
DARLLENWCH  
Exodus 15: 1-22

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Psalm 106: 1

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4 Moses a’r Israeliaid yn diolch i Dduw
Pan wawriodd y bore, roedd
pob un o’r Israeliaid wedi
croesi’r Môr Coch yn ddiogel.
Fydden nhw fyth eto’n
gaethweision yn yr Aifft!  Ar
hyd glan y môr, gorweddai cyrff
yr Eifftiaid oedd wedi boddi!
Oherwydd yr hyn a
ddigwyddodd, roedd gan yr
Israeliaid barch mawr at Dduw,
a hefyd at Ei was, Moses.
Roedden nhw’n gwybod mai
Duw oedd wedi eu hachub! 

■C Ysgrifennwch:

Enw’r môr roedden nhw wedi ei groesi. 

Enw’r wlad roedden nhw wedi ei gadael.

Enwau’r caethweision gafodd eu rhyddhau.

Enw eu harweinydd.  

Pan fydd rhywun yn gwneud rhywbeth i’n helpu
ni, rhaid i ni bob tro ddweud “Diolch yn fawr”.
Roedd yr Israeliaid yn awyddus i ddiolch i Dduw
am eu hachub o law'r Eifftiaid, felly dyma nhw’n
dechrau canu mawl i’r Arglwydd.
“Yr Arglwydd yw fy nerth a’m cân, ac ef yw’r un
a’m hachubodd; ef yw fy Nuw” meddai geiriau eu
cân.
Roedd Miriam, chwaer Moses gyda’r rhai oedd yn
moliannu Duw. (Gweler adnod 20)
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■C Defnyddiwch y cliwiau isod i lanw’r bylchau yn y Grid Geiriau. 

1. Enw arall am Dduw. 
2. Yn eu cân, dywedasant fod yr Arglwydd
wedi eu ...........
3. Pan fydd rhywun yn ein helpu, dylem
ddweud “ ...... yn fawr”.  
4. Canodd yr Israeliaid am yr
Arglwydd fel eu .......

Mae’r Adnod Allweddol yn dweud wrthym pam y dylem ni ddiolch i Dduw. 

“Diolchwch i’r Arglwydd,  

oohheerrwwyydddd  
ddaa  yyww..””

Lliwiwch y llythrennau. 

Meddyliwch pa mor garedig yw Duw wrthoch chi! 

■C Gosodwch y geiriau canlynol yn y bylchau cywir. 

blodau       ddw^ r       Waredwr      bwyd

Mae Duw yn rhoi __ __ __ __ i ni i’w fwyta.

Llanwodd Duw’r ddaear â phlanhigion a __ __ __ __ __ __ hardd.

Rhoddodd Ef __ __ __ __ i ni i’w yfed. 

Ond yn fwy na dim, anfonodd Ef yr Arglwydd Iesu i fod yn __ __ __ __ __ __ __ i

ni. 

Fyddwch chi wir yn moli Duw am Ei roddion i
chi?  Dangoswch Iddo eich bod yn wirioneddol
ddiolchgar drwy dderbyn yr Arglwydd Iesu i
mewn i’ch bywyd, fel eich Gwaredwr
personol. cyfanswm
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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