
Stori 4 Byd Duw yn cael ei ddifetha.

Pan wnaeth Duw y byd, roedd popeth yn berffaith. Doedd dim

afiechyd, tristwch na marwolaeth. Ond un diwrnod, dyma Satan,

gelyn Duw, yn dod i'r ardd yn edrych fel sarff. Dywedodd Satan

wrth Efa, pe byddai'n bwyta ffrwyth y "Pren Gwybodaeth Da a

Drwg", byddai mor glyfar â Duw!

Pwy yw gelyn Duw? __  __  __  __  __ .

Â phwy siaradodd Satan?    __  __  __ .

Gwrandawodd Efa ar Satan a bod yn anufudd i Dduw gan gymryd peth o'r ffrwyth. Fe

roddodd beth i Adda a dyma’r ddau yn ei fwyta.

Rhowch gylch o gwmpas y pethau wnaeth Efa.

GWRTHODODD EFA WRANDO AR SATAN

ROEDD EFA'N ANUFUDD I DDUW

RHODDODD EFA BETH O'R FFRWYTH I ADDA

Mae'n rhaid i ninnau hefyd ddewis rhwng da a drwg ac, fel Adda ac Efa, rydyn ni'n gwneud

y dewis anghywir weithiau! 

Y noson honno, roedd Duw am siarad ag Adda ac Efa. Ond roedden nhw'n gwybod eu bod

nhw wedi bod yn anufudd i Dduw ac fe geision nhw guddio oddi wrtho. Galwodd Duw

arnyn nhw, “Adda, lle wyt ti?”. Roedd Duw'n gwybod eu bod nhw wedi bwyta'r ffrwyth. 

Er ei fod yn dal yn eu caru, roedd rhaid iddo'u cosbi nhw. Anfonodd Duw Adda ac Efa allan

o’r ardd. 
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Roedd eu pechod wedi difetha'r hyn yr oedd Duw

wedi ei greu ac wedi dod rhyngddyn nhw a Duw. 

Mae pechod bob amser yn difetha pethau. 

Mae'n ein gwneud ni'n drist ac yn difetha byd Duw.

Am fod Adda ac Efa wedi bod yn anufudd,

dechreuodd drain ac ysgall dyfu. Dechreuodd

anifeiliaid a phobl fynd yn sâl ac, yn waeth na dim,

daeth marwolaeth i'r byd.

Gorffennwch y brawddegau hyn:

Mae pechod bob amser yn d __ __ __ ___ __  p __ ___ __ __.

Daeth pechod â m__ __ __ __ __ __ __ ___ i'r byd.

Er bod Duw wedi'i siomi'n ofnadwy yn Adda ac Efa, wnaeth

e ddim anghofio amdanyn nhw. Addawodd Duw y byddai

Satan yn cael ei ddinistrio rhyw bryd ac y byddai yna ffordd

wedyn i bobl fod yn ffrindiau ag ef eto. 

Fe ddigwyddodd hyn i gyd pan ddaeth Iesu Grist i'r byd.

Roedd bywyd Iesu'n berffaith. Roedd bob amser yn ufudd i

Dduw. Ond, pan fu farw ar y groes, cafodd ei gosbi am

bechodau'r holl fyd.

Fe gawn ni faddeuant pan wnawn ni ymddiried yn Iesu, sydd wedi cael ei gosbi am ein pechodau

ni. Os gwnawn ni ymddiried yn Iesu, gallwn ddiolch iddo a dod i nabod Duw fel ein Tad a'n Ffrind.

Lliwiwch y geiriau hyn a dysgu'r Adnod Allweddol:

“Mae gennym heddwch â Duw trwy ein   

HHaarrggllwwyydddd
IIeessuu  GGrriisstt..””
Rhufeiniaid 5: 1
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