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Gwersi o’r Beibl – Safon 3
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma.
Oedran

Dyddiad geni

Enw
Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi Beiblaidd o’r Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

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.
DARLLENWCH
Mathew 4: 17-22

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

2
MAE EDIFARHAU yn golygu troi oddi wrth ein ffyrdd drwg,
gan ddewis yn hytrach ffordd Duw ar ein cyfer.

ADNOD
ALLWEDDOL
Mathew 4: 19

C 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. __ __ __ __ __ __ __ __

5

C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i weld beth a ddywedodd yr Arglwydd Iesu
wrth Pedr ac Andreas.

1

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

1

2

3

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?

4

5

6

7

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.

8

8

.

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

3

C 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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Gwers 2 Bywyd Pedr - Y ddalfa fawr
Mae tyrfaoedd yn casglu ar adegau arbennig neu i weld rhyw berson adnabyddus. Yma ar lan Llyn
Galilea(ambell dro yn cael ei alw'n Genesaret) roedd tyrfa fawr yn gwasgu at yr Arglwydd Iesu er
DARLLENWCH
Luc 5: 1 - 11

mwyn gwrando arno.

C Beth oedd Ef yn ei ddysgu? Tanlinellwch yr ateb cywir.
Cyfreithiau Iddewig

Storïau Gwerin

Gair Duw

1

Gorchmynion Rhufeinig

Gair Duw i ni yw'r Beibl
ADNOD
ALLWEDDOL
Rhufeiniaid 3: 23

C Atebwch CYWIR neu ANGHYWIR i'r canlynol:Fe welodd Iesu dri chwch ar lan y dŵr.

..................

Roedd y pysgotwyr yn golchi eu rhwydau.

..................

Fe aeth Iesu i mewn i gwch Simon Pedr.

..................

Fe eisteddodd a dysgu'r bobl o'r cwch.

..................

4

Ar ôl i Iesu orffen dysgu'r bobl, fe ddywedodd wrth Simon Pedr am fwrw i'r dŵr dwfn a gollwng
ei rwydau.

C Ysgrifennwch ateb Simon Pedr wrth Iesu:

2
Er bod Simon Pedr yn sicr wedi blino ac wedi ei siomi, roedd yn fodlon ufuddhau i orchymyn yr
Arglwydd Iesu.

Mae hi weithiau'n anodd bod yn ufudd Iddo, ond yn y diwedd dyna'r peth gorau i'w wneud.

C Sylwch ar beth a ddigwyddodd ar ôl i Pedr ufuddhau!
Gorffennwch y brawddegau canlynol.

Fe ddalion nhw
nifer__________________.

4
_________ar eu ________.
_______________________y ddau gwch. Fe ddechreuodd y cychod______________.
Roedden nhw i gyd wedi synnu at yr holl bysgod a ddalion nhw, ond Simon Pedr oedd yr un a
sylweddolodd mor fawr a nerthol yw yr Arglwydd Iesu.

1

C Ysgrifennwch yr hyn a ddywedodd
Simon Pedr pan welodd y pysgod.

1

Yng nghwmni Person mor fawr â'r Arglwydd Iesu, fe sylweddolodd Pedr ei fod yn bechadur. Yn
hyn o beth nid ef yw'r unig un.

C Yn ôl yr Adnod Allweddol faint o bobl sydd wedi pechu?
Rhowch gylch am yr ateb cywir.
Y mwyafrif

Rhai

Un

Pawb

Neb

S
Felly mae'r Beibl yn ein dysgu bod pob un
ohonon ni yn bechadur!

C Defnyddiwch y Darlleniad

I

o'r Beibl i gael enwau'r

S
I
5

pysgotwyr oedd yn
pysgota ar y llyn.

G E N E S A R E T

C Ar ôl darllen adnod 10 ysgrifennwch yn eich geiriau eich hunain

2

beth fyddai gwaith newydd Pedr.

Fe fedr yr Arglwydd Iesu eich defnyddio CHI os ydych chi'n barod i
edifarhau am eich pechod ac ymddiried ynddo.
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Gwers 3 Bywyd Pedr - Iesu'n achub Pedr
Os buoch chi erioed mewn cwch yn ystod storm ofnadwy fe fyddwch chi'n gwybod peth mor
frawychus ydyw. Dychmygwch felly mor ofnus oedd y disgyblion y noson stormus wyntog hon.
DARLLENWCH
Mathew 14: 22 - 33

C Dyma restr o luniau i egluro'r Darlleniad o'r Beibl ond maen nhw yn y drefn anghywir.
Rhowch nhw yn y drefn gywir gan rifo y blychau 1, 2, 3, a 4. (Mae rhif 1 wedi ei
wneud i chi.)

C Edrychwch ar yr adnodau yn y Darlleniad o'r Beibl sy'n disgrifio pob pâr o
ddarluniau isod ac yna gan DDEFNYDDIO’CH GEIRIAU EICH HUN
ADNOD
ALLWEDDOL
Mathew 14: 33

gorffennwch y brawddegau.
Mae Iesu

3
Mae'r disgyblion

Roedd Iesu yn

2
Roedd y disgyblion

Roedd y gwynt

3
Roedd y disgyblion yn y cwch

Fe waeddodd Pedr

3
Fe ddywedodd Iesu

Nodwch isod ddau beth neu brofiad sydd wedi eich dychryn CHI.

C Beth ddywedodd yr Arglwydd Iesu wrth ei ddisgyblion ofnus pan ddaeth ef atyn
nhw? (Adnod 27)

1

Pos geiriau

Nid yw CH, DD ac ati yn cael eu trin fel un llythyren yn y pos hwn

C Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau isod yna rhowch gylch amdanyn nhw yn
y Pos Geiriau. Maen nhw wedi'u hysgrifennu yn ôl a blaen, ac i lawr.
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2. Beth wnaeth Iesu ar y mynydd?
__ __ __ __ __ __ __
3. Ar ôl iddo gerdded tuag at Iesu beth
ddigwyddodd i Pedr? __ __ __ __ __
4. Beth oedden nhw'n ei ddefnyddio i
groesi'r Llyn? __ __ __ __
5. Beth fedrodd Iesu ei wneud ar y dwr?

5

__ __ __ __ __ __ __

C Beth oedd y tri gair a waeddodd Pedr?
“ __ __ __ __ __ __ ___

__ ___ __ __

1
__ __!”

Mae'r Arglwydd Iesu yn gofalu am Ei ddisgyblion i gyd. Ambell dro mae gennym ni broblemau
mawr, fel y disgyblion yn y cwch pan oedd Pedr yn suddo. Pan fydd arnon ni fwyaf o angen yr
Arglwydd Iesu, fe allwn ni ddibynnu arno i'n helpu. Peidiwch ag oedi cyn galw arno, fel y gwnaeth
Pedr, pan fydd gennych chi broblemau.

C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i weld sut wnaeth y disgyblion ymateb i'r hyn a wnaeth

2

yr Arglwydd Iesu iddyn nhw.
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Gwers 4 Bywyd Pedr - Pwy yw Iesu?
Roedd Simon Pedr wedi gweld yr Arglwydd Iesu yn gwneud pethau rhyfeddol. Nawr roedd e'n
gwybod ei fod yn fwy na dyn cyffredin. Ond roedd eraill o hyd yn ansicr.
DARLLENWCH
Mathew 16: 13 - 23

C Pwy oedd pobl yn ei ddweud oedd yr Arglwydd Iesu? Llenwch yr enwau coll.
Mae rhai'n dweud ___________ ________________ .
Eraill

_______________________________ .

3

Eraill drachefn _______________________________ .
ADNOD
ALLWEDDOL
Rhufeiniaid 10: 9

C Beth wnaeth Simon Pedr alw yr Arglwydd Iesu?
Ail drefnwch y geiriau ymhob bricsen.

WBY
_ _ _

IT
_ _

AMB
_ _ _

Y
_

WUD
_ _ _

SMAIEE
_ _ _ _ _

RYW’
_ _ ’_

8

C Ysgrifennwch yma yr hyn a ddywedodd drwy ail drefnu geiriau'r brics.

1
Mae'r geiriau hyn yn dangos mor siwr oedd Simon Pedr pwy oedd Iesu!
Mae'n bwysig i ninnau hefyd gredu bod Iesu yn Fab Duw.

C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

2

C Cwestiwn i feddwl amdano! Pe bai'r Arglwydd Iesu yn gofyn i chi, "Pwy ydych
chi'n ddweud ydw i?" beth fyddai eich ateb chi?

C Atebwch y cwestiynau canlynol:Oedd yr Arglwydd Iesu wedi Ei blesio gan ateb Pedr?

3

Wnaeth un o'r disgyblion ddweud wrth Simon Pedr am ateb fel hyn?
Wnaeth Duw y Tad ddatguddio yr ateb i Simon Pedr?

C

Wedi i Simon Pedr ddeall pwy yw Iesu, roedd yn rhaid iddo ddysgu beth oedd yr Arglwydd
Iesu wedi dod i'w wneud. Darllenwch adnod 21 yn ofalus ac ysgrifennwch isod dri pheth a
ddywedodd yr Arglwydd Iesu y byddai'n rhaid iddyn nhw ddigwydd Iddo Ef yn Jerwsalem.

1

3

2
3

Mae geiriau Pedr wrth yr Arglwydd Iesu yn adnod 22 yn
dangos nad oedd yn gwybod pam yr oedd yn rhaid
i'r pethau hyn ddigwydd.
Roedd yn rhaid i'r Arglwydd Iesu,
Mab Duw farw ac atgyfodi i ddelio
â phroblem ein pechod ni.
Mae Duw yn addo y cawn ein hachub pan drown ni oddi wrth ein pechod ac
ymddiried yn yr Arglwydd Iesu.
Mae'r Beibl yn ein dysgu bod cael ein hachub yn golygu cael ein gwaredu o bechod.
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