
DARLLENWCH  
Actau 16: 16-34

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Actau 16: 31

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 4 Paul a Silas yn y carchar

Tybed ydych chi wedi mynd i drwbwl erioed a chithau'n gwneud eich gorau i
helpu rhywun? Dyna
ddigwyddodd i Paul a Silas.

Un diwrnod yn Philipi, fe
wnaethon nhw helpu
caethferch ond roedd ei
pherchnogion hi'n gas iawn
iddyn nhw. Dyma nhw'n
llusgo Paul a Silas i'r
farchnad ac yn dweud
celwydd amdanyn nhw.  

Ar ôl eu curo'n gas, cawson
nhw eu taflu i'r carchar.  Gadawodd ceidwad y carchar nhw yno, mewn
cadwynau, a'u traed wedi'u rhwymo yn y cyffion. 

Pe bai hynny'n digwydd i chi, mae'n siwr na fyddech yn teimlo'n llawen iawn!
Ond tua hanner nos, roedd y carcharorion eraill yn clywed Paul a Silas yn
gweddïo ac yn canu emynau i Dduw. Er bod eu cefnau'n brifo ar ôl iddyn nhw
gael eu curo â ffyn, roedden nhw'n dal yn gallu moli Duw.

■C Tynnwch linell rhwng dechrau pob brawddeg a'i diwedd. 
(Defnyddiwch liw gwahanol ar gyfer pob un!) 

Helpodd Paul a Silas eu curo'n gas. 
Cawson nhw roedden nhw'n canu. 
Wedyn cawson nhw'u taflu i gaethferch.
Tua hanner nos garchar.

Yn sydyn, clywson nhw sŵn. Roedd y carchar
yn ysgwyd – agorodd y drysau a syrthiodd eu
cadwyni oddi arnyn nhw. Roedden nhw
ynghanol daeargryn!
Deffrodd ceidwad y carchar, neidio ar ei draed
a gweld bod y drysau i gyda wedi agor. Dyna'r
peth gwaethaf a allai ddigwydd – roedd yn
meddwl bod y carcharorion i gyd wedi dianc
ac mai fe fyddai'n cael y bai! Roedd e mor
bryderus nes iddo estyn ei gleddyf gan fwriadu
ei ladd ei hunan.
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“Paid â gwneud niwed i ti dy hunan,” gwaeddodd Paul, “rŷn ni i gyd yma.”
Galwodd ceidwad y carchar am olau a rhuthrodd i mewn at Paul a Silas. 
“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 roedd wedi sylweddoli ei fod yn bechadur a
bod angen ei achub rhag y gosb am ei bechod. 
Atebodd Paul a Silas, “Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist ac fe gei dy achub.”

■C Beth oedd ateb Paul a Silas pan ofynnodd ceidwad y carchar beth
i'w wneud i gael ei achub? Tynnwch linell trwy'r ddau ateb anghywir:-

Gweddïo ar Dduw dair gwaith y dydd. 
Credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. 

Mynd i'r synagog.

Esboniodd Paul a Silas wrth geidwad y carchar
a'i deulu bod Iesu wedi marw ar y groes yn eu
lle. Cyn hir, roedden nhw i gyd yn credu yn Iesu.
Golchodd ceidwad y carchar friwiau Paul a Silas.
Yna, aeth â nhw adref a rhoi pryd o fwyd iddyn
nhw. Yna, cafodd pawb yn y teulu eu bedyddio.

■C Mae'r stori'n sôn am y pedwar peth hyn. Llanwch y bylchau yn y grid.

Roedd hon yn noson hapus iawn i'r teulu – noson y bydden nhw'n ei chofio am
weddill eu bywydau. Ydych chi wedi credu yn yr Arglwydd Iesu? Ydych chi wedi
cael eich achub? 
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