
DARLLENWCH 
Actau 12: 1-19 

ADNOD 
ALLWEDDOL 

1 Ioan 5: 14
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Gwers 4 Bywyd Pedr – Pedr yn y Carchar 

Roedd mwy a mwy o bobl yn dod yn ddilynwyr Iesu Grist.  Roedden nhw'n rhannu eu bwyd a'u
harian ac yn cwrdd â'i gilydd yn aml i weddïo ac i foli Duw. Roedden nhw'n dweud y newyddion
da am Iesu Grist wrth bawb. Roedd yr offeiriaid a'r rheolwyr yn Jerwsalem yn benderfynol o
rwystro'r neges, felly bu'n rhaid i lawer o Gristnogion adael, ac fe gafodd eraill eu cosbi mewn
gwahanol ffyrdd. Mae hyn yn cael ei alw'n 'Erledigaeth'.   

Darllenwch adnodau 1-4 eto ac ysgrifennwch wrth ochr bob llun yn eich 
geiriau eich hun, beth a ddigwyddodd. 

Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i gael yr atebion. 
Roedd ar Herod eisiau plesio'r WNEDDOI __ __ __ __ __ ___' 
Roedd Herod yn ADRBUWI  __ __ __ __ __ __ __ rhoi Pedr ar brawf yn gyhoeddus.

Ar yr union noson pan oedd Herod yn cynllunio i roi Pedr ar ei brawf, sylwch beth sy'n digwydd. 

Tynnwch linellau syth i gysylltu'r brawddegau cywir. 

Roedd yr eglwys wedi eu clymu wrth Pedr. 

Roedd dau filwr yn cysgu'n drwm. 

Roedd Pedr yn gweddïo'n daer ar Dduw dros Pedr.
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Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Darllenwch y cliwiau isod er mwyn gwneud y Croesair. 

Fe adawodd yr Arglwydd i Iago gael ei ladd. Roedd yn caru Iago gymaint ag yr oedd yn caru Pedr.
Fedrwn ni byth ddeall pam mae Duw yn gwella rhai pobl o afiechyd drwg, tra mae eraill yn marw
neu'n cael eu lladd mewn damwain. Mae'r Beibl yn ein dysgu bod Duw yn ein caru ni ac yn
gwybod beth sydd orau.

Felly, gallwn ni ymddiried yn Nuw bob amser. Y peth pwysig yw credu ynddo, a gweddïo bob
amser, gan dderbyn ei ewyllys ef ar gyfer ein bywydau. 

1

10

C

Ar draws 
4. Roedd Pedr wedi cael ei ryddhau o'r 

lle hwn.
5. Pan welodd y bobl yn y tŷ mai Pedr   

oedd yno, roedden nhw 
wedi'u _ _ _ _ _ _ _ _. (adn. 16)

7. Dywedodd Pedr mai hwn oedd wedi 
dod ag ef allan o'r carchar.

I Lawr
1. Pwy aeth i ateb y drws?
2. Fe wnaeth y forwyn 

adnabod __ _ _ _ Pedr.
3. Tŷ pwy oedd hwn?
4. Roedd Pedr yn dal i wneud hyn ar 

y drws. 
6. Roedd y bobl yn meddwl mai _ __ _ _   

Pedr oedd yno.

Croesair
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cyfanswm

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn
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