
DARLLENWCH 
Genesis 24: 28-67

Mae'r stori 
yma'n sôn am: 

Isaac yn priodi
Rebeca

Stori 4 Dewis Duw

Rhedodd Rebeca adref i ddweud wrth ei
theulu beth oedd wedi digwydd. 
Yna, rhedodd ei brawd, Laban, i gwrdd â'r
gwas ac i'w groesawu i'w cartref.

Dywedodd y gwas wrth deulu Rebeca 
bod Abraham wedi rhoi tasg arbennig
iddo. Dywedodd mai Duw oedd wedi'i
arwain at Rebeca. Gofynnodd y teulu i
Rebeca a oedd yn fodlon mynd nôl gyda'r
gwas i fod yn wraig i Isaac. Dywedodd
Rebeca ei bod yn fodlon mynd.

Ar ôl taith hir, daethon nhw i gartref Isaac. Cyn hir, daeth Rebeca'n wraig i
Isaac. Roedd Isaac yn caru Rebeca'n fawr iawn a buon nhw'n hapus iawn am
eu bod yn gwybod mai Duw oedd wedi dod â nhw at ei gilydd.

Pwy oedd Duw wedi'i dewis i fod yn wraig i Isaac?  R __ __ __ __ __ .
Lliwiwch y llun a'r adnod.

““GGwwyynn  eeuu  bbyydd  yy  bboobbll
yy  mmaaee''rr  AArrggllwwyydddd  yynn

DDdduuww  iiddddyynntt..””
Salm 144: 15

Byddwn ni'n hapus hefyd os dewiswn gael Iesu'n Waredwr ac yn Ffrind i ni. 
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