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Stori 1 Pedr yn cysgu 

Ydych chi erioed wedi mynd i gysgu ar ôl i
rywun ofyn i chi aros yn effro? Fe
ddigwyddodd hynny i Pedr! Roedd Pedr
wedi bod yn ffrind i Iesu ers bron dair
blynedd. 

Roedd yn un o ddeuddeg ffrind arbennig
Iesu – ei ddisgyblion. Roedd y disgyblion yn
mynd i bob man gyda Iesu. 

Roedd bron yn amser i Iesu farw. Aeth â'i
ddisgyblion i ardd o'r enw Gethsemane.
Gofynnodd Iesu i Pedr, Iago ac Ioan aros
gerllaw tra oedd yn mynd ymhellach i
mewn i'r ardd i weddïo ar Dduw, ei Dad.

Ticiwch y blychau i ddangos enw'r tri DISGYBL a aeth gyda Iesu 
i'r ardd.

Tomos Jwdas Pedr

Ioan Andreas Iago

Llanwch y bylchau yn y frawddeg hon:
Aeth Iesu i'r ardd i w __ ___ __ __ ar ei D__ __.
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Gofynnodd i'r tri disgybl gadw
golwg. Roedd Iesu'n bryderus iawn.
Roedd yn gwybod ei bod yn rhaid
iddo farw cyn hir a, phan fyddai'n
marw, y byddai'n marw dros
bechodau'r bobl. Does dim rhyfedd
ei fod am weddïo ar ei Dad a'i fod
yn drist. 
Ond pan aeth yn ôl, ymhen awr,
gwelodd fod y tri yn cysgu. Yn wir,
aeth i ffwrdd i weddïo a dod yn ôl
dair gwaith ac roedden nhw'n cysgu
bob tro.

Defnyddiwch y geiriau hyn i ateb y cwestiynau. 

Tri          Awr         Cysgu          Tair gwaith 

Beth oedd y disgyblion yn ei wneud? ............................................
Am faint o amser aeth Iesu i ffwrdd y tro cyntaf? ....................................... 
Sawl gwaith ddaeth Iesu yn ôl? ............................................
Faint o ddisgyblion oedd gyda Iesu? ............................................

Ysgrifennwch yr ateb gorau o dan y groes. 
Fe fu Iesu farw dros:
y disgyblion. 
yr Iddewon. 
pechodau pawb.

Fe fu Iesu farw dros

...........................................

Ar ôl i Iesu orffen gweddïo, daeth i ddeffro ei ddisgyblion. Gwyddai fod criw o
ddynion yn dod a oedd yn benderfynol y byddai'n marw. Wnaeth Iesu ddim
rhedeg i ffwrdd achos roedd yn gwybod ei bod yn rhan o drefn Duw y byddai'n
marw. Dywedodd, "Codwch! Mae'r un a fydd yn fy mradychu yn dod!”

Ysgrifennwch yn y swigen siarad y geiriau a ddywedodd Iesu pan 
aeth i ddeffro'i ddisgyblion.

Roedd Pedr a'r disgyblion eraill 
wedi siomi Iesu pan oedd arno 
wir angen ei ffrindiau. 
Mae'n rhaid i blant sy'n caru Iesu
wneud eu gorau i wneud pethau
sy'n ei blesio. 
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"C__ __ __ ___ ac awn. 

Dyma fy 

m __ __ __ __ ___ __ __ 

yn agosáu."


