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Mae Pharo wedi gadael i bobl Dduw fynd o'r diwedd, nid ydyn nhw bellach yn
gaethweision i Pharo a phobl yr Aifft, neu o leiaf dyna oedd y sefyllfa ar ddiwedd Exodus
13. Efallai fod pobl Israel wedi dechrau ymlacio gan gredu eu bod nhw'n ddiogel gyda
Duw a Moses o'r diwedd. Nid oedd Duw wedi eu hachub rhag Pharo yn unig, arhosodd
gyda nhw yn ystod eu taith i'r Môr Coch - gan ymddangos fel piler o gwmwl yn ystod y
dydd a philer tân yn y nos. Mae'n rhaid ei bod hi'n braf cael yr atgoffa cyson hwnnw fod
Duw gyda nhw, rhywbeth rwy'n siŵr yr hoffai rhai ohonom ni ei gael yn ystod yr
amseroedd rhyfedd iawn hyn.

Fodd bynnag, er bod ganddyn nhw atgoffa corfforol bod Duw gyda nhw, roedden nhw'n
dal yn cael traferth yn ymddiried ynddo'n llwyr. Clywn yn y stori fod Pharo wedi newid ei
feddwl unwaith eto, a chymryd ei fyddin i fynd ar ôl yr Israeliaid. Felly beth wnaeth yr
Israeliaid? Wel, fe wnaethon nhw wylltio, troi ar Moses a'i gyhuddo o ddod â nhw i'r
anialwch i farw. Fel y gwyddom o weddill y stori, ni wnaethant farw oherwydd i Dduw
achub.

Felly os oedd hi'n anodd i'r Israeliaid ymddiried yn Nuw er gwaethaf cael atgoffa corfforol
ei fod Ef gyda nhw. Yna nid yw mor anodd gweld pam mae llawer ohonom yn cael
trafferth ymddiried yn Nuw. Mae'r Beibl yn dweud wrthym pan fyddwn yn gwneud
penderfyniad i ddilyn Duw trwy ein bywydau y bydd yn ein cadw ni'n ddiogel ni waeth
beth. Yn union fel y gwnaeth dros yr Israeliaid. Felly pan rydych chi'n teimlo'n ofnus ac ar
eich pen eich hun yna cofiwch beth wnaeth Duw dros yr Israeliaid. Nid yn unig yr
arhosodd gyda nhw trwy'r cyfan ond fe wnaeth eu cadw'n ddiogel.

MOSES A'R MÔR COCH

DADBACIO

https://youtu.be/9QKpwwpN6Uo

Gan ddefnyddio'r Beibl darllenwch stori Moses a'r Môr Coch sydd i'w
gweld yn llyfr Exodus pennod 14.
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.



Gweithgaredd Gweddi

Cadwch fi'n ddiogel

Offer
Dŵr, Sebon

Sefydlu
Fe allech chi wneud y gweithgaredd syml hwn
bob tro roeddech chi'n dwylo mewn sinc

Cyfarwyddiadau
Gan ddefnyddio sebon a dŵr, golchwch eich
dwylo yn drylwyr am o leiaf 20 eiliad. Wrth i chi
olchi'ch dwylo, meddyliwch sut rydych chi'n teimlo
am y clefyd coronafirws.
 
Os ydych chi eisiau, gallwch chi ddweud gobaith
neu weddi am ddiogelwch.
 
Salm 46:1 "Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn
rhoi nerth i ni. Mae e bob amser yna i'n helpu pan
mae trafferthion."
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Bydd Angen

Glud

Cardfwrdd

Gwlan Cotwm

Gwlan Coch a Melyn neu'n

debyg

Roliwch y cardfwrdd i mewn i

tiwb a'i gludo

gorchuddiwch un ochr â glud

glynu gwlân cotwm ar ei hyd

Unwaith y bydd yn sych

gorchuddiwch yr ochr arall

gyda glud

glynwch eich gwlân wedi'i dorri

i fyny neu rywbeth tebyg dros y

glud a'i adael i sychu.

os ydych chi am ysgrifennu'r

pennill Beibl canlynol o

amgylch y gwaelod "Bydd yr

Arglwydd yn ymladd drosoch

chi! Exodus 14:14"

Cyfarwyddiadau:



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
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Rhaniad y Môr Coch yw'r foment pan mae Duw yn
achub yr Israeliaid. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y
gallwn ni gynrychioli rhaniad y Môr Coch, ond sut ydych

chi'n ei ddychmygu. Beth am roi cynnig ar greu
cynrychiolaeth o'r ffordd rydych chi'n dychmygu y

byddai wedi edrych.

SUT ALLWCH CHI GYNRYCHIOLI'CH SYNIAD O
WAHANU'R MÔR COCH




