
DARLLENWCH
Exodus 7: 1-25

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Diarhebion 29: 1

Astudiaeth 3 Moses – Yr Arweinydd

Pan ddaeth Moses yn ôl i’r Aifft a phan gyfarfu â’i frawd Aaron, roedd Duw
yn dal i ddweud wrthyn nhw beth ddylen nhw ei wneud a’i ddweud wrth
Pharo.  Dangosodd Duw iddyn nhw hefyd ei fod Ef yn gwybod yn union
beth oedd yn mynd i ddigwydd a sut y byddai Pharo a’r Eifftiaid yn ymateb. 

■C Darllenwch adnodau 3 a 4 unwaith eto, ac ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU 
EICH HUN beth ddywedodd Duw fyddai’n digwydd. 

■C Beth fyddai’r Eifftiaid yn ei wybod o ganlyniad i’r plâu a anfonodd Duw arnyn nhw?

Does dim amheuaeth fod Duw wedi anfon y plâu fel cosb ar Pharo am i hwnnw Ei wrthwynebu.

■C Beth oedd Pharo’n gwrthod ei wneud?

Pan fyddwn ni’n dewis anufuddhau i Dduw, mae ein calonnau’n mynd yn fwyfwy caled ac ystyfnig. 

■C Ysgrifennwch yr adnod o’r Darlleniad o’r Beibl sy’n dangos fod hyn yn wir am Pharo.

Mewn cyferbyniad â Pharo, sylwch yn ofalus ar yr hyn sy’n cael ei ddweud am ufudd-dod Moses
ac Aaron. 

■C Edrychwch ar adnodau 6, 10 a 20 yn y Darlleniad o’r Beibl. 
Beth sy’n cael ei ddweud wrthym amdanyn nhw ym mhob un o’r adnodau hyn? 

Mae’r ffaith fod hyn yn cael ei ailadrodd dair o weithiau yn y bennod hon yn dangos pa mor
bwysig yw.  Pan fyddwn ni’n ufudd i Dduw, byddwn yn derbyn Ei fendith.

■C Ym mha ffordd y dangosodd Duw fod Ei allu yn fwy na gallu’r swynwyr? 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salm 95: 6-8   Salm 105: 26-35  Eseia 55: 6 a 7
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Ar ôl yr arwydd hwn o allu Duw, daeth y pla cyntaf o’r deg – trodd dŵr afon Neil yn waed. 

■C Pa dri effaith ddaeth yn sgil y pla hwn?

■C Darllenwch Exodus 8: 19 ac ysgrifennwch beth ddywedodd y swynwyr wrth 
Pharo am y plâu.

Roedd y swynwyr yn cydnabod pwy oedd ffynhonnell y gwyrthiau a gyflawnodd Moses ac Aaron.
Gwyddai Pharo hynny hefyd, yn ddi-os, ond roedd yn dal i wrthod gwrando a rhyddhau’r
Israeliaid.  Rhaid i ninnau fod yn ofalus nad ydym yn gwneud rhywbeth tebyg – e.e. gwrthod
gwrando ar Dduw a mynd ein ffordd ein hunain yn fwriadol – oherwydd mae’r ffordd honno yn
arwain i ddistryw.  

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol

CROESAIR
Ar Draws
1. Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses 
y byddai Aaron yn .... iddo. (ad.1) 
2 “Yr Arglwydd, Duw’r ................” (ad.16)  
4. Sawl diwrnod a aeth heibio wedi i’r 
Arglwydd daro’r afon Neil? (ad.25) 
5. Roedd Aaron .... blynedd yn 
hŷn na Moses. (ad.7) 
6. Gwnaeth gwialen (ffon) Aaron hyn 
i wiail y swynwyr. (ad.12) 

I Lawr 
1. Enw arall ar y brenin. 
3. Yr adeg honno o’r dydd pan gyfarfu Moses â’r
brenin.(ad.15)
6. Bydd Duw’n gosod neu estyn hon.(ad.5) 
7. Y wlad lle’r oedden nhw’n gaethweision.(ad.3) 
8. Roedd y cawgiau wedi eu gwneud o hwn.(ad.19)

Daeth mwy o blâu i ddilyn.  Weithiau, cyfaddefai Pharo ei bechod a chytunai i ryddhau’r Israeliaid.
Byddai’n gofyn i Moses weddïo ar ei Dduw i ddod â’r pla i ben.  Er hynny, cyn gynted ag y
byddai’r pla drosodd, byddai’n torri ei air.  Gwaetha’r modd, mae llawer o bobl yn dal i drin Duw
fel hyn.  Byddant yn galw arno Ef pan fyddant mewn trafferth ac angen Ei help, ond yn Ei anghofio
pan fydd popeth yn mynd yn iawn.
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