
DARLLENWCH
Exodus 2: 11-22

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Numeri 32: 23

Gwers 2  Moses – Ei Gamgymeriad Mawr

Un diwrnod, gofynnodd mam Beca iddi fynd i siopa.  Doedd dim hawl
ganddi fynd ar gefn beic newydd ei brawd, ond dyma gyfle iddi gael tro arno
pan oedd Ben oddi cartref.  “Ddaw neb fyth i wybod,” meddyliodd Beca.
Roedd hi bron wedi cyrraedd adref pan ddechreuodd yr olwyn flaen siglo’n
sydyn, yna trawodd y pafin a syrthiodd Beca oddi arno.  Chafodd hi ddim
anaf, diolch byth.  Cododd y beic, gan ei archwilio’n ofalus i weld a oedd
unrhyw ddifrod.  Oedd! Roedd breichiau’r olwyn flaen wedi plygu rhyw
ychydig. Pan gyrhaeddodd adref, bu wrthi am hydoedd yn ceisio sythu’r
breichiau oedd wedi’u difrodi.  Roedden nhw bron yn iawn!  Roedd hi’n
gobeithio na fyddai Ben fyth yn dod i wybod.

■C Gosodwch y llythrennau yn eu trefn gywir

Beth wnaeth Beca o’i le?  Buodd hi’n (adunfud) a __ __ __ __ __ __ i’w mam.

Beth wnaeth hi yn lle cyfaddef?  Ceisiodd (goduid) g __ __ __ __ __ beth oedd wedi digwydd. 

Yn y diwedd, cafodd Beca ei “dal” am iddi wneud beth wnaeth hi.
Yn y wers hon, roedd Moses wedi ymddwyn yn debyg iawn i Beca.  Erbyn hyn roedd Moses yn
ddyn ac yn dal i fyw ym mhalas Pharo.  Un diwrnod, roedd yn gwylio’r Israeliaid wrth eu gwaith. 

■C Defnyddiwch y geiriau isod i lanw’r bylchau er mwyn dweud beth
wnaeth Moses:-   wylio    Israeliad     Eifftiad    tywod     Eifftiad

Roedd ______________ yn curo _________________.  

Edrychodd Moses i weld a oedd rhywun yn ei ____________ ac yna lladdodd 

yr _________________.  Cuddiodd y corff yn y ______________.                                            

■C Tanlinellwch y pechod roedd Moses wedi ei gyflawni. 

Dwyn        Digio        Dweud Celwydd        Llofruddio

Drannoeth, gwelodd Moses ddau Israeliad yn ymladd.  Ceisiodd ddarganfod beth oedd yn
digwydd. 

■C Ysgrifennwch y geiriau sydd i’w gweld yn y Darlleniad o’r Beibl 
sy’n dweud wrthym ni fod un o’r Israeliaid yn gwybod beth wnaeth
Moses y diwrnod blaenorol.

■C Ym mha adnod mae’r geiriau hyn i’w gweld?  Adnod:........................  
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Dechreuodd Moses ofni’n arw!  Roedd ei ddrygioni wedi dod i’r amlwg!

■C Pwy arall glywodd am hyn?

Fel Moses, ac fel Beca yn ein stori ar y dechrau, gallwn ninnau hefyd geisio cuddio ein pechod.
Gallwn ei guddio oddi wrth eraill, o bosibl, ond allwn ni fyth ei guddio oddi wrth Dduw, sy’n
gweld ac yn gwybod popeth.  Mae Duw am i ni gyffesu ein pechodau yn onest wrtho Ef, er
mwyn i ni dderbyn Ei faddeuant. 
Sylweddolodd Moses y byddai’n rhaid iddo ffoi o’r Aifft cyn gynted â phosibl. 

■C Ysgrifennwch yr atebion i’r cliwiau sy’n dilyn ac yna rhowch gylch 
o’u cwmpas yn y CHWILAIR.  Maen nhw wedi’u cuddio i fyny, i 
lawr, yn ôl, ymlaen ac yn groeslinol. 

1. Y wlad yr aeth Moses iddi.  ____________

2. Eisteddodd wrth ymyl ______________  

3. Daeth ___________ o ferched yr offeiriaid yno. 

4. Roedd angen dŵr arnyn nhw ar gyfer y 
_________ o ddefaid a geifr.

5. Nes ymlaen, dywedodd y merched wrth eu tad 
eu bod wedi cyfarfod ag ________ 

6. Enw gwraig Moses. __________________________ 

■C Gan ddefnyddio’r Adnod Allweddol, llanwch y bylchau isod.  Dyma 
wers bwysig i ni o’r Beibl: 

Then look up the Key Verse to complete this Bible Text.

O_d _s n_ w_e_ch _yn, b_dd_ch yn p_chu yn _r_yn yr Ar_l_ydd, 

a chew_h wy_od y by_d e_ch _e_hod yn eic_ d_l. 
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