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

Dyddiad geni

Enw
Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi Beiblaidd o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th

Gwers 1 Josua – Arwain y Bobl

DARLLENWCH
Josua 1: 1-11

ADNOD
ALLWEDDOL
Josua 1: 9

Mae newid
dosbarth, neu hyd
yn oed newid ysgol,
neu symud tŷ yn
gyffrous iawn bob
amser, ond mae’n
gallu bod yn gyfnod
pryderus, achos
does gennym ni
ddim syniad beth
i’w ddisgwyl.
Roedd hi’r un fath i
arweinydd newydd
Israel.

3

C Llanwch y Ffeil Ffeithiau.
■
C Pam roedd angen arweinydd newydd ar yr Israeliaid?
■

1

Gwnaeth Duw addewid i’r arweinydd newydd am y wlad roedd am arwain y bobl iddi.
C Llanwch y bylchau i ddarganfod lle oedd hi.
■
Ewffrates / Anialwch (neu Ddiffeithdir) / Iorddonen / Lebanon

Croesa di a’r holl bobl hyn yr ................ yma i’r wlad
rwyf am ei rhoi i blant Israel. Bydd eich terfyn yn ymestyn o’r ................. a ................
hyd at yr afon fawr, afon ..................... .

4

C Cymerwch lythyren gyntaf pob un o’r lluniau i weld beth oedd
■

enw’r wlad newydd. (Gwiriwch eich ateb drwy edrych ar Deuteronomium 32:49)

1
Fe wnaeth Duw addewid arall i Josua, ac mae’n rhaid ei fod wedi gwneud iddo deimlo’n llawer
mwy hyderus wrth iddo feddwl am yr hyn roedd yn rhaid iddo’i wneud.
C Gorffennwch ysgrifennu’r addewid o ail ran adnod 5 o’r Darlleniad
■

o’r Beibl yn y swigen siarad.

............................................................................ fel y bûm gyda Moses;
..........................................................................................................................

2
Rhoddodd Duw orchymyn arall i Josua wrth iddo baratoi i symud i’r wlad newydd. Dywedodd
wrtho fod yn rhaid iddo gael Llyfr y Gyfraith yn ganllaw iddo bob amser. Pan ydyn ni’n dilyn Iesu
Grist fel Cristnogion, ac yn mynd y
ffordd y mae E eisiau i ni fynd, yna
mae’n rhaid i ni adael i Dduw ein
harwain ni drwy Ei Air, y Beibl. Mae
beth ddywedodd Duw wrth Josua am
Lyfr y Gyfraith yr un fath â beth mae’n
ei ddweud wrthyn ni am y Beibl.
C Rhowch y llythrennau
■

yn y drefn gywir i ddangos y
tri pheth roedd yn rhaid i
Josua eu gwneud, a nodwch rif yr adnod.

6

Roedd Duw wedi rhoi’r dasg enfawr o arwain y bobl i wlad newydd i Josua. Er mwyn ei annog,
fe wnaeth Duw ailadrodd Ei addewidion iddo.
C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i weld beth oedden nhw.
■

2
Mae nifer o Gristnogion yn defnyddio’r geiriau hyn fel ‘motto’ ac yn eu hailadrodd yn aml ar
adegau anodd.

Beth am i chi geisio’u dysgu?
Mae Josua yn rhoi’r gorchmynion nawr.
C Cylchwch y nifer cywir o ddyddiau cyn y gallent groesi’r Iorddonen.
■
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Gwers 2 Josua – Anfon Ysbiwyr
Roedd Josua’n arfer bod yn ysbïwr ei hun. Bu’n archwilio gwlad Canaan bron 40 mlynedd yn ôl,
a nawr roedd e eisiau gwybod beth oedd y sefyllfa ar hyn o bryd. Pan gafodd Josua ei anfon fel
ysbïwr roedd ganddo 11 o bobl gydag e.
DARLLENWCH
Josua 2: 1-24

C Tanlinellwch y nifer o ysbiwyr a anfonodd y tro hwn.
■
12

3
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1
2

C Croeswch y geiriau anghywir yn y paragraff yma.
■
Cafodd yr ysbiwyr eu hanfon i JERWSALEM / BETHLEHEM / JERICHO ac fe wnaethon nhw aros yn
nhŷ RACHEL / RAHAB / RUTH. Clywodd YR HEDDLU / CLERC Y DREF / Y BRENIN yn Jericho eu
ADNOD
ALLWEDDOL
Hebreaid 11: 31

bod wedi cyrraedd, a dweud wrth RACHEL / RAHAB / RUTH am ddod â nhw allan. Dywedodd hi eu
bod wedi gadael YN GYNNAR YN Y BORE / GYDA’R NOS / YN Y PRYNHAWN.

4

CHWILAIR
Cylchwch yr atebion i’r cliwiau hyn yn
y Chwilair. Maen nhw wedi’u
hysgrifennu i fyny, i lawr, ymlaen, yn ôl
ac ar hytraws.
1. Lle roedd Rahab wedi mynd â’r ysbiwyr.
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2. O dan beth y gwnaeth hi eu cuddio?
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3. Am ba afon yr aeth y dynion oedd yn
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4. Roedd hwn wedi cau y noson honno yn
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5 & 6. Meddai Rahab, ‘....... fod yr Arglwydd wedi rhoi’r ....... i chi.’
7 & 8. Dywedodd Rahab hefyd ei bod wedi clywed bod yr Arglwydd wedi .......’r dŵr wrth iddynt
ddod allan o’r ....... .
C Gan fynd o’r chwith i’r dde, defnyddiwch y llythrennau sydd ar ôl i
■

ddarganfod teitl y Duw roedd Rahab yn siarad amdano.

9

C Darllenwch adnodau 12 a 13 yn ofalus ac ysgrifennu YN EICH
■

GEIRIAU’CH HUN beth roedd Rahab am i’r ysbiwyr ei addo.

2
C Ysgrifennwch atebion y cwestiynau hyn yn y blychau cywir..
■
1. Beth ddywedodd yr ysbiwyr wrthi am ei wneud â’r edau?
2. Sut gwnaeth yr ysbiwyr ddianc?
3. I ble y rhedodd yr ysbiwyr ac am ba mor hir yr arhoson nhw yno?

1

1
2

1

3 Yn Lle?

1

Am ba mor hir?

Gwnaeth Rahab hyn am ei bod yn credu yn y gwir Dduw ac yn gwybod pa mor fawr a chryf yw E.
C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i ddeall beth oedd gan Rahab a
■

pham wnaeth Duw ei harbed.

1
Mae angen i ni fod fel yna. Allwn ni ddim dianc rhag cosb Duw am ein pechodau oni bai ein bod
yn ymddiried yn Nuw fel y gwnaeth Rahab.

Mae Duw yn galw arnom i ymddiried yn yr Arglwydd Iesu
a ddygodd y gosb ar ein rhan ni
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Gwers 3 Josua – Croesi’r Afon
Cyn i fyddin fawr Josua allu ymosod ar y ddinas, roedd un rhwystr i’w drechu.

DARLLENWCH
Josua 3: 1-17

C Llanwch y geiriau cywir ar y map a CHYLCHU enw’r rhwystr.
■

ADNOD
ALLWEDDOL
Josua 3: 5

5
C Pan aeth y swyddogion, neu’r arweinwyr, drwy’r gwersyll, beth
■

ddywedon nhw wrth y bobol am chwilio amdano?
Ticiwch yr ateb cywir.

Josua’n dal ei gleddyf.
Arch y cyfamod yn cael ei chario gan offeiriaid.
Yr ysbiwyr yn dal baner.

❏
❏
❏

1

Arch y Cyfamod oedd y blwch arbennig oedd yn dal y llechi â’r Deg Gorchymyn arnynt. Pan
welai’r Israeliaid yr Arch, roedd yn eu hatgoffa o Dduw ei Hun a’i addewidion iddynt. Does dim
rhyfedd fod yr Arch mor bwysig wrth iddynt groesi i ‘Wlad yr Addewid’.
C Darllenwch yr adnodau a dewis y gair cywir i lenwi’r blychau isod.
■

ffordd

edrych

harwain

saff

1. Roedd yr ‘Arch’ i’w .............. .
Roedd hi’n ffordd ddieithr.
(Adnodau 3 a 4)

3Roedd yr Arch i fynd i’r dŵr gyntaf i
wneud ......... i’r bobl groesi.
(Adnod 13)

2. Roedd rhaid i’r bobl
......... ar yr Arch a’i dilyn.
(Adnod 3)

4. Pan wnaethon nhw groesi, safodd
yr offeiriaid oedd yn cario’r Arch ar
wely sych yr afon nes oedd pawb
drosodd yn ......... . (Adnod 17)

4

CROESAIR
1
2

3

4

5

6

7

8

I lawr
1. Pa gyfnod o’r flwyddyn oedd hi? (Adnod 15)
3. Dywedodd yr Arglwydd wrth Josua y byddai gydag ef fel y bu gyda ......... . (Adnod 7)
5. Faint o dynion roedd rhaid i Josua’u dewis? (Adnod 12)
7. Roedd y dynion o bob ......... yn Israel. (Adnod 12)
Ar draws
2. Safodd yr offeiriaid ynghanol yr Iorddonen ar dir ......... . (Adnod 17)
4. Y gelyn cyntaf y byddai Duw’n ei yrru allan o’r wlad. (Adnod 10)
6. Dywedwyd wrth yr offeiriaid am ......... yn yr afon pan aent i mewn iddi. (Adnod 8)
8. Dywedodd Josua, ‘Dyma sut y byddwch yn gwybod bod y Duw ......... yn eich mysg.’ (Adnod 10)

8
Felly, mewn ffordd wyrthiol, fe groesodd Israel yr Iorddonen. Roeddent wedi ufuddhau i
orchmynion Duw a symudwyd y rhwystr a allai fod wedi bod yn dipyn o broblem. Wnaethon
nhw ddim byd – Duw wnaeth bopeth!
Fe allwn ninnau, hefyd, ymddiried yn Nuw i’n helpu pan fydd pethau’n anodd. Ni fydd bob amser
yn symud y rhwystrau, ond bydd yn ein helpu i’w trechu.
C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol, i gael eich atgoffa o’r addewid o
■

gryfder Duw a roddodd Josua i’r bobl.

2
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Gwers 4 Josua - Ufuddhau i’r Arglwydd
Ar ôl cael adroddiad yr ysbiwyr, ac ar ôl croesi’r Iorddonen, roedd yr Israeliaid yn barod i
ymosod ar Jericho. Allen nhw ddim mynd ymhell i mewn i’r wlad a addawodd Duw iddynt heb
gipio’r ddinas hon.
DARLLENWCH
Josua 6: 1-25

C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn Gywir neu’n
■

Anghywir:

Roedd pobl Jericho wedi ffoi o’r ddinas.
Roedd pyrth y ddinas wedi cau rhag ofn ymosodiad.
Daeth byddinoedd Jericho allan i ymosod ar yr Israeliaid
Dywedodd yr Arglwydd y byddai Josua a’r Israeliaid yn ennill y frwydr.
ADNOD
ALLWEDDOL
Hebreaid 11: 30

................
................
................
................

4

C Rhowch y geiriau hyn yn y lle cywir yn y paragraff.
■
saith

unwaith

seithfed

holl

saith

chwe

Dywedodd yr Arglwydd wrth Josua, ‘Cer o gwmpas y ddinas ......... gyda’r ......... filwyr.
Gwna hyn am ......... diwrnod. Bydded i ......... offeiriad gario utgyrn o gyrn hwrdd o flaen yr Arch.

6

Ar y ......... dydd cer o gwmpas y ddinas ......... gwaith.’
Roedd hi am fod yn frwydr ryfedd! Wnaeth Duw ddim hyd yn oed esbonio sut y byddai’r
waliau’n disgyn! Gallai Josua fod wedi anufuddhau i’r cyfarwyddiadau, neu aros tipyn o amser cyn
ufuddhau, ond ar unwaith fe roddodd orchymyn i’r bobl.

1
C Beth ddywedodd e wrthyn nhw am ei wneud? (Adnod 7)
■
C Tynnwch linell syth at yr ateb cywir.
■
Dwedodd Josua,

chwythu’u hutgyrn.

Bu’r bobl

‘Peidiwch â gweiddi na chodi eich llais.’

Fe wnaeth yr offeiriaid

3

yn dawel.

Bob dydd, am wythnos gyfan, fe aethant o gwmpas y ddinas fel y dywedodd Duw.
C Edrychwch yn ofalus ar adnodau 14 a 15 a chylchu’r nifer o
■

weithiau y gorymdeithiodd yr Israeliaid o amgylch y ddinas i gyd.

1
7

12

13

20

(Gwnewch yn siŵr eich bod yn gywir drwy ddarllen adnodau 3 a 4)

C Ysgrifennwch frawddeg gyferbyn â phob llun i ddangos beth
■

ddigwyddodd pan enillodd yr Israeliaid yn Jericho.

(Gweler adnod 16)

(Gweler adnod 20)

(Gweler adnod 20)

(Gweler adnod 21)

4

C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.
■

1
Mae’r Adnod Allweddol yma’n dangos mai ffydd Josua yn y Duw Byw roddodd fuddugoliaeth i
Israel, yn union fel mai ffydd wnaeth achub Rahab. Gallwn ni, hefyd, roi ein ffydd yn yr Arglwydd
Iesu ac ymddiried ynddo bob amser. Gallwn fod yn sicr y bydd Duw yn rhoi buddugoliaeth i ni
dros bethau fel hunanoldeb, cenfigen, tymer ddrwg a phob math o bechod.
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