
DARLLENWCH
Exodus 1: 5-22, 

2: 1-25  

ADNOD 
ALLWEDDOL
Hebreaid 11:23

Astudiaeth 1  Moses – Y Tywysog

Moses yw prif gymeriad llyfr Exodus.  Ystyr y gair ‘Exodus’ yw ‘ymadawiad’ ac wrth i ni barhau
â’n hastudiaethau yn y llyfr hwn, fe welwn pam mai dyma’r enw a roddwyd arno.  Roedd rhieni
Moses yn Hebreaid (Israeliaid) o deulu neu dylwyth Lefi.  Roedd Lefi yn un o ddeuddeg mab
Jacob.  Duw roddodd yr enw Israel ar Jacob. 

■C Edrychwch ar Numeri 26:59 er mwyn dod o i hyd i enwau ei deulu. 

Tad: ___________ Mam: ____________ Brawd: __________ Chwaer: __________  

Pan anwyd Moses, roedd yr Israeliaid yn gaethweision i’r Eifftiaid.

■C Enwch y ddwy ddinas a adeiladodd yr Israeliaid i’r Eifftiaid. 

■C Pa dasgau eraill y gorfodwyd nhw i’w cyflawni?

Roedd Pharo, brenin yn Aifft, yn poeni fod yr Israeliaid yn mynd yn rhy niferus, felly
gorchmynnodd i fydwragedd yr Hebreaid ladd pob mab bach ar ei enedigaeth.

■C Pam na wnaeth y bydwragedd ufuddhau i’r gorchymyn hwn? 

Roedd y bydwragedd hyn yn gwybod fod gorchymyn Pharo yn drosedd ac fe ddewison nhw
ufuddhau i gyfraith Duw yn hytrach na’r brenin, er eu bod yn gwybod y byddai Pharo, o bosibl,
yn eu cosbi am hyn.  Er hynny, derbyniodd Pharo eu hesgus a chawsant eu bendithio gan Dduw. 

■C Beth oedd y gorchymyn nesaf roddodd Pharo?

Ganwyd Moses i Amran a Jochebed yn ystod y cyfnod hwn.  

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen 
Numeri 26: 58 a 59     Actau 7: 17-29
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 
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Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES B9

Astudiaethau Beiblaidd o lyfr Exodus
Yn y rhifyn hwn, mae “ch”, “dd”, “ff”, “ng”, “ll”, “ph”, “rh” ac “th” yn cael eu
trin fel dwy lythyren yn y posau a rhoddir nhw mewn dau flwch ar wahân.



■C Beth wnaeth mam y baban er mwyn diogelu ei fywyd?

■C Pa air yn yr Adnod Allweddol sy’n esbonio pam y 
cuddiwyd y baban gan ei rieni?

Wrth i’r stori fynd yn ei blaen, mae’n amlwg fod llaw Duw ar fywyd Moses.  Mae’n siŵr fod
Miriam, chwaer hŷn Moses, yn poeni’n arw pan ddaeth y dywysoges o hyd i’w brawd bach yn ei
gawell.  Pan sylweddolodd nad oedd merch Pharo yn mynd i’w daflu’n syth i’r afon Neil, daeth ar
frys o’i chuddfan a chynigiodd fynd i nôl un o wragedd yr Hebreaid i fagu’r babi drosti. 

■C Pwy gafodd ei thalu am fagu’r baban?

Pan ddaeth Moses yn ddigon hen, cymerwyd ef i’r palas, cafodd ei fagu fel ŵyr i Pharo a’i hyfforddi
yn holl ddoethineb yr Eifftiaid (gweler Actau 7: 22).  Er hynny, gallwn wybod i sicrwydd fod ei “nyrs”
eisoes wedi ei ddysgu am ei bobl ei hun, yr Hebreaid, a’u Duw - yr unig wir Dduw.  Pan oedd yn
ddeugain oed, penderfynodd Moses ymweld â’i gyd-Israeliaid.  Roedd yn gynddeiriog pan welodd un
o’r Hebreaid yn cael ei daro gan Eifftiwr.

■C Pa ddau beth wnaeth Moses ar ôl hyn?          

Yn anffodus, drannoeth, darganfu fod pobl yn gwybod am yr hyn a wnaeth.  Weithiau, byddwn ni’n
gwneud pethau rydym ni’n gwybod eu bod nhw’n anghywir ac yn meddwl na ddaw neb i wybod
amdanyn nhw.  Yn fynych iawn, mae’r pethau hyn rywsut yn dod i’r amlwg, ar yr adeg waethaf un yn
aml!  Er hynny, hyd yn oed os na chawn ein dal gan eraill, nid yw hynny’n golygu nad yw Duw’n
sylwi ar ein gweithredoedd.

■C Edrychwch ar Hebreaid 4: 13 ac esboniwch yn gryno YN EICH GEIRIAU EICH 
HUN beth yw’r wers i ni.      

■C Roedd Moses yn disgwyl i’r Hebreaid ei dderbyn fel beth? (gweler Actau 7: 25)

Roedd hi’n amlwg fod Duw wedi datgelu wrth Moses ei fod Ef wedi ei ddewis i waredu’r
Hebreaid o’u caethiwed yn yr Aifft.  Ond ceisiodd Moses ddatrys y sefyllfa ar ei liwt ei hun a
thrwy wneud hynny cyflawnodd drosedd enbyd.  Er hynny, roedd Duw yn dal yn cyfeirio bywyd
Moses, er nad oedd Moses, efallai yn ymwybodol o hynny.  Clywodd Pharo am yr hyn wnaeth
Moses a chynllwyniodd i’w ladd, felly bu’n rhaid iddo ffoi o’r Aifft. 

■C I ble’r aeth Moses?                                

■C Ble cwrddodd e â’i wraig?

Mae’n debyg fod Moses yn meddwl na fyddai fyth o unrhyw gymorth i bobl Dduw bellach.  Ond
nid felly y bu.  Roedd cynllun Duw ar waith.  Gweddïodd yr Israeliaid a chlywodd Duw eu
gweddi.  Roedd Duw yn bwriadu cadw Ei addewid i’w rhyddhau a’u harwain i’w gwlad eu hunain.
Mae addewidion Duw i ninnau hefyd yn ddi-ffael.  Gallwn ddibynnu arnynt.  Mae Duw yn
awyddus i’n rhyddhau ni o gaethiwed pechod a’n dwyn i’r Nefoedd.  Ymddiriedwch ynddo Ef ac
fe wnaiff hynny drosoch. 
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