
Gwers 2 Yn y Dechrau - Duw yn creu dyn.

Ydych chi erioed wedi meddwl faint o rym sy'n ddigon i wneud i losgfynydd ffrwydro neu

pa mor gryf y mae'n rhaid i'r gwynt fod cyn troi'n gorwynt a sgubo popeth sydd yn ei

lwybr? Mae'n anodd i ni ddychmygu'r pethau hyn. Gymaint mwy oedd y grym rhyfeddol a

wnaeth y byd yr ydyn ni'n byw ynddo, GRYM Y DUW HOLLALLUOG. Rydym yn

darllen am nerth Duw yn creu'r byd yn Genesis. Rydym yn ei weld yn ei holl ogoniant yn

creu anifeiliaid ac yn, yn fwy rhyfeddol byth, yn creu'r bobl gyntaf.

Pa ddau o'r creaduriaid hyn a wnaeth Duw gyntaf? 

Ysgrifennwch eu henwau yn y blwch.

Ar ôl gwneud y creaduriaid hyn, bendithiodd Duw nhw. Beth ddywedodd e?

Yn adnodau 24 a 25 rydyn ni'n cael gwybod am dri pheth a wnaeth Duw. 

Beth oedd y rhain?

Does dim rhyfedd ei fod yn gweld popeth a wnaeth yn dda iawn.

Pan fydd dylunwyr am greu rhywbeth newydd, maen nhw'n gwneud patrwm. 

Beth ddefnyddiodd Duw fel patrwm ar gyfer creu dyn? (Darllenwch adnod 27)

Pwy gafodd ei roi gan Dduw i ofalu am Ei greadigaeth?

Beth ddywedodd Duw 

wrth fendithio'r dyn? 

(Darllenwch adnod 28)
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Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN pa fath o fwyd yr oedd y 
bobl a'r anifeiliaid yn mynd i'w fwyta. (Darllenwch adnodau 29 a 30)

Pobl Anifeiliaid

Faint o amser gymerodd Duw i orffen ei greadigaeth? Rhowch gylch o 
gwmpas yr ateb cywir.

mis      10 diwrnod       6 diwrnod

wythnos      pythefnos      blwyddyn

Mae'n siwr bod Duw wedi cael amser ardderchog yn creu'r cannoedd o wahanol anifeiliaid!

Ond creadigaeth fwyaf Duw oedd dyn. Anadlodd Duw anadl bywyd yn Adda ac fe ddaeth yn

enaid byw! (Genesis 2: 7) Roedd hyn yn gwneud Adda'n wahanol i bob peth byw arall.

Plannodd Duw ardd hyfryd i Adda gael byw ynddi ac fe wnaeth y wraig gyntaf yn gwmni iddo.

Daeth Duw ei hunan i lawr i siarad â nhw a cherdded gyda nhw yn yr ardd. Mae'n siwr bod

hynny'n brofiad dymunol iawn i Adda ac Efa!

Beth oedd enw gwraig Adda? 
(Darllenwch Genesis 3: 20)

Efallai'ch bod chi wedi treulio llawer o amser yn gwneud rhywbeth arbannig iawn? Sut

oeddech chi'n teimlo pan oedd pobl yn canmol eich gwaith? Mae'n siwr eich bod

yn falch. Mae Duw yn falch pan fyddwn ni'n canmol ei waith e. Mae'r ateb i'r pos hwn yn

dangos rhywbeth y mae'r Beibl yn dweud wrthym am ei wneud. 

Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau yn y lluniau.

Duw sydd wedi gwneud y bydysawd. Gallwch weld tystiolaeth o'i nerth a'i ogoniant ym

myd natur o'n cwmpas. Does dim nerth mwy na hyn – ef sydd wedi gwneud popeth!  

Mae Duw wedi'ch gwneud chi yn wahanol i'r anifeiliaid.

Y tro nesaf yr edrychwch chi yn y drych, cofiwch ganmol Duw!
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