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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 3 Duw’n rhoi gorchmynion

Ar ôl teithio ymhellach, cyrhaeddodd y
bobl fynydd mawr Sinai ac aethant ati i
godi gwersyll.  Dyma’r fan y byddai
Duw yn cwrdd â Moses ac yn rhoi
iddo orchmynion, neu reolau, i’r
Israeliaid eu cadw.  Esboniodd Duw y
byddai’n disgyn i ben y mynydd mewn
cwmwl trwchus.  Dywedodd wrth
Moses am osod ffin o gwmpas godre’r
mynydd fel na fyddai neb yn dechrau ei ddringo.  Er bod y bobl wedi ymolchi ac
wedi paratoi eu hunain, doedd dim modd i neb ddod yn agos at Dduw, gan ei

fod Ef yn sanctaidd ac yn ddibechod.  Dri
diwrnod yn ddiweddarach, safai’r bobl wrth
droed y mynydd.  Roedd yr olygfa’n un
arswydus iawn - crynai’r mynydd a chwythai
fwg o’i grombil.  Roedd Duw’n dangos i’r
bobl pa mor nerthol yw Ef mewn
gwirionedd.  Yna galwodd Duw ar Moses i
ddringo Ato.  Unwaith eto, dywedodd Duw
wrth Moses am sicrhau na fyddai neb arall
yn ceisio dringo’r mynydd.  Cadwyd y bobl
bellter i ffwrdd oddi wrth Dduw oherwydd
eu pechod.  Mae ein pechod ni hefyd yn ein
cadw oddi wrth Dduw.

■C Tynnwch linell o bob blwch i’r geiriau a’r brawddegau cywir.

Duw pechadurus
wrth odre’r mynydd 
sanctaidd 

Y bobl ar ben y mynydd  

Yn ddiweddarach, aeth Moses i fyny i’r mynydd i dderbyn gorchmynion Duw.
Roedd y gorchmynion hyn yn dysgu’r bobl sut roedden nhw i drin Duw a sut y
dylen nhw ymddwyn tuag at ei gilydd. 
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■C Sawl gorchymyn roddodd Duw? 

P’un sy’n dweud wrthym am beidio â dwyn?   Rhif  .......

P’un sy’n dweud wrthym sut y dylem drin ein rhieni?  Rhif  .......

Doedd hi ddim yn bosibl i’r bobl gadw
gorchmynion Duw.  Mae pob un ohonom
yn bechadur ac rydym wedi torri
gorchmynion Duw.  Does wahaniaeth pa
mor galed y byddwn ni’n ymdrechu, rydym
yn dal i bechu a fedrwn ni ddim plesio
Duw.  Yr Arglwydd Iesu yw’r unig Berson
sydd wedi byw bywyd perffaith ar y
ddaear.  Oherwydd hyn, gall Ef fod yn
Waredwr i ni.  Bu farw er mwyn cymryd y
gosb am ein pechodau, er mwyn i Dduw
faddau i ni ac i ni gael heddwch gydag Ef. 

■C Oedd yr Israeliaid yn gallu cadw’r gorchmynion?

Ydych chi’n gallu cadw’r gorchmynion?

A lwyddodd yr Arglwydd Iesu i gadw holl orchmynion Duw?
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Y Deg Gorchymyn

1 Na chymer dduwiau eraill
ar wahân i mi.

2 Na wna i ti ddelw gerfiedig.

3 Paid â chamddefnyddio Enw
Duw.

4 Cadw Dydd Duw yn ddydd
arbennig.

5 Anrhydedda dy dad a’th
fam.

6 Na ladd.

7 Paid â bod yn anffyddlon.

8 Na ladrata.

9 Paid â dweud celwyddau.

10 Paid â chwennych eiddo
pobl eraill.

cyfanswm


