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Stori 4 Dyn ifanc cyfoethog
Un diwrnod, rhedodd dyn ifanc at Iesu.  Penliniodd o’i flaen a dweud,
“Beth y mae’n rhaid i mi ei wneud i gael 

bbyywwyydd
ttrraaggwwyyddddooll??””
Lliwiwch y geiriau.
“Wyt ti’n gwybod rheolau Duw?” gofynnodd Iesu.
“Ydw,” atebodd y dyn ifanc.  “Rwy wedi cadw’r
rheolau er pan oeddwn i’n fachgen bach.”
“Dim ond un peth sydd ar goll,” meddai Iesu.
“Gwertha dy bethau i gyd, rho’r arian i bobl
dlawd, a dilyn fi.”
Pan glywodd y dyn ifanc hynny, aeth i ffwrdd yn drist
iawn!  Roedd ganddo lawer o arian ac roedd yn caru'r arian yn
fwy nag yr oedd yn caru Iesu!  Ei arian oedd y peth pwysicaf yn ei
fywyd.
Mae’n rhaid i ni beidio â meddwl bod neb na dim yn bwysicach na
Iesu.  Iesu yw’r peth pwysicaf.

Rhowch (✓) wrth y brawddegau sy’n gywir a (✗) wrth y brawddegau
sy’n anghywir.
1.  Doedd y dyn ifanc ddim wedi clywed am reolau Duw. .......

2.  Roedd ganddo ddigon o arian. .......

3.  Roedd yn caru ei arian yn fwy nag yr oedd yn caru Iesu. .......

4.  Aeth i ffwrdd yn hapus. .......
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