Abram (Abraham) yn symud i Ganaan

Genesis 12: 1-8
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Disgriﬁad
Genesis 12: 1-8 Abram
(Abraham) yn symud i
Ganaan

1

Roedd Abram a'i wraig
Sarai yn byw yn Ur.
Roedden nhw wedi bod
yn briod ers amser
maith.

2

Un diwrnod dwedodd
Duw wrth Abram i adael
Ur a mynd i wlad
Canaan. Addawodd Duw
y byddai Abram yn cael
mab, ac y byddai ei
deulu'n tyfu i fod yn
genedl fawr.

3

Felly dyma Abram yn
pacio ar gyfer y daith.

Llun

Nodiadau

4

Roedd Sarai wedi pacio
hefyd. Tybed os oedd
o'n wir ei bod hi am gael
mab? A bod eu teulu
nhw am dyfu a thyfu?
Roedd Abraham yn 75
oed ac roedd Sarai'n hen
hefyd.

5

Dyma Abram a Sarai yn
dweud, "Hwyl fawr!"
wrth eu ﬀrindiau, wedyn
dyma nhw'n cychwyn ar
y daith hir i wlad
Canaan.

6

Teithiodd Lot, nai Abram
gyda nhw. Dyma nhw'n
cyrraedd Haran ac yn
aros yno am sbel cyn ailgychwyn.

7

Ar ôl amser maith dyma
nhw'n cyrraedd Canaan.
Dwedodd Duw wrth
Abram, "Dw i'n mynd i
roi'r wlad yma i dy blant
di, ac i blant dy blant."

8

Adeiladodd Abram allor
ger coeden fawr yn
Sichem. Yno rhoddodd
ddiolch i Dduw am ei
addewid i fendithio ei
deulu.

9

Ar ôl ychydig amser
symudodd Abram a
Sarai i ardal Bethel.

10

Adeiladodd Abram allor
yno hefyd. Roedd o'n
gweddïo ac yn moli Duw
yno.

11

Setlodd Abram a Sarai
yn eu cartref newydd.
Roedd Duw wedi addo'r
wlad i'w plant ac i blant
eu plant. Ond roedden
nhw'n hen a doedd
ganddyn nhw ddim
plant. Sut oedd Duw am
gadw ei addewid? Roedd
rhaid i Abram a Sarai
drystio Duw.
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