
DARLLENWCH
Mathew 17: 1-13

ADNODAU
ALLWEDDOL 
2 Pedr 1: 16-18

Astudiaeth 4   Pedr - Ar y mynydd.

Mae'r hanes hwn am brofiad arbennig a gafodd Pedr a dau disgybl arall pan aethon nhw i fyny
mynydd uchel gyda’r Iesu.      

Darllenwch yr adnodau, yna llenwch yr atebion o amgylch y gair 'MYNYDD'

M =Un o'r dynion a ymddangosodd. 
Y = Mae Moses ac Eleias yn gwneud hyn.
N = Peth arall a wnaeth Moses ac Eleias.
Y = "Hwn yw fy Mab yr .........."
DD = Digwyddodd hyn i Iesu. 

Yr enw am y profiad hwn yw  gweddnewidiad yr Iesu

Mae hyn yn golygu i’w ‘wedd’ neu ffurf newid. 

Fe’i gwelwyd gan y disgyblion, 

nid yn unig fel dyn cyffredin, 

ond fel person nefol, yn llawn gogoniant.

Yn ôl adnod 2, ym mha ffyrdd yr oedd Ef wedi newid?

Mae'r Adnodau Allweddol yn bwysig dros ben! Yma, mae Pedr, flynyddoedd yn ddiweddarach, yn

cofio am y Gweddnewidiad. Fe ddywed iddo weld "â'i lygaid ei hun" - roedd yn llygad-dyst.           

Beth a welodd?

Yn yr Adnodau Allweddol, fe ddywed Pedr wrthon ni fod yr Arglwydd Iesu wedi derbyn

dau beth.

Beth oedden nhw?                                                              

Nid oedd Pedr yn amau dim llais pwy a glywodd ar y mynydd.

Llais pwy ydoedd?                                                                

Awgrymiadau ar gyfer Darllen Pellach
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Beth a ddywedodd y llais?                                        

Pam bod y mynydd yn "sanctaidd" neu "cysegredig" i Pedr?

Fe ymddangosodd dau ddyn, oedd wedi byw amser maith yn ôl, ar y mynydd.

Pwy oedden nhw?

Hwyrach eich bod yn meddwl pam eu bod nhw yno! Mae'n help i gofio mai Moses a roddodd y

GYFRAITH i Israel a bod Eleias yn BROFFWYD mawr.

Pan welodd Pedr y ddau hyn gyda'r Iesu beth oedd arno ef eisiau ei wneud?  

Syniad Pedr oedd trin y tri yn yr un ffordd! Gwneud pabell neu gysgod i bob un ohonyn nhw!

Ond roedd Duw, y Tad, am i Pedr a'r disgyblion eraill ddysgu bod yr Arglwydd Iesu yn FWY na

Moses, yn FWY nag Eleias, yn FWY na phawb arall! Felly fe siaradodd allan o'r cymylau, gan alw

Iesu "FY MAB, YR ANWYLYD! Trwy hyn mae'r Gweddnewidiad yn dangos mor unigryw yw Iesu.

Roedd y disgyblion wedi eu syfrdanu gan y profiad gogoneddus. (Edrychwch ar adnod 6).

Beth a ddywedodd yr Arglwydd Iesu wrthyn nhw pan ddaeth Ef a chyffwrdd â

nhw?   

Mae Iesu'n Berson rhyfeddol! Mae yn Fab Duw, 

yn fwy na'r rhai a roddodd y gyfraith a'r proffwydi,

ac eto mae'n Ffrind i bobl wan, ofnus fel ni! 

Gwnewch yn siwr eich bod yn "gwrando Arno" (adnod 5)

a'ch bod yn rhoi y lle CYNTAF Iddo yn eich bywydau.
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