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Disgrifiad Llun Nodiadau

Genesis 12: 10-20
Abram a Sarai yn mynd
i'r Aifft

1 Roedd Abram yn byw yn
y wlad roedd Duw wedi
ei roi iddo ef a'i deulu.
Ond roedd newyn difrifol
yn y wlad. Doedd y
cnydau ddim yn tyfu ac
roedd pawb eisiau bwyd.

2 "Fe fydd raid i ni fynd i'r
Aifft i chwilio am fwyd,"
meddai Abram wrth
Sarai ei wraig. "Ond, pan
fydd pobl yr Aifft yn
gweld mor hardd wyt ti
fe fyddan nhw yn fy
lladd i er mwyn dy gael
di! Dywed wrthyn nhw
mai fy chwaer i wyt ti."

3 Aethon nhw ar daith hir
drwy'r anialwch i wlad yr
Aifft. Doedd Abram ddim
yn trystio Duw i ofalu
amdano. Roedd ei
benderfyniad i ddweud
celwydd yn lle trystio
Duw yn un drwg iawn.



4 Fe welodd yr Eifftiaid fod
Sarai yn ddynes hardd
iawn. Fe ddywedon nhw
wrth y Pharo mor hardd
oedd hi.

5 Dwedodd Abram
gelwydd! Dwedodd mai
Sarai oedd ei chwaer.
Felly roedd y Pharo yn
creu y gallai briodi Sarai.

6 Aeth Sarai i'w balas.
Doedd neb yn gwybod ei
bod hi'n wraig i Abram.

7 Roedd y Pharo'n garedig
iawn at Abram o achos
Sarai. Rhoddodd ddefaid
a gwartheg, asennod,
caethweision a
morynion, a chamelod
iddo. Ond roedd Abram
yn drist iawn am ei fod
wedi colli ei wraig ac am
ei fod wedi dweud
celwydd.

8 Gwelodd Duw beth oedd
wedi digwydd.
Penderfynodd Duw gosbi
y Pharo. Dyma'r
ARGLWYDD yn anfon
afiechydon ofnadwy
arno fe a phawb yn ei
balas.



9 Galwodd y Pharo am
Abram, a dweud wrtho,
“Pam rwyt ti wedi
gwneud hyn i mi? Pam
dweud ‘Fy chwaer i ydy
hi’? Dyma hi, dy wraig,
yn ôl i ti. Cymer hi a dos
o ngolwg i!” Roedd
dweud celwydd wedi
achosi trafferth mawr i
bawb.

10 Rhoddodd y Pharo
orchymyn i'w filwyr daflu
Abram, a'i wraig a
phopeth oedd ganddo,
allan o'r wlad. Fe aethon
nhw yn ôl i wlad Canaan.
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