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Stori 4  Jona yn gweddïo ar Dduw

Roedd Jona yn flin wrth Dduw am
Iddo beidio cosbi trigolion Ninefe.
Pan weddïodd Jona ar Dduw,
meddai, “Rwy’n gwybod dy fod 
Ti’n Dduw graslon a thrugarog.”
Wrth i Jona eistedd y tu allan i’r
ddinas, gwnaeth gaban iddo’i hun
rhag yr haul.  Trefnodd Duw fod
planhigyn mawr yn tyfu er mwyn
rhoi mwy o gysgod iddo rhag yr
haul crasboeth.
Yna, parodd Duw fod pryfyn yn
dinistrio’r planhigyn.  Yn y bore,
wrth i’r haul godi, dechreuodd
gwynt poeth chwythu.  Teimlai Jona
yn wirioneddol sâl.
Roedd e wedi bod yn ddiolchgar am
y planhigyn, ond nawr roedd e’n ddig wrth Dduw unwaith eto.
Dywedodd Duw wrth Jona, “Yn union fel rwyt ti’n teimlo trueni
dros y planhigyn, rwyf innau’n tosturio wrth bobl Ninefe, yn
arbennig gan fod 120,000 ohonyn nhw’n blant ifanc.”

Rhowch gylch o gwmpas y tri pheth yn y stori hon roedd Duw
wedi eu creu ac yn eu rheoli.

gwynt    coeden    neidr     planhigyn      pryfyn

Mae Duw’n tosturio’n fawr wrth bobl, pa mor ddrwg bynnag y
maen nhw.  Mae Ef yn barod bob amser i faddau i’r rhai sy’n
edifarhau ac yn credu Ynddo Ef.
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