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Stori 2 Abram a Lot

Daeth Abram yn ddyn cyfoethog iawn.
Roedd ganddo lawer o gamelod, geifr a
defaid. Roedd gan ei nai, Lot, lawer o
anifeiliaid hefyd. Weithiau, byddai eu
gweision yn cweryla gan nad oedd digon
o borfa ar gyfer yr holl anifeiliaid.

Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau hyn yn y grid geiriau.

1. Weithiau, roedd eu gweision yn c_ _ _ _ _ _.
2. Roedd Abram yn ddyn c _ _ _ _ __ _ _.
3. Roedd gan Lot lawer o a _ _ _ _ _ _ _ _ _.

C

Doedd Abram ddim yn hoffi eu
gweld yn cweryla.
Penderfynodd yn dylai ef a Lot
wahanu. Roedd Abram yn
garedig a gadawodd i Lot
ddewis pa ffordd yr oedd ef am
fynd. Ond roedd Lot yn
hunanol ac fe ddewisodd fynd
i'r man oedd yn edrych orau.
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Tynnwch linell rhwng y ddau ddyn a'r gair gorau i'w disgrifio.

Edrychodd Lot i'r dwyrain a gweld afon Iorddonen. Roedd yn gallu gweld porfa
dda ar gyfer ei anifeiliaid hefyd. Gwnaeth Lot ddewis hunanol a mynd tua'r
dwyrain.

Tynnwch lun y ddau beth a welodd Lot.

Felly, aeth y ddau ddyn i gyfeiriadau gwahanol. Siaradodd Duw ag Abram.
Addawodd iddo y byddai'r HOLL dir, mor bell ag y gallai weld, yn dod yn eiddo
iddo ef a'i blant a phlant ei blant un diwrnod. Gwnaeth hyn Abram yn hapus
iawn. Yna symudodd ymlaen cyn aros i fyw ger Hebron. Roedd ei daith ar ben ac
fe adeiladodd allor a diolch i Dduw.

Llanwch y bylchau i orffen y frawddeg.

Aeth Abram i fyw ger __ __ __ __ __ __ 

lle'r adeiladodd __ ___ __ __ i'r __ __ __ __ __ __ ___.

Aeth Lot i fyw yn ninas ddrwg Sodom. Gan ei fod yn hunanol, gwnaeth y dewis
anghywir.

Rhowch ✓ i ddangos enw'r ddinas lle aeth Lot i fyw.

Sychar                   Samaria                   Sodom

Mae'n bwysig gwneud y dewisiadau iawn yn ein bywydau. Ydych chi wedi gwneud
y dewis pwysicaf oll ac wedi gofyn i Iesu ddod i'ch bywyd fel Gwaredwr, Ffrind
ac Arweinydd?
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