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Astudiaeth 4 Pedr – Gwersi mewn Cariad

Ar ôl i Iesu ymddangos yn Jwdea wedi iddo atgyfodi, ymddangosodd i’w ddisgyblion yng ngogledd
y wlad, mewn ardal o’r enw Galilea. Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn dweud beth ddigwyddodd bryd
hynny. Unwaith eto, cafodd Pedr dipyn o syndod.

Roedd nifer o’r disgyblion gyda’i gilydd.   

Llanwch y Grid Geiriau. 

1. Tad Iago a Ioan
2. Roedd e’n byw yng Nghana
3. Roedd e’n cael ei alw’n Didymus neu yr Efaill. 
4. Enw arall Pedr. 

Dywedodd un disgybl ei fod yn mynd i wneud rhywbeth. Ticiwch enw’r disgybl a 
beth roedd yn mynd i’w wneud. .

Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn gywir neu’n anghywir ac 
ysgrifennwch rif yr adnod lle cawsoch eich ateb:- 

Safodd Iesu ar y lan yn eu gwylio. ........ Adnod ....... 
Ddalion nhw ddim un pysgodyn y noson honno. ........ Adnod ....... 
Dywedodd Iesu wrthynt am fwrw’r rhwyd i’r ochr chwith. ........ Adnod ....... 
Dywedodd Thomas wrth Pedr,“Yr Arglwydd yw”. ........ Adnod ....... 
Ddalion nhw gant a hanner o bysgod. ........ Adnod ....... 
Roedd Iesu wedi paratoi tân a phryd o fwyd. ........ Adnod ....... 

Pam na wnaeth yr un o’r disgyblion ofyn i Iesu pwy oedd e?

Rhowch gylch o gwmpas y geiriau sy’n dweud sawl gwaith yr oedd Iesu wedi 
ymddangos i’r disgyblion. 

Dwy waith        Tair gwaith       Pedair gwaith        Deg gwaith

Mae’n siwr bod y disgyblion yn synnu’n fawr o weld Iesu ar y lan a’u bod yn synnu hyd yn oed fwy
i weld ei fod wedi paratoi brecwast iddynt. Ond roedd Pedr yn mynd i gael syndod a oedd hyd yn
oed yn fwy na hynny!  Ar ôl iddynt fwyta, gofynnodd Iesu dri chwestiwn iddo.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen
Salm 116: 1-6          Luc 7: 36-50          1 Ioan 4: 19-21
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Ysgrifennwch y cwestiwn cyntaf a ofynnodd Iesu i Pedr. 
Tanlinellwch y geiriau NA WNAETH EF EU HAILADRODD pan ofynnodd yr un
cwestiwn ddwy waith wedyn. 

Ysgrifennwch y geiriau a ddefnyddiodd Pedr wrth ateb y trydydd tro. 
Tanlinellwch y geiriau NA DDYWEDODD
y ddau dro cyntaf.

Mae’n ddiddorol gweld bod Iesu wedi gofyn i Pedr
dair gwaith a oedd yn ei garu.

Sawl gwaith wnaeth Pedr wadu ei fod yn nabod Iesu? (Gweler Astudiaeth  2)

Roedd Iesu’n rhoi cychwyn newydd i Pedr wrth iddo gyhoeddi wrth bawb ei fod yn caru ei
Feistr. Ar ôl i Iesu faddau iddo, fe ddysgodd Pedr wers bwysig arall – er ei fod wedi gwneud
pethau na ddylai fod wedi’u gwneud, roedd Iesu’n dal i’w garu. 

Mae’n bwysig ein bod ni’n cofio bod Duw wedi dangos ei fod yn ein caru 
ni trwy anfon Iesu i farw ar y groes. 
Dydi Duw byth yn ein gadael ni i lawr er ein bod ni’n ei siomi ef yn aml!  

Ysgrifennwch yn y blychau y ddau orchymyn a roddodd Iesu i Pedr pan 
ddywedodd ei fod yn ei garu.

Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn sôn am “y disgybl yr oedd Iesu’n ei garu” (adnodau 7 a 20). Roedd
y disgybl hwn (Ioan ei hunan o bosibl) wedi dod i werthfawrogi’r ffordd yr oedd Iesu’n ei garu.
Wyt ti? Roedd Pedr hefyd wedi dysgu llawer am gariad Iesu tuag ato. Nawr, roedd Iesu’n dysgu
Pedr ei fod yn rhaid iddo brofi ei fod yn ei garu trwy ei weithredoedd.

Tanlinellwch beth ddywedodd Iesu ddwywaith wrth Pedr. 

“Ofna Fi”        “Anghofia Fi”       “Dilyn Fi”        “Gadael Fi” 

Os wyt ti’n gallu dweud “Iesu, dw i’n dy garu” o waelod dy galon, hola dy hunan
“Beth ydw i’n ei wneud i ddangos hynny? A oes rhywbeth arall y galla i ei wneud 
dros Iesu?"
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