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Stori 3 Addewidion Duw

Os bydd rhywun yr ydyn ni'n ei drystio yn addo rhywbeth i ni, mae'n ein
gwneud ni'n hapus iawn. Byddwn yn gwybod y daw'r addewid yn wir rhyw
ddiwrnod.
Roedd Duw wedi addo llawer o bethau i Abram. Roedd Abram yn gwybod y
byddai Duw yn cadw at ei air ond, weithiau, roedd yn meddwl tybed sut y gallai
ddod yn arweinydd cenedl fawr gan nad oedd plant ganddo ef a Sarai!

se  Defnyddiwch yr atebion i'r cliwiau hyn i lenwi'r Grid Geiriau. 

Ar draws
Roedd Duw wedi rhoi llawer o'r rhain i Abram.

I Lawr
Pwy oedd gwraig Abram? (5)
Pwy oedd Abram yn credu ynddo? (3)
Dywedodd Duw y byddai Abram yn arwain _ _ _ _ _ _ fawr. (6)

Siaradodd Duw ag Abram eto, mewn gweledigaeth neu freuddwyd ryfeddol.
Addawodd Duw y byddai'n rhoi mab i Abram. Byddai'r mab hwn a'i blant a
phlant ei blant yn dod yn deulu mawr ac, ymhen amser, yn genedl fawr.

Sut siaradodd Duw ag Abram?  

Mewn g __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ .

Beth addawodd Duw i Abram a Sarai?  M __ __ . 
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"Edrych i fyny i'r awyr," meddai Duw. "Alli
di gyfri'r sêr?"

Roedd gormod o sêr i Abram eu cyfrif!
Roedd yn amhosibl eu cyfrif i gyd.

Dywedodd Duw y byddai teulu Abram yn
tyfu mor fawr, y byddent fel y sêr.

Roedd Abram mor siwr y gallai drystio
Duw fel y credodd yr hyn a ddywedodd
wrtho.

Lliwiwch y llun a'r Adnod Allweddol. 

““CCrreeddoodddd  AAbbrraamm
yynn  yyrr

AArrggllwwyydddd..””
Genesis 15: 6

Rhag i Abram anghofio beth ddywedodd Duw wrtho, newidiodd Duw ei enw. 
Enw newydd Abram oedd Abraham, sy'n golygu 'tad llawer o bobl'.

Cafodd Sarai enw newydd hefyd. Sara oedd ei henw newydd hi.    

Ysgrifennwch enwau newydd Abram a Sarai.

A __  __  __  __  __  __     a   S __  __  __  
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