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Stori 4 Merch oedd wedi marw’n dod yn fyw!
Roedd Jairus yn drist. Roedd ei ferch yn sâl iawn.  Doedd y
meddyg ddim yn gallu ei gwella.  Penderfynodd Jairus ofyn i Iesu
am help. Roedd e'n gwybod bod Iesu’n gallu gwella pobl.
Aeth Jairus i chwilio am Iesu a daeth o hyd iddo.  Pan oedden
nhw’n cerdded nôl i gartref Jairus, daeth dynion a dweud bod y
ferch wedi marw.  Doedd dim pwynt i Iesu ddod i’r tŷ. 

Gofynnodd Jairus 
i I __ __ __ ei helpu.  

Ond aeth Iesu adref gyda
Jairus.  Dywedodd wrtho am
beidio ag ofni.  Roedd llawer
o bobl yn llefain yn y tŷ.
Aeth Iesu â Jairus a mam y
ferch, a Pedr, Iago a Ioan i
ystafell y ferch. 
Roedden nhw i gyd yn synnu
pan welson nhw beth
ddigwyddodd nesaf.
Gafaelodd Iesu yn llaw’r
ferch a dweud wrthi am
godi.  Cododd y ferch a cherdded o gwmpas! Gan fod Iesu’n Fab
Duw, roedd yn gallu rhoi bywyd i'r ferch.  Mae’n gallu rhoi
bywyd tragwyddol i ni hefyd.

Llanwch y bylchau.
Roedd y ferch wedi __ __ __ __ ond gwnaeth Iesu hi’n __ __
__ unwaith eto. 
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