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Stori 2 Pedr yn Ymladd

Roedd Pedr wedi siomi Iesu wrth gysgu pan oedd i
fod i weddïo. Ond fe wnaeth Jwdas rywbeth gwaeth. 

Addawodd ddweud wrth elynion Iesu lle oedd Iesu
pe baen nhw'n rhoi arian iddo.  Yr enw ar hyn yw
'bradychu’. 

Fe wnaeth Jwdas fradychu Iesu y noson honno trwy
arwain criw o ddynion trwy'r tywyllwch i ddal Iesu. 

Ysgrifennwch yr atebion yn y Grid Geiriau. 

1. Beth oedd Jwdas yn disgwyl ei gael 
gan elynion Iesu? 

2. Daeth y dynion 
trwy'r _ _ _ _ __ _ __ i ddal Iesu. 

3. Pwy wnaeth fradychu Iesu? 

4. Daeth y dynion i __ _ _ Iesu.

Gan ei bod yn dywyll, roedd yn anodd gwybod pa un oedd Iesu. Dangosodd
Jwdas i bawb pwy oedd Iesu trwy roi cusan iddo.

Beth wnaeth Jwdas i Iesu? Ticiwch yr ateb cywir. 

Ysgwyd ei law.  Ei daro. 

Ei gusanu.            Ei gofleidio. 
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Pan welodd Pedr yr Arglwydd Iesu'n cael ei ddal, roedd yn flin iawn. Estynnodd ei
gleddyf ac ymosod ar un o'r dynion. Torrodd ei glust i ffwrdd. Dywedodd Iesu
wrtho am stopio ar unwaith. Cyffyrddodd Iesu â chlust y dyn a'i wella. 

Rhowch ✓ o dan y rhan o gorff y dyn a dorrodd Pedr i ffwrdd. 

Weithiau, rydyn ni'n gwylltio fel Pedr ac yn dweud neu'n gwneud
pethau drwg.  Os ydyn ni'n Gristnogion, mae Iesu'n ein helpu i
beidio ag ymladd na bod yn gas wrth bobl eraill. 

Pan welodd y disgyblion beth oedd yn digwydd,
doedden nhw ddim yn gwybod beth i'w wneud. 
Efallai eu bod nhw'n meddwl y bydden nhw'n cael eu
dal hefyd a dyma nhw'n rhedeg i ffwrdd nerth eu traed. 

Does neb yn gwybod i ble'r aethon nhw. Ond aeth
Pedr i guddio a dilyn o bell i weld beth fyddai'n
digwydd i Iesu.

Rhowch  ✓ neu  ✗ i ddangos pa frawddegau
sy'n gywir a pha rai sy'n anghywir. 

Arhosodd y disgyblion gyda Iesu. ..............

Rhedodd y disgyblion i ffwrdd. ..............

Roedd y disgyblion yn gwybod beth i'w wneud. ..............

Dilynodd Pedr yn agos atynt. ..............

Dydi hi ddim bob amser yn hawdd gwneud y peth iawn. Os
gwnawn ni ymddiried yn Iesu, bydd ef yn ein helpu i wneud y
pethau iawn.
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