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Stori 4 Duw’n rhoi iachawdwriaeth

DARLLENWCH
Numeri 21: 4-9
Mae’r stori hon yn
sôn am:
Ffordd Duw o
achub pobl rhag
marwolaeth

Un diwrnod, dechreuodd yr Israeliaid gwyno. “Pam ddaethoch chi â
ni allan o’r Aifft i farw yn yr anialwch?” Does yma ddim bwyd go
iawn na dŵr ac mae’n gas gyda ni’r manna yma,“ ebe nhw wrth
Moses.
Trefnodd Duw fod seirff (nadroedd) gwenwynig yn ymosod arnyn
nhw! Cyn pen dim, cafodd llawer o’r Israeliaid eu brathu, ac
roedden nhw’n marw. Dyna beth drwg yw cwyno a grwgnach am
roddion Duw!
Ticiwch (✓) y brawddegau ‘cywir’ a rhowch groes (✗) ar ôl
y rhai ‘anghywir’.
Roedd yr Israeliaid yn ddiolchgar i Dduw am Ei holl roddion .......
Ni wnaeth y seirff niwed i neb.
........
Bu farw llawer o’r Israeliaid oherwydd y gwenwyn.
.......
Cyn hir, daeth y bobl yn ôl at Moses a dweud wrtho ei bod hi’n flin
ganddyn nhw am gwyno. Gofynnon nhw iddo weddïo ar Dduw i
gael gwared â’r nadroedd.
Dywedodd Duw wrth Moses am wneud sarff o fetel. Yna
cododd Moses y sarff ar bolyn uchel. Dywedodd wrth
bawb oedd wedi’i gnoi, ac yn marw, am edrych ar y sarff,
oherwydd roedd Duw wedi addo eu gwella, dim ond iddyn
nhw edrych!
Iachawyd pawb a wnaeth yn union fel y dywedodd Duw!
Gallwn ninnau gael ein hachub o’n pechodau pan fyddwn
yn ymddiried yn yr Arglwydd Iesu gafodd ei ddyrchafu ar y groes.
Lliwiwch y lluniau a’r geiriau.

“Edr ychwch a
Byddwch Fyw.”
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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