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Stori 4 Moses yn diolch i Dduw 

Pan fydd rhywun yn ein helpu, rhaid i ni
ddweud “Diolch” bob tro.  Roedd Duw wedi
achub yr Israeliaid, a fydden nhw fyth eto’n
gaethweision i’r Eifftiaid. 
Roedden nhw eisiau diolch Iddo, felly
dechreuon nhw ganu mawl i Dduw.  Mae Duw
bob tro’n falch pan fydd pobl yn cofio diolch
Iddo am Ei help.
Atebwch y cwestiynau hyn. 
1. Beth ddylen ni ddweud pan fydd rhywun yn 

ein helpu?  “D __ __ __ __ __ ”
2. Pam aeth yr Israeliaid ati i foli Duw? 
Roedd Ef wedi eu h __ __ __ __ __. 
Dyma ran o’u cân.
Lliwiwch y geiriau. 

““YYrr  AArrggllwwyydddd  yyww  ffyy
iiaacchhaawwddwwrriiaaeetthh..””

Roedden nhw’n gwybod na fydden nhw fyth wedi gallu achub eu
hunain o ddwylo’r Eifftiaid. 
Roedd Duw wedi dod i’w gwaredu, felly dyma nhw’n diolch a
chanu mawl Iddo.  
Mae’r Beibl yn ein dysgu bod angen i ni gael ein hachub oddi
wrth ein pechodau.  Fel yr Israeliaid, allwn ni ddim achub ein
hunain.  Rhaid i ni ymddiried yn yr Arglwydd Iesu fuodd farw ar
y groes dros ein pechodau.  Yna gallwn ni hefyd ddiolch Iddo!
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