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Stori 4 Dewis Duw

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.

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

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.
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■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. ...........

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. 

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:

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