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Stori 4  Pedr yn cael ei ryddhau

Rhaid bod Pedr ac Ioan yn hapus iawn
pan gawson nhw fynd yn rhydd ar ôl
bod yn y llys yn Jerwsalem! Aethon nhw
ar unwaith i ddweud wrth y
Cristnogion eraill beth oedd wedi
digwydd ac, yn enwedig, sut y cawson
nhw orchymyn i beidio â siarad am eu
Harglwydd, Iesu Grist.

■C Tanlinellwch y gair neu’r geiriau CYWIR yn y brawddegau hyn:-

1. Cafodd yr apostolion eu CURO / RHOI DAN GLO / RHYDDHAU gan y llys. 

2. Digwyddodd yr achos llys yn RHUFAIN / JERWSALEM / BETHLEHEM. 

3. Ar ôl gadael y gell, aethant i weld PONTIUS PILAT / Y BRENIN HEROD / 

CRISTNOGION ERAILL.

Gwrandawodd pawb yn ofalus ar stori’n apostolion. Ar y diwedd, y cwestiwn
mawr oedd:- ‘A wnawn ni ddal i siarad am Iesu neu a wnawn ni wrando ar y
llys?’ 
Roedden nhw’n gwybod mai’r peth iawn i’w wneud oedd bod yn ufudd i Iesu.
Roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am ddweud y newyddion da amdano wrth
bawb yn y byd. Gan eu bod yn caru Iesu, roedden arnyn nhw eisiau bod yn
ufudd iddo. Ond roedd hynny’n golygu peidio â gwrando ar y llys. Byddai hynny’n
achosi trafferth mawr! Beth ddylen nhw ei wneud? 

■C Cwblhewch y GRID GEIRIAU.

1. Mae’r _ _ _ _ __ _ _ _ da am 
Iesu ar gyfer yr holl fyd.

2. Un o’r apostolion.

3. Dylai Cristnogion fod 
yn _ _ _ __ i Iesu.

4. Apostol arall.

5. Os nad ydyn ni’n ufudd, 
rydyn ni’n _ _ _ _ _ __.
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Er mwyn ystyried beth i’w wneud, dyma nhw’n penderfynu siarad â Duw am y
peth. Dyma nhw’n dechrau gweddïo! Roedden nhw’n credu y gallai Duw roi
nerth iddyn nhw sôn am Iesu Grist. Fe wnaethon nhw ofyn iddo wneud rhagor
o wyrthiau hefyd, yn enw Iesu. Byddai hyn yn profi bod y pethau roedden nhw’n
eu dweud am Iesu yn wir. 

■C Rhowch y geiriau yn y brawddegau hyn yn y drefn gywir.

1. Roedden nhw’n mynd i fod yn 
FUDDU __ __ __ ___ i Iesu, 
nid i’r SYLL ___ __ __ .

2. Fe wnaethon nhw 
ODDïWE __ __ ___ __ __ ar Dduw 
am NTHRE __ __ __ ___.

Weithiau, mae’n rhaid i ni aros yn hir am atebion i’n gweddïau. Doedd dim rhaid
i Pedr ac Ioan a’u ffrindiau aros yn hir o gwbl! Atebodd Duw ar unwaith, mewn
ffordd ryfeddol iawn. Ysgydwyd yr adeilad cyfan a chafodd pawb eu llenwi â’r
Ysbryd Glân. Aethant allan i bregethu Gair Duw yn ddewr. 
Rydyn ni’n gorfod gwneud penderfyniadau anodd ambell waith.  Y peth gorau i’w
wneud BOB AMSER yw gwrando ar Iesu Grist a bod yn UFUDD iddo.

■C Lliwiwch yr adnod a’u dysgu.

““CCeeiissiiwwcchh  yynn  ggyynnttaaff
ddeeyyrrnnaass  DDuuww””

Mathew 6: 33
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