
DARLLENWCH 
Actau 16: 16-34

Mae'r stori 
yma'n sôn am: 

Rhagor o bobl yn
cael eu hachub

Stori 4 Paul a Silas yn y carchar

Roedd Paul a Silas yn y carchar.
Druan â nhw! Roedd rhai o bobl
Philipi wedi'u cael nhw i drwbwl.  

Er eu bod nhw'n anghyfforddus a'u
cyrff nhw'n brifo ar ôl iddyn nhw
gael eu curo, roedden nhw'n canu
emynau ac yn gweddïo ar Dduw am
hanner nos! 

Lle oedd Paul a Silas?
Yn y c __ __ ___ __ __.

Yn sydyn, daeth daeargryn ac ysgwyd y carchar. Agorodd y drysau a syrthiodd
eu cadwyni oddi arnyn nhw. 

Deffrodd ceidwad y carchar. Roedd ofn mawr arno.

“Beth sy raid i mi ei wneud i gael fy achub?” gofynnodd. Nid cael ei achub
rhag y daeargryn roedd e'n ei feddwl ond cael ei achub rhag ei bechod.

Dywedodd Paul a Silas wrtho mai'r unig ffordd i gael ei

aacchhuubb oedd ccrreedduu yn IIeessuu
GGrriisstt..

Credodd ceidwad y carchar a'i deulu yn Iesu Grist! Roedden nhw'n hapus am
eu bod nhw'n gwybod bod Iesu wedi maddau eu beiau nhw ac, un diwrnod, 
y bydden nhw'n mynd i'r Nefoedd i fod gyda Iesu
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