
DARLLENWCH
Exodus 17: 1-16

ADNOD
ALLWEDDOL

1 Pedr 5: 7

Gwers 3 Moses:  Y Daith Anodd  

Roedd yr Israeliaid wedi cael profiad arbennig o Dduw ar ddechrau eu taith.  Roedden nhw wedi
profi bod ganddyn nhw Dduw nerthol ac na fyddai Ef yn eu gadael pan fyddai pethau’n anodd. 

■C Ar y map, ysgrifennwch enwau’r lleoedd roedden nhw wedi 
ymweld â nhw hyd yma. 

■C Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn dweud wrthym am ddwy broblem a 
wynebodd yr Israeliaid ar eu taith.  Cawn weld sut y gwnaethon 
nhw ymdopi â’r rhain.  Cawn weld hefyd a ddysgon nhw mewn 
gwirionedd i ddibynnu ar Dduw.  

PROBLEM 1.   (Llanwch y bylchau isod)

Roedd ymateb yr Israeliaid i’r broblem hon yn un drist iawn.  Nid yn unig roedden nhw’n cwyno
wrth Moses, ond roedden nhw hefyd yn amau presenoldeb Duw a’i allu Ef i’w cynorthwyo.  Yn
ogystal â gofyn am ddŵr, roedden nhw hefyd yn profi Duw drwy ofyn cwestiwn arall. 

■C Edrychwch ar adnod 7 ac ysgrifennwch y cwestiwn isod.
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Doedd ganddyn nhw ddim

....................... ................

Dechreuon nhw

.............................

Dywedodd Duw wrth

Moses am daro’r  ................ 

gyda’i......... . 

Achos?  Beth wnaethon nhw?  Ateb 
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PROBLEM 2.    (Llanwch y bylchau isod)

■C Pa adnod sy’n dweud wrthym i Josua ennill y fuddugoliaeth yn y 
pen draw? 

■C Beth adeiladodd Moses fel arwydd o’i ddiolchgarwch i Dduw?

Mae Duw eisiau i ni ymddiried ynddo Ef BOB amser.

Gallwn ni ddangos ein bod yn ymddiried yn Nuw drwy sôn wrtho Ef mewn gweddi am y
problemau rydyn ni’n eu hwynebu.  Mae’r Adnod Allweddol yn esbonio sut y gallwn ni wneud
hyn. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 
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Daeth gelyn o’r enw 

......................

i ymosod 
ar yr Israeliaid. 

.................... 
oedd yn gyfrifol am y

fyddin.  

Aeth Moses i ben y 
........................ .

Roedd codi ei  ................ 
yn ffordd o ddangos eu
bod nhw’n dibynnu ar

Dduw. 

Israeliaid yn  
ennill / colli 

ennill / colli 

Edrychwch ar y lluniau
uchod a rhowch linell
drwy’r ateb anghywir. 

Ysgrifennwch enwau
cynorthwywyr Moses.
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