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Stori 4  Pobl y cwrddodd Iesu â nhw – Mathew
Roedd Lefi, a oedd hefyd yn cael ei alw’n
Mathew, yn ddyn prysur iawn. Roedd yn casglu
trethi gan bobl y dref. Doedd neb yn ei hoffi am
ei fod yn gweithio i’r Rhufeiniaid.  Efallai ei fod
yn cymryd gormod o arian wrth bobl weithiau.

Un diwrnod, daeth Iesu i’r dref. Dywedodd
wrth Mathew “Dilyn fi!”

Cododd Mathew ar unwaith, gadael ei waith a
dilyn Iesu.

Pwy ddilynodd Iesu?

M __  ___  __  __ .

Beth ddywedodd 

Iesu wrtho? D __  __  __  __

F __ .

Cafodd Iesu a’i ddisgyblion fynd i gartref Mathew am barti gyda
ffrindiau Mathew i gyd.  

Roedd ar Mathew eisiau dweud
wrth bawb y byddai’n wahanol 
o hyn ymlaen gan ei fod wedi
penderfynu dilyn Iesu. Ydych chi’n
dilyn Iesu?

Y peth cyntaf yw dweud wrth Iesu
eich bod am fod yn ffrind iddo.

DARLLENWCH  
Luc 5: 27-32

Mae’r stori 
yma’n sôn am:
Dilyn Iesu
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