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Gofynnwch am help 
i chwilio am yr adnod.  
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Stori 2 Iesu'n helpu Pedr

Yn yr ysgol dydych chi ddim yn dysgu popeth ar unwaith! Wnaeth Simon Pedr
ddim chwaith. Unwaith eto roedd e wedi bod yn pysgota ac yn awr roedd e'n
brysur yn golchi ei rwydau.

Roedd yr Arglwydd Iesu hefyd ar lan Llyn Genesaret neu Fôr Galilea yn siarad
â'r dyrfa fawr oedd yn gwrando ar y neges ryfeddol oedd ganddo ar eu cyfer.
Roedd y dyrfa yn gwasgu cymaint arno nes i Iesu ofyn i Simon Pedr am gael
benthyg ei gwch, er mwyn dysgu'r bobl.  Fe fyddai pawb yn gallu ei weld a'i
glywed gymaint yn well.    

Rhowch y geiriau hyn yn y blychau iawn.
(Mae'r cyntaf wedi ei wneud i chi).
cwch    tyrfa      Iesu       Llyn Genesaret        pysgotwyr

Ar ôl i Iesu orffen siarad â'r dyrfa, fe drodd at Simon Pedr a dweud, "Dos allan
i'r dŵr dwfn i gael helfa o bysgod." Eglurodd Simon Pedr eu bod wedi bod
wrthi'n galed drwy'r nos ond heb ddal dim. Mae'n siwr eu bod wedi blino ac yn
siomedig, ond roedd Simon Pedr bob amser am fod yn ufudd i'r Arglwydd Iesu.
Felly, allan â nhw a gollwng y rhwyd.

Doedden nhw ddim wedi gweld dim byd tebyg!
Roedden nhw wedi dal cymaint o bysgod
roedd y rhwyd yn dechrau torri! Fe alwon nhw
ar ffrindiau mewn cwch arall i ddod i'w helpu.
Roedd y ddau gwch mor llawn roedden nhw
bron â suddo!
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Pan fu Simon Pedr yn ufudd i'r Arglwydd Iesu, beth ddigwyddodd?
Tanlinellwch yr ateb cywir.

Ni ddaliodd ddim.
Roedd ei rwyd yn llawn.

Fe ddaliodd ychydig o bysgod                   

Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun er mwyn gweld beth rydyn ni'n
galw'r pethau rhyfeddol roedd yr Arglwydd Iesu'n eu gwneud.

Roedd Pedr wedi synnu cymaint nes iddo syrthio ar ei liniau o flaen Iesu. Yn awr
roedd ef yn gwybod mor fawr oedd yr Arglwydd Iesu ac mor bechadurus oedd
ef.  Yr Arglwydd Iesu oedd y person mwyaf rhyfeddol iddo ei gyfarfod erioed!  

Pwy wnaeth y wyrth fawr hon? Lliwiwch yr ateb cywir yn unig.

SSiimmoonn  PPeeddrr
YYrr  AArrggllwwyydddd  IIeessuu                                                                                                       
Roedd Simon Pedr wedi penderfynu! Roedd ef am roi'r gorau i bysgota, ac wedi
penderfynu bod yn ddisgybl i'r Arglwydd Iesu. Felly dyma Simon Pedr, Iago ac Ioan yn
tynnu eu cychod tua'r lan, gadael popeth ac yn dilyn Iesu.

Rhowch y llythrennau coll yn y paragraff isod.

Roedd Simon Pedr, Iago ac I _ _ _  yn llawn cyffro pan welson nhw'r 

wyrth! Fe dynnon nhw eu  c _ __ _ d i'r lan, 

yn gadael popeth a d _ _ _ n I _ _ _.                     

Mae'r Arglwydd Iesu am i ni Ei ganlyn a'i blesio ym mhopeth a wnawn gartref, yn
yr ysgol ac wrth chwarae.
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