
10

Stori 4 Moses yn dod â neges Duw. 

Dywedodd Duw wrth Moses am fynd at Pharo.  Roedd Moses i
ddweud wrth Pharo am ryddhau’r holl gaethweision Hebreaidd.
Doedd Moses ddim eisiau mynd yn ôl i’r Aifft. Dechreuodd hel
esgusodion. 
Byddai Duw, bob tro, yn addo bod gydag e a’i helpu.  Dywedodd
Duw y byddai’n anfon Aaron, brawd Moses, i siarad â Pharo. 
Er mwyn dangos i Moses y byddai Ef gydag e, dywedodd Duw
wrth Moses am daflu ei ffon ar y llawr.  Trodd y ffon yn sarff.
Pan fyddai Moses yn dal y sarff, byddai’n troi’n ffon unwaith eto. 
Felly, dyma Moses ac Aaron yn mynd â neges Duw at Pharo. 

Llanwch y bylchau â’r llythrennau cywir. 
Roedd Moses yn mynd i gyflawni gwyrthiau â’i f __ __ __ .
Roedd Aaron yn mynd i s __ __ __ __ __ â Pharo. 

Fydden nhw ddim ar eu pen eu hunain, oherwydd dyma oedd
addewid Duw iddyn nhw - “Byddaf gyda chi”.  Bydd Duw gyda
chithau, hefyd, os byddwch yn ymddiried Ynddo ac yn ufudd
Iddo.
Ysgrifennwch eich enw yn y blwch. 

Mae Duw eisiau bod gyda 
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