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Astudiaeth 1  Pedr - Ei alwad.

Brawd Simon Pedr a ddaeth ag ef gyntaf at yr Arglwydd Iesu.

Mae'r hanes am hyn yn yr ail ddarlleniad o'r Beibl.

Darllenwch yr adnodau, yna atebwch y cwestiynau hyn:

Pa deitl a ddefnyddiodd Ioan am 
Iesu pan welodd ef yn mynd heibio?

Pa deitl a ddefnyddiodd y ddau ddisgybl 
pan oedden nhw'n siarad â Iesu?

Pa un o'r teitlau hyn sy'n cyfeirio at Iesu 
fel Athro?

Pa deitl sy'n cyfeirio at ei ddioddef a'i  
farw dros ein pechodau?

Rydyn ni'n gwybod enw UN o ddau 
ddisgybl Ioan yn y stori. Pwy oedd e?

Ym mha ffordd roedd e'n perthyn i 
Simon Pedr? 

Dyma chwe ffordd y medr y frawddeg orffen. 
Atebwch CYWIR neu ANGHYWIR ar ôl pob un:-

Ar ôl treulio diwrnod gyda'r Arglwydd Iesu, mae Andreas...

• .. yn mynd adre yn drist ac wedi'i siomi. .........................
• ... yn sicr bod Iesu yr Un y mae'n ddweud ydyw. .........................
• ... yn penderfynu peidio â dweud dim wrth neb. .........................
• ... yn dweud wrth ei frawd am ei brofiad. .........................     
• ... yn gwrthod credu dim a ddywedodd Iesu wrtho. .........................
• ... yn dod â'i frawd at Iesu. .........................                         

Awgrymiadau ar gyfer darllen pellach
1 Pedr 1: 15, 2: 9 a 10;  5: 10
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES A3

Astudiaethau Beiblaidd yn yr Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Rhaid inni gofio bod Duw yn aml yn defnyddio pobl gyffredin er mwyn dod â phobl i'w adnabod

Ef fel ein Harglwydd a'n Gwaredwr. Yn yr hanes hwn, Andreas sy'n cael ei ddefnyddio i ddod â

Simon Pedr at Iesu Grist. Efallai bod rhyw ffrind yn eich bywyd chi sy'n eich tynnu chi ato Ef!

Neu efallai eich bod chi, fel Cristion ifanc, yn medru bod yn gyswllt i ddod â rhywun at y

Gwaredwr!

Ysgrifennwch y geiriau a ddywedodd Andreas wrth ei frawd, Simon Pedr, 
pan welodd ef.      

Pa air y medrwn ni ei ddefnyddio yn lle 'Meseia'?               

Mae'r ddau air yn golygu yn union yr un peth! TEITLAU ydyn nhw am yr Arglwydd Iesu. Maen

nhw'n golygu mai Iesu yw yr un sydd wedi ei ENEINIO - y person yr oedd Duw wedi ei addo,

drwy Ei broffwydi, i ddod i'r byd ar gyfer y gwaith arbennig o fod yn WAREDWR i ni.

Ysgrifennwch yr hyn a ddywedodd Iesu wrth Simon pan ddaeth at Iesu gydag  Andreas.

Mae'r geiriau hyn yn dweud dau beth wrthon ni:-

1. Mae'r Arglwydd Iesu yn gwybod yn barod pwy yw e.

2. Roedd gan yr Arglwydd Iesu gynlluniau ar gyfer ei fywyd. (Mae'r ffaith iddo roi enw newydd

iddo yn profi hyn!) Ddylem ni ddim anghofio ei fod ef yn adnabod pob un ohonon ni, a bod

ganddo Ef waith ar ein cyfer, os rhoddwn ein bywyd Iddo Ef.

Cwblhewch y blychau isod i ddangos gwahanol enwau Pedr a'u hystyron.
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Efallai mai wythnosau'n ddiweddarach y clywodd Pedr ac Andreas Iesu'n galw arnyn nhw pan

oedden nhw'n pysgota.                                                                                                                             
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Ysgrifennwch beth a ddywedodd Iesu wrthynt y diwrnod hwnnw fel y dywedir 

yn yr Adnod Allweddol.         

Beth oedd eu hymateb i alwad Iesu?                                     

Canlyniad yr ymateb oedd newid bywydau'n llwyr! Fe fyddai Pedr, yn y blynyddoedd dilynol, yn

cael llawer o brofiadau 'lan' a 'lawr' yn ei fywyd, ond wnaeth e erioed ddyfaru rhoi ei fywyd i'r

Arglwydd Iesu. Wnewch chithau ddim chwaith!
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