
DARLLENWCH 
Genesis 29: 1-30

Mae'r stori 
yma'n sôn am:

Ewythr Jacob yn 
ei dwyllo

Stori 4 Jacob yn cael gwraig.

Aeth Jacob i weld ei ewythr Laban a'i deulu yn Haran. Ar ôl taith hir,
cwrddodd Jacob â bugeiliaid ger ffynnon gyda'u defaid. 

Gofynnodd iddyn
nhw a oedden
nhw'n nabod ei
ewythr, Laban.
"Ydyn,” atebon
nhw. “Dyma'i
ferch, Rachel, gyda
defaid ei thad.”

Lliwiwch y llun
a thynnu lluniau
wynebau'r bobl
wrth y ffynnon.

Ysgrifennwch enw merch Laban, R __ ___ __ __ .

Helpodd Jacob Rachel i roi dŵr i'r defaid. Rhedodd Rachel adref a dweud
wrth ei thad am Jacob. Gofynnodd Laban i Jacob aros gyda nhw.

Cytunodd Jacob a dechrau gweithio dros ei ewythr. Addawodd Laban roi
Rachel yn wraig i Jacob. Pan ddaeth amser y briodas, twyllodd Laban Jacob a
rhoi chwaer Rachel, Lea, yn wraig iddo!

Doedd ar Jacob ddim eisiau priodi Lea! Dywedodd Laban mai Lea ddylai
briodi gyntaf am mai hi oedd yr hynaf. Druan â Jacob! Roedd Laban wedi'i
dwyllo ef fel y gwnaeth ef dwyllo ei frawd a'i dad. 

Mae'r Beibl yn dweud, “Bydd eich pechod yn eich dal."
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Safon 1 A9
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