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Gwers 4 Bywyd Pedr - Pwy yw Iesu?

Roedd Simon Pedr wedi gweld yr Arglwydd Iesu yn gwneud pethau rhyfeddol. Nawr roedd e'n

gwybod ei fod yn fwy na dyn cyffredin. Ond roedd eraill o hyd yn ansicr.

Pwy oedd pobl yn ei ddweud oedd yr Arglwydd Iesu? Llenwch yr enwau coll.

Mae rhai'n dweud  ___________   ________________ .

Eraill    _______________________________ .

Eraill drachefn   _______________________________ .

Beth wnaeth Simon Pedr alw yr Arglwydd Iesu? 

Ail drefnwch y geiriau ymhob bricsen. 

Ysgrifennwch yma yr hyn a ddywedodd drwy ail drefnu geiriau'r brics.

Mae'r geiriau hyn yn dangos mor siwr oedd Simon Pedr pwy oedd Iesu!

Mae'n bwysig i ninnau hefyd gredu bod Iesu yn Fab Duw.

Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.
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Cwestiwn i feddwl amdano! Pe bai'r Arglwydd Iesu yn gofyn i chi, "Pwy ydych 

chi'n ddweud ydw i?" beth fyddai eich ateb chi?

Atebwch y cwestiynau canlynol:-

Oedd yr Arglwydd Iesu wedi Ei blesio gan ateb Pedr?

Wnaeth un o'r disgyblion ddweud wrth Simon Pedr am ateb fel hyn?

Wnaeth Duw y Tad ddatguddio yr ateb i Simon Pedr?                          

Wedi i Simon Pedr ddeall pwy yw Iesu, roedd yn rhaid iddo ddysgu beth oedd yr Arglwydd 

Iesu wedi dod i'w wneud. Darllenwch adnod 21 yn ofalus ac ysgrifennwch isod dri pheth a 

ddywedodd yr Arglwydd Iesu y byddai'n rhaid iddyn nhw ddigwydd Iddo Ef yn Jerwsalem.

Mae geiriau Pedr wrth yr Arglwydd Iesu yn adnod 22 yn

dangos nad oedd yn gwybod pam yr oedd yn rhaid

i'r pethau hyn ddigwydd.

Roedd yn rhaid i'r Arglwydd Iesu,

Mab Duw farw ac atgyfodi i ddelio

â phroblem ein pechod ni.

Mae Duw yn addo y cawn ein hachub pan drown ni oddi wrth ein pechod ac

ymddiried yn yr Arglwydd Iesu.

Mae'r Beibl yn ein dysgu bod cael ein hachub yn golygu cael ein gwaredu o bechod.
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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