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DARLLENWCH 
Genesis 3: 7-24

ADNODAU
ALLWEDDOL

1 Corinthiaid 15: 22
Rhufeiniaid 6: 23

Awgrymiadau am Adnodau eraill i'w Darllen
Llyfr Pregethwr 12: 1   Rhufeiniaid 5: 12-23 
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Astudiaeth 4  Y Creu – Canlyniadau Pechod.

Mae pechod bob amser yn cael ei gosbi a doedd pechod cyntaf Adda ac Efa ddim yn

wahanol.“Yna, agorwyd eu llygaid hwy” (adnod 7). Dydi hyn ddim yn golygu eu bod wedi

bod yn mynd o gwmpas â'u llygaid wedi cau! Mae Duw'n esbonio yn adnod 22 eu bod

nhw'n gallu "gweld" rhywbeth yn awr nad oeddent yn gallu ei weld o'r blaen.

Yn adnod 22, beth mae Duw'n ei ddweud eu bod nhw'n gwybod yn awr? 

Sut wnaeth Adda ac Efa ymateb pan agorwyd eu llygaid? (adnod 7) 

Beth wnaethon nhw pan glywson nhw sŵn yr Arglwydd Dduw yn cerdded 

yn yr ardd? 

Beth oedd y cwestiwn cyntaf a ofynnodd Duw i Adda? 

Nid gofyn y cwestiwn am nad oedd yn gwybod yr ateb 

wnaeth Duw. Roedd ar Dduw eisiau clywed Adda ac Efa'n 

cyfaddef yr hyn yr oedden nhw wedi'i wneud. Ond dim ond hanner 

cyfaddef wnaethon nhw achos doedd y naill na'r llall yn barod i gymryd y cyfrifoldeb.

Pwy oedd Adda'n ei beio? 

Pwy oedd Efa'n ei feio? 

Weithiau, rydyn ni'n debyg i Adda ac Efa'n ceisio rhoi'r bai am ein pechodau ni ar rywun

arall. Allen nhw ddim twyllo Duw! Dyma Duw yn barnu Adda ac Efa a'r sarff am yr hyn

roedden nhw wedi'i wneud. 
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Chwiliwch am eiriau yn adnodau 23 a 24 i lenwi'r bylchau yn y frawddeg isod.

Am hynny, __ __ __ __ __ __ ___ yr Arglwydd ___ __ __ ef allan o Ardd Eden,
i __ __ __ __ y tir y cymerwyd ef ohono. Gyrrodd y dyn allan; 
a gosododd __ __ __ __ __ __ __ __ __ i'r dwyrain o Ardd Eden, 
a ___ __ __ __ __ __   __ __ __ ___ __ __ yn chwyrlïo, 
i warchod y ffordd at __ __ __ __ y __ __ __ __ __.

Mae'r Adnodau Allweddol yn esbonio sut y mae pechod Adda ac Efa yn dal i effeithio arnon 

ni heddiw.

Beth sy'n digwydd i bawb sydd 
"yn Adda"? (1 Corinthiaid 15: 22) 

Yn yr un adnod, beth sy'n digwydd 
i bawb sydd "yng Nghrist"? 

Mae bod "yn" Adda neu "yng" Nghrist yn golygu uniaethu'n hunain ag Adda neu Grist.

Yn Rhufeiniaid 6: 23, beth yw'r disgrifiad o bechod? 

Beth yw'r disgrifiad o fywyd tragwyddol?

Pwy yw'r unig un a all roi bywyd tragwyddol i ni?

Mae'r gwersi hyn yn dangos i ni ein bod ni i gyd wedi pechu fel Adda ac Efa. 

Roedd rhaid iddyn nhw gael eu cosbi.  

Bu farw'r Arglwydd Iesu ar y groes i gymryd ein cosb ni. 

Nawr, mae'n rhaid i ni ei dderbyn ef fel ein Gwaredwr er mwyn cael maddeuant!

“Cred yn yr Arglwydd Iesu ac fe gei dy achub.”

Actau 16: 31 
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cyfanswm

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn
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