
DARLLENWCH  
Genesis 35: 1-15

ADNOD 
ALLWEDDOL

Salm 37: 7

Astudiaeth 3 Jacob a’i Deulu – Ym Methel

Yn y pen draw, fe wnaeth Jacob gyfarfod ag Esau. Doedd hynny ddim hanner cynddrwg â’r
disgwyl. Yn sicr, roedd Duw gyda Jacob yn ei helpu. Addawodd Jacob i Esau y byddai’n ei ddilyn i
Ganaan. Ond, unwaith eto, torrodd Jacob ei addewid. Prynodd ddarn o dir ac aros yno er ei fod
wedi addo i Esau y byddai’n ei ddilyn. (Gweler Genesis 33: 16-20) Felly bu’n rhaid i Dduw siarad
â Jacob eto. 

■C Beth ddywedodd Duw wrth Jacob am ei wneud? (Gweler adnod 1)

Roedd Jacob yn gwybod ei fod yn mynd i gwrdd â Duw. Gwyddai hefyd nad oedd ei deulu’n
barod i wneud hyn. 

■C Nodwch y TRI pheth y dywedodd Jacob wrth ei deulu am eu gwneud cyn y 
gallent gwrdd â Duw. 

Er bod Jacob wedi pellhau oddi wrth Dduw, roedd yn gwybod na fyddai Duw yn ei siomi.

■C Edrychwch ar adnod 3 ac ysgrifennu disgrifiad Jacob o’r hyn yr oedd Duw wedi’i
wneud iddo. 

Gall pob gwir Gristion ddweud hyn. Gall Cristnogion grwydro oddi wrth Dduw ond dydi Duw
byth yn eu gadael. 

■C Ysgrifennwch ail hanner Hebreaid 13:5 sef un o addewidion mwyaf Duw yn y 
Beibl. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen 
Salm 91      Rhufeiniaid 8: 1-39        Hebreaid 13: 5 
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GRID GEIRIAU
Llanwch y GRID GEIRIAU. 

(Darllenwch adnodau 5-11) 

1. Enw mamaeth Rebeca a fu farw.
2. Cafodd ei chladdu o dan un o’r rhain.
3. Beth wnaeth Duw i Jacob. (Adnod 9) 
4. Enw newydd Jacob.
5. Cododd Jacob un o’r rhain yma yn y man lle 

bu Duw’n siarad ag ef

■C Edrychwch yn y Grid Geiriau am enw’r man lle y digwyddodd hyn a’i liwio.

Mae’r enw hwn yn golygu ‘Tŷ Dduw’.  Yma eto, roedd Jacob yn cwrdd â Duw ac roedd arno wir
angen gwneud hynny. Roedd ef a’i deulu wedi crwydro ac roedd argyfwng arall yn mynd i
ddigwydd. 

■C Darllenwch bennod 35: 17-19 ac esbonio pa broblem y byddai’n rhaid i Jacob 
ei hwynebu.

Pan ddown ni’n Gristnogion, mae angen help arnom o hyd i ddelio â methiannau’r gorffennol.
Mae angen nerth arnom hefyd i ymdopi â’r anawsterau newydd y bydd raid i ni eu hwynebu.
Mae’n amlwg fod hwn yn lle arbennig iawn i Jacob.  

■C Ysgrifennwch y TRI pheth a wnaeth Jacob ar ôl i Dduw siarad ag ef. 
(Adnodau 13-15) 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n dangos i ni sut y gallwn ninnau hefyd 
gyfarfod â Duw. 

Roedd Peniel a Bethel yn llefydd y byddai Jacob yn eu cofio am byth. Yma, roedd wedi cwrdd â
Duw ac roedd Duw wedi’i fendithio. Dim ond pan fyddwn ni’n cymryd amser, ynghanol
prysurdeb ein bywydau, i siarad â Duw ac i ddarllen ei Air, y bydd Ef yn ein bendithio ni. 
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