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Astudiaeth 1  Cain ac Abel - Addoli Duw

Mae stori llyfr Genesis yn symud ymlaen yn sydyn o hanes y Creu. Roedd Duw wedi gwneud popeth ac "yr

oedd yn dda iawn". Yna bu "cwymp" Adda ac Efa i bechod ac fe syrthiodd barn Duw arnyn nhw ac ar y

ddynoliaeth gyfan. Yna fe ddigwyddodd trychineb y llofruddiaeth gyntaf. Mae'n rhaid mai dyma un o'r

hanesion tristaf yn hanes bywyd Adda ac Efa. Roedd bod yn anufudd i Dduw wedi arwain at eu mab hynaf

yn lladd ei frawd.

CROESAIR

NI LAWR
1. Enw mab hynaf Adda ac Efa.

3. Dywedodd Duw wrth Cain y 
byddai _ _ __ _ _ yn llercian wrth y drws.

5. Ar ôl y llofruddiaeth, dywedodd Duw wrth 
Cain bod llef _ _ _ _ _ ei frawd yn gweiddi 
arno o’r pridd.

8. Gosododd yr Arglwydd _ _ _  ar Cain.

AR DRAWS
2. Enw ail fab Adda ac Efa.

4. Pan holodd Duw Cain lle oedd Abel, dywedodd nad oedd yn _ _ _ _ _ _.

6. Dywedodd Cain wrth Dduw bod ei gosb yn _ _ _ _ _ i’w dwyn.

7. Aeth i fyw i wlad Nod i’r dwyrain o _ _ _ _ .

Ar yr olwg gyntaf mae'n edrych yn annheg nad oedd Duw yn fodlon derbyn offrwm Cain a'i fod

yn hapus gydag offrwm Abel. Wedi'r cwbl roedd y ddau wedi dod â rhywbeth o'u gwaith bob

dydd! Beth bynnag, o edrych yn fwy gofalus fe welwn ni bethau sydd yn ein helpu i ddeall y

sefyllfa yn well.

Edrychwch ar 1 Ioan 3: 11 a 12. I bwy mae Cain yn perthyn yn ôl yr adnodau hyn?

Awgrymiadau ar gyfer Darllen Pellach 
Matthew 23: 34 a 35            1 Ioan 3: 11 a 12     Jwdas 11
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Astudiaethau Beiblaidd – Safon 4 

CYFRES A2

Astudiaethau Beiblaidd o Genesis
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Yn ôl 1 Ioan 3: 12 pam y lladdodd Cain Abel?        

It would seem that Cain was jealous of Abel.  We should not be like Cain.

Mae’n edrych yn debyg bod Cain yn genfigennus o Abel. Ddylen ni ddim bod fel Cain

Yn ol 1 Ioan 3: 11 sut ddylen ni drin pobl eraill?                                     

Edrychwch yn ôl i Genesis 3: 17-19. Beth wnaeth Duw i'r ddaear oherwydd 

pechod Adda?

Beth ddywedodd Duw fyddai'n tyfu o'r ddaear wedyn? 

Pa eiriau, yn adnod 19, sydd yn awgrymu y byddai yn rhaid i bobl weithio'n galed

cyn medru bwyta bara?                                                                 

Roedd Cain wedi gweithio'n galed ac fe allai fod ei offrwm yn edrych yn well nag un Abel, ond
nid dyma yr oedd ar Dduw ei eisiau.

Edrychwch ar yr Adnod Allweddol. 

Beth oedd gan Abel nad oedd gan Cain mohono?                      

Fe gredodd Abel yn Nuw ac fe fu'n ufudd Iddo, felly fe fedrodd offrymu gwell aberth na Cain. Fe

ddaeth Abel at Dduw yn Ei ffordd Ef; sef drwy aberthu anifail oherwydd ei bechodau. Os ydyn ni

am fynd at Dduw a chael ein derbyn ganddo, rhaid inni fynd yn ffordd Duw sef drwy Iesu Grist.

Ar y groes fe aeth Ef yn aberth yn ein lle.

Roedd Cain am gael ei dderbyn gan Dduw ond ar ei delerau ei hun. Mae llawer o bobl fel hyn.

Maen nhw'n dweud wrth Dduw, "Edrych ar yr holl bethau da rydyn ni wedi eu gwneud", neu

"Dydw i 'rioed wedi gwneud dim byd gwirioneddol ddrwg" ac felly maen nhw'n credu y dylai

Duw eu derbyn nhw i'r nefoedd. Ond fedr neb fod yn ddigon da byth. Rydyn ni gyd wedi

gwneud drwg. Rhaid i ni gael ein glanhau â gwaed yr Arglwydd Iesu Grist.

Yn adnod 7 mae Duw yn rhoi rhybudd i Cain. Ond mae Cain yn gwrthod gwrando. Mae un

pechod yn arwain at bechod arall - a phechod arall!

Llenwch y geiriau coll.     

Roedd Cain yn .............................  .

.................................Cain Abel.

Fe ddywedodd Cain gelwydd wrth Dduw er mwyn ceisio cuddio ei ..........................  .    

Roedd yn rhaid i Dduw ......................Cain.                                        
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