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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 2  Pedr yn gwella dyn cloff

Ceisiwch ddychmygu bywyd pe na baech yn
gallu cerdded! Fyddech chi ddim yn gallu rhedeg
o gwmpas, cymryd rhan mewn rhai chwaraeon
na mynd i grwydro. Byddai bywyd yn wahanol
iawn! Dyma stori am ddyn nad oedd wedi gallu
cerdded erioed. Erbyn hyn roedd dros 40 oed!
Gan nad oedd yn gallu cerdded, roedd yn
gorfod cardota – gofyn i bobl am arian; bob
dydd, roedd ei ffrindiau’n ei gario at borth y
Deml yn Jerwsalem a byddai’n eistedd yno
trwy’r dydd yn cardota, yn gobeithio y byddai
pobl garedig yn rhoi arian iddo.

■C Ysgrifennwch y geiriau sydd ar goll o’r brawddegau hyn yn y 
Grid Geiriau.

1. Roedd Pedr ac Ioan 

yn mynd i’r _ _ _ _.

2. Yn _ _ _ _ _ _ _ _ _ yr 

oedd y deml.

3. Gwelson nhw ddyn _ _ _ __ yn 

eistedd wrth y porth.

4. Roedd pobl yn rhoi _ _ _ _ _ iddo wrth basio.

Un diwrnod, pan oedd Pedr ac Ioan yn mynd i’r Deml, galwodd y dyn arnynt a
gofyn am arian. Arhosodd y ddau apostol a throi at y dyn. “Edrych arnon ni,”
meddai Pedr. Edrychodd y dyn cloff arnyn nhw. Roedd yn meddwl eu bod nhw
am roi arian iddo! 

■C Ysgrifennwch enwau’r ddau apostol.
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I __  __  __p __  __  __ 
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Doedd gan Pedr ddim arian y diwrnod hwnnw,
ond roedd ganddo rywbeth gwell o lawer!
“Does gen i ddim arian nac aur,” meddai Pedr,
“ond fe gei di beth sydd gennyf i’w roi. Yn enw
Iesu, cwyd ar dy draed a cherdda.” 
Yna, gafaelodd Pedr yn ei law a helpu’r dyn cloff i
godi. Yr union funud honno, cryfhaodd traed a
choesau’r dyn. Am y tro cyntaf yn ei fywyd,
cerddodd!

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r 
brawddegau hyn yn gywir ynteu'n 
anghywir:-

Rhoddodd Pedr arian i’r dyn. ................ 

Nerth yr Arglwydd Iesu a wnaeth y dyn yn well. ............... 

Cododd y dyn ar ei draed ar ei ben ei hunan. ............... 

Cryfhaodd traed a choesau’r dyn.   ...............

Roedd y dyn cloff yn hapus iawn! Cerddodd o gwmpas a neidio yn yr awyr. 
Ond, yn bwysicaf oll, diolchodd i Dduw. Gwyddai mai trwy nerth yr Arglwydd
Iesu roedd wedi cael ei wella. 

■C Llanwch y bylchau i 
ddangos beth 
ddywedodd Pedr.

Mae angen Iesu arnon ni
hefyd. Dim ond ef sy’n gallu
maddau ein beiau ni a’n
gwneud ni’n barod i fynd i’r
Nefoedd. Ydych CHI wedi
diolch iddo am roi ei fywyd
drosoch? Roedd cyffro mawr
yn y Deml. Roedd pobl yn rhyfeddu at yr hyn a ddigwyddodd. “Pam rydych chi’n
synnu?” gofynnodd Pedr. “Mae Duw wedi gwella’r dyn yma trwy nerth yr
Arglwydd Iesu.”  Mae’r wyrth fawr hon, yn dangos bod Iesu, a oedd wedi marw
ar y groes, yn fyw yn y Nefoedd, a bod ei waith yn mynd ymlaen o hyd.

Lliwiwch y geiriau. 

NNeerrtthh  yyrr  AArrggllwwyydddd  IIeessuu
aa  iiaacchhaaoodddd  yy  ddyynn  ooeedddd
yynn  mmeetthhuu  cceerrddddeedd..
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Yn e __ __   
I __ __ __, c __ __ __ ar dy 

d __ __ __ __ a ch __ __ ___ __.
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