
DARLLENWCH 
Genesis 2: 15-19

3: 1-7  

ADNODAU
ALLWEDDOL 

Rhufeiniaid 3: 23
6: 23

Astudiaeth 3  Y Creu – Pechod yn Dod i'r Byd

Bydd yr astudiaeth hon yn ein helpu i ddeall beth ddigwyddodd ar ôl i bobl gael eu creu.

Mae Pennod 2: 15 yn sôn am y cyfrifoldeb a roddodd Duw i Adda yng 

Ngardd Eden.  Beth oedd Adda i fod i'w wneud?

Rhowch ✓ neu ✘ i ddangos ydi'r brawddegau hyn yn GYWIR 

NEU'N ANGHYWIR:- 

•Dywedodd Duw fod Adda'n cael bwyta 

ffrwythau'r holl goed yn yr ardd. ........................

• Dywedodd Duw wrth Adda y byddai'n marw pe bai'n 

bwyta ffrwyth y goeden gwybodaeth da a drwg. ........................

• Gadawodd Duw i Adda enwi'r holl adar ac anifeiliaid.    ........................

• Dywedodd Duw y byddai'n well i Adda fyw ar ei ben 

ei hunan yng Ngardd Eden. ........................ 

GRID GEIRIAU
Llanwch y bylchau yn y brawddegau isod ac 
ysgrifennu'r atebion ar y Grid Geiriau.

1. Atebodd y wraig eu bod yn cael _ _ _ _ _ ffrwythau'r 

coed (adnod 2). 

2. Roedd y creadur a ddaeth i siarad â'r wraig (Efa) yn fwy 

cyfrwys na'r holl fwystfilod gwyllt a _ _ _ _ __ yr Arglwydd Dduw. 

3. Dywedodd Efa bod _ _ _ wedi dweud am beidio â bwyta 

ffrwyth y pren yng nghanol yr ardd. 

4. Dywedodd y sarff wrth Efa "Na! ni fyddwch _ _ _ _". 

5. Dywedodd y sarff, pe bae Adda ac Efa'n bwyta'r ffrwyth y 

byddent fel _ _ _. 

6. Ar ôl bwyta'r ffrwyth, gwnïodd Adda ac Efa ffedogau o __ _ _ _ ffigysbren.

Edrychwch ar draws y Grid Geiriau i weld sut yr oedd Adda ac Efa wedi 

ymddwyn.  Roeddent wedi bod yn                                  i Dduw.
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Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Rhufeiniaid 5: 12-14, 18 ac 19      1 Timotheus 2: 13 ac 14      Iago 1: 14 ac 15
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Y diafol (neu Satan) oedd wedi dod ar ffurf sarff.

Tanlinellwch y ddwy frawddeg sy'n disgrifio orau beth wnaeth Satan i'r dyn 

a'r fenyw gyntaf.

Bendithiodd nhw.   Twyllodd nhw.  Helpodd nhw.  Dywedodd gelwyddau wrthynt.

Darllenwch Ioan 8: 44 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN sut

y mae Iesu'n disgrifio Satan.

Rydyn ni'n debyg i'r dyn a'r fenyw gyntaf achos rydyn ni'n anufudd i orchmynion Duw ac

yn mynd ein ffordd ein hunain fel y gwnaethon nhw.

Ysgfrifennwch yr Adnod Allweddol gyntaf a thanlinellu'r geiriau a 

ddefnyddiodd Duw i ddisgrifio effaith ein pechodau ni.

Ticiwch y diffiniad GORAU o bechod. 

Mae pechod yn rhywbeth y gall pobl fynd i garchar am ei wneud.

Pechod yw'r pethau drwg roedd pobl yn eu gwneud yn oes y Beibl. 

Mae pechod yn golygu bod yn anufudd i Dduw a pheidio â chyrraedd ei

safon berffaith. 

Pechod yw'r camgymeriadau bach rydyn ni'n eu gwneud yn ein bywyd.

Ysgrifennwch yr ail Adnod Allweddol a meddwl yn ofalus amdani. 

Rhowch gylch o gwmpas y gair sy'n dweud beth yw'r gosb sy'n dilyn 

pechod.  Mae'n ein hatgoffa o'r gosb gan Dduw y mae'n rhaid i ni ei 

hwynebu am bechu. 

Mae'n rhaid i ni ddewis y "cyflog" neu'r "rhodd". 

Pa un ddewiswch chi?
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