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Stori 4  Byd Duw yn cael ei ddifetha

Roedd Duw wedi dweud wrth Adda ac
Efa y gallen nhw fwyta ffrwyth pob
coeden yn yr ardd ar wahân i un. Un
diwrnod dyma Satan, gelyn Duw, yn dod
i'r ardd yn edrych fel sarff. .

Pwy yw gelyn Duw?      
S  __  __  __  __ .

Fe ddywedodd Satan wrth Efa y byddai hi mor glyfar â Duw pe bai hi’n
bwyta ffrwyth y goeden honno! Felly dyma hi'n bod yn anufudd i
Dduw ac yn cymryd peth o'r ffrwyth. Fe roddodd beth i Adda a dyma’r
ddau yn ei fwyta.

Fe anfonodd Duw Adda ac Efa allan o’r ardd. Roedd eu pechod wedi
sbwylio yr hyn yr oedd Duw wedi ei greu, ac wedyn doedden nhw
ddim yn ffrindiau â Duw. 
Addawodd Duw y byddai Satan yn cael ei ddinistrio ac y byddai yna
ffordd wedyn i bobl fod yn ffrindiau ag ef eto. Fe ddigwyddodd hyn i
gyd pan ddaeth Iesu Grist i'r byd a marw ar y groes dros bechaduriaid.
Fe gymerodd Iesu Grist y gosb am ein pechodau ni. Fe gawn ni
faddeuant pan wnawn ni 

yymmddddiirriieedd  
yynnddddoo  EEff..

Lliwiwch y geiriau uchod.

DARLLENWCH 
Genesis 3: 1-24

Mae'r stori 
yma’n sôn am:
Pechod yn dod 

i’r byd. 

Mae peidio â gwrando ar Dduw yn bechod!
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