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Mae stori'r babi yn y gwasgfeydd yn stori o ddewrder. Roedd yr Aifft newydd gael Pharo
neu Frenin newydd. Roedd y Pharo yn wirioneddol ofnus am yr Israeliaid ac felly fe
geisiodd wneud popeth o fewn ei allu i'w hatal rhag tyfu mewn nifer - fe drodd nhw i gyd
yn gaethweision i adeiladu ei ddinasoedd ac fe wnaeth eu trin yn wael iawn. Fodd
bynnag, parhaodd yr Israeliaid i gynyddu, felly mae'r Pharo yn gwneud yr unig beth y gall
feddwl amdano, mae'n gorchymyn y dylid lladd pob bachgen bach cyn gynted ag y cânt
eu geni.
          Felly pan gafodd Moses ei eni fe guddiodd ei fam ef i ffwrdd cyhyd ag y gallai. Fe
wnaeth hi ei guddio am 3 mis ac yna mae hi'n gwneud rhywbeth dewr iawn. Mae hi'n
gwehyddu basged ac yn rhoi Moses yn y fasged a'i roi yn afon Nile. Nid oedd gan fam
Moses unrhyw ffordd o wybod beth fyddai'n digwydd iddo ond roedd hi'n gwybod mai
dyna'r unig ffordd y gallai oroesi. Aeth chwaer y babi gyda'i mam i guddio'r babi Moses.
          Pan adawodd mam Miriam Moses yn y fasged, arhosodd Miriam gyda'i brawd
oherwydd ei fod am ei gadw'n ddiogel a gweld beth fyddai'n digwydd iddo. Pan welodd
Miriam fod y dywysoges wedi canfod ei brawd a foe a'i brawd yn ddiogel gallai fod wedi
mynd adref, ond nid oedd hi'n barod i adael iddo fynd eto. Yna aeth Miriam i siarad â'r
Dywysoges a gofyn a hoffai i Miriam ddod o hyd i rywun i ofalu am y babi. Roedd
meddwl cyflym Miriam yn golygu bod Moses wedi ei fagu gan ei fam ei hun ac fe’i
dysgwyd am Dduw nes ei fod yn ddigon hen i fynd i fyw yn y palas.
          Roedd hyd yn oed y dywysoges yn dangos dewrder. Roedd hi'n gwybod bod y
babi yn fachgen Israelaidd a ddylai fod wedi marw, ond fe aeth â fe i mewn beth
bynnag.
      Mae dewrder yn bwysig iawn mewn bywyd, dyna sy'n ein galluogi i wynebu pethau
newydd a phethau na allwn eu rheoli. Mae Duw yn rhoi dewrder inni ym mhopeth a
wnawn os gofynnwn amdano mewn gweddi.

GENEDIGAETH MOSES

DADBACIO

https://youtu.be/WVpA6HwKIXM

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Geni Moses sydd i’w chael yn
llyfr Exodus pennod 2, adnodau 1-10.
Os nad oes gennych fynediad at Feibl neu os ydych am weld fersiwn
arall o'r stori, rydym wedi postio dolen isod i fersiwn sydd ar gael ar
YouTube.



Mae'r Arglwydd fel twr cryf, lle gall y cyfiawn fynd a bod yn ddiogel.
Diarhebion 18:10

 

Daw ein cryfder oddi wrth Dduw ym mhopeth a wnawn.
 

Ysgrifennwch unrhyw beth rydych chi'n teimlo fel bod angen cryfder
arnoch chi ar hyn o bryd yn y siâp.

 

Cymerwch ychydig o amser i ystyried pob un yn ei dro ac yna os ydych
chi eisiau, defnyddiwch y weddi isod i ddod â'r hyn rydych chi'n ei ofyn

i Dduw
 

Arglwydd, Ti yw fy nerth.
Ymhob peth helpwch fi i fod yn gryf wrth i mi wynebu'r trafferthion i

ddod.
Yn enw Iesu.

Amen

GWEDDI AM
NERTH
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85g Shredded Wheat
200g Siocled Llaeth
1 bag mawr oJelly Babies
Casenau cupcake

Torrwch eich siocled yn ddarnau bach a'i roi mewn powlen sy'n
ddiogel ar gyfer y microdon.
Gofynnwch i oedolyn eich helpu chi i doddi'r siocled trwy ficrodonio
am gyfnodau o 30 eiliad, yna ei droi a'i ddychwelyd i'r microdon am
30 eiliad arall. Daliwch ati i wneud hyn nes bod eich siocled wedi
toddi, gan sicrhau ei gymysgu bob tro fel arall bydd eich siocled yn
llosgi.
Nesaf, torrwch eich shredded wheat a'i ychwanegu at y gymysgedd
siocled.
Rhowch y siocled yn 12 casen cupcake ac wrth iddyn nhw ddechrau
sychu gwasgwch llwy i'w canol er mwyn creu siâp basged.
Rhowch un babi jeli ym mhob basged a'i adael i orffen sychu.

Bydd angen:

Cyfarwyddiadau:
1.

2.

3.

4.

5.



OS HOFFECH RANNU UNRHYW BETH YR YDYCH WEDI'I GREU, MAE
CROESO I CHI LWYTHO I FYNY I FACEBOOK NEU TWITTER GAN

DDEFNYDDIO'R DUDALEN O'CH SWYDDOG YPT LLEOL OND GWNEWCH YN
SIŴR BOD Y LLUN YN UN O'CH GWAITH, NID CHI. DIOLCH

@CYFRadnorBuilth
@cyfgreatergower
@cyfgreaterbrecon

@SwanseaBreconDioYouth

@BuilthCyf
@CYFGreatBrecon
@RevRachBunting

 

Dechreuwch trwy dorri toriadau
bach v yr holl ffordd o amgylch
ymyl eich plât, gwnewch yn siŵr
bod gennych chi nifer od o tabiau
ar ôl.
Plygwch pob un o'r tabiau i fyny
tuag at y canol.
Clymwch eich lliw gwlân cyntaf i
un o'r tabiau a dechreuwch
wehyddu i mewn ac allan, gan
gyfnewid lliwiau pryd bynnag y
dymunwch.
Clymwch y lliw olaf i ffwrdd
gyda'r lliw cyntaf a phlygu
topiau'ch tabiau drosodd i atal eich
gwehyddu rhag dod yn rhydd.

Cyfarwyddiadau:
1.

2.

3.

4.

Plât papur
Gwlân
Siswrn
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