
DARLLENWCH 
Actau 4: 23-31

Mae'r stori 
yma'n sôn am:
Duw'n ateb 

gweddi

Stori 4 Pedr yn dod yn rhydd

Roedd Pedr ac Ioan yn hapus pan
gawson nhw fynd yn rhydd o’r llys.
Aethon nhw i weld eu ffrindiau yn syth.
Dywedon nhw wrth eu ffrindiau beth
oedd wedi digwydd. Yna dyma pawb yn
cytuno i weddïo ar Dduw. Roedden
nhw am ofyn iddo am nerth i ledaenu’r
newyddion da am yr Arglwydd Iesu. 

Dechreuodd y Cristnogion  

w __ ___ __ __ ar Dd__ __. 

A wnaeth Duw ateb eu gweddïau? Do,
wir! Ysgydwodd yr adeilad a cafodd pob
un ei lenwi â nerth Duw. Doedd dim
angen poeni am beth ddywedodd y llys.
Bydden nhw’n gwrando ar Iesu a byddai Iesu’n eu helpu. 

Lliwiwch yr adeilad ac ysgrifennu un gair. 

Pan oedd y bobl yn gweddïo, 
y__ __ __ __ __ __ ___ yr adeilad. 
Pan fyddwn ni’n ufudd i Dduw ac yn ei
drystio, gallwn ni fod yn siwr y bydd yn
ein helpu ni hefyd.
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Storïau o’r Beibl – Safon 1

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn

Safon 1 A7
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