
DARLLENWCH
Exodus 19: 1-25

20: 1-21

ADNODAU 
ALLWEDDOL 

Exodus 19: 5 & 20: 20
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Astudiaeth 2 Moses – Ar Fynydd Sinai  

Bu’r tri mis cyntaf o ryddid yn hanes yr Israeliaid yn gyffrous, a dweud y lleiaf.  Yn gyntaf, cawsant
groesi’r Môr Coch mewn ffordd wyrthiol a gweld difa byddin yr Eifftiaid.  Wedi hynny, canodd
Moses a’r Israeliaid gân o fawl a diolchgarwch i Dduw cyn symud yn eu blaen.  Treuliasant dri
diwrnod heb ddŵr a phan ddaethant, ym mhen amser, i Mara, roedd y dŵr yno’n chwerw ac yn
anaddas i’w yfed.  Unwaith eto, cyflawnodd Duw wyrth drwy Moses a throwyd y dŵr yn felys.
Darparodd Duw fwyd iddynt hefyd yn yr anialwch.  Yna, daeth yr Amaleciaid i ymladd yn erbyn
yr Israeliaid, ond gyda chymorth Duw, cafodd yr Israeliaid fuddugoliaeth.  (Exodus 17) Erbyn hyn,
rydym wedi cyrraedd rhan bwysig o’r daith – cyrhaeddodd yr Israeliaid Fynydd Sinai ac mae
Duw yn rhoi’r Deg Gorchymyn i’r bobl. 

■C Mae’r gorchmynion wedi’u hysgrifennu’n gryno isod.  
Gosodwch nhw yn eu trefn gywir:-

Na ladrata. Na ladd. Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi. Na wna iti ddelw gerfiedig.  
Na odineba.  Na chymer enw’r Arglwydd yn ofer.  Na chwennych.

Cofia’r dydd Saboth, i’w gadw’n gysegredig. Anrhydedda dy dad a’th fam. 
Na ddwg gamdystiolaeth. 

■C Edrychwch ar Mathew 22: 37-40 ac ysgrifennwch y gorchymyn pwysicaf, yn ôl yr

Arglwydd Iesu.

Yn yr Adnod Allweddol gyntaf, mae Duw yn dweud mai Israel, o’r holl genhedloedd, fydd Ei eiddo
arbennig Ef a’i genedl sanctaidd, os bydd y bobl yn gwneud dau beth. 

■C Beth yw’r ddau beth hyn? 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Eseia 6:1-8; Mathew 22: 35-40; Rhufeiniaid 3: 19 a 20; Iago 2: 8-13 
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■C Beth oedd eu hymateb i gais yr Arglwydd? 

GRID GEIRIAU
I Lawr

1. Ar ba ddiwrnod y dywedodd yr Arglwydd y byddai’n 
disgyn ar y mynydd? 
2. Byddai unrhyw ddyn neu anifail oedd yn cyffwrdd â’r 
mynydd yn cael ei labyddio neu ei ..............
3. Enw’r mynydd a’r anialdir o’i gwmpas. 
4. Yr adar y sonnir amdanynt yn y darlleniad o’r Beibl. 
5. Roedd pawb yn y gwersyll yn ..............
6. Daeth Duw at Moses mewn ......... tew.

Ar draws

7. Yr offeryn cerdd y sonnir amdano. (gweler adnod 16)
................ . 
8. Roedd mwg ar y mynydd oherwydd disgynnodd yr 
Arglwydd arno mewn ........... 

■C Enw pa le ( 8 llythyren * ) sydd wedi ei ysgrifennu ar draws y GRID GEIRIAU?
Ysgrifennwch yr enw a dywedwch beth ddigwyddodd yno, yn ôl y Darlleniad o’r Beibl?

Roedd yn rhaid i Moses baratoi’r bobl ar gyfer achlysur arbennig iawn oedd i ddigwydd tri
diwrnod yn ddiweddarach.  Byddai’r Arglwydd yn dod i lawr ar Fynydd Sinai yng ngŵydd yr holl
bobl.  Doedd neb i gyffwrdd â’r mynydd neu byddai’n marw.  Neilltuwyd y mynydd fel lle
sanctaidd oherwydd roedd Duw yn mynd i ddisgyn arno.  Oherwydd Ei bresenoldeb real Ef,
roedd y mynydd yn lle sanctaidd.
Ar fore’r trydydd dydd, gwelsant ddigwyddiadau mor rhyfeddol ac arswydus fel bod pawb yn wir
yn crynu gan ofn. 

■C Beth ddywedodd Moses wrthyn nhw yn yr ail Adnod Allweddol? 

Ystyr ‘ofn yr Arglwydd’ yma yw parchedig ofn tuag at Dduw oherwydd Ei sancteiddrwydd a’i
allu.  Mae’n ddigon hawdd i ni golli golwg ar bwy yn union yw Duw.  Nid yw Duw wedi newid.
Un diwrnod, bydd yn dangos Ei rym a’i allu rhyfeddol a’i sancteiddrwydd i’r byd i gyd a bydd
pawb yn ymgrymu o’i flaen. 
Ond mae Duw yn gofyn am ein hufudd-dod a’n mawl ni heddiw.  Dim ond os ydym wedi
ymddiried yn yr Arglwydd Iesu fel ein Gwaredwr y gallwn ufuddhau Iddo a’i fodloni. 
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