
DARLLENWCH 
Exodus 32: 1-26

ADNOD
ALLWEDDOL
Exodus 32: 26

Gwers 4  Moses: Siomi Duw
Mae pob un ohonom yn hoffi bod yn boblogaidd, yn arbennig gyda’n ffrindiau, ond weithiau bydd
y ‘gang’ yn gwneud pethau sy’n tristáu Duw.  Ydych chi’n ‘dilyn y gang’ neu ydych chi’n
penderfynu gwneud dymuniad Duw?  ‘Dyw hyn ddim yn benderfyniad hawdd bob tro, ond ffordd
Duw sydd orau, a dyna fu’n rhaid i Moses ei esbonio wrth yr Israeliaid. 

■C Aildrefnwch y llythrennau ac 
ysgrifennwch yn y swigen 
siarad beth ddywedodd yr 
Israeliaid wrth Aaron pan 
oedd Moses ar y mynydd am 
amser mor hir. .
NWGA I IN UWIADDU I
YDFN N’O LABEN.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun er mwyn darganfod beth 
roedd Aaron wedi gofyn i’r bobl eu rhoi iddo.

■C Gwnaeth Aaron ddelw o’r aur.  Delw ar lun beth oedd hon?

■C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, disgrifiwch beth ddigwyddodd nesaf.
(Adnodau 5,6)

Roedd Duw yn gweld popeth roedd yr Israeliaid yn ei wneud.  

■C Roedden nhw’n torri un o’r gorchmynion. P’un?

■C Sut oedd Duw yn teimlo ynglŷn â’u hanufudd-dod?

Atgoffodd Moses Dduw am Ei addewid i Abraham, Isaac ac Israel. 

■C Llanwch y llythrennau coll (a, e, i, o, u, w, y) i ddarganfod beth oedd
yr addewid hon.
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■C Beth wnaeth Duw wedi Iddo wrando ar beth oedd gan Moses i’w 
ddweud?   Atebwch GWIR neu ANWIR 

Dinistriodd yr Israeliaid.  ................
Wnaeth Duw ddim anfon y trychineb a addawodd ar Ei bobl.    ................

■C Beth wnaeth Moses â’r ddwy lech garreg, pan welodd y 
bobl yn dawnsio o gwmpas y llo aur?

■C Disgrifiwch beth wnaeth Moses â’r llo? 

Sylweddolodd Moses fod Aaron wedi gadael y bobl i golli rheolaeth arnynt eu hunain.

■C Ble safodd Moses er mwyn iddo siarad â’r Israeliaid? (adnod 26)

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol ac ysgrifennwch yn y swigen siarad
beth ddywedodd Moses wrth y bobl. 

■C Pwy ymatebodd i alwad Moses?

Yn ddiweddarach, cafodd y rhai oedd wedi gwrthod dod at Moses eu cosbi’n ddifrifol.  Lladdwyd
llawer ohonynt.  Yn y diwedd, daeth tristwch a thrychineb i’w rhan oherwydd eu hanufudd-dod.
Mae ein Duw ni yn Dduw cariadus.  Dangosodd hyn drwy anfon Ei Fab i gymryd y gosb roedden
ni’n ei haeddu am yr holl droeon rydym ni wedi torri cyfraith Duw.  Mae pob un ohonom wedi
pechu ond gallwn gael maddeuant drwy’r Arglwydd Iesu.  Rhaid i ni’n gyntaf droi oddi wrth ein
pechodau, a rhoi ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu.  Yna, rhaid i ni ofyn am gymorth Duw bob dydd,
er mwyn ein helpu i ddewis y pethau iawn i’w gwneud a’u dweud.  
Dyma her i chi: 
Y tro nesaf y bydd criw o’ch ffrindiau yn gwneud rhywbeth rydych chi’n gwybod sy’n
anghywir, DEWISWCH BEIDIO â’u dilyn, ond DEWISWCH ddilyn Duw!
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