
DARLLENWCH
Exodus 12: 1-14, 
29-36 a 50-51 

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Exodus 12: 13

Gwers 1  Moses – Oen y Pasg
Roedd yr Israeliaid yn dal yn yr Aifft.  Roedd Duw wedi anfon naw cosb neu bla ofnadwy.  Yn
ystod pob pla, addawodd Pharo ryddhau’r caethweision, ond cyn gynted ag y byddai Duw’n dod
â’r pla i ben, newidiai ei feddwl.  Roedd Duw nawr yn mynd i anfon un pla olaf.  I’r Eifftiaid dyma
fyddai’r pla mwyaf erchyll, ond byddai’n dod â gwaredigaeth i’r Israeliaid.  Rhoddodd Duw
gyfarwyddiadau pwysig i’r Israeliaid er mwyn iddynt gael eu gwarchod yn ystod y pla olaf hwn.

■C Ar y calendr, rhowch:-   
O  ar y dyddiad roedden nhw i ddewis 

yr oen.
X  ar y dyddiad roedden nhw i ladd   

yr oen.

■C Darllenwch adnod 5 ac ysgrifennwch frawddeg am sut oen 
roedden nhw i’w ddewis.

■C Rhowch X ar y mannau hynny ar y drws lle 
roedden nhw i daenu’r gwaed.

■C Ysgrifennwch y rhan honno o’r Adnod 
Allweddol sy’n sôn am yr hyn ddywedodd Duw 
fyddai’n digwydd pan oedd y gwaed ar y drws. 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes B10

Gwersi Beiblaidd o Lyfr Exodus
Yn y rhifyn hwn, mae “ch”, “dd”, “ff”, “ng”, “ll”, “ph”, “rh” ac “th” yn cael eu
trin fel dwy lythyren yn y posau a rhoddir nhw mewn dau flwch ar wahân



Ar ôl gwneud hyn, roedd trigolion y tŷ yn gwbl ddiogel.  Wedyn, roedden nhw i fwyta Gwledd y
Pasg a bod yn barod i adael. 

■C Llanwch y fwydlen a’r manylion am sut roedden nhw i fwyta’r 
wledd.  (Gweler adnodau 8 ac 11) 

yn
_______________________

ar
_______________________

Syrthiodd barn Duw ar yr Aifft, yn union fel y dywedodd Ef.

■C Dangoswch yr amser ar yr oriawr pryd y bu farw 
pob cyntaf-anedig o blith teuluoedd yr Eifftiaid.

Effeithiodd hyn ar bob teulu yn yr Aifft, ar deulu Pharo yn ei balas hyd yn
oed, ond ddaeth dim niwed i’r rhai oedd wedi taenu gwaed yr oen ar ddau bost a chapan eu
drws. 

■C Beth ddywedodd Pharo wrth Moses ar ôl i’r pla ddigwydd?

Gadawodd yr Israeliaid yr Aifft ar frys.  Cychwynnodd miloedd ohonyn nhw ar y daith i Wlad yr
Addewid – gwlad roedd Duw wedi ei haddo iddynt – gan gario anrhegion a gawsant gan yr Eifftiaid.

■C Aildrefnwch y tri pheth gafodd yr Israeliaid gan yr Eifftiaid.  

r  a  u         i  a  r  n  a      l  l  i  d  a  d

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

Mae’r ffordd y gwaredodd Duw yr Israeliaid yn ddarlun clir iawn o gynllun Duw i’n hachub ni. 

■C Edrychwch ar 1 Ioan 1:7 a llanwch y tri bwlch yn y tabl isod. 

ISRAELIAID NI

Gwared o  Yr Aifft _  _  _  _  _  _ 

Gan  Waed _ _ _ waed  _  _  _  _    _  _  _  _ 

Mae’r Beibl yn esbonio mai’r Arglwydd Iesu yw “Oen Duw”, a ddewiswyd i gymryd ein
pechodau.  Bydd Ei waed Ef yn dod yn werthfawr i ni’n bersonol pan fyddwn ni’n Ei dderbyn Ef
yn Waredwr, oherwydd dyma’r unig beth sy’n ein glanhau o’n holl bechodau ac yn ein gwneud
ni’n barod ar gyfer y Nefoedd. 
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