
DARLLENWCH
Exodus 3: 1-16, 

4: 1-17  

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Actau 7: 35
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Astudiaeth 2 Moses – Y Bugail

Aeth deugain mlynedd arall heibio ar ôl i Moses ffoi o’r Aifft a chyn i Dduw siarad ag ef o ganol y
berth oedd yn llosgi.  Roedd Moses, felly, yn wyth deg oed. 

GRID GEIRIAU 
(Gweler Exodus 3: 1-6 a 4: 9-14)

Cliwiau i Lawr
1. Tad-yng-nghyfraith Moses 

2. Disgrifir Duw fel Duw ........... 

3. Pwy ymddangosodd i Moses mewn fflam dân
o ganol y berth?  

4. Pwy siaradodd â Moses o ganol y berth? 

5. Disgrifiwyd Duw hefyd fel Duw........... 

6. Brawd Moses. 

7. Enw’r wlad lle’r oedd tad-yng-nghyfraith Moses yn offeiriad. 

8. Pe bai Moses yn arllwys dŵr o’r afon Neil ar y tir, dywedodd Duw y
byddai’n troi’n ....?  

■C Roedd y llecyn lle safai Moses yn dir sanctaidd.   
Pam bod Duw wedi disgrifio’r llecyn yn y ffordd arbennig hon?

■C Beth ddywedodd Moses pan alwodd Duw arno o ganol y berth? 

■C Pa dasg arbennig roedd Duw yn gofyn i Moses ei gwneud drosto?

Pan glywodd Moses beth oedd y dasg arbennig hon, doedd e ddim yn siŵr a oedd e eisiau ufuddhau 

■C Pa ddau beth addawodd Duw i Moses, er mwyn ei annog i ufuddhau Iddo? 
(gweler adnod 12) 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Actau 7:29-36 
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Roedd Moses yn dal yn ansicr!  Cyflwynodd nifer o esgusodion. 

■C Yn y bylchau isod, crynhowch ymateb Duw i bob 
gwrthwynebiad o eiddo Moses.

GWRTHWYNEBIAD MOSES                           YMATEB DUW

Bydd yr Israeliaid yn gofyn i mi,
“Beth yw enw Duw?”  (3: 13) 

Fe ddywed yr Israeliaid,
“Dydyn ni ddim yn dy gredu .... 

nid yw’r Arglwydd wedi 
ymddangos i ti” (4: 1) 

Dwi ddim yn dda 
iawn am siarad. (4: 10)

■C Pa ran oedd Aaron i chwarae yn y dasg roddodd Duw i Moses? 

■C Edrychwch ar yr Adnod Allweddol ac ysgrifennwch y ddwy dasg roedd Duw 
wedi anfon Moses nôl i’r Aifft i’w cyflawni

Mae Duw yn dal i alw pobl heddiw.  Fyddwch chi’n clywed Duw yn siarad â chi pan fyddwch
chi’n darllen y Beibl neu drwy gyfrwng yr astudiaethau hyn?  Ydych chi’n ufuddhau i’r hyn mae
Duw’n ei ddweud wrthych?  Y peth cyntaf y mae Duw yn gofyn i rywun ei wneud yw Ei ddilyn Ef
- edifarhau am ei bechod a derbyn yr Arglwydd Iesu Grist yn Waredwr ac yn Arglwydd.  Dyma
sy’n eich gwneud yn Gristion, sef “un sy’n dilyn Crist”.
Pan fyddwn ni’n Gristnogion, rhaid i ni fod yn barod i wasanaethu Duw ym mha bynnag ffordd
mae Ef yn dymuno.  Mae Duw wedi addo i ni y bydd Ef gyda ni (Mathew 28: 20) ac y bydd yn
rhoi i ni’r geiriau fydd eu hangen arnom, yn union fel yr addawodd Ef i Moses. (Luc 12: 12) .
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