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Astudiaeth 4   Bywyd Pedr – Yn y Carchar

Mae llawer wedi digwydd ers i Pedr ac Ioan sefyll o flaen y Cyngor yn yr astudiaeth ddiwethaf.
Mae'r gwrthwynebiad i'r Cristnogion cyntaf yn parhau.

I weld beth a ddigwyddodd nesaf, rhowch y brawddegau isod yn y drefn
iawn trwy roi’r rhifau 1-10 yn y blychau.

Trawodd yr angel Pedr yn ei ystlys (rhoi pwniad yn ei ochr)

Roedd Pedr yn cysgu rhwng dau filwr. 

Syrthiodd y cadwynau oddi ar ei arddyrnau. 

Cymerodd Herod Pedr i'r ddalfa a'i roi yn y carchar. 

Disgleiriodd goleuni yn y gell. 

Deffrodd Pedr. 

Dilynodd Pedr yr angel allan o'r carchar. 

Trefnodd Herod i ladd Iago. 

Gwisgodd Pedr ei wregys a'i sandalau. 

Yn sydyn ymddangosodd angel yno. 

Pam benderfynodd Herod arestio Pedr? 

I ddechrau, mae'r hanes yn ein dysgu am ffydd ac ymddiriedaeth yn Nuw. Dyma ddyn yn cael ei
wylio gan 16 o filwyr, wedi ei glymu â chadwynau, ac yn disgwyl am y bore pan gâi ei ladd. Eto
roedd Pedr yn cysgu mor drwm nes bu'n rhaid i'r angel ei daro er mwyn ei ddeffro! Dim ond
dyn yn ymddiried yn Nuw a fedrai gysgu mewn sefyllfa fel yna.

Darllenwch Salm 4, adnod 8 a’i hysgrifennu yma.

Mae'r Beibl yn dangos neges bwysig yn hanes Pedr fan hyn. Mae'r angel yn
torri'r cadwynau ac yn agor drysau wedi’u cloi, ond roedd yn rhaid i Pedr ei
wisgo ei hun a chwilio'i ffordd adref. Mae Duw yn gwneud yr amhosibl ond
mae'n gadael y gweddill i ni. Ein cyfrifoldeb ni yw gwneud y gorau posibl wrth
weithio dros Dduw, ond rhaid ymddiried ynddo Ef am y canlyniadau terfynol.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Salm 4: 8   Luc 11: 9 a 10   Effesiaid 3: 20 a 21 
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Mae yma hefyd wers mewn gweddïo. Roedd yr eglwys yn gweddïo yn daer dros Pedr, ond yn
siwr doedden nhw ddim yn disgwyl dihangfa wyrthiol.

Sut ydyn ni'n gwybod hyn? Rhowch ateb llawn yn eich geiriau eich hun. 

Weithiau pan fyddwn ni'n gweddïo, dydyn ni ddim yn disgwyl i Dduw ateb. Mae'n gysur deall bod
ateb i weddi yn dibynnu ar ffyddlondeb Duw, nid ein ffydd ni. Mae Duw yn aml yn ateb gweddi
mewn ffordd annisgwyl, ac yn rhoi i ni bethau gwell nag yr ydyn ni erioed wedi eu dychmygu.

Ar Draws 
1. Beth oedd y bobl yn ei wneud yn nhŷ Mair? 
2. Mae'r angel yn gadael Pedr yn yr ............ 
4. Fe adawodd Herod Jwdea i aros yn y lle hwn am ychydig. 
5. Mae'r forwyn yn adnabod ........ Pedr. 
6. Enw'r forwyn. 
9. Roedd porth y ddinas wedi cael ei wneud o hwn. 

I Lawr 
1. Doedd Pedr ddim yn gallu credu beth oedd yn digwydd iddo.
Roedd yn meddwl mai gweld ........... yr oedd. 
3. Wnaeth y ferch agor y drws ar unwaith? 
7. Ym mha lyfr yn y Beibl y mae'r Darlleniad i’w weld?  
8. Mae Herod yn chwilio'n ddyfal am Pedr. A ddaeth o hyd iddo? 

Roedd Herod yn ddyn caled iawn. 
Ni ddangosodd ddim trugaredd at y gwylwyr.   

Beth a ddigwyddodd iddyn nhw? 

Roedd wedi lladd Iago ar ddechrau’r bennod. Oni bai i Pedr ddianc o'r carchar, fe fyddai yntau,
mae'n siwr, wedi ei ladd. Mae'r hanes hwn yn dangos bod gallu Duw yn gryfach na gallu dyn. 

Pan ydyn ni'n Gristnogion, fe allwn ni ddibynnu ar yr un gallu i’n helpu ni. 

Write out the Key Verse.
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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