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Actau 4: 1-22

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Hebreaid 13:6

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 3  Pedr yn y carchar

Tyfodd y dyrfa o bobl oedd o
gwmpas Pedr ac Ioan yn fwy
ac yn fwy. Roedd Pedr yn
dweud wrthynt mai trwy
nerth yr Arglwydd Iesu yr
oedd y dyn cloff yn gallu
cerdded. Roedd yn wir bod
Iesu wedi marw, ond roedd
Pedr yn hollol sicr bod Duw
wedi’i godi’n fyw eto.

■C Beth ddywedodd Pedr bod Duw wedi’i wneud i Iesu? 

Roedd wedi’i g __ __ __ yn fyw ar ôl iddo f __ __ __ .

Tra oedd Pedr yn pregethu, daeth rhai o brif ddynion y Deml ato. Doedden nhw
ddim yn fodlon bod Pedr yn dweud bod Iesu wedi cael ei atgyfodi ar ôl iddo
farw. Dyma nhw’n arestio’r ddau apostol ac yn eu rhoi yn y carchar dros nos.

■C Ysgrifennwch enwau’r ddau apostol a gafodd eu harestio ar y 
carchar.

Fore trannoeth, daeth nifer o Iddewon pwysig at ei gilydd i weithredu fel llys
barn. Nhw fyddai’n penderfynu beth i’w wneud â Pedr ac Ioan. Pan oeddent yn
barod, galwyd am Pedr ac Ioan. “Trwy ba nerth neu drwy ba enw wnaethoch chi
hyn?” meddent. Unwaith eto, Pedr a siaradodd. Dywedodd yr un peth wrth y llys
ag a ddywedodd wrth y dyrfa y noson gynt.
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■C Llanwch y bylchau i gael gweld beth ddywedodd Pedr. 

groeshoelio           Iesu Grist          iacháu        fyw

Doedd aelodau’r llys ddim yn gwybod beth i’w wneud â Pedr ac Ioan. Buon nhw’n
trafod y mater yn breifat. Roedd yn amlwg bod gwyrth fawr wedi digwydd, achos
roedd y dyn a oedd wedi bod yn gloff yn sefyll yno. Yr unig beth y gallent ei wneud
oedd eu gwahardd rhag pregethu am Iesu. Ar ôl gwneud hynny, cawsant fynd.

■C Dim ond DWY o’r brawddegau hyn sy’n wir. 
Ysgrifennwch ‘GWIR’ ar eu hôl.

1. Cafodd Pedr ac Ioan fynd yn rhydd. ............... 
2. Dihangodd Pedr ac Ioan pan oedd y llys yn trafod yn breifat. .............. 
3. Diolchodd y llys iddynt am wneud y dyn yn well. ............... 
4. Dywedwyd wrth yr apostolion am roi’r gorau i bregethu am Iesu. ............... 

Roedd Pedr ac Ioan yn ddewr iawn. Doedd dim ofn y bygythiadau arnyn nhw.
Dyma a ddywedon nhw:-

Roedd yr Ysbryd Glân yn eu helpu i sefyll dros yr
Arglwydd Iesu. Bydd yn ein helpu ninnau hefyd os
ymddiriedwn ynddo!

Lliwiwch yr adnod hon o’r Beibl a’i dysgu. 

““YYrr  AArrggllwwyydddd
yyww’’rr  uunn  ssyydddd  yynn
ffyy  hheellppuu  ii..”” Hebreaid 13: 6

“Trwy enw __ __ __ __   __ __ __ __ __ , 

y gwnaethoch chi ei __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

ond y daeth Duw ag ef yn ôl yn __ __ __ ,  

y cafodd y dyn hwn ei __ __ ___ __ __ .

Rhaid i ni sôn am yr hyn yr ydyn ni
wedi’i weld a’i glywed!

cyfanswm


