
DARLLENWCH
Exodus 1: 6-14 & 22

2: 1-10 

ADNOD
ALLWEDDOL
Hebreaid 11: 23

Gwers 1 Moses – Y Baban mewn Cawell
Ar ddiwedd stori Joseff, roedd saith deg aelod o’i deulu,
gan gynnwys ei dad Jacob, wedi dod lawr i wlad yr Aifft i
ymgartrefu yno.  Ymhen amser, cynyddodd eu nifer, a chyn
hir roedden nhw wedi tyfu’n hil o bobl ar wahân.
Hebreaid neu Israeliaid oedd yr enw arnynt.  Mae’r
Darlleniad o’r Beibl yn dechrau dros 300 mlynedd wedi i’r
Israeliaid gyrraedd yr Aifft, ac wedi i frenin newydd, neu
Pharo, ddod i’r orsedd. 

■C Lliwiwch yr hanner cylch sydd wrth ymyl yr ateb cywir:

Roedd y brenin newydd yn cofio Joseff a’r pethau da a wnaeth dros yr Aifft               yn gwybod
am Joseff.

Gorfododd yr Israeliaid i adeiladu dwy ddinas               tair dinas.

Bu’n rhaid i’r Israeliaid hefyd weithio’n galed yn y ffatrïoedd               yn y caeau.

Nid yn unig roedd Pharo’n dymuno gwneud bywyd mor anodd â phosibl i’r Israeliaid, ond roedd
e hefyd eisiau eu rhwystro rhag cynyddu mewn nifer.  

■C Esboniwch ei ddeddf greulon YN EICH GEIRIAU EICH HUN.  (Adnod 22)

Ymddangosai fel pe bai popeth wedi troi yn erbyn yr Israeliaid, ond doedd Duw ddim wedi
anghofio amdanyn nhw. .

■C Wrth bwy roedd Duw eisoes wedi dweud y byddai’r pethau hyn yn 
digwydd? (edrychwch ar Genesis 15: 12-14) 

__  __  __  __  __
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 
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Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFRes B9

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



Roedd Duw wedi addo hefyd y bydden nhw’n gadael yr Aifft!
Hanes “ymadawiad” yr Israeliaid yw testun llyfr Exodus.  Mae’n adrodd hanes gwaredigaeth a
drefnwyd gan Dduw ar gyfer Ei bobl.  Yn gyntaf, roedd rhaid i Dduw ddewis arweinydd ar gyfer y
digwyddiad mawr hwn. 

Ystyr EXODUS yw MYNEDIAD ALLAN neu YMADAWIAD  

■C Llanwch y Croesair â manylion am y baban a anwyd yn Exodus 
pennod 2.

I Lawr
1.Enw arall am y fasged a wnaeth ei fam ......... 
2.Cafodd ei adael ar lan yr ..... 
3.Roedden nhw wedi cuddio’r baban am ...... mis cyn hyn. 

Ar draws
1.Gadawyd ........ y baban i’w wylio gerllaw.
4.Roedd ei rieni yn perthyn i dŷ neu lwyth ...... 

(llythrennau unigol yw ch, dd, ff, ng a.y.y.b.)

■C Gosodwch y brawddegau isod yn y drefn gywir drwy roi rhif 1-6 
o’u blaen i esbonio beth ddigwyddodd nesaf.                                             

❏ Cynigiodd chwaer y baban ddod o hyd i nyrs i’r bachgen bach.   

❏ Gwelodd merch Pharo’r cawell ac anfonodd ei morwyn i’w nôl.    

❏ Dechreuodd y baban grïo ac roedd hi’n teimlo’n flin drosto.   

❏ Roedd merch Pharo yn dod i’r afon i ymdrochi.    

❏ Daethon nhw â mam y baban ato er mwyn iddi fod yn nyrs iddo. 

❏ Agorodd merch Pharo’r cawell a gwelodd y baban. 

Yn lle bod merch Pharo yn helpu i weithredu
deddf ei thad yn erbyn meibion yr Israeliaid,
roedd hi mewn gwirionedd yn helpu bwriad Duw
drwy arbed y baban hwn!  Cafodd dyfu i fyny yn
ei gartref ei hun heb unrhyw berygl pellach.  Pan
oedd y bachgen yn ddigon hen, gadawodd gartref
ei rieni. 

■C Llanwch y manylion am ei 
fywyd newydd. (gweler 2:10)

Hyd yn oed nawr, roedd Duw yn rheoli bywyd y plentyn ac yn ei baratoi ar gyfer ei waith yn y
dyfodol.  Roedd yr hyn wnaeth rhieni’r bachgen bach hwn yn beth peryglus iawn.  Yn yr Adnod
Allweddol rydym ni’n darllen mai eu ffydd, neu eu hymddiriedaeth yn Nuw, a’u gwnaeth nhw’n
benderfynol i arbed eu plentyn. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol

Mae ffydd, fel hyn, yn plesio Duw.  Gallwn ni hefyd ymddiried yn Nuw ym mhob sefyllfa, gan
wybod ei fod Ef bob amser yn rheoli popeth. 
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Enw: .......................................

Mab: .......................................

Cartref: ..................................
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