
DARLLENWCH 
Exodus  13: 20-22,
14: 5-14 a 19-31

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Exodus 14: 14

Gwers 2  Moses – Y Môr Coch
Pe baech chi’n mynd ar daith hir mewn car i rywle oedd yn ddieithr i chi, mae’n debyg y byddai
angen help ar y gyrrwr i ddod o hyd i’r ffordd.

■C Ysgrifennwch enwau’r ddau beth fyddai’n ddefnyddiol  

__ __ __                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Roedd Duw wedi dod â’r Israeliaid allan o’r Aifft ac roedd Ef nawr yn eu
harwain i wlad newydd fyddai’n eiddo iddyn nhw – Gwlad yr Addewid. 

■C Ysgrifennwch ar y lluniau beth ddefnyddiodd Duw i’w harwain ar 
eu taith. 

yn ystod y dydd                    gyda’r nos

Yn y cyfamser, nôl yn yr Aifft, sylweddolodd Pharo fod yr Israeliaid yn wir wedi mynd.  Gan eu
bod wedi gadael, roedd yn flin ganddo ei fod wedi caniatáu iddyn nhw fynd. 

■C Pam newidiodd Pharo ei feddwl? 

Penderfynodd fod rhaid iddo fynd ar ôl yr Israeliaid a dod â nhw nôl. 

■C Pa dri pheth yn ôl adnod 9 aeth Pharo gydag e? 

■C Ysgrifennwch y geiriau cywir o dan bob pennawd i ddisgrifio sut 
roedd yr Israeliaid yn teimlo.
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Wrth ddechrau ar eu taith. 

a

Pan sylweddolon nhw fod Pharo yn eu dilyn. 

a

amserbeibl
Gwersi o’r Beibl – Safon 3
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Roedd yn rhaid i Moses gyflawni tasg anodd, sef eu cysuro.  Mae’n rhaid bod y sefyllfa yn edrych
yn gwbl amhosibl – roedd y Môr Coch o’u blaen a’r Eifftiaid o’u hôl.  Doedd dim modd i Moses
wneud unrhyw beth i achub y bobl, ond roedd e’n gallu eu hatgoffa am UN oedd yn medru helpu. 

■C Edrychwch ar yr Adnod Allweddol ac ysgrifennwch eiriau Moses.

CHWILAIR
Chwiliwch yn y Chwilair am y geiriau sydd ar goll yn y brawddegau
hyn.  Lliwiwch nhw, ac yna ysgrifennwch nhw yn y bylchau.  

1. Dywedodd Duw wrth Moses am estyn ei ............... 

2. Anfonodd Duw wynt cryf o’r ................ 

3. Holltwyd y môr a ffurfiwyd ........ ar y naill ochr a’r
llall.

4. Cerddodd yr Israeliaid ar dir .......

■C Yn ôl y Beibl, pwy drefnodd y digwyddiad rhyfeddol hwn?

__ __  A __ __ __ __ __ __ __ 

■C Beth ddigwyddodd cyn gynted ag y croesodd yr Israeliaid? 
Edrychwch ar adnodau 23-28. 

Gosodwch y brawddegau isod yn eu trefn, drwy rifo’r blychau o 1 i 4. 

❏ Boddwyd Pharo a’i fyddin. 

❏ Dywedodd Duw wrth Moses am estyn ei law er mwyn i’r môr ymrannu. 

❏ Aeth Pharo a’i filwyr ar eu hôl. 

❏ Trefnodd Duw fod yr Eifftiaid yn ei chael hi’n anodd gyrru eu cerbydau.

■C Pa adnod sy’n dweud wrthym fod gweld nerth Duw yn cael ei 
ddangos fel hyn wedi helpu’r Israeliaid i ymddiried yn fwy 
yn Nuw?       

Mae Duw eisiau i ni sylweddoli y bydd Ef yn defnyddio Ei nerth i’n helpu pan fyddwn ni
mewn trafferth, os ydym ni’n eiddo Iddo Ef.  
Does dim rhaid i ni ofni - bydd Ef gyda ni i’n helpu   

Mor fawr yw ein Duw,
Â'i Enw'n gytûn,
Mae E'n ddigyfnewid,
Byth bythoedd yr un.
Y Môr Coch agorodd
Er ei donnau a'i li
Ac fe dd'wedodd  'Ni'ch gadawaf
Rhowch eich ffydd ynof i'. 
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