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Gofynnwch am help 
i chwilio am yr adnod.
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Stori 1 Iesu yn galw Pedr

Oes gyda chi ffrind gorau? Roedd Iesu'n gwybod y byddai angen pobl i'w helpu,
rhai fyddai yn aros wrth Ei ochr ac yn bod yn ffrindiau Iddo. Un diwrnod, pan
oedd yn cerdded ar lan Llyn Galilea, fe welodd ddau bysgotwr. Enw un ohonyn
nhw oedd Simon Pedr a'r llall oedd ei frawd, Andreas.

Beth oedd enwau y ddau bysgotwr? 

S __  __  __  __  P __  __  __    ac  A __  __  __  __  __  __ . 

Roedd y ddau bysgotwr yn taflu eu rhwyd i'r dŵr yn y gobaith o ddal pysgod. Fe
welodd Iesu mor brysur yr oedden nhw'n gweithio, ac roedd Ef yn gwybod eu
bod y math o ddynion a fyddai o help Iddo.

Fe alwodd arnyn nhw i'w ddilyn. Roedd am roi gwaith newydd cyffrous iddyn
nhw yn Ei helpu Ef.

Meddai wrthyn nhw, "Dewch ar fy ôl i, ac
fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion."

Beth a ddywedodd Iesu wrth y 
pysgotwyr? Llenwch y llythrennau 
coll.
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Dewch,   

a __    __  __   __ __   i,   

ac    fe’ch __  __  __  __  __ 

yn b __  __  __  __  __  __  __  __ 

d __  __  __  __  __

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau o’r Beibl – Safon 2

CYFRes A3

Storïau'r Beibl o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Roedd Simon Pedr ac Andreas wedi cwrdd â'r Arglwydd Iesu yn barod, ac yn
gwybod mor bwysig oedd Ef. Pan alwodd Ef arnyn nhw, fe adawon nhw eu
rhwydau a'i ganlyn.

Rhoddwch gylch am yr hyn a adawodd Simon Pedr ac Andreas
wrth ochr y llyn.

Fe ddaeth y ddau hyn yn ddisgyblion cyntaf Iesu. Roedd hyn yn golygu eu bod yn
fodlon ei ganlyn ble bynnag yr oedd E'n mynd, a gwneud beth bynnag yr oedd Ef
am iddyn nhw'i wneud. Fe ddewisodd Iesu ddeuddeg o ddynion i gyd, ac fe
fyddai’r rhain yn Ei helpu ac yn ffrindiau arbennig Iddo.

Yr un diwrnod fe wahoddodd Iesu ddau bysgotwr arall i'w ganlyn. Eu henwau
oedd Iago ac Ioan. Ar unwaith, fe wnaethon nhwy ufuddhau i’r Arglwydd Iesu. Fe
adawon nhw eu cwch a'u tad er mwyn Ei ganlyn Ef.

Sawl disgybl wnaeth Iesu eu dewis i gyd? Rhowch gylch am yr ateb
cywir.
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Dim ond dwy o'r brawddegau sy'n gywir. Chwiliwch amdanyn nhw 
a rhowch ✓ yn y blychau.

Fe gafodd Iago ac Ioan eu gwahodd i ganlyn Iesu.
Fe ddywedodd Iago ac Ioan y bydden nhw'n canlyn yr Iesu nes ymlaen.
Fe adawodd Iago ac Ioan eu cwch a'u tad a chanlyn Iesu.
Nid oedd Iago ac Ioan am fod yn ddisgyblion i Iesu.               

Mae'r Arglwydd Iesu am gael bechgyn a merched i'w helpu heddiw.

Ydych chi yn un sy'n Ei helpu Ef?  

I wneud hyn rhaid i chi ei ddilyn a bod yn ufudd Iddo.
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