
DARLLENWCH 
Exodus 32: 1-35

ADNODAU
ALLWEDDOL 

Exodus 32: 26 & 33

Astudiaeth 3 Moses – Allan o’r Tân  

Yn Exodus 24, galwodd yr Arglwydd ar Moses i ddod i fyny Ato i’r mynydd er mwyn Iddo roi i
Moses lechi o garreg gyda chyfraith Duw wedi eu hysgrifennu arnynt.  Felly, aeth Moses ar ei
daith gyda Josua, ei gynorthwywr, gan adael y bobl yng ngofal Aaron, Hur a’r henuriaid.  Pan
esgynnodd Moses i’r mynydd, gorchuddiwyd y lle gan gwmwl a disgynnodd gogoniant Duw ar
Fynydd Sinai.  Galwodd Duw ar Moses o ganol y cwmwl.  Safodd Moses ar y mynydd am
ddeugain diwrnod a deugain nos.  Roedd hyn yn ymddangos yn amser hir i’r bobl oedd yn aros
islaw. 

■C Ysgrifennwch CWIR neu ANGHYWIR wrth ateb y canlynol: 

Dywedodd y bobl na wyddent beth oedd wedi digwydd i Moses.   ....................

Dywedodd Aaron wrthynt am fod yn amyneddgar. ....................

Dywedodd y bobl eu bod am ymuno â Moses i foli Duw.   ....................

Dywedodd Aaron wrthynt am roi eu clustdlysau aur iddo. ....................

Gwnaeth Aaron lo aur.  ....................

CROESAIR
Ar Draws
1. Dywedodd Moses wrth y Lefiaid am wisgo’r arf hwn. 
2. Gofynnodd Moses i Dduw ..........pechodau’r bobl. 
3. Dywedodd Moses wrth y bobl eu bod wedi cyflawni
.......mawr. (adnod 30)
7. Malodd Moses y ddelw yn .... . 
9. Addawodd Duw i Abraham y byddai ei ddisgynyddion 
mor niferus â’r rhain. 
10. Brawd Moses 
11. Addawodd Duw y byddai’n rhoi hwn i ddisgynyddion
Abraham. 

I Lawr
4. Anfonodd Duw Ei ...... i arwain Moses a’r bobl. 
5. Gwasgarodd Moses y llwch aur ar y dŵr a mynnodd fod y
bobl yn gwneud hyn. 
6. Gwnaethpwyd y ddelw (y llo) o hwn. 
8. Pan ddaeth Moses i lawr o’r mynydd gwelodd y bobl yn
gwneud hyn. 
12. Wedi i Aaron lunio’r llo, adeiladodd ..... o’i flaen. 

Hyd yn oed wrth iddo roi cyfarwyddiadau i Moses, roedd Duw’n gweld ac yn gwybod yn union
beth oedd yn mynd ymlaen yng ngwersyll yr Israeliaid.  Nid yw Duw wedi ei gyfyngu, fel ni.  Mae
Ef yn gwybod popeth ac mae’n bresennol ym mhob man!

■C Siomwyd Duw oherwydd roedd y bobl wrth droed y mynydd eisoes yn torri Ei 
ddeddfau!  Beth ddywedodd Duw y byddai’n gwneud iddynt yn gyntaf?

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Genesis 3: 1-19; Actau 5: 1-11; 1 Thesaloniaid 1: 9 a 10; 1 Ioan 5: 21 
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Ond ymyrrodd Moses ar ran y bobl ac ymbiliodd ar Dduw i’w harbed. 

■C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, esboniwch y ddau brif bwynt a gyflwynodd 
Moses gerbron Duw (yn adnodau 11-13) wrth ymbil am drugaredd. 

■C Pa adnod sy’n dweud wrthym na ddiystyriwyd apêl Moses?

■C Pan aeth Moses ati i herio Aaron ynglŷn â’r hyn oedd wedi digwydd, pa gelwydd
ddywedodd Aaron? 

Dyma achlysur pan fu’n rhaid i bob person benderfynu a oedd ef/hi ar ochr yr Arglwydd neu ar
ochr y gwrthryfelwyr.  Hyd yn oed HEDDIW, mae cwestiwn Moses yn berthnasol i ni – “Pwy
sydd ar ochr yr Arglwydd?” 

■C Rhowch gylch o gwmpas y llwyth a ymatebodd. 

Issachar        Jwda             Dan            Lefi           Benjamin

■C Beth wnaeth Moses â’r ddwy lech garreg oedd yn ei ddwylo wrth iddo ddod i 
lawr o’r mynydd? 

■C Ticiwch y frawddeg sy’n esbonio orau beth wnaeth Moses:-

1. Llithrodd wrth ddod i lawr o’r mynydd.

2. Roedd y cerrig yn rhy drwm i Moses eu cario. 

3. Roedd am bwysleisio i’r bobl eu bod wedi torri gorchmynion Duw.

4. Credai fod y gorchmynion yn ddiwerth.

Mae torri deddfau yn dod â CHOSB bob tro. 

■C Disgrifiwch un ffordd y cafodd yr Israeliaid eu cosbi am dorri’r gyfraith. 

Rydym ninnau hefyd wedi torri deddfau Duw, ac yn haeddu Ei gosbedigaeth.  Ond y newyddion
da yw bod yr Arglwydd Iesu wedi cymryd y gosb yn ein lle.  Bu farw “dros ein pechodau”.  Mae
Duw yn galw arnom i edifarhau ac i ymddiried ynddo Ef.
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