
DARLLENWCH
Mathew 14: 22-33 

Mae'r stori hon am: 
Gweddi fer Pedr

Stori 4   Iesu yn achub Pedr

Un noson, pan oedd y disgyblion yn croesi Llyn Galilea, fe gawson nhw
eu dal mewn storm ddrwg.

Beth oedd enw'r llyn?

Ll  __  __                    G  __  __  __  __  __  __    

Doedd yr Arglwydd Iesu ddim gyda
nhw. Roedd Ef wedi mynd i fyny'r
mynydd i weddïo. Ganol nos roedd y
disgyblion yn meddwl eu bod nhw'n
gweld ysbryd! Roedd ofn ofnadwy
arnyn nhw.

Ond nid ysbryd oedd e! Yr Arglwydd
Iesu oedd Ef, wedi dod i'w helpu.
Roedd E'n cerdded ar y dŵr!

Fe aeth Pedr allan o'r cwch a
dechrau cerdded at Iesu. Ond yn
sydyn pan welodd y tonnau mawr
dyma fe'n dechrau suddo.

Lliwiwch y geiriau a waeddodd Pedr ar Iesu.

""AArrggllwwyydddd,,  aacchhuubb  ffii!!""
Yn syth dyma'r Arglwydd Iesu yn ei ddal, ac fe gafodd Pedr ei achub rhag
boddi.

Rydyn ni'n cael ein hachub rhag pechod wrth ymddiried yn yr Arglwydd Iesu.
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