
DARLLENWCH 
Exodus 4: 1-23

ADNOD ALLWEDDOL
Exodus 4: 15

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon

Stori 4  Moses yn dod â neges Duw. 

Roedd Duw wedi gofyn i Moses wneud gwaith mawr drosto
Ef.  Roedd Aaron yn mynd i’w helpu, drwy siarad ar ei ran.
Hefyd, rhoddodd Duw i Moses y gallu i wneud pethau
arbennig. 

■C Aildrefnwch y geiriau a’u gosod yn y bylchau.

Pan daflodd Moses ei ffon ar lawr, dyma hi’n troi yn 

rsfaf __ __ __ __ __ .

Pan roddodd Moses ei alw __ __ __ yn ei glogyn, ac yna’i

thynnu allan, roedd ei law wedi’i gorchuddio gan glefyd

ofnadwy o’r enw ‘gwahanglwyf’.  Pan ddododd ei law yn ôl yn

ei glogyn ac edrych arni eto, roedd mor iach ag oedd o’r

blaen.

Aeth Moses i weld ei dad-yng-nghyfraith, Jethro, a dywedodd wrtho, “Gad imi fynd yn
ôl at fy mhobl sydd yn yr Aifft”. Atebodd Jethro, “Dos, a rhwydd hynt i ti”. Roedd
Duw wedi dweud wrth Moses, “Paid â phoeni, mae pawb oedd yn ceisio dy ladd
bellach wedi marw”. 

■C Ysgrifennwch enw’r siaradwr cywir yn y blwch wrth ymyl y swigen siarad. 
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Dos, a rhwydd
hynt i ti.

Paid â phoeni, 
mae pawb oedd yn

ceisio dy ladd bellach
wedi marw.

Gad imi fynd yn ôl
at fy mhobl sydd yn

yr Aifft.
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Erbyn hyn felly, roedd Moses yn barod i fynd yn ôl i’r Aifft.  Doedd hi ddim yn
mynd i fod yn dasg hawdd, ond roedd Duw wedi rhoi nifer o addewidion iddo.

■C Lliwiwch yr addewid y mae Duw yn ei rhoi i bawb sy’n ymddiried
ynddo ac yn ufuddhau Iddo.

““NNii’’tthh  aaddaawwaaff
ffyytthh,,  aacc  nnii

cchheeffnnaaff  aarrnnaatt
ddddiimm..””

Hebreaid 13: 5

Dechreuodd Moses a’i wraig a’u dau fab ar eu taith i’r Aifft. Roedden nhw’n
teithio ar gefn asyn.  Cariodd Moses y ffon arbennig roedd Duw wedi dweud
wrtho am ei defnyddio gydag e. 

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos pa frawddegau sy’n gywir

Gadawodd Moses ei deulu yng ngwlad Midian. .......

Aeth Moses â ffon arbennig gydag e. .......

Teithiodd Moses ar gefn camel. .......

Roedd gan Moses dri mab. .......

Yn union fel roedd Duw wedi
trefnu bywyd Moses, o’r cychwyn
cyntaf, felly hefyd ein bywyd ni!  Pan
fyddwn yn cyffesu ein pechodau ac
yn rhoi ein ffydd yn yr Arglwydd
Iesu, bydd Ef gyda ni bob amser a
bydd yn dangos i ni beth mae Ef
eisiau i ni ei wneud drosto. 
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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