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Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4

Astudiaeth 2 Y Gyfraith – “Ffordd Dduw”
Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Mathew 12: 1-14
DARLLENWCH
Exodus 20: 8 -11
Luc 13: 10-17

Mathew 28: 1-15

Mae’r gorchmynion cyntaf yn pwysleisio ‘Pwy yw Duw’. Roedd y rhain yn dangos yn glir i’r Israeliaid
y dylent addoli ac ufuddhau i’r UNIG WIR DDUW. Mae’r gorchymyn yn y Darlleniad hwn o’r Beibl
yn dweud wrthym sut roedd Duw yn disgwyl iddynt ymddwyn ar Ei ddiwrnod arbennig Ef.
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GRID GEIRIAU

5

Llanwch yr atebion i’r cwestiynau ar y GRID GEIRIAU.
2

1. Rhif diwrnod pwysicaf yr wythnos yn achos yr Israeliaid
ADNOD
ALLWEDDOL
Exodus 20: 8

2. Creodd yr Arglwydd y nefoedd a’r _ _ _ _ _ _
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3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Duw y Saboth. (ad.11)
4. _ _ _ _ _ _ Duw y ddaear mewn chwe diwrnod.
5.Dywedwyd wrth yr Israeliaid am _ _ _ __ _ _ ar chwe diwrnod.
6. Ar ôl y creu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Duw ar y seithfed dydd.
7. Roedd rhaid cadw diwrnod pwysicaf yr wythnos yn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Edrychwch ar y GRID GEIRIAU ac ysgrifennwch yr enw a roddodd yr Arglwydd
ar ddiwrnod pwysicaf yr wythnos.

1
Creodd Duw bopeth yn ein byd mewn chwe diwrnod (gweler Genesis 1), a gorffwysodd ar y
seithfed dydd (Genesis 2:2). Mae Duw nawr yn gorchymyn i’r Israeliaid orffen eu gwaith erbyn y
chweched diwrnod a neilltuo, neu gysegru’r seithfed dydd fel eu diwrnod gorffwys. Mae’r
Iddewon hyd heddiw yn cadw dydd Sadwrn, eu Sabath, yn ddiwrnod cysegredig ac yn ddydd o
orffwys er mwyn iddynt fynd i’r synagog.
Byth ers amser yr Arglwydd Iesu, mae Cristnogion wedi neilltuo diwrnod cyntaf yr wythnos.
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Edrychwch ar Mathew 28:1 a 6, a chrynhowch YN EICH GEIRIAU EICH HUN
beth ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw.
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Dyma rai pethau y bydd pobl yn aml yn eu dweud.
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Rhowch groes drwy’r sylwadau sydd HEB FOD yn cytuno â’r Beibl.

Nid Duw greodd y
byd – digwyddodd
drwy ‘hap a
damwain’

Rhyw chwedl dylwyth teg
yw Genesis pennod 1

Ni ddylai dydd Sul
fod yn wahanol i
unrhyw ddiwrnod
arall.

Duw luniodd y cread i gyd.

Dylai Cristnogion
feddwl am ddydd
Sul fel Dydd Duw
a’i gysegru Iddo Ef.

Fedrwch chi ddim profi i Iesu
godi o farw!

4
Heddiw, prin yw’r bobl hynny sy’n trafferthu cadw’r ‘pedwerydd gorchymyn’, ond nid felly roedd
hi yn ystod dyddiau’r Arglwydd Iesu.
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Darllenwch Luc 13: 10-17 unwaith eto. Isod, fe welwch wyth gair o’r Darlleniad
o’r Beibl. Gosodwch nhw yn y bylchau cywir yn y paragraff sy’n dilyn.
unionsyth

welodd
waredu

saboth
dywedodd

synagog
Satan

ysbryd

Un dydd ....................... roedd yr Arglwydd Iesu yn dysgu mewn....................... Roedd yno wraig
oedd a’i chefn yn wan ac wedi’i grymu gan..................... ers deunaw mlynedd. Doedd hi ddim yn
gallu sefyll yn......................... . Pan ............. Iesu hi, .................Ef wrthi, “Wraig, yr wyt wedi dy
.................. o’th wendid. Dododd Ei ddwylo arni a’r funud honno ymsythodd a dechreuodd foli
Duw. Pan ddechreuodd rheolwr y synagog weld bai Arno, esboniodd yr Arglwydd Iesu mai
.............. oedd wedi rhwymo’r wraig hon yn gaeth.
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Gwelwyd achosion fel hyn yn digwydd lawer tro ym mywyd yr
Arglwydd Iesu. Byddai Ef bob tro yn tynnu sylw at y ffaith fod y
Phariseaid yn mynd â’r gyfraith i’r pen draw eithaf. Roedden
nhw’n dweud nad oedd hawl gwneud dim byd o gwbl ar y Saboth.
Dywedodd yr Arglwydd Iesu, os oes gan bobl neu anifeiliaid
anghenion ar y Saboth, yna does neb ohonom yn torri cyfraith
Duw os byddwn yn eu helpu.
Unwaith eto, roedd yr Arglwydd Iesu yn cymryd gorchymyn ac yn
dangos bod ystyr ddyfnach i’r geiriau.
Y Gorchmynion hyn yw’r safon y mae Duw wedi’i rhoi i
gymdeithas, ac felly rhaid ufuddhau iddynt. Eto i gyd, does neb
ohonom yn gallu gwneud hynny, felly does dim modd i ni fod yn
iawn gyda Duw drwy geisio’u cadw. Ond gall Duw faddau i ni ein pechodau pan fyddwn ni’n
rhoi ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Mae Ef yn rhoi bywyd newydd i ni, a gyda chymorth yr
Ysbryd Glân, gallwn blesio Duw a byw fel y dylem.
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Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a thanlinellwch y gair sy’n pwysleisio y dylai’r
Saboth fod yn ddiwrnod arbennig.
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