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Gwers 3   Bywyd Pedr – Tystiolaeth Pedr 

Pregethodd Pedr i'r dyrfa oedd wedi casglu i weld y dyn cloff oedd wedi cael ei wella. Eglurodd

fod y wyrth wedi digwydd trwy nerth yr Arglwydd Iesu oedd wedi atgyfodi. Dywedodd wrthyn

nhw fod Duw wedi atgyfodi ei Fab, yr Arglwydd Iesu, fel y medrai pob un ohonyn nhw droi o'u

ffyrdd drygionus at Dduw. Pan oedd Pedr ac Ioan yn dal i siarad, fe gawson nhw eu harestio.

Pwy oedd y bobl oedd yn genfigennus ac yn wyllt am fod y dyrfa yn gwrando ar 
Pedr ac Ioan? 

1. Yr DIORIFFEAI (Aildrefnwch) 

2. Prif swyddog y 

3. Y DWSIECAAD (Aildrefnwch) 

Darllenwch adnod 2 i weld am beth roedd yr apostolion y pregethu ac 
ysgrifennu'r ateb isod.

Doedd y Sadwceaid ddim yn credu y byddai pobl yn atgyfodi. Ond mae'r Beibl yn ein dysgu bod
pawb sy'n marw yn cael ei atgyfodi. Bydd pawb sy'n trystio'r Arglwydd Iesu yn mynd i'r Nefoedd.
Nid marw ydi'r diwedd iddyn nhw! 

Gorffennwch y dariun (drwy dynnu llun bariau) i ddangos lle cafodd Pedr ac 
Ioan eu cadw tan drannoeth. 

Ysgrifennwch enw'r lle yn y blwch. 

Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i ddangos beth
wnaeth llawer o'r bobl:  U C E D R 

Roedd mwy o bobl yn credu bob dydd. Roedd Duw yn adeiladu ei Eglwys. Iesu Grist yw'r 'garreg
sylfaen' ac mae pawb sy'n credu ynddo fel 'carreg fyw' wedi'i adeiladu arno Ef. (1 Pedr 2: 5) 

Drannoeth, daeth rhai o arweinwyr pwysig yr Iddewon at ei gilydd yn Jerwsalem. 

Enwch ddau ohonyn nhw. 
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Rhowch y llythrennau yn y drefn iawn: 

Maen nhw'n gofyn i Pedr ac Ioan, "Trwy ba (THNRE) __ __ __ __ __ neu drwy 
ba (WEN) __ __ __ y gwnaethoch chi hyn?" 

Fe roddodd Duw, yr Ysbryd Glân, ddewrder a nerth i Pedr fel y gallai ateb arweinwyr yr
Iddewon yn onest.  

Rhowch eich atebion i'r cwestiynau ar y cerrig cywir isod:-

1. Pam roedd Pedr ac Ioan yn cael eu holi? (adn. 9) 
2. Drwy ba Enw nerthol y cafodd y dyn cloff ei iacháu? (adn. 10) 
3. Beth oedd pobl Israel wedi'i wneud i'r Arglwydd Iesu? (adn. 10) 
4. Ond beth wnaeth Duw? (adn. 10)
5. Ym mha ffordd mae'r Arglwydd Iesu yn cael ei ddisgrifio yn adnod 11? 
6. Beth gafodd Pedr ac Ioan eu rhybuddio i beidio â'i wneud gan yr arweinwyr  

Iddewig? (adn. 17)
7. Pam roedd Pedr ac Ioan yn gwrthod addo peidio â sôn am yr Arglwydd Iesu? 

(adn. 19,20) 
8. Dywedodd Pedr mai dim ond trwy'r Arglwydd Iesu y gallwn ni gael ein hachub. 

Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Mae'r rhai sy'n dilyn Iesu yn dod yn rhan o adeilad Duw. Dylen nhw, fel Pedr, fod yn barod i
ddweud wrth eraill amdano, beth bynnag mae hynny'n ei gostio iddyn nhw!
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Rhaid i'r Arglwydd Iesu fod yn sylfaen i'n ffydd ni.
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