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Astudiaeth 1 Pedr – Gwersi mewn gwyleidd-dra

Bob blwyddyn, roedd yr Iddewon yn cynnal gŵyl  o’r enw y Pasg i ddathlu eu bod wedi’u rhyddhau
o fod yn gaethweision yn yr Aifft.  Un tro, pan oedd Iesu a’i ddisgyblion yn dathlu’r ŵyl hon,
cyflwynodd Iesu’r syniad o “Swper yr Arglwydd” sydd hefyd yn cael ei alw’n Gymun, Cymundeb neu
Dorri’r Bara. Defnyddiodd Iesu fara’n symbol o’i gorff oedd yn mynd i gael ei roi drostynt a gwin yn
symbol o’i waed oedd yn mynd i gael ei dywallt drostynt (gweler Luc 22:13-20).

Yn Ioan 13:1-3, darllenwn fod Iesu’n gwybod tri pheth. Ysgrifennwch beth oeddent

Ar ôl y swper, cododd Iesu o’r bwrdd a dechrau gwneud rhywbeth rhyfeddol. 
Pan oedden nhw wedi cyrraedd i’r tŷ, doedd neb wedi gofyn i was olchi eu traed. Cymerodd Iesu ei
hun y dasg wylaidd hon! Doedd dim un o’r disgyblion, yn cynnwys Pedr, wedi ystyried golchi traed y
Meistr. Roedden nhw ar fin dysgu gwers bwysig. 

Gwnewch y Croesair

Cliwiau ar Draws

2. Clymodd Iesu hwn am ei ganol 

3 a 4. Roedd hon yn dal hwn. 

Cliwiau i Lawr 

1 a 2. Dechreuodd Iesu wneud hyn.   

_ _ _ __ _   _ _ _ _ _ y disgyblion

3. Enw’r disgybl oedd yn gwrthwynebu.

C

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Luc 22:13-20     Philipiaid 2:5-8     1 Pedr 5:5 
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amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES A4

Astudiaethau Beiblaidd yn yr Efengylau
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

DARLLENWCH 
Ioan 13: 1-17

ADNOD
ALLWEDDOL 

Ioan 13: 15
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Pa gwestiwn ofynnodd Pedr?

Wrth ateb, dywedodd Iesu wrth Pedr y byddai’n dod i ddeall beth yr oedd yn ei wneud. 

Beth ddywedodd Pedr wrth Iesu wedyn?

Yna, dywedodd Iesu wrth Pedr nad oedd lle iddo gydag ef os na châi olchi ei draed. Pan glywodd
Pedr hynny, dywedodd fod arno eisiau i Iesu olchi mwy na’i draed!

Ysgrifennwch beth ddywedodd Pedr wrth Iesu.

Pam ddywedodd Iesu nad oedden 

nhw i gyd yn ‘lân’? (Adnodau 10 ac 11) 

Yn y weithred garedig syml hon, roedd Iesu’n dysgu Pedr a’r disgyblion eraill pa mor bwysig yw
bod yn wylaidd ac yn barod i wasanaethu’n gilydd. Roedd yn wers anodd iddynt ei dysgu! 

Ewch yn ôl i Luc 22:24 ac ysgrifennu beth roedd y disgyblion wedi bod yn dadlau
amdano.

Mae ystyr ddyfnach i’r hyn a wnaeth Iesu.  

Darllenwch Philipiaid 2: 5-8 a rhoi ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn 
gywir neu’n anghywir:- 

Mae Iesu yn Dduw. ............... 
Daeth ar ffurf dyn. ............... 
Daeth yn was. ............... 
Gwrthododd farw ar y groes ...............

Roedd golchi traed y disgyblion yn symbol o’r hyn yr oedd Iesu’n ei
wneud dros y byd i gyd. Roedd wedi dewis gadael y nefoedd a dod i’r
byd. Fel dyn, ef oedd y ‘Gwas Dioddefus’ a oedd yn ufudd i Dduw. Yma,
roedd ar fin marw ar y groes fel y gallai ein pechodau ni gael eu ‘golchi’n
lân’ gan ei waed gwerthfawr ef. 

Ysgrifennwch y rhan o 1 Pedr 5:5 sy’n dangos na wnaeth Pedr fyth anghofio’r 
wers hon mewn gwyleidd-dra.  

Mae’r Adnod Allweddol yn rhoi crynodeb o’r wers gyfan. Ysgrifennwch hi.
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Nid fy ___ __ __ __ __ 

yn unig ond golch fy 

__ __ __ __ __  a’m

__ __ __ hefyd.
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