
DARLLENWCH
Actau 12: 1-19

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Iago 5:16

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 4   Pedr yn y carchar (eto)

Doedd y Brenin Herod ddim yn hoffi
dilynwyr Iesu Grist. Trefnodd i ladd un
o'r apostolion, Iago. Yn fuan wedyn,
cafodd Pedr ei arestio a'i roi yn y
carchar.

■C Rhowch gylch o gwmpas yr 
ateb cywir i'r cwestiynau hyn:- 

Pwy nad oedd yn hoffi Y Brenin Herod Pedr       Iago 
dilynwyr Iesu Grist?

Pwy gafodd ei ladd? Y Brenin Herod Pedr       Iago 

Pwy gafodd ei roi yn y carchar? Y Brenin Herod Pedr       Iago 

Daeth ffrindiau Pedr oedd yn Gristnogion at ei gilydd i weddïo drosto. 

Yn y carchar, ar y noson cyn mynd i'r llys, roedd Pedr yn cysgu. Roedd wedi'i
gadwyno wrth ddau filwr. Yn sydyn, daeth angel a'i ddeffro!

■C Pwy ddaeth a deffro Pedr? 

A ___  __  __  .

“Brysia," meddai'r angel, "Cod ar dy
draed". Syrthiodd y cadwyni oddi ar
arddyrnau Pedr. Cododd a dilyn yr
angel trwy ddrws y carchar. Wnaeth
neb geisio'u stopio. Wnaeth y
milwyr ddim gweiddi, “Stopiwch y
dyn yna! Mae'n dianc!” Roedd pawb
fel pe baen nhw'n cysgu.

Roedd Pedr yn meddwl mai
breuddwydio roedd e. Ond wrth i'r
angel ei arwain allan o'r carchar ac i
mewn i'r ddinas, dechreuodd Pedr
sylweddoli mai Duw oedd wedi'i achub!
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■C Rhowch ✓ neu ✗ wrth bob brawddeg i ddangos a yw'n gywir 
ai peidio.

Roedd Pedr yn effro pan ddaeth yr angel. .......... 

Ar y dechrau, roedd Pedr yn meddwl 
mai breuddwyd oedd hi. .......... 

Sylweddolodd Pedr mai Duw oedd wedi'i achub. ..........

Aeth Pedr ar unwaith i'r tŷ lle roedd ei ffrindiau, y Cristnogion, yn gweddïo
drosto. Pan gurodd ar y drws, daeth morwyn o'r enw Rhoda i'w ateb. Roedd hi
mor llawen fel y rhedodd i ddweud wrth y lleill cyn agor y drws! “Mae Pedr
wrth y drws!” gwaeddodd. Doedd y Cristnogion ddim yn ei chredu i ddechrau.

■C Beth ddywedodd Rhoda wrth y Cristnogion eraill?

Ond pan agoron nhw'r drws, fe welon nhw mai Pedr oedd yna go iawn!
Roedden nhw i gyd yn canmol Duw am ateb eu gweddïau ac achub Pedr.

Mae Iago 5: 16 yn dweud bod 

““ggwweeddddii  ddaaeerr  ......  yn beth

ggrryymmuuss  ac eeffffeeiitthhiiooll””
Lliwich y geiriau. 
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M __ __   P __ __ __   

wrth y d __ __ __!"

cyfanswm

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn
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