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Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma.
Oedran

Dyddiad geni

Enw
Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Astudiaethau Beiblaidd ar Gyfraith Duw
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th.

Astudiaeth 1 Y Gyfraith – “Un Duw”
Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Exodus 19: 1-13 Eseia 40: 18-31
DARLLENWCH
Exodus 19: 14-25
a 20:1-7
Mathew 22:34-40

Daethai’r Israeliaid allan o’r Aifft. Teithiasant tua’r
dwyrain ac i mewn i’r anialwch. Erbyn hyn maent
wrth ymyl Mynydd Sinai.
C
■

Tynnwch linell yn ymestyn o bob un o’r
lleoedd a restrir wrth ymyl y map i’r
lleoliad cywir ar y map

Roedd cyrraedd Mynydd Sinai yn brofiad cofiadwy
i’r Israeliaid.
ADNOD
ALLWEDDOL
Mathew 22: 37

C
■

Yr Aifft
Canaan (Gwlad
yr Addewid)
Mynydd Sinai
Y Môr Coch

2

Llanwch y bylchau gyda’r geiriau cywir i’ch atgoffa o’r hyn ddigwyddodd.

Daeth Duw i lawr ar y mynydd mewn ...................... (ad.18); cafwyd .......................a ............................
ar yr un pryd (ad.16). Roedd rhaid i’r bobl ymbaratoi drwy ........................ (ad.14) eu dillad ac nid
oeddynt i ddod yn agos i’r .......................... (ad.23). Roedd rhaid iddynt ddysgu bod Duw yn
sanctaidd ac nad oedd modd i’r bobl na’r............................... (ad.24) ddynesu Ato.
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Ym mhennod 20, llefarodd Duw wrth Moses, a dywedodd wrtho Pwy yw Ef mewn gwirionedd a
beth a wnaeth Ef drostynt.
C
■

Atgoffodd Duw Moses am y peth pwysicaf oll a wnaeth Ef dros genedl Israel –
beth oedd y peth hwnnw?

1
Dyma’r wers roedd yn rhaid i’r Israeliaid ei dysgu – os oeddynt i gerdded gyda Duw yn y
dyfodol, roedd rhaid iddynt ufuddhau i’w orchmynion. Roedd y cenhedloedd eraill o’u hamgylch
yn addoli gwrthrychau a grëwyd, e.e. yr haul, y lleuad a’r sêr. Byddai eraill yn gwneud duwiau o
gerrig, coed, aur neu arian. ‘Eilunod’ neu ‘ddelwau’ yw’r enwau a roddwn ar y rhain.

Eilun yw unrhyw beth sy’n cymryd lle Duw yn ein bywydau.
C Edrychwch ar Deuteronomium 9:16 a chwblhewch y frawddeg isod.
■
Cyn pen 40 niwrnod o gyrraedd Mynydd Sinai, roedd yr Israeliaid wedi llwyr anwybyddu’r
gorchymyn cyntaf ac wedi dewis addoli .............................................................................................

1

C
■

Edrychwch ar 1 Brenhinoedd 16: 31 a 32 ac ysgrifennwch enw’r eilun roedd
pobl Israel yn ei addoli’n ddiweddarach yn eu hanes.

2
Mae’n bosibl nad ydych yn credu y byddai pobl ein hoes ni yn addoli eilunod neu ddelwau, fel y
gwnâi’r Israeliaid. Ond, oes mae gennym ddelwau! Gallant fod yn rhai cwbl gyffredin, ond os
ydynt yn llwyr feddiannu ein bywydau ac yn disodli Duw, a ddylai fod yn flaenaf, yna maent yn
eilunod.
C
■

Enwch 3 pheth a allai’n hawdd droi’n eilunod yn eich bywyd chi.

1
C
■

2

3

3

Darllenwch Exodus 20:1-7 eto ac ysgrifennwch GWIR neu ANWIR wrth
ymyl y canlynol:Roedd Duw am i Israel ei addoli Ef yn unig.
..................
Roedd Duw yn fodlon pan oedd Israel yn addoli Ei greadigaeth.

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

Bydd Duw yn cosbi’r rhai sy’n addoli eilunod.

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

Roedd Duw am i’r rhai oedd yn Ei addoli ddangos eu cariad tuag
Ato drwy gadw Ei orchmynion.

..................
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Rhaid bod Duw’n tristáu ac yn gresynu pan fydd yn clywed nifer o bobl yn cymryd Ei enw, ac
enw’r Arglwydd Iesu, yn ofer, h.y. eu defnyddio fel rheg (gair drwg). Mae Duw eisiau i bawb ddeall
bod camddefnyddio Ei enw yn gamwedd mawr.
C
■

Ysgrifennwch beth ddywedodd Duw yn Exodus 20:7.

1
Yn nyddiau’r Arglwydd Iesu, roedd y Phariseaid yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn gwybod holl
orchmynion Duw. Ychwanegasant eu rheolau eu hunain hyd yn oed, ac o ganlyniad aeth bywyd
yn faich i bawb. Ar un achlysur, ym Mathew 22, ceisiodd un o’r Phariseaid roi prawf ar yr
Arglwydd Iesu drwy ofyn cwestiwn anodd iawn Iddo.
C
■

Beth oedd y cwestiwn?

1
C
■

Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol - sef yr ateb a roddodd Iesu, a thanlinellwch y
gair sy’n ymddangos dair gwaith ac sy’n pwysleisio faint y dylem garu Duw.
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