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Gwers 1 Bywyd Pedr - Iesu'n galw Pedr

Yn aml ar lan y môr fe welwch chi bysgotwyr yn gweithio gyda'u cychod a'u rhwydau. 

Yn y Darlleniad o'r Beibl fe gwrddwn â Iesu yn cerdded ar lan Llyn Galilea.

Am beth y dechreuodd Iesu bregethu? Fe welwch yr ateb yn adnod 17.          

MAE EDIFARHAU yn golygu troi oddi wrth ein ffyrdd drwg, 
gan ddewis yn hytrach ffordd Duw ar ein cyfer.

Mae sôn am bum pysgotwr yn y Darlleniad o'r Beibl. Pwy ydyn nhw?

1. __ __ __ __ __ __ __

2. __ __ __ __

3. __ __ __ __ 

4. Simon  __ __ __ __  (Roedd dau enw gan hwn)

5. __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes A3

Gwersi Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th
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Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i weld beth a ddywedodd yr Arglwydd Iesu 

wrth Pedr ac Andreas.                                                                    

Croesair
Gwnewch y croesair gan ddefnyddio'r geiriau o'r WERS a'r DARLLENIAD O'R BEIBL. 

.                 

Beth adawodd y pysgotwyr pan wnaethon nhw ganlyn Iesu?
Ysgrifennwch eich atebion yn yr arwyddbost. (Adnodau 20 a 22)

Rhowch gylch am y geiriau sy'n disgrifio orau pa mor gyflym y gwnaethon nhw

ganlyn Iesu.

Mewn tri diwrnod            mewn tair awr       ar unwaith         yr wythnos wedyn

Mae'r Arglwydd Iesu yn galw pobl o hyd i'w ganlyn Ef, ac i wneud hyn rhaid i ni edifarhau am ein
pechodau, a bod yn ufudd iddo.

Ei ddisgyblion yw'r enw ar y rhai sy'n canlyn yr Arglwydd Iesu.

Yn y gwersi nesaf fe fyddwn yn edrych ar fywyd Pedr, (weithiau yn cael ei alw'n Simon). Mae mwy

o sôn amdano yn y Beibl na'r un disgybl arall. Roedd ef yn siarad dros y lleill. Ambell dro roedd e'n

siarad heb aros i feddwl yn iawn yn gyntaf, neu'n gwneud pethau byrbwyll, annoeth. Ond fel y

darllenwn amdano, fe welwn ei fod yn caru'r Arglwydd Iesu. Ydych chi?
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I Lawr
2. Sut oedd Pedr ac Andreas yn
perthyn? 
3. Roedden nhw'n taflu rhwyd yma.
6. Dywedodd Iesu, "__________
ar fy ôl i." 
8.  A wnaeth Simon Pedr ufuddhau
i Iesu? 

Ar Draws
1.  Yn y dyfodol fe fyddai Pedr yn
dal  __________. 
4. Gwaith Pedr ac Andreas. 
5. Gair yn golygu troi o'n ffordd ein
hunain i ffordd Duw. 
7. Mae pysgotwyr yn defnyddio'r
rhain. 

2


