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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 2 Duw’n rhoi’r fuddugoliaeth

Cyn hir, roedd gan yr Israeliaid
broblem arall.  Dechreuodd
byddin un o’u gelynion, sef yr
Amaleciaid, ymosod arnynt.
Byddai’n rhaid i’r Israeliaid eu
hymladd, felly dywedodd Moses
wrth ei gynorthwywr, Josua, am
ddewis ei fyddin.  Aeth Moses,
Aaron a Hur i ben bryn uwchlaw
maes y frwydr.  Cariodd Moses
wialen Duw gydag ef a daliodd hi
rhwng ei ddwylo.  Roedd hyn yn
dangos fod yr Israeliaid yn
ymddiried y byddai Duw yn eu
helpu i ennill. 
Cyhyd ag y byddai Moses yn
gwneud hyn, roedd yr Israeliaid yn
ennill, ond pan fyddai’n gollwng ei

freichiau, y gelyn oedd yn ennill.  Pe baech yn dal eich dwylo uwch eich pen am
amser hir, fe fyddech yn teimlo’ch breichiau’n dechrau blino! 
Felly hefyd Moses, ond daeth Aaron a Hur o hyd i garreg fawr iddo eistedd arni.
Buon nhw’n helpu i gynnal ei freichiau nes i’r haul fachlud.  Erbyn hynny, yr
Israeliaid oedd y buddugwyr!  Rhoddwyd y gwaith pwysicaf yn y frwydr i Moses
– pwysicach na Josua a’r holl filwyr.  Enillwyd y frwydr oherwydd ei fod yn codi
ei ddwylo at Dduw, ac yn dibynnu ar Dduw am help.  Rhoddodd Duw
fuddugoliaeth i’r Israeliaid am eu bod yn ymddiried Ynddo. 

■C PWY? 

Pwy ddewisodd y fyddin? 

Pwy gododd wialen Duw?

Pwy fu’n cynnal breichiau Moses?                                a

Pwy oedd y gelyn?

Pwy roddodd fuddugoliaeth i’r Israeliaid? 
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■C Ysgrifennwch y frawddeg gywir o dan y llun cywir  
Roedd yr Israeliaid yn ennill.
Roedd yr Israeliaid yn colli. 

Mae gelyn gan Gristnogion hefyd - Satan.  Ond mae’r Beibl yn dweud wrthym
fod yr Arglwydd Iesu’n gryfach na Satan.  Mae Duw am i ni ddangos ein bod yn
ymddiried ynddo Ef er mwyn cael buddugoliaeth dros Satan.  Gallwn wneud hyn
drwy weddïo ar Dduw, a chredu y bydd Ef yn ein helpu ac yn ein gwarchod.  Ar
ddiwedd y stori, adeiladodd Moses allor o gerrig er mwyn diolch i Dduw am y
fuddugoliaeth

■C Beth oedd yr enw roddodd Moses ar yr allor?  Gallwch ddod o hyd 
i’r enw drwy adael allan y llythrennau X a Z.  Ysgrifennwch yr enw 
o dan y llun. (Mae’r ateb yn yr Adnod Allweddol) 
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