
DARLLENWCH 
Ioan 21: 1-19 

Mae'r stori 
yma’n sôn am:

Pedr yn 
caru Iesu.

Stori 4  Iesu a Pedr yn cael sgwrs 

Roedd Iesu wedi marw ar y groes. Roedd ei gorff wedi cael ei roi mewn
bedd neu ogof.  Ar fore Sul y Pasg, daeth yn ôl yn fyw! 

Gwelodd llawer o'i ddisgyblion ef y diwrnod hwnnw! 

Ymhen rhai dyddiau, aeth Pedr a'r disgyblion i bysgota.
Er eu bod nhw wedi pysgota trwy'r nos, doedden nhw
ddim wedi dal un pysgodyn.  Yn y bore, fe welon nhw
rywun ar y lan.  Iesu oedd yno ond doedd y disgyblion ddim yn ei nabod. 

Tynnwch lun Iesu ar y lan a lliwio'r llun.

Pwy oedd ar y lan? I __ __ __.

Dywedodd Iesu wrthyn nhw am daflu eu rhwyd i'r ochr dde i'r cwch a
bydden nhw'n dal pysgod. Gwnaeth y disgyblion fel y dywedodd Iesu. Fe
wnaethon nhw ddal cymaint o bysgod fel bod y rhwyd yn rhy drwm i'w
chodi i'r cwch! 

Dywedodd Ioan,“Yr Arglwydd yw!” Neidiodd Pedr i'r dŵr a nofio at
Iesu. Cafodd Iesu a Pedr sgwrs hir. Gofynnodd Iesu i Pedr dair gwaith,
“Wyt ti wir yn fy ngharu i?” Er bod Pedr wedi siomi Iesu, roedd wir yn ei
garu. 

Lliwiwch beth ddywedodd Pedr.

““AArrggllwwyydddd,,  rrwwyytt  ttii''nn
ggwwyybboodd  ffyy  mmoodd  ii''nn  ddyy

ggaarruu  ddii..””
Maeu Iesu'n ein caru ni i gyd. Dyna pam y bu farw drosom ar y 
groes! Pan fyddwn ni'n deall hyn, fe ddylen ninnau ddweud "Arglwydd,
rwy'n dy garu di."
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