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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod 
o hyd i'r adnod.
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Stori 1   Pedr yn helpu Dorcas

Aeth Pedr i lawer o drefi a
dinasoedd i sôn wrth bobl am Iesu
Grist. Roedd gwraig o'r enw Dorcas
yn byw mewn tref o'r enw Jopa ar
lan y môr.

■C Ysgrifennwch enw'r dref 
lle'r oedd Dorcas yn byw.

J  __  __  __ .

Roedd Dorcas yn caru'r Arglwydd Iesu
ac felly roedd hi'n gwneud ei gorau i
helpu pobl eraill. 

Roedd hi'n rhoi bwyd i bobl dlawd.
Roedd hi'n gwneud dillad i bobl hefyd.

■C Pam roedd Dorcas yn helpu 
pobl eraill?

Am ei bod hi'n __ __ __ __ yr

Arglwydd Iesu.
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Ond un diwrnod, aeth Dorcas yn sâl a marw. Roedd pawb yn drist iawn.

■C Tanlinellwch y frawddeg sy'n dweud sut roedd pobl yn teimlo pan 

fu Dorcas farw.

Roedd pawb yn hapus iawn.
Roedd pawb yn drist iawn.

Roedd Pedr yn digwydd bod yn yr ardal ar y
pryd. Aeth dau ddyn i'w nôl a dweud, "Tyrd ar
unwaith".

■C Beth ddywedodd y dynion wrth Pedr?

Aeth Pedr yn syth i gartref Dorcas. Aeth i
mewn, penlinio a gweddïo. Yna, dywedodd
Pedr, “Dorcas, cod!” 
Cydiodd Pedr yn llaw Dorcas a'i helpu i
godi. Roedd hi'n fyw ac yn iach! 
Oherwydd y wyrth ryfeddol hon,
credodd llawer o bobl yn yr Arglwydd
Iesu a dod yn Gristnogion. 

Ydych chi wedi credu yn yr Arglwydd
Iesu?

Lliwiwch y geiriau a'r llun. 

““DDaaeetthh  llllaawweerr  ii
ggrreedduu  yynn  yyrr
AArrggllwwyydddd..””      
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T __ __ __   
ar  __ __ __ __ __ ___.
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