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Gwers 3 Moses – Y Berth yn Llosgi  
Roedd bywyd Moses mor wahanol nawr, o’i gymharu â’r blynyddoedd hynny a dreuliodd ym
mhalas Pharo. Roedd ei fywyd bellach yn dawel ac unig.  Aeth nifer o flynyddoedd heibio heb fod
dim anarferol yn digwydd.  Nôl yn yr Aifft, doedd bywyd yr Israeliaid fel caethweision fawr gwell.
Oedd Duw wedi anghofio amdanyn nhw?  Fyddai Ef yn dal i weithio allan Ei gynllun i ddefnyddio
Moses, oedd yn 80 oed erbyn hyn, i arwain Ei bobl allan o’r Aifft? 

■C Gan ddefnyddio adnod 24, llanwch y bylchau gyda’r geiriau sy’n 
dangos i ni nad oedd Duw wedi anghofio Ei bobl. 

__ __ __ __ __ __ __ Duw eu griddfan

__ __ __ __ __ __ __ Duw ei gyfamod (addewid)

Yna, un diwrnod, cafodd Moses brofiad anghyffredin iawn. 

■C Edrychwch ar y pedwar llun, A, B, C, D, a gosodwch y llythyren 
gywir yn y blychau sy’n dilyn. 

Roedd Moses yn bugeilio’r ... ❏.  Daeth at ...  ❏ Duw.   Yn sydyn, gwelodd ...  ❏
c aeth yn nes er mwyn gweld pam nad oedd y berth yn llosgi. Galwodd Duw ar Moses o ganol y

berth a dywedodd wrtho am beidio â dod yn nes ond am iddo dynnu ei ... ❏. 

■C Pam bod y fan lle'r oedd Moses yn sefyll yn llecyn arbennig? 

Roedd hon yn foment ddwys a rhyfeddol.  Roedd Duw, sy’n Dduw mawr a pherffaith ac sydd fel
arfer ymhell oddi wrth ddynion, yn siarad yn uniongyrchol â Moses.  Drwy dynnu ei sandalau,
roedd Moses yn dangos ei fod yn parchu Duw.  Roedd yn rhyfeddu ac yn ofni ar yr un pryd!
Roedd Duw am i Moses wybod yn union Pwy yw Ef. 

■C Gosodwch y llythrennau yn y drefn gywir:

Ef yw Duw   hbAmara __ __ __ __ __ __ __

scaaI      __ __ __ __ __

caboJ     __ __ __ __ __
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Yna esboniodd Duw Ei gynllun i achub yr Israeliaid.

■C Pa adnod sy’n disgrifio’r wlad roedd Duw yn eu harwain iddi? 

■C Pa adnod sy’n disgrifio beth roedd Moses i’w wneud? 

■C Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUN beth mae’r adnod 
uchod yn ei ddweud wrthym ni am y cyfarwyddiadau gafodd Moses
gan Dduw. 

Dysgodd Moses gryn dipyn am Dduw wrth sefyll yn ymyl y berth oedd ar dân. 

■C Rhowch gylch o gwmpas y pethau roedd Moses yn gwybod eu bod 
nhw’n wir am Dduw.

nerthol   anghofus   mawr   creulon  yn clywed a gweld popeth   sanctaidd   gwan   gofalgar 

Rhaid i ni hefyd gofio fod Duw yn sanctaidd.  Mae Ef yn bwysicach na neb arall y byddwn ni’n ei
gyfarfod.  Mae Duw yn disgwyl bod gyda ni barch arbennig tuag Ato.  Ddylen ni fyth
gamddefnyddio Ei enw. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

Er bod Duw gymaint yn fwy na ni, dyma’r newyddion da – mae Ef wedi trefnu ffordd i ni ddod yn
agos ato, er ein bod ni’n bechaduriaid.  Drwy gredu fod yr Arglwydd Iesu wedi marw drosom ni,
gallwn ni dderbyn maddeuant a chael ein dwyn yn ôl at Dduw.  
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