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Genesis 2: 15-17

a 3: 1-13  

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Genesis 3: 3

Gwers 3  Yn y dechrau – Pethau'n mynd o chwith!

Pe bai ffrind i chi'n rhoi anrheg ar y bwrdd ac yn dweud wrthoch chi am beidio â'i hagor,

tybed am faint o amser allech chi osgoi'r demtasiwn i agor y parsel? Y funud y byddwch

chi'n agor yr anrheg, mae'n difetha'r syrpreis. Dyna ddarlun o sut y daeth pechod i'r byd

perffaith yr oedd Duw wedi'i wneud.

Bod yn anufudd i orchmynion Duw yw pechod.

Yn y Darlleniad o'r Beibl, rydyn ni'n dysgu bod Duw wedi rhoi popeth yr 

oedd arnyn nhw ei angen i Adda ac Efa. Ond rhoddodd un gorchymyn 

pwysig iddynt. Beth oedd hwnnw? 

Rhowch gylch o gwmpas yr atebion cywir.

Pe bai Adda ac Efa'n bwyta ffrwyth y goeden, dywedodd Duw y 

bydden nhw . . . 

Yn sâl      Yn gorfod gadael     Yn marw    Yn cael eu cosbi

Pe bai Adda ac Efa'n bwyta o ffrwyth y goeden, dywedodd 

y sarff y bydden nhw . . .

Ddim yn marw     Yn drist    Yn cael eu cosbi    Yn sâl

Gelyn Duw, Satan, oedd yn ymddangos fel sarff

Beth mae Genesis 3: 1 yn ei ddweud am y sarff?

Fel y gwrandawodd Efa ar y sarff, sylwodd ar nifer o bethau da am y 

ffrwyth a chafodd ei pherswadio i'w fwyta.

Beth oedd y pethau da?
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Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw'r brawddegau hyn yn 

gywir neu'n anghywir:

Adda oedd y cyntaf i gymryd darn o'r ffrwyth.

Fe sylweddolon nhw eu bod nhw'n noeth.

Fe wnaethon nhw wnïo dail ffigysbren at ei gilydd i wneud dillad iddyn nhw eu hunain.

Roedd y ddau yn hapus iawn. 

Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i gael gwybod beth wnaeth Adda ac Efa pan 

glywson nhw Duw yn cerdded yn yr ardd.

I O C DD U  /  N Y  /   Y  /  DOEC 

__ ___ __ __ __  / __ __ /  Y / __ __ __ __ .

Galwodd Duw arnyn nhw am eu bod yn cuddio. Beth ddywedodd Adda wrth Dduw?

Beth oedd esgus Adda?

Ar bwy roddodd Efa'r bai?

Pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth drwg, fyddwch chi weithiau'n gwneud esgusodion neu'n rhoi'r bai

ar rywun arall? Dyna beth wnaeth Adda ac Efa. 

Rydyn ni i gyd yn gwneud pethau drwg, ond ddylen ni ddim

gwneud esgusodion na dweud celwydd i guddio hynny. Allwn

ni ddim cuddio ein pechod oddi wrth Dduw. Mae Duw'n

gwybod amdano. Mae Duw am i ni edifarhau a throi'n cefn ar

bechod fel y gall ef faddau i ni! 

Dywedodd Duw wrth Adda bod y ddaear wedi'i difetha

oherwydd ei bechod ef ac y byddai drain ac ysgall yn tyfu.

Roedd rhaid i Adda ac Efa adael yr ardd braf ac roedd rhaid i

Adda weithio'n galed iawn i gael bwyd.

Gan eu bod nhw wedi pechu, doedden nhw ddim yn hapus yng

nghwmni Duw ac, un diwrnod, byddai'n rhaid iddyn nhw farw.

Hefyd, oherwydd eu pechod, byddai pawb yn cael eu geni â

natur bechadurus.

Chwiliwch am Rhufeiniaid 5: 12 yn eich Beibl.
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