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Gwers 1   Moses:  Cwrdd â Duw

Roedd Ben a Beca wedi gwisgo’u dillad gorau yn barod i
gwrdd â pherson pwysig.  Ychydig cyn i’r ymwelydd gyrraedd,
aethon nhw allan i chwarae, gan anufuddhau i’w mam.  Pan
ddaethon nhw i’r tŷ i gwrdd â’r ymwelydd pwysig, roedden
nhw’n faw o’u pen i’w traed.  Roedd mam Ben a Beca yn
teimlo’n flin oherwydd roedden nhw’n fudr ar y ‘tu allan’.
Gallwn ni fod yn ‘fudr’ neu’n ‘aflan’ ar y ‘tu mewn’ hefyd.
Dyna sy’n digwydd pan fyddwn ni’n gwneud pethau drwg ac yn pechu yn erbyn Duw.  Mae hyn
yn ein cadw oddi wrth Dduw hyd nes y byddwn ni’n edifarhau (dweud ‘sori’) ac yn derbyn
maddeuant Ganddo.  Mae rhywbeth arbennig iawn am gymeriad Duw.

■C Defnyddiwch lythyren gyntaf pob un o’r lluniau hyn i ffurfio gair 
sy’n disgrifio Duw.

Bu’r Israeliaid yn anufudd i Dduw, yn union fel ni.  Bu’n rhaid i Dduw ddysgu nifer o bethau
iddynt ar eu taith hir drwy’r anialwch. 

■C Am ba hyd roedd yr Israeliaid wedi bod yn teithio ers gadael yr 
Aifft?  Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir 

3 diwrnod      3 wythnos       3 mis       3 blynedd

■C Buon nhw’n gwersylla ger mynydd – beth oedd enw’r lle?

Yn y lle hwn, bu Duw’n siarad â Moses a dywedodd
wrtho beth i’w ddweud wrth yr Israeliaid. 
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■C Adroddodd Moses wrth y bobl beth roedd Duw wedi’i ddweud.
Beth oedd eu hateb?  Ticiwch y blwch cywir. 

"Gwnawn rai o’r pethau ddywedodd Duw.” ❒
"Gwnawn bopeth ddywedodd Duw.” ❒
"Meddyliwn am yr hyn ddywedodd Duw.” ❒

Roedd Duw eisiau i’r Israeliaid ymddiried ym Moses, yn yr un ffordd ag rydych chi’n ymddiried
yn eich rhieni i ofalu amdanoch. 

■C Sut y dywedodd Duw y byddai’n dod i siarad â Moses?  Rhowch 
gylch o gwmpas yr ateb cywir. 

Gwynt                                 Cwmwl                                             Mellt

Roedd yn rhaid i’r bobl ymbaratoi cyn y gallai Duw siarad â Moses. 

■C Cwblhewch y Croesair er mwyn darganfod beth 
roedd Duw yn disgwyl i’r bobl ei wneud.

I Lawr
1. Enw’r mynydd.
2. Cyflwynodd y dyn hwn orchmynion Duw.
5. Byddai Duw’n disgyn yng ngŵydd y bobl 

ymhen _____ diwrnod.
8. Rhoddwyd gorchymynion Duw i’r ___________. 
9. Roedd rhaid i bob un o’r bobl olchi ei __________.

Ar Draws 
3. Doedden nhw ddim i fynd i fyny’r __________________.
4. Roedd rhaid i’r bobl wneud hyn i’w dillad.
6. Pe bai unrhyw un yn anufuddhau, byddai’n cael ei ______________ 
7. neu ei ____________.

■C Ysgrifennwch yn y blwch beth fyddai’n
digwydd i’r rhai fyddai’n anufuddhau i orchymyn
Duw i beidio â chyffwrdd â’r mynydd. 

■C Doedd dim hawl gan yr Israeliaid ddringo’r mynydd
hyd nes – beth?. Llanwch y llythrennau coll, a, e, i, o, 
u, w, y, er mwyn canfod pryd.

N _ s  _  c _ n _ r  _ n  h _ r  _ r  _  c _ rn  h _ r d d. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.  Tanlinellwch y gair sy’n disgrifio
Duw, ac a ddylai hefyd ddisgrifio pob un ohonom ni.

Mae Duw yn sanctaidd, da a pherffaith, ond mae Ef yn ein caru gymaint fel Ei fod eisiau maddau i
ni ein pechodau.  Dyma pam yr anfonodd Duw Ei Fab, yr Arglwydd Iesu, i farw trosom.  Rhaid i
ni gael ein glanhau o’n pechodau er mwyn gallu siarad â Duw a chael Ei help yn ein bywydau.
Beth am i chi ofyn Iddo am y maddeuant hwnnw nawr? 
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