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Erbyn hyn mae Moses wedi mynd yn ôl i'r Aifft gyda'i frawd fel y dywedodd Duw wrtho am
wneud. Rhoddodd Duw bopeth yr oedd ei angen ar Moses i ryddhau'r Israeliaid fel y
clywsom yr wythnos diwethaf.

Mae'r Israeliaid yn ein stori heddiw wedi bod yn gaethweision i'r Eifftiaid ers tua 400
mlynedd ac er eu bod nhw'n gwybod popeth am Dduw gan y bobl a oedd yn byw o'u
blaenau. Efallai na fyddant yn meddwl amdano fel Duw pwerus sy'n gallu eu rhyddhau oddi
wrth eu llywodraethwyr Aifft.

Trwy anfon Moses, roedd Duw yn gwneud dau beth - profi i'r Israeliaid pa mor bwerus ydyw
ac hefyd yn profi i'r Eifftiaid mai Ef yw'r unig Dduw. Mae Duw yn gwneud hyn trwy anfon 10
pla trwy Moses i ddangos ei allu i'r Israeliaid a'r Eifftiaid.

Mae'n rhaid ei bod wedi bod yn anodd iawn i Moses a'r Israeliaid fod â ffydd yn Nuw pan
oedd yn anfon y pla, oherwydd byddent wedi gorfod ymdopi a'r plaau yn union fel y
gwnaeth yr Eifftiaid. Ond roedd Duw yn gallu profi iddyn nhw y bydden nhw, trwy fod â
ffydd ynddo, yn cael eu hachub ni waeth pa mor hir y cymerodd.

Rhaid inni hefyd fod â ffydd yng ngrym a nerth Duw. Efallai y maent yn teimlo weithiau mai
ni yw'r Israeliaid yn y stori ar hyn o bryd. Ond nid yw Duw wedi ein cefnu ac mae'n gweithio
i'n rhyddhau o'r sefyllfa hon. Felly byddwch yn gryf ac yn ffyddlon yn Nuw a byddwn yn dod
trwy hyn oherwydd ni fydd byth yn ein gadael oherwydd ei fod yn ein caru ni'n ddiamod.

MOSES A'R 10 PLA

DADBACIO

https://youtu.be/pSwRshSCcms

Gan ddefnyddio’r Beibl darllenwch stori Moses a’r 10 pla sydd i’w gweld
yn llyfr penodau Exodus 7-12.
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 Duw wedi ein cario ni i gyd ar ryw adeg yn ystod ein
bywydau ac mae'n debyg y bydd yn gwneud cymaint mwy o

weithiau.
 

Darllenwch y gerdd uchod a threuliwch ychydig o amser yn
diolch i Dduw am yr holl weithiau y mae wedi eich cario yn y
gorffennol ac am yr holl amseroedd hynny bydd yn eich cario

chi yn y dyfodol.

Breuddwydiodd dyn yn noson, ei fod yn cerdded ar hyd y
traeth yng nghwmni ei Arglwydd. Yn yr awyr fflachiai
golygfeydd allan o'i fywyd. Ym mhob golygfa gwelai

ddwy set o ôl traed yn y tywod, un yn eiddo iddo ef, a'r
llall yn eiddo'r Arglwydd.

 
Pan fflachiodd golygfa olaf ei fywyd , troes yn ôl I edrych
ar yr olion traed yn y tywod. Sylwodd ar rai adegau yn ei
fywyd mai dim ond un set o olion traed oedd i'w gweld,

ac mai adegau tristaf ac iselaf ei fywyd y ddigwyddai hyn.
Mewn penbleth, holodd yr Arglwydd am hyn. "Arglwydd"

meddai, "addewaist mai unwaith y pendefynwn i dy
ddilyn y byddet yn cerdded gyda mi yr holl ffordd, ond

sylwaf ar adegau mwyaf helbulus fy mywyd mai un set o
ôl traed yn unig a welaf. Mae'n anodd deal, pan oeddwn
angen fwyaf nid oeddet ar gael." Meddai'r Arglwydd, "Fy
mhlentyn annwyl, rwy'n dy garu ac ni'th adawaf byth.

Yng nghanol dy ddioddef a'th dreialon pan nad oedd ond
un set o ôl traed i'w gweld - dyna'r adeg yr oeddwn yn dy

gario di."
Awdur Anhysbys

Ôl Traed
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Beth am roi cynnig ar wneud pypedau bys i'ch helpu chi i adrodd stori'r
10 pla. Gallwch chi lawrlwytho'r delweddau hyn neu wneud rhai eich hun.

Dyma'r ddolen i grŵp Facebook Cymuned Bach sydd â'r fersiwn maint
llawn o'r grefft pypedau

bys.https://www.facebook.com/groups/221292855858817



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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Beth am geisio gwneud un o'r pla allan o fwyd. Gallwch
ddefnyddio un o'r syniadau isod neu greu eich syniad

eich hun dim ond cael hwyl a theimlo'n rhydd i rannu'ch
canlyniadau ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol gan

ddefnyddio'r hashnod #Mosesfoodplagues ond cofiwch
ein bod ni eisiau gweld eich gwaith nid chi.

DYMA GYFLE I CHI FOD YN GREADIGOL




