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Stori 4  Pedr yn caru

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! Roedd rhai o'i
ddisgyblion wedi'i weld y
diwrnod hwnnw! 

Roedden nhw wedi'u cyffroi'n lân o wybod ei fod yn fyw. Ond wnaeth Iesu ddim
aros gyda nhw. Felly aethon nhw yn ôl i Galilea a phenderfynu mynd i bysgota. 

Rhowch y geiriau cywir yn y bylchau. 

Roedd y d __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

yn falch o weld Iesu yn  __ __ __ .  

Ond fe benderfynon nhw fynd i  b __ __ __ __ __ __ . 

Buon nhw'n pysgota trwy'r nos heb ddal dim. Yn y bore, fe welon nhw rywun ar
y lan. Iesu oedd yno ond wnaethon nhw ddim o'i nabod. Dywedodd wrthyn nhw
am daflu eu rhwyd i'r ochr dde i'r cwch a bydden nhw'n dal pysgod. 

Ysgrifennwch eiriau Iesu wrth y disgyblion yn y swigen siarad. 

Gwnaeth y disgyblion fel y dywedodd Iesu.
Er mawr syndod, fe wnaethon nhw ddal
cymaint o bysgod fel bod y rhwyd yn rhy
drwm i'w chodi i'r cwch. Sylweddolodd Ioan
mai Iesu oedd yno a dywedodd wrth
Pedr,“Yr Arglwydd yw!” Felly neidiodd Pedr
i'r dŵr a dod at Iesu.
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eich ____ __ __ __ i'r  

ochr ____ __ i'r __ __ ____.
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Pa ddisgybl sylweddolodd mai Iesu oedd ar y lan?  I __ __ __ . 

Pa ddisgybl neidiodd i'r dŵr?   P __ __ __ . 

Yna, cafodd y disgyblion frecwast gyda Iesu. Roedd ganddo dân ar y traeth i
goginio'r pysgod yr oedden nhw wedi'u dal ac roedd ganddo fara hefyd.

Ar y fwydlen, ticiwch y pethau a gawson nhw i frecwast. 

Ar ôl gorffen bwyta, gofynnodd Iesu i Pedr dair gwaith, “Wyt ti wir yn fy ngharu
i?” Er bod Pedr wedi siomi Iesu, atebodd yn glir iawn, "Arglwydd, rwyt ti'n
gwybod fy mod i'n dy garu di”.

Yn y swigod siarad, ysgrifennwch beth ddywedodd Iesu a beth 
oedd ateb Pedr. 

Mae'r Arglwydd Iesu'n caru pob un ohonon ni. Pan fyddwn ni'n deall 
ei fod ef wedi marw drosom ni ac wedi dod yn ôl yn fyw, 
ddylen ninnau ddweud, “Arglwydd, rwy'n dy garu di”. 
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Wyt ti'n

fy ____ __ __ __ __ i?

Arglwydd, rwyt ti'n 

__ __ __ __ __ __ 

fy mod i'n

dy __ __ __ __ di.
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