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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma.
Oedran

Dyddiad geni

Enw
Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau Beiblaidd o'r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

Stori 1 Abraham yn gwrando ar Dduw
Cadwodd Duw ei addewid i Abraham a Sara a rhoi mab iddyn nhw.
DARLLENWCH
Genesis 22: 1-9

C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau yn y lluniau i gael gwybod
■
beth oedd ei enw.

3
ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 22:8
Gofynnwch i rywun
eich helpu i ddod
o hyd i'r adnod

Roedd Abraham a Sara'n caru Isaac yn fawr iawn. Un diwrnod, dywedodd Duw
wrth Abraham am fynd â'i fab i'r mynydd a'i ladd yno, yn aberth i Dduw. Roedd
Duw am gael gwybod a oedd Abraham yn ei garu ef yn fwy na dim byd arall.
Gwnaeth hyn Abraham yn drist iawn, ond bu'n ufudd i Dduw am ei fod yn caru
Duw hyd yn oed yn fwy nag yr oedd yn caru Isaac. Roedd yn gwybod y gallai
drystio Duw.
C Ticiwch y blwch i ddangos pwy yr oedd Abraham yn ei garu fwyaf.
■

Duw
Isaac
Sara

3

Yn gynnar fore trannoeth, dyma Abraham yn paratoi at y daith. Torrodd goed i
wneud tân ac aeth â dau was ac asyn gydag ef. Ar ôl tri diwrnod, daethant at y
mynydd yr oedd Duw wedi'i ddewis.
C Rhowch gylch i ddangos sawl diwrnod gymerodd y daith.
■
1

2

3

3

Dywedodd Abraham wrth y ddau ddyn ifanc am aros amdanynt, gyda'r asyn.
Yna, cariodd Isaac y coed a chariodd ei dad y gyllell a'r tân.
C Tynnwch linell syth rhwng y bobl a'r pethau roedden nhw'n eu cario.
■

6
Abraham

Cyllell

Coed

Tân

Isaac

Wrth gychwyn dringo'r mynydd, dywedodd Isaac, “Dad, mae'r coed a'r tân yma
ond lle mae'r oen fydd yn cael ei aberthu?" Roedd Abraham yn drist iawn. "Fy
mab, bydd Duw'n rhoi'r oen," meddai.
C Yn y swigen siarad, llanwch y bylchau i ddangos beth ddywedodd
■
Abraham wrth Isaac.

"B__ ___ D__ __'__
rh __ __'__ O__ __."

5

Roedd Abraham wedi gwrando ar Dduw ac
wedi bod yn ufudd iddo am ei fod yn ei garu'n
fwy na dim byd na neb arall. Mae'n bwysig ein
bod ninnau hefyd yn ufudd i Dduw. Dyma un
ffordd o ddangos ein bod yn ei garu. Roedd
Abraham yn credu yn Nuw ac yn ffrind iddo.
Gallwch chi gredu yn Nuw a bod yn ffrind
iddo hefyd.
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Stori 2 Abraham yn ufudd i Dduw
O'r diwedd, cyrhaeddodd Abraham ac Isaac i ben y mynydd. Adeiladodd Abraham
allor o gerrig, rhoddodd y coed ar yr allor a chlymodd Isaac ar yr allor.
DARLLENWCH
Genesis 22: 9-14

C Gan ddechrau â'r llythyren 'c' uchaf a symud i gyfeiriad y saeth,
■
ysgrifennwch BOB YN AIL LYTHYREN i ddangos beth wnaeth
Abraham ar yr allor.

ADNOD
ALLWEDDOL
Galatiaid 2:20
Gofynnwch i rywun
eich helpu i ddod
o hyd i'r adnod

4
Yna, cododd ei gyllell i ladd ei unig fab. Ond, wrth iddo wneud hynny, galwodd
angel Duw o'r nef a dweud wrtho am beidio â lladd ei fab.
C Yn y brawddegau uchod, chwiliwch am bedwar gair a fydd yn mynd
■
i'r blychau isod.

U
F
U
Dd
Roedd Abraham wedi dangos i Dduw gymaint yr oedd
yn ei garu, trwy fod yn ufudd iddo. Pan gododd ei ben,
gwelodd Abraham hwrdd yn sownd yn y drain.

8

C Rhowch gylch o gwmpas yr anifail welodd Abraham yn y drain.
■

2
Mochyn

Hwrdd

Cath

Buwch

Cymerodd Abraham yr hwrdd a'i roi yn lle Isaac ar
yr allor. Mae'n siwr bod Abraham yn hapus iawn
bod ei fab yn dal yn fyw!
Anfonodd Duw ei Fab, Iesu, i'r byd ac fe gafodd ei
hoelio ar groes. Roedd yn fodlon cael ei aberthu
droson ni. Doedd neb i gymryd lle Iesu. Mae wedi
marw droson ni.
Ydych chi'n caru Iesu?

C Lliwiwch y geiriau o'r Adnod Allweddol a'u dysgu.
■
Maen nhw'n sôn am Iesu.

Mae Mab Duw...
wedi fy ngharu
i a rhoi ei hun
yn aber th yn
fy lle i.
Galatiaid 2: 20
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Stori 3 Duw'n helpu
DARLLENWCH
Genesis 24: 1-28

Roedd Abraham wedi mynd yn hen iawn ond, cyn iddo farw, roedd arno eisiau
bod yn siwr bod gwraig dda gan Isaac. Felly dywedodd wrth ei brif was sut i fynd
ati i chwilio am wraig i'w fab. Dywedodd wrtho am drystio Duw i'w arwain at y
ferch iawn.

3

C Beth ddywedodd Abraham wrth ei was am ei wneud?
■
T__ __ __ __ __ __ Duw i'w arwain.
ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 24: 27
Gofynnwch i rywun
eich helpu i ddod
o hyd i'r adnod

Ar ôl teithio am ddyddiau lawer, arhosodd gwas Abraham ar bwys ffynnon ger
dinas Nahor. Roedd hi'n dechrau nosi ac roedd y merched ifanc i gyd yn dod i
nôl dŵr o'r ffynnon.
C Tanlinellwch y gair sy'n dangos lle'r arhosodd gwas Abraham.
■

2
ffynnon

coeden

tŷ

allor

Gofynnodd y gwas i Dduw ddangos iddo ai un o'r merched hyn oedd i fod yn
wraig i Isaac. Byddai'n gofyn am ddiod a phe bai un o'r merched yn rhoi diod
iddo ef ac yn cynnig dŵr i'w ddeg camel, byddai'n gwybod mai hi yr oedd Duw
wedi'i dewis i fod yn wraig i Isaac.
C Lliwiwch y sgwâr sydd wrth ymyl yr ateb cywir.
■
Pan gyrhaeddodd y gwas i'r ddinas:Aeth i chwilio am rywle i aros.
Gofynnodd i Dduw ei helpu.
Gwerthodd y camelod.

3

Cyn hir, gwelodd ferch dlos yn dod at y ffynnon. Rebeca oedd ei henw. Pan
ofynnodd y gwas iddi am ddiod, fe gafodd ddiod ganddi ar unwaith a digon o
ddŵr ar gyfer ei holl gamelod. Yna, roedd y gwas yn gwybod bod Duw wedi'i
arwain at y ferch iawn.
C Ysgrifennwch enw'r ferch.
■

R __ __ __ __ __

5

C Lliwiwch y llun.
■
Ar ôl rhoi anrhegion iddi oddi wrth ei feistr, Abraham, holodd a oedd lle iddo
aros yn ei chartref. Pan ddywedodd hi bod ganddynt ddigon o le, plygodd y gwas
ei ben a diolch i Dduw am ateb ei weddïau.
C Beth roddodd y gwas i Rebeca? A _ __ _ _ _ _ _.
■
C Lle cafodd y gwas aros dros nos? Ei ch _ _ _ _ _ _.
■
C I bwy y diolchodd y gwas? D _ _ .
■
C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw'r brawddegau hyn yn gywir
■
ynteu'n anghywir.

1. Gwrthododd Rebeca roi diod i was Abraham.

...............

2. Gofynnodd gwas Abraham i Dduw ei arwain at y ferch iawn.

...............

Ydych chi'n gweddïo ar Dduw ac yn gofyn iddo'ch helpu chi?
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Stori 4 Dewis Duw
DARLLENWCH
Genesis 24: 28-67

Rhedodd Rebeca adref i ddweud wrth ei theulu beth oedd wedi digwydd. Yna,
rhedodd ei brawd, Laban, at y ffynnon i nôl y gwas a rhoi croeso iddo. Ond cyn
bwyta'i swper hyd yn oed, roedd rhaid i'r gwas gael dweud wrth deulu Rebeca
pam yr oedd wedi dod yno.
C Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau isod yn y Grid
■

Geiriau.
ADNOD
ALLWEDDOL
Salm 144:15

1. Pwy ddywedodd wrth ei theulu am y gwas?
2. Lle gadawodd Rebeca y gwas?
1
3. Pwy redodd i groesawu'r gwas?

3
L

R

Gofynnwch i rywun
eich helpu i ddod
o hyd i'r adnod

2 Ff

6

Yna, soniodd y gwas wrthyn nhw am Isaac a gofyn a gâi Rebeca fynd yn ôl gydag
ef. Atebodd ei thad a Laban gan ddweud: "Oddi wrth yr Arglwydd y daeth hyn.
Caiff Rebeca fod yn wraig i Isaac fel y dywedodd yr Arglwydd.”
C Ysgrifennwch yn y swigen siarad beth ddywedodd tad Rebeca a Laban.
■

"Oddi wrth yr
A __ __ __ __ __ ___
y daeth hyn"
Yn y bore, gofynnwyd i Rebeca a oedd hi'n fodlon mynd gyda'r gwas a phriodi
Isaac. Cytunodd Rebeca i fynd. Roedd Rebeca'n or-nith i Abraham, sy'n golygu eu
bod yn perthyn.
Roedd Duw wedi ateb gweddi'r gwas mewn ffordd ardderchog. Roedd wedi'i
arwain at y ferch yr oedd Ef wedi'i dewis i Isaac ei phriodi.

5

C Rhowch ✓ wrth y frawddeg gywir.
■
Tad Rebeca oedd wedi trefnu popeth.
...........
Duw oedd wedi dewis Rebeca'n wraig i Isaac. ...........
Gorfododd y gwas Rebeca i fynd gydag ef. ...........

3

Nôl yng nghartref Abraham, roedd Isaac yn disgwyl
ac yn meddwl tybed beth oedd yn digwydd. Un
noson, aeth allan am dro a gweld y camelod yn
dod. Cyn hir, cafodd groesawu Rebeca i'w chartref
newydd a mynd â hi i babell ei fam.
C Cysylltwch y dotiau i gael gweld cartref newydd Rebeca.
■

3
Roedd Isaac yn caru Rebeca'n fawr iawn ac fe ddaeth hi'n wraig iddo. Roedden
nhw'n hapus iawn gyda'i gilydd am mai Duw oedd wedi dewis Rebeca'n wraig i
Isaac.
Byddwn ni'n hapus ac yn llawen hefyd os dewiswn ni Iesu ac ymddiried ynddo i
fod yn Geidwad, yn Ffrind ac yn Arweinydd i ni.

■

C Llanwch y bylchau:

3

Un noson, gwelodd I__ __ __ __ y camelod yn dod.
Aeth Isaac â R __ __ __ __ __ i babell ei fam.
Daeth y ddau'n __r a g__ __ __ __ __.

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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