pregethu?
Beth oedd ei neges?
Pam fod y bobl yn rhyfeddu o’i glywed?
Pam fod rhaid i Saul adael Damascus?

3. Edrychwch ar lun Saul o wythnos 1 gan sylwi
ar y brawddegau gafodd eu tanlinellu - dyma’r
brawddegau oedd yn wir am Saul ar y cychwyn.
Darllenwch y brawddegau eraill gan oedi ar ôl
pob un i holi a yw’n wir am Saul nawr. Ydy’r grþp
yn cofio’r neges gafodd Ananias gan Iesu i’w roi
i Saul? Yn adnod 15 mae Iesu’n dweud y bydd
Saul yn gyfrifol am fynd â’r newyddion da i’r
Cenhedloedd, hynny yw, y bobl nad oeddent
yn Iddewon. Yn fuan ar ôl cychwyn ar ei waith,
newidiodd Saul ei enw i Paul, a dyma sut y
byddwn yn cyfeirio ato o hyn ymlaen.

4. Edrychwch ar y ddau fap ac esboniwch wrth
y plant bod y byd yn ‘llai’ yn amser Paul, doedd
America ddim wedi cael ei darganfod ac roedd
y rhan fwyaf o boblogaeth y byd yn byw yn y
dwyrain canol ac ardal Môr y Canoldir.
Edrychwch ar yr ail fap gan egluro fod Paul wedi
gwneud tair taith ‘genhadol’. Mae llawer o lyfr yr
Actau yn olrhain hanes Paul ar ei deithiau,
teithiau a oedd yn llawn antur!

5. Gludwch y lluniau ar y map gyda’r esboniad
perthnasol:

Eglwysi (llun grþp o bobl): byddai Paul yn
cyrraedd tref neu ddinas ac yn dechrau pregethu
am Iesu. Byddai’n treulio amser wedyn yn
dysgu’r bobl a gredai ei neges. Roedd y
credinwyr yn cyfarfod gyda’i gilydd ar ddydd Sul
yn arbennig i addoli Duw ac i gymryd Swper yr
Arglwydd - dyma oedd yr eglwysi cyntaf, grwpiau
o bobl oedd yn caru Iesu Grist.

Sefydlodd Paul eglwysi mewn sawl lle, gan
gynnwys Effesus, Philipi, Thesalonica a Corinth.
Cafodd dilynwyr Iesu eu galw’n ‘Gristnogion’ yn
gyntaf yn Antiochia. Tyfodd yr eglwysi wrth i’r
Cristnogion rannu yn frwd eu ffydd yn Iesu.

Trwbl (llun ebychnod): doedd pawb ddim
yn hapus i glywed am Iesu. Cafodd Paul ei
garcharu yn Philipi a’i labyddio yn Lystra, ac
roedd yn rhaid iddo ffoi o sawl man arall hefyd.
Trowch i 2 Corinthiaid 11, adnod 23 am restr
helaeth o ddioddefiadau Saul.

Ffrindiau (llun dyn): cafodd Paul sawl
partner yn y gwaith: Barnabas, a aeth i Antiochia
gydag ef (a llefydd eraill), Timotheus, a aeth ar
daith drwy ardal Galatia gydag ef, a Silas, a aeth
gyda Paul ar ei ail daith - taith o dair blynedd a
dros 1500 milltir.

Llythyron (llun sgrôl): yn ogystal ag ymweld
â’r eglwysi newydd, ysgrifennodd Paul lythyron
atynt, gan gynnwys llythyron at yr eglwys yn
Corinth, ardal Galatia, Effesus a Philipi.
Ysgrifennodd hefyd at ei ffrindiau, Timotheus,
Titus a Philemon.

Byddai’n syniad i droi at fynegai’r Testament
Newydd er mwyn dangos y llythyron i’r grþp.

Yn y carchar (llun cell): dydyn ni ddim yn
siþr sut daeth bywyd Paul i ben - y peth olaf
sy’n sicr amdano yw ei fod wedi cael ei gymryd
yn garcharor i Rufain i ymddangos gerbron
Cesar, a thra yn y carchar yno ysgrifennodd nifer
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o’i lythyron. Mae hanes y daith i Rufain (Actau
27 ymlaen) yn un anturus iawn.
Cymhwyso

Trowch i 2 Corinthiaid 5 adnod 17 (Os yw
rhywun yng Nghrist y mae’n greadigaeth
newydd; aeth yr hen heibio, y mae’r newydd
yma)

Ydy’r grþp yn gallu gweld sut yr oedd hen
fywyd Paul wedi mynd? Beth oedd yn nodweddu
ei fywyd newydd?

Beth amdanom ni? Beth sy’n nodweddu
ein bywydau ni – Ydyn ni wedi cael bywyd
newydd gan Iesu? Ydy’r Ysbryd Glân wedi rhoi
awydd yn ein calonnau i fyw i blesio Iesu Grist?

Gweddïau
Beth am weddïo dros Gymru? Byddwch angen
map o Gymru.

Trafodwch beth y dylech weddïo amdanynt, e.e.
dros y Cristnogion sy’n ceisio rhannu’r
newyddion da gydag eraill, dros bobl anghenus
yr ardal, pobl sy’n sâl neu’n unig neu’n poeni,
dros blant a phobl ifanc yr ardal, dros bobl sy’n
ddi-waith neu’n ddigartref, dros yr henoed ayyb.
Wedyn, gadewch i bawb yn ei d/thro ddewis
pentref/tref/dinas i weddïo amdano.

Anogwch y plant i weddïo y bydd yr Ysbryd Glân
ar waith yng nghalonnau pobl yr ardal o dan
sylw fel bydd llawer o bobl yn dod i adnabod
Iesu a’i garu.

Gweithgaredd ychwanegol

Gêm Adeiladu Pontydd
Bydd angen papurau newydd, tâp selo,
cadeiriau a thâp mesur.

Rhannwch y grþp yn dimoedd gyda phapur
newydd, tâp selo a 2 cadair. Esboniwch eu bod
angen adeiladu pont rhwng y ddwy gadair, sy’n

Oed 11 - 14
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9

sefyll ar ben ei hun. Gosodwch amser penodol
i gwblhau’r dasg.

Mesurwch y pontydd a rhowch wobr fechan i’r
tîm sydd â’r bont hiraf.

Esboniwch fod Paul yn dweud bod gan bob
Cristion rôl i fod yn ‘bont’ rhwng pobl eraill â Iesu.
Oes gan y bobl ifanc syniad beth yw ystyr hyn?
Mae pob un ohonom yn gallu bod yn gymorth i
eraill gael clywed am Iesu ac am ei gariad
anhygoel - nid yn unig gweinidogion neu
bregethwyr sydd i fod i rannu’r newyddion da,
mae hyn yn waith i bawb sy’n caru Iesu.
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Atodiad 1
Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9
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Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9
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Paul: yn cyfarfod Iesu - Actau 9
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Tröedigaeth Saul - Actau 9

1 Yn y cyfamser roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd dilynwyr yr Arglwydd.
Roedd wedi mynd at yr Archoffeiriad 2 i ofyn am lythyrau i synagogau Damascus yn
rhoi’r hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y Ffordd. Roedd ganddo awdurdod i
gadw dynion a merched yn y ddalfa a mynd â nhw’n gaeth i Jerwsalem.
3 Roedd yn agos at Damascus pan fflachiodd golau disglair o’r nefoedd o’i gwmpas.
4 Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho: “Saul? Saul? Pam wyt ti’n fy erlid i?”
5 “Pwy wyt ti, syr?” gofynnodd Saul.
“Iesu ydw i,” atebodd, “yr un rwyt ti’n ei erlid.
6 Nawr cod ar dy draed a dos i mewn i’r ddinas. Cei di wybod yno beth sydd raid i ti ei
wneud.”
7 Roedd y rhai oedd yn teithio gydag ef yn sefyll yn fud; roedden nhw’n clywed y llais
ond doedden nhw ddim yn gweld neb.
8 Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd e ddim yn gallu gweld.
Felly dyma nhw’n gafael yn ei law a’i arwain i mewn i dre Damascus.
9 Arhosodd yno am dri diwrnod. Roedd yn ddall ac yn gwrthod bwyta nac yfed dim.
10 Yn byw yn Damascus, roedd yna ddisgybl o’r enw Ananias a oedd wedi cael
gweledigaeth o’r Arglwydd yn galw arno - “Ananias!”
“Ie, Arglwydd,” atebodd.
11 A dyma’r Arglwydd yn dweud wrtho, “Dos i dÿ Jwdas yn Stryd Union a gofyn am ddyn
o Tarsus o’r enw Saul. Mae yno’n gweddïo.
12 Dw i wedi dangos iddo y bydd dyn o’r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo
arno iddo gael ei olwg yn ôl.”
13 “Ond Arglwydd,” meddai Ananias, “dw i wedi clywed llawer o hanesion am y dyn
yma. Mae wedi gwneud pethau ofnadwy i dy bobl di yn Jerwsalem.
14 Mae’r prif offeiriaid wedi rhoi awdurdod iddo ddod yma i arestio pawb sy’n credu ynot
ti.”
15 Ond meddai’r Arglwydd wrth Ananias, “Dos! Dyma’r dyn dw i wedi ei ddewis i sôn
amdana i wrth bobl o genhedloedd eraill a’u brenhinoedd yn ogystal ac wrth bobl
Israel.
16 Bydda i’n dangos iddo y bydd ef ei hun yn dioddef llawer am fy nilyn i.”
17 Felly dyma Ananias yn mynd. Aeth i mewn i’r tÿ’, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud
wrtho, “Saul, frawd. Mae’r Arglwydd Iesu, wnaeth ymddangos i ti ar dy ffordd yma, wedi
fy anfon i atat ti er mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a chei dy lenwi â’r Ysbryd Glân hefyd.”
18 Yr eiliad honno dyma rywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar lygaid Saul, ac roedd yn
gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. 19 Wedyn, cymerodd rywbeth
i’w fwyta, a chael ei gryfder yn ôl.
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1. Torrwch o amgylch y calonnau a’u
plygu ar y dotiau.

2. Ar y galon gyntaf, ysgrifennwch y
geiriau ‘Mae Duw yn gallu newid pob
calon…’

3. Ar yr ail a’r drydedd galon,
ysgrifennwch enwau’r bobl y buasech yn
hoffi eu gweld yn dod i adnabod Iesu.

4. Ar y galon olaf, ysgrifennwch adnod y
gyfres, 2 Corinthiaid 5:17.

5. Addurnwch y calonnau cyn eu plygu
eto, gyda’r enwau o’r golwg.

6. Cadwch y galon wrth eich gwely, i’ch
hatgoffa i weddïo dros y bobl hyn bob
dydd.
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Mae Cristnogion yn cael eu herlid mewn sawl gwlad ac mewn sawl ffordd.
Mewn gwledydd fel Swdan, Gogledd Nigeria, Irac a rhannau o India, mae’r trais yn erbyn
Cristnogion ar raddfa eang, gyda chymunedau o Gristnogion yn dioddef ymosodiadau cyson a
ffiaidd. Mewn gwledydd eraill, bydd Cristnogion unigol yn dioddef ymosodiadau oherwydd eu
ffydd. Mae rhai yn cael eu harestio, eraill yn cael eu heiddo wedi ei ddifetha, ac eraill yn cael eu
lladd!
Mae’r ‘Barnabas Trust’ yn ceisio cynorthwyo Cristnogion sy’n cael eu herlid mewn 43 o wledydd
o amgylch y byd.
Mae’r llun yn dangos grþp o blant mewn sied ‘dros dro’ yn Byrma.  Collodd y rhain eu cartrefi
yn 2008, pan drawyd y wlad gan ‘gorwynt Nargis.’ Mae’n debyg bod dros filiwn o bobl wedi colli
eu cartrefi!

‘Doedd llywodraeth Byrma ddim yn fodlon
derbyn cymorth gan wledydd eraill a
golygodd hyn bod miloedd o blant amddifad
yn gorfod ceisio gofalu am eu hunain.
Mae’r plant yn y llun yn perthyn i lwyth o’r
enw ‘Karen’, ac mae rhan fwyaf o’r llwyth
yma yn Gristnogion. Mae pobl y Karen wedi
gorfod wynebu erledigaeth greulon iawn
gan y llywodraeth am eu bod yn
Gristnogion.

Yn ddiweddar iawn, mae tua 3,000 o bobl
y Karen, sy’n byw yn uchel yn y
mynyddoedd, wedi gorfod ffoi rhag milwyr
y llywodraeth. Mae’r milwyr wedi ymosod
ar eu pentrefi, yn cipio’r trigolion a’u gorfodi
i weithio mor galed, fel bod llawer wedi
marw dan y straen. Mae’r milwyr yn rhoi’r
pentrefi ar dân, ac yn lladd pwy bynnag sy’n
ceisio dychwelyd.
Mae rhai teuluoedd wedi ffoi i fyw yn y jyngl,

gyda’r plant yn mynd ar goll ac yn crwydro ar ben eu hunain. Mae llawer sydd wedi eu gorfodi
i ffoi i’r jyngl yn marw o frathiadau gan nadroedd gwenwynig,  neu o ganlyniad i salwch a
newyn.
Sefydlwyd rhai cartrefi plant Cristnogol i geisio helpu’r plant tlotaf, ond mae hyd yn oed y
cartrefi plant o dan fygythiad. Wynebodd un cartref ymosodiad, gyda’r milwyr yn dwyn popeth
- blancedi, matresi, dillad, offer cegin ac offer ysgol. Trwy ras Duw, roedd y plant wedi cael eu
cludo o’r cartref cyn i’r milwyr gyrraedd.
Mae’r ‘Barnabas Trust’ wedi dosbarthu bwyd a phebyll i deuluoedd Karen ynghyd â llyfrau
emynau yn iaith y Karen.
Dywed un person sy’n ymweld yn aml gyda’r Karen i ddosbarthu bwyd ac eitemau angenrheidiol,
“Mae’r bobl yma wedi colli gymaint, ond maen nhw’n dal i wenu a chanu a heb ildio. Byddaf yn
aml yn gweld y plant a theuluoedd yn eistedd gyda’i gilydd yn canu am ofal Duw drostynt.”
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yn credu mai twyllwr oedd Iesu
yn gas
yn casáu dilynwyr Iesu
yn ufudd i Dduw
wedi derbyn maddeuant
yn ffrind i Iesu
yn rhoi Cristnogion mewn carchar
yn ddall am dri diwrnod
yn credu mai Mab Duw oedd Iesu
yn peri ofn mawr i ddilynwyr Iesu
yn credu bod cael gwared o Gristnogion
yn dweud wrth eraill am Iesu
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Tröedigaeth Saul
(Actau 9:1-19)

Wrth i’r oedolion a’r plant gyrraedd y gwasanaeth rhowch ddarn o bapur A4 a phensil i bawb.
Dywedwch wrthynt am dynnu llun ohonynt eu hunain yn fabi ar un ochr i’r darn o bapur a llun ohonynt
eu hunain fel y maent rþan ar yr ochr arall.

Croesawch bawb i’r oedfa. Gofynnwch i’r gynulleidfa a ydynt wedi gwylio unrhyw raglen deledu sy’n
dangos newid mewn adeilad neu berson ar ôl hyn a hyn o amser, e.e.

60 minute makeover
Extreme makeover
10 Years younger

Dywedwch wrth y gynulleidfa i gyfnewid y lluniau ohonynt eu hunain efo rhywun arall a’u trafod!

Dywedwch eich bod heddiw am ddilyn hanes un dyn arbennig a gafodd extreme makeover  go iawn!

Emyn/Cân

Gweddi

Cyflwyniad 1: Saul cyn ei dröedigaeth.
Ysgrifennwch Saul cyn ei dröedigaeth ar ddarn o bapur mawr. Dangoswch y darn papur i’r gynulleidfa
cyn y darlleniad. Beth am ddefnyddio PowerPoint?

Darlleniad o lyfr yr Actau pennod 8, adnodau 1 i 3. Y mae’r adnodau isod yn dangos sut un oedd
Saul cyn ei dröedigaeth.
1 Roedd Saul yno, yn cytuno’n llwyr y dylai Steffan farw. O’r diwrnod hwnnw ymlaen dechreuodd yr
eglwys yn Jerwsalem gael ei herlid yn ffyrnig, a gwasgarodd pawb ond yr apostolion drwy Jwdea a
Samaria. 2 Cafodd Steffan ei gladdu gan ddynion duwiol fu’n galaru’n fawr ar ei ôl. 3 Ond dyma Saul
yn mynd ati i ddinistrio’r eglwys. Roedd yn mynd o un tÿ i’r llall ac yn arestio dynion a merched fel ei
gilydd a’u rhoi yn y carchar. (Beibl.net)

Cewch ddefnyddio’r  sgript ganlynol mewn dwy ffordd
Bydd angen un person i ddarllen y stori tra bod y lleill yn meimio rhan Saul, Ananias, ffrindiau

Iesu a ffrindiau Saul.
Darlleniad dramatig gydag effeithiau sain- casglwch amrywiaeth o eitemau ‘swnllyd’ o flaen

llaw ac ysgrifennwch y geiriau ‘bww’ a ‘hwre’  ar gardiau ciw. Darllenwch y darn i’r grþp yn gyntaf gan
ofyn iddynt feddwl pa eiriau sy’n addas ar gyfer y synau. Mae’r geiriau a fyddai’n addas ar gyfer
effaith sain wedi eu tanlinellu.  Mae angen dewis ble i roi’r geiriau ciw hefyd.
Dewiswch berson i fod yn ddarllenydd, un yn Saul ac un yn Ananias.

Golygfa 1.
Darllenydd: Ar ôl i Iesu ddychwelyd i’r nef, tyfodd y grþp o bobl a gredodd mai Iesu oedd Mab
Duw yn fwy ac yn fwy. Ond nid oedd pawb yn credu yn Iesu. A doedd pawb ddim yn falch o glywed
ffrindiau Iesu’n siarad amdano chwaith. Roedd ’na ddyn o’r enw Saul yn teithio i Ddamascus.  (mae
Saul yn cerdded i mewn)
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Doedd Saul ddim yn ddyn neis iawn.
Saul Dydw i ddim yn berson neis iawn. (Bww)
Darllenydd Roedd Saul am gael gwared â ffrindiau Iesu.
Saul Dwi am gael gwared â ffrindiau Iesu. (Bww)
Darllenydd Rhoddodd Saul ffrindiau Iesu yn y carchar.
Saul Taflwch nhw i’r carchar. (Bww)
Darllenydd Roedd eisiau gweld nhw i gyd yn farw.
Saul Dwi eisiau gweld nhw i gyd yn farw. (Bww)

Gofynnwch y cwestiwn i’r gynulleidfa, “Sut un oedd Saul cyn ei dröedigaeth?”
Ysgrifennwch y disgrifiadau isod o Saul cyn ei dröedigaeth ar ddarnau o bapur. Rhowch y papurau
i’r plant. Gofynnwch i’r plant ddod fesul un i’r sêt fawr a darllen yr hyn sydd ar y darnau papur.

Dyn crefyddol iawn Hoffi cadw rheolau
Gweld ei hun yn ddyn da Casáu Iesu
Casáu ffrindiau Iesu Erlid ffrindiau Iesu
Ceisio dinistrio’r Eglwys Cytuno efo lladd Steffan
Ceisio stopio pobl rhag clywed am Iesu

 Cân / Emyn:

Cyflwyniad 2:Tröedigaeth Saul
Ysgrifennwch ‘Tröedigaeth Saul’  ar ddarn o bapur mawr. Dangoswch y darn papur i’r gynulleidfa
cyn y darlleniad. Beth am ddefnyddio PowerPoint?

Darlleniad o lyfr yr Actau pennod 9, adnodau 1 i 9. Y mae’r adnodau isod yn dangos beth ddigwyddodd
i Saul ar ei daith i Ddamascus.
1 Yn y cyfamser roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd dilynwyr yr Arglwydd. Roedd wedi
mynd at yr Archoffeiriad 2 i ofyn am lythyrau i synagogau Damascus yn rhoi’r hawl iddo arestio
unrhyw un oedd yn dilyn y Ffordd. Roedd ganddo awdurdod i gadw dynion a merched yn y ddalfa a
mynd â nhw’n gaeth i Jerwsalem. 3 Roedd yn agos at Damascus pan fflachiodd golau disglair o’r
nefoedd o’i gwmpas. 4 Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho: “Saul? Saul? Pam wyt ti’n fy
erlid i?” 5 “Pwy wyt ti, syr?” gofynnodd Saul. “Iesu ydw i,” atebodd, “yr un rwyt ti’n ei erlid. 6 Nawr cod
ar dy draed a dos i mewn i’r ddinas. Cei di wybod yno beth sydd raid i ti ei wneud.” 7 Roedd y rhai
oedd yn teithio gydag e yn sefyll yn fud; roedden nhw’n clywed y llais ond doedden nhw ddim yn
gweld neb. 8 Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd e ddim yn gallu gweld. Felly
dyma nhw’n gafael yn ei law a’i arwain i mewn i dre Damascus. 9 Arhosodd yno am dri diwrnod.
Roedd yn ddall ac yn gwrthod bwyta nag yfed dim. (Beibl.net)

Golygfa 2.
Darllenydd Roedd ofn ar ffrindiau Iesu wrth i Saul a’r milwyr agosáu at Ddamascus.
Yn sydyn, disgleiriodd olau llachar iawn o’r nef.  Syrthiodd Saul i’r  ddaear.
Clywodd lais o’r nef yn dweud wrtho, “Saul, Saul, pam wyt ti’n fy  nghasáu i?”
Saul Pwy wyt ti?
Darllenydd “Fi ydy Iesu,” atebodd y llais. “Yr wyt ti’n ceisio lladd fy ffrindiau. Cod, a dos i’r ddinas.
Arhosa yno am gyfarwyddiadau Duw.”
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Pan gododd Saul, nid oedd yn gallu gweld - roedd e’n ddall. Roedd yn rhaid i rywun ei arwain ar hyd
y ffordd i Ddamascus.

Gweddi

Cân / Emyn: Caneuon Ffydd: 338

DYSGU ADNOD:
“Felly trowch gefn ar eich pechod, a throi at Dduw, a bydd eich pechodau chi’n cael eu maddau”.
Actau 3:19

Dysgwch yr adnod:
Ysgrifennwch yr adnod ar ddarn mawr o bapur neu defnyddiwch PowerPoint.
Rhannwch y gynulleidfa yn ddau dîm e.e. merched a bechgyn, plant ac oedolion. Dysgwch yr adnod
fel parot gan greu cystadleuaeth rhwng y timau. Gadewch i’r timau adrodd yr adnod yn eu tro.
Dywedwch os yw’r tîm yn well neu’n waeth na’r tîm blaenorol. Ar y diwedd, cynhaliwch eisteddfod
adrodd yr adnod. Dewiswch y gorau.

Esboniwch yr adnod:
Y mae Duw yn fodlon maddau ein holl bechodau. Ysgrifennwch y geiriau ‘Pechod’, ‘Brifo Duw’, ‘Duw
yn maddau’ a ‘Plesio Duw’ ar ddarnau o bapur. Rhowch y papurau ‘Pechod’ a ‘Brifo Duw’ ar y wal ar
un ochr i’r Capel a ‘Duw yn maddau’ a ‘Plesio Duw’ ar y wal yr ochr arall. Cerddwch tuag at y wal
gyntaf a dywedwch - rhegi, pwdu, dwyn, celwydd, ateb mam yn ôl, peidio gweddïo, ddim yn meddwl
am Iesu, ac ati. Stopiwch a dywedwch, ‘Ew, mae’r pethau hyn yn brifo Duw”. Trowch a cherddwch
tuag at y wal arall gan ddweud “Dwi’n sori am regi, pwdu ac ati”.
Pwysleisiwch na allwn garu Duw heb ddweud sori o waelod calon. Fedrwn ni ddim dweud ein bod yn
caru Iesu a gwneud pethau sy’n ei frifo.

Gwrando ar gân: Rhif 29 - CD ‘Tyrd i Ddathlu’

Cân / Emyn:
Tyrd i Ddathlu: 5;  Caneuon Ffydd: 563

Cyflwyniad 3: Saul ar ôl ei dröedigaeth.
Ysgrifennwch ‘Saul ar ôl ei dröedigaeth’  ar ddarn o bapur mawr. Dangoswch y darn papur i’r
gynulleidfa cyn y darlleniad. Beth am defnyddio PowerPoint?

14. Darlleniad o lyfr yr Actau pennod 9, adnodau 10-19.
10 Yn byw yn Damascus roedd disgybl o’r enw Ananias oedd wedi cael gweledigaeth o’r Arglwydd yn
galw arno - “Ananias!” “Ie, Arglwydd,” atebodd. 11 A dyma’r Arglwydd yn dweud wrtho, “Dos i dÿ Jas
yn Stryd Union a gofyn am ddyn o Tarsus o’r enw Saul. Mae yno’n gweddïo. 12 Dw i wedi dangos iddo
y bydd dyn o’r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno iddo gael ei olwg yn ôl.” 13 “Ond
Arglwydd,” meddai Ananias, “dw i wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae wedi gwneud
pethau ofnadwy i dy bobl di yn Jerwsalem. 14 Mae’r prif offeiriaid wedi rhoi awdurdod iddo ddod yma
i arestio pawb sy’n credu ynot ti.” 15 Ond meddai’r Arglwydd wrth Ananias, “Dos! Dyma’r dyn dw i wedi
ei ddewis i ddweud amdana i wrth bobl o genhedloedd eraill a’u brenhinoedd yn ogystal ag wrth bobl
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Israel. 16 Bydda i’n dangos iddo y bydd ef ei hun yn dioddef llawer am fy nilyn i.” 17 Felly dyma Ananias
yn mynd. Aeth i mewn i’r tÿ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, “Saul, frawd. Mae’r Arglwydd
Iesu, wnaeth ymddangos i ti ar dy ffordd yma, wedi fy anfon i atat ti er mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a
chei dy lenwi â’r Ysbryd Glân hefyd.” 18 Yr eiliad honno dyma rywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar
lygaid Saul, ac roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. 19 Wedyn cymerodd
rywbeth i’w fwyta, a chael ei gryfder yn ôl. (Beibl.net)

Golygfa 3
Darllenydd Roedd Saul dal yn ymprydio a gweddïo tri diwrnod yn ddiweddarach pan ddaeth
dyn ofnus o’r enw Ananias a chnocio ar ddrws y tÿ.
Ananias Dwi’n chwilio am Saul. Mae Duw wedi dweud wrthyf am ddod.
Saul Dwi wedi bod yn ceisio cael gwared â ffrindiau Iesu, (Bww)

ond dwi wir angen dy help di! (Hwre!)
Ananias Dwi wedi clywed amdanat ti Saul - sut yr wyt ti’n casáu ffrindiau Iesu - a’r holl ffordd

yma roedd fy mhengliniau’n crynu. Ond dyma fi, wedi dod i wneud beth mai Duw
wedi dweud wrthyf.

Darllenydd Felly, dyma Ananias yn rhoi ei ddwylo ar ben Saul, fel roedd Duw wedi dweud wrtho.
Syrthiodd y cen oddi ar lygaid Saul, ac o’r diwrnod hwnnw ymlaen, doedd Saul ddim yn medru
cadw’n dawel rhag siarad am ei ffrind newydd - Iesu. (Hwre!)

Ysgrifennwch y gair ‘trawsffurfiad’ (metamorphosis) ar ddarn o bapur a gofynnwch i’r plant a ydynt yn
gwybod beth yw ystyr y gair. Dangoswch luniau’r Glöyn Byw a’r lindys. Esboniwch beth yw ystyr
‘trawsffurfiad’,
neu / a;
Dangoswch hen lun ohonoch chi ein hun a gofynnwch i’r plant a ydynt yn adnabod y person sydd yn
y llun. Dywedwch wrthynt eich bod wedi newid!

Gofynnwch y cwestiwn i’r gynulleidfa, “Sut un oedd Saul ar ôl ei dröedigaeth?”
Ysgrifennwch y disgrifiadau isod o Saul ar ôl ei dröedigaeth ar ddarnau o bapur. Rhowch y papurau
i’r plant. Gofynnwch i’r plant ddod fesul un i’r sêt fawr a darllen beth sydd ar y darnau papur.

Nid oedd yn gweld ei hun yn ddyn da Caru Iesu
Daeth yn ffrind i ffrindiau Iesu Daeth yn rhan o’r Eglwys
Roedd yn fodlon dioddef dros Iesu Dweud wrth bobl am Iesu.

Dywedwch wrth y gynulleidfa bod Duw wedi newid Saul. Y mae Iesu yn newid pobl heddiw. Rhowch
wahoddiad i rywun i adrodd hanes eu tröedigaeth neu rhannwch chi eich profiad chi!

Ychwanegwch y gall Duw eu newid hwythau hefyd os ydynt yn:
Dweud ‘sori’ o waelod calon. Cyfeiriwch yn ôl at yr adnod a ddysgwyd.
Credu bod Iesu -
1. Yn Fab Duw.
2. Wedi ei eni yn wyrthiol.
3. Wedi marw ar y groes yn eu lle nhw.
4. Atgyfodi o’r bedd yn fyw.
Ymddiried mai drwy Iesu yw’r unig ffordd y cânt eu derbyn gan Dduw.

Cân / Emyn: Tyrd i Ddathlu: 10 neu 15; Caneuon Ffydd: 797
Gweddi i orffen.


