
Gwers 4  Yn y Dechrau – Dilyn ffordd Duw. 

Os byddwch chi'n mynd ar daith i rywle dieithr, bydd angen i chi fod yn

siwr o'r ffordd cyn mynd. Gallwch edrych ar fap neu holi rhywun sydd

wedi bod o'r blaen. Os ewch chi gan ddilyn eich trwyn a gobeithio'r

gorau, byddwch yn siwr o fynd ar goll!

Mae yna ffordd arbennig i fynd at Dduw. Ei ffordd Ef.
Ceisiodd Cain blesio Duw yn ei ffordd ei hunan..

Beth oedd gwaith Abel a Cain?

YSGOL EIRIAU

1. Gofynnodd yr Arglwydd i Cain, 

"Pam rwyt ti wedi _ _ _ _ _?"

2. Daeth Cain ac Abel 

ag _ __ _ _ _ _ _ i'r Arglwydd.

3. B _ _ _ _ _ _ ei ddefaid oedd 

offrwm Abel.

4. Dywedodd Cain wrth Abel, 

"Gad inni fynd i'r _ _ _ _."

5. Dywedodd yr Arglwydd wrth Cain y

byddai'n rhaid iddo _ _ _ __ _ pechod

Pa offrwm oedd wrth fodd Duw?

Roedd Cain yn ddig iawn wrth Dduw am iddo wrthod ei offrwm. 

Gorffennwch y llythrennau hyn i weld beth wnaeth Cain wedyn.
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Beth oedd cosb Cain? (Darllenwch adnod 12)

Dywedodd Cain na allai 

ddioddef ei gosb.

Darllenwch adnodau 13 ac 14 ac

ysgrifennu ei bedwar rheswm.

Cynigiodd Abel oen yn offrwm ac fe blesiodd hynny Dduw gan ei fod yn ddarlun o'r

Arglwydd Iesu. Iesu yw Oen Duw a roddodd ei hunan ar y groes i gymryd pechodau'r byd.

Heddiw, mae llawer o bobl yn ceisio plesio Duw yn eu ffordd eu hunain ond mae'r Beibl yn

dweud mai dim ond UN FFORDD sydd o blesio Duw. Mae'n rhaid i ni ofyn iddo faddau i ni

am bob drwg yr ydym wedi'i wneud. Rhaid i ni ymddiried yn yr Arglwydd Iesu sy'n barod i

faddau i ni. Am iddo ei offrymu ei hunan ar y groes, mae Duw yn gallu maddau ein pechod ni.

Mae'r rhai sy'n ymddiried yn Nuw yn cael maddeuant! 

Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol i gael gwybod sut i fynd yn ôl at Dduw.

Roedd Abel yn credu ei fod yn bechadur a bod arno angen offrymu gwaed oen er mwyn cael

maddeuant gan Dduw. Doedd Cain ddim yn cydnabod ei fod yn bechadur ac felly ni ddaeth

at Dduw yn ffordd Duw. 

Cafodd Abel ei dderbyn oherwydd ei ffydd yn Nuw. Darllenwch Hebreaid 11: 4.
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Ysgrifennwch ar yr arwydd i ble'r aeth Cain i fyw.C
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