
Mae gan Cyngor Ysgolion Sul Cymru banel cydenwadol 
sy’n cyfarfod yn rheolaidd i weithio ar ddeunydd 
gwerslyfrau ar gyfer Ysgolion Sul Cymru, gan ddwyn 

ynghyd arbenigwyr ym maes addysg Gristnogol. Dros y 
flwyddyn ddiwethaf mae’r Panel hwn wedi bod wrthi yn 
cynllunio cyfres newydd sbon o werslyfrau, sef Cyfres Stori 
Duw, a fydd yn rhoi panorama i ni o daith fawr stori Duw. Bydd 
y flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar yr Hen Destament, gan 
gyrraedd y Nadolig erbyn diwedd y flwyddyn. Yna bydd yr 
ail flwyddyn yn canolbwyntio ar fywyd a dysgeidiaeth Iesu a 
chyffro’r Eglwys Fore. Mae nifer o werslyfrau a llyfrau atodol 
newydd yn rhan o’r gyfres, gan gynnwys:

Ar gyfer dan 5:
Gwerslyfr Stori Duw i blant dan 5 –  gwerslyfr sy’n cynnwys 
50 o wersi, yn cynnwys stori, amser chwarae, amser dysgu, 
rhigwm a gweddi, ynghyd â llun a gweithgaredd. 
I gyd-fynd â’r gwerslyfr, mae yna lyfr crefft sy’n cynnwys tua 
200 o syniadau crefft yn nhrefn y Beibl, sef Llyfr Crefft Stori 
Duw i blant bach.

Ar gyfer dan 11:
Gwerslyfr Stori Duw i blant 6-11 oed – gwerslyfr sy’n 
cynnwys 50 o storÏau, yn cynnwys gwers gyflawn, ynghyd â 
llun a gweithgaredd. I gyd-fynd â’r gwerslyfr, mae yna lyfr 
crefft sy’n cynnwys tua 200 o syniadau crefft yn nhrefn y 
Beibl, sef Llyfr Crefft Stori Duw i blant.

Ar gyfer dan 15:
Gwerslyfr Stori Duw i Ieuenctid –  gwerslyfr sy’n cynnwys 
50 o sesiynau / astudiaethau Beiblaidd ar gyfer pobl ifanc 
oed uwchradd. 

Cyfres Stori Duw



Yn ychwanegol mae yna opsiwn i brynu Beiblau gweithgaredd 
ar gyfer yr oed cynradd, sef Beibl Gweithgaredd y Plant Lleiaf i 
blant dan 7 oed a Beibl Gweithgaredd y Plant i blant dan 11 oed. 
Mae dau feibl lliw wedi cael eu paratoi hefyd ar gyfer cyflwyno’r 
stori gyfan, sef Beibl Lliw Stori Duw a Beibl Bach Stori Duw. 
Mae’r ddau Feibl arbennig yma yn cyflwyno’r stori eto fel un stori 
fawr, gan blethu a phontio holl storïau’r Beibl. Cyfrol arall sy’n 
rhan o’r cynllun yw Oedfaon Stori Duw, sef cyfrol o wasanaethau 
teuluol sy’n seiliedig ar 20 cyfnod yn hanes y Beibl. Mae Taith 
Fawr Stori Duw hefyd yn gyfeirlyfr defnyddiol sy’n esbonio’r 
stori a’r daith, trwy gyfrwng mapiau a ffeithiau hanesyddol. Mae 
DVD ar gael hefyd, sef DVD Stori Duw, sy’n cynnwys 52 stori 
pum munud yn cael eu hadrodd gan Mici Plwm.  Yn ogystal mae 
cyflwyniadau Powerpoint ar gael, fel ffordd arall i gyflwyno’r 
storiau, yn cynnwys cyflwyniadau ar 64 o brif storiau’r Beibl: sef 
Cyfres Powerpoint: Beibl Bach i Blant. Ar gyfer ei arddangos fel 
adnodd gweledol ar wal yr Ysgol Sul mae yna linell amser sy’n 
cynnwys 16 panel lliwgar yn cynrychioli cyfnodau gwahanol yn 
hanes y Beibl, sef Llinell Amser y Beibl.
 
Mae’r oedolion hefyd yn dilyn yr un trywydd am gyfnod o ddwy 
flynedd, ac eto mae 2 adnodd ar gael, sef addasiad Meirion 
Morris o lyfr John Stott Drwy’r Beibl, Drwy’r Flwyddyn a 
Cydymaith Stori Duw gan Huw John Hughes, sef cyfres o 92 
gwers i fynd â ni trwy’r maes dros y 2 flynedd.

Credwn fel panel bod hwn yn gyfle gwych i gyflwyno Stori Fawr 
Duw i blant, ieuenctid ac oedolion o bob oed, gan bwysleisio 
cynllun achubol Duw ar gyfer ei fyd. Ar gyfer y plant oed cynradd 
cyhoeddwyd llyfryn hefyd, sef Stori Fawr Duw, sy’n gomic 32 
tudalen, yn adrodd yn effeithiol iawn y stori fawr mewn ffordd 
gwbl gryno a syml - rhagflas perffaith ar gyfer cychwyn y gyfres. 
Mae’r adnoddau hyn i gyd ar gael o’ch siop Gymraeg leol neu’n 
uniongyrchol gan Cyngor Ysgolion Sul. 

Cofiwch ein bod hefyd ar gael i’ch cynghori ar adnoddau ac ar 
unrhyw agwedd o waith yr Ysgol Sul - cofiwch gysylltu.
Pob bendith gyda’r gwaith,

Aled Davies
Cyfarwyddwr

Rhagfyr 2011



10 • Gwerslyfr Cyfres Stori Duw Dan 5

Ystyr y gair Groeg, Genesis, yw ‘dechreuad’, ac y mae llyfr Genesis yn dechrau ‘yn y dechreuad’, hynny yw, 
dechreuad popeth, ond nid dechreuad Duw. Mae awdur llyfr Genesis yn dweud wrthym o ble y daethom 
a pham yr ydym yn bod. Dechreuad popeth yw Duw, ac yntau’n Dduw creadigol. Neges ganolog 

Genesis 1 yw nad damwain na hap mo’r cyfanfyd, sy’n cynnwys y byd yr ydym ni’n byw ynddo, ond gweithred 
fwriadol ar ran  Duw. Daeth y cyfan i fod, yn cynnwys ni, oherwydd bod Duw wedi bwriadu hynny. Nid oes yr un 
ohonom yma yn ddamweiniol. Mewn ychydig eiriau, ‘Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a’r ddaear’, cawn 
ddatganiad eglur Y Beibl am ddechreuad y cyfanfyd. Ar air Duw, ‘Bydded’, daeth popeth i fod (gweler hefyd 
Hebreaid 11, adn 3).

Y Creu - Yr Amserlen
                 Dydd Adnod 

GOLEUNI         1        1:3-5

FFURFAFEN         2        1:6-8

DYFROEDD A THIR   3       1:9-13

SÊR ayyb         4     1:14-19

PYSGOD AC ADAR    5     1:20-23

ANIFEILIAID A DYN   6     1:24-31

GORFFWYS          7       2:2-3

Pwy yw Duw y cyfeirir ato gymaint yn y 
bennod gyntaf? 
Yn adnod 26, ceir y gair ‘gwnawn’ sy’n ein cyfeirio at 
y Duw hwnnw sy’n Un ac yn Dri, Tad, Mab ac Ysbryd 
Glân, neu’r Drindod. Awgryma’r gair ‘gwnawn’ fod 
trafodaeth wedi bod rhwng y Drindod a chanlyniad 
hynny oedd mynd ati i greu. Cyfeiriodd rhywun at 
Dduw’r Tad fel pensaer, Duw’r Mab fel adeiladydd 
(gweler Ioan 1, adn 1-3), a Duw’r Ysbryd Glân fel 
harddwr y cyfanfyd. Deuwn ar draws yr Ysbryd Glân 
yn adnod 2.

Pa mor wyddonol gywir yw Genesis?  
Unwaith yr edrychwn ar Genesis fel llyfr gwyddonol 
awn i drafferthion. Nid yw’n ymwneud â manylion 
megis sut y creodd Duw’r byd - y deunydd, yr atomau 
a’r nwyon, y gwahanu a’r casglu (adnodau 3, 4, 6, 7 
a 9) - ond yn ymwneud â’r achos yn hytrach na’r 
broses: Pwy wnaeth y cyfanfyd, nid Sut y’i gwnaeth. 
Beth bynnag oedd y broses wyddonol a greodd 
ddyn a’r cyfanfyd - a’r prosesau sy’n cadw’r cyfan i 
fynd - dywed Genesis mai llaw Duw sydd y tu ôl i’r 
cyfan.  O geisio egluro’r creu yn wyddonol cyfyd rhai 
problemau.

Mae’n werth cofio, pan edrychwn ar y ‘problemau’, 
mai damcaniaethau, nid ffeithiau gwyddonol, yw sail y 
gwrthwynebiadau i Genesis 1 a 2. Damcaniaethau yw 
‘esblygiad’ a’r ‘glec fawr’, ac yn wir unrhyw ymdrech 
arall gan wyddonwyr ac astronomyddion i egluro’r 
dystiolaeth. Yr unig eglurhad a ellid ei dderbyn yn 
ddigwestiwn fyddai eiddo rhywun oedd yno ar y pryd. 
Nid yw Genesis yn egluro sut  y gwnaeth Duw bopeth, 
nid yw’n honni gwybod hynny. Mae’n ateb y cwestiwn, 
‘Pwy wnaeth y byd?’, yn syml, trwy ddweud ‘Duw’.

Chwe diwrnod yn unig?
Ar un llaw, dehonglir y broses yn llythrennol, 
gan dderbyn bod Duw wedi creu’r cyfan 
mewn 6 diwrnod 24 awr o hyd. Ar y llaw arall 
dywedir bod yr awdur yn disgrifio gwaith 
Duw mewn geiriau symbolaidd a barddonol. 

Sylwer bod sawl ystyr i’r gair ‘diwrnod’ yn yr 
Hen Destament. Yn ei ffurf symlaf gall olygu 
24 awr, ond gall hefyd ddisgrifio moment 
benodol fel ‘dydd yr Arglwydd’. Yn Salm 90, 
adn 4 , dywedir bod ‘mil o flynyddoedd’ i 
Dduw megis diwrnod. 

Gwers 1 - Duw yn creu’r byd
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Genesis 1:1-31
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Amser Chwarae 
Bydd angen pridd, potiau bach, llwyau, hadau, dŵr a phapur 
newydd. Hefyd, llyfr yn dangos lluniau o blanhigion/coed, 
amrywiaeth o ffrwythau a chyllell.

Gadewch i’r plant chwarae gyda’r pridd am ychydig, e.e. yn llenwi’r 
potiau gyda phridd a’i dywallt i bot mwy cyn eu helpu i blannu 
hedyn a’i ddyfrio. 

Dangoswch amrywiaeth o ffrwythau i’r plant a’u torri i ddatguddio’r 
hadau tu mewn. Trafodwch sut mae gan bob planhigyn hadau a 
sut mae planhigion newydd yn tyfu. Dangoswch lyfr planhigion i’r 
plant gan dynnu eu sylw at yr amrywiaeth anhygoel. Esboniwch 
ein bod am glywed heddiw sut y bu i Dduw greu gardd yn llawn 
blodau a phlanhigion hyfryd amser maith yn ôl.

Neu, beth am chwarae toes gyda’r plant, yn eu hannog i GREU 
gwahanol siapiau a phatrymau? 

Amser Stori
Byddwch angen Beibl a phecyn o hadau. Rhowch y pecyn yn y 
Beibl, yn Genesis 2. Hefyd, potyn o bridd a Beibl Newydd y Plant.

Dangoswch y Beibl i’r plant gan ddweud ei bod yn llyfr arbennig 
iawn am ei bod yn dweud wrthym am Dduw. Agorwch y Beibl i 
ddarganfod yr hadau. Eglurwch fod hanes ar ddechrau’r Beibl am 
Dduw yn creu gardd hyfryd ble tyfir llawer o blanhigion hardd.

Dywedwch, ‘Amser maith yn ôl roedd y ddaear yn wag’ - 
dangoswch y pot o bridd – ‘ond cafodd Duw syniad da iawn. 
Creodd Duw berson, dyn o’r enw Adda - yn union fel chi a fi. 
Meddyliodd Duw y byddai angen rhywle ar Adda i fyw, felly, 
creodd Duw ardd berffaith, yn llawn blodau a choed a llysiau ac 
anifeiliaid. Dywedodd Duw wrth Adda  bod yr ardd yn gartref iddo 
a’i fod i fyw yn ardd ac edrych ar ei hôl, ac i dyfu planhigion yn fwyd. 
Doedd Duw ddim am i Adda fod yn unig, felly creodd ddynes o’r 
enw Efa i fyw yn yr ardd gydag ef.’

Dangoswch y llun o dudalen 20 o Beibl Newydd y Plant a darllenwch 
yr hanes. Ydy’r plant yn credu bod Duw wedi creu lle hardd i Adda 
ac Efa? Ydyn nhw’n credu bod Adda ac Efa’n hapus yno?

Gwers 1 
Duw yn creu’r byd

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN 7 oed.
Duw yn  creu’r byd tud 10

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DROS 7 oed.
Yr ardd Brydferth tud 10

BEIBL LLIW STORI DUW
Yn y dechrau tud 12
Y Byd Prydferth tud 12

BEIBL BACH STORI DUW
Yn y dechrau - cartref perffaith, tud 
18
 
BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Yn y Dechrau  tud 8
 
BEIBL LLIW Y PLANT
Y creu tudalen 18
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT.
Duw’n creu golau ac awyr  tud 12.
Duw’n creu tir, mor a phlanigion 
tud 13.
Duw’n creu sêr a phlanedau tud 14
Duw’n creu’r haul tud 15.
Duw’n creu anifeiliaid tud 16
Mae Duw yn fy nabod  tud 17.
Y Bobl gyntaf tud 18 a 19
 
BEIBL BACH I BLANT
Dechrau’r Byd  tud 10
 
Y BEIBL I BLANT mewn 365 o 
storïau.
Hanes y creu tud 11
Duw yn creu pobl  tud 12

BEIBL LLIW Y TEULU
Y Creu tud 14
 

Gwers 1 - Duw yn creu’r byd
Hanes Y Creu | Beibl Newydd y Plant tud. 12-20  
(Genesis 1-3)
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Rhigwm
Esboniwch wrth y plant eu bod i ymuno gyda’r geiriau, “Mae hyn 
yn dda iawn.” (Mae’r symudiadau mewn italics).

Nôl yn y dechrau,
Doedd dim ond tywyllwch, (Cau llygaid yn dynn)
Tywyllwch du, du, du.

Cafodd Duw syniad,
Creodd oleuni, (Agor llygaid ac ymestyn i’r awyr)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio pen)

Uwchben yr awyr, (Edrych i fyny)
Islaw, y môr, (Creu tonnau’r môr gyda dwylo)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen)

Nesaf, y tir,
Blodau a choed, (plygu i lawr a thyfu fel planhigion)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen)

Ac yn yr awyr,
Yr haul, a’r lloer a’r sêr, (Defnyddio’r dwylo fel sêr yn disgleirio)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen)

Llenwi’r môr a’r awyr
Gyda physgod ac adar o bob siâp a lliw, 
(Symud dwylo fel pysgod neu adar)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen)

Beth sydd angen nawr
Ydi anifeiliaid a phobl i ofalu, 
(Symud o amgylch yr ystafell fel anifeiliaid)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen).

Amser gorffwys, (ystum cysgu)
Mae’r byd wedi’i greu, (tynnu llun cylch mawr yn yr awyr)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.” 
(Edrych o gwmpas a nodio’r pen)

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 5 
oed t. 7-11

Gwerslyrau Golau ar y Gair
Dechrau’r Byd: Hanes y Creu
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres A - Y Creu
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 1: Yn y Dechreuad
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 262
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach i 
Blant
Cyflwyniad 1: Dechrau’r Byd
 
Llyfrau Stori
Cyfres Fi Hefyd - Rhywun i’w garu 
£1.25
Hanes y Creu £5.95
Y Creu a’r Dilyw £4.99
Duw Wnaeth y Byd 99c
Yr wythnos Brysur £6.95



Duw’n creu’r byd
Genesis 1:1-31
Gweithgaredd: Creu golygfeydd tri dimensiwn panoramig i ddangos creu dydd a nos, a thir a môr.

Byddwch angen: Cerdyn trwchus gwyn, cerdyn lliw, glud, creonau neu binnau !elt, sisyrnau.  
(Ceisiwch gael sticeri o sêr hefyd.)

Paratoi: Torrwch y cerdyn trwchus yn ddau ddarn 20cm x 24cm.  Gwnewch hollt o ganol ymyl hir isaf 
un o’r darnau i fyny at yr hanner, a hollt o ymyl hir uchaf y llall i fyny at yr hanner.  Daliwch y tudalennau 
yn union gyferbyn â’i gilydd, a llithrwch yr holltau i’w gilydd i roi’r ddau gerdyn ynghlwm wrth ei gilydd.

Cam wrth gam: Creftau’r Cread
1.     Rhowch ‘lyfr’ cerdyn a wnaethoch cyn y wers i bob plentyn.  Dangoswch i’r 

plant sut i osod y llyfr fel bod modd gweld dwy dudalen ar y tro.  Ysgrifennwch 
‘Gwnaeth Duw’r dydd’ dros y ddwy dudalen.  Yna dywedwch wrth y plant wneud 
llun dros y ddwy dudalen i ddangos golau ddydd, gan dorri’r cerdyn yn siapiau 
gwahanol –  e.e. haul, cymylau ac awyr las – a’u gosod dros y ddwy dudalen.  
Gadewch i’r plant ludo’r siapiau ar y ddalen. 

2.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag nesaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth Duw’r 
nos’.  Gall y plant ludo darnau o gerdyn du arnynt i gyfleu’r nos.  Os bydd gennych 
sticeri sêr, gellir eu gosod ar y llun.

3.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag nesaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth 
Duw’r tir a’r planhigion’.  Gall y plant ddefnyddio cerdyn i wneud coed, blodau, 
planhigion a thir.  Helpwch y plant i ludo’r siapiau ar y cerdyn.

4.  Trowch y llyfr i’r ddwy dudalen wag olaf ac ysgrifennu arnynt, ‘Gwnaeth Duw’r moroedd’.  Gall y 
plant dorri darnau o gerdyn glas i wneud llun y môr a cherdyn lliw i wneud lluniau o greaduriaid y 
môr, a gludo’r rhain ar y tudalennau olaf.

Neges y wers
Wedi i’r plant or!en, casglwch y deunydd cre!t.  Darllenwch Genesis 1:1–23 er mwyn i’r plant wybod 
mai rhan o Air Duw yw’r geiriau.  Yna gofynnwch:
�� O’r holl bethau a wnaeth Duw, beth ydych chi’n ei ho! fwyaf?
�� Sut allwch chi ddiolch i Dduw am wneud y peth hwnnw?

Dywedwch: Gwnaeth Duw gymaint o bethau ardderchog.  Gallwch ddefnyddio eich llyfr golygfeydd i 
ddiolch i Dduw am bopeth a wnaeth.  Dowch i ni weddïo a diolch i Dduw am fyd mor rhyfeddol.

Wrth i’r plant weddïo, gadewch iddynt bwyntio at bethau sydd yn eu llyfrau cre!t, a diolch i Dduw am eu 
gwneud.

GENESISGENESIS
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Duw’n creu’r byd

Genesis 1:1-31
Gweithgaredd: Defnyddio llysiau i wneud lluniau sy’n eu hatgo!a am y byd !rwythlon a  
greodd Duw. 

Byddwch angen: Cerdyn, papur cegin, paent golchadwy, platiau papur bas, !yrc, cyllell, 
llysiau a !rwythau megis brocoli, tatws, pupur gwyrdd, afalau, orenau a !rwyth ciwi.   

Paratoi: Rhowch sawl dalen o bapur cegin wedi eu plygu ar blât papur, a thywallt llond 
sawl llwy fwrdd o baent drostynt, a’i daenu fel bod y paent yn treiddio trwy’r papur.  
Torrwch ddarnau o !rwythau a llysiau yn siapiau diddorol.  Gwthiwch !orcen i’r ymyl sydd 
heb ei dorri, er mwyn i’r plant allu ei defnyddio i godi’r !rwythau a’r llysiau.

Cam wrth gam: Lluniau Llysiau

1.    Dangoswch y !rwythau a’r llysiau sydd wedi eu torri i’r plant.  
Dangoswch y siapiau diddorol a’r hadau sydd ar rai ohonynt. 

2.    Dywedwch wrth y plant roi’r ochr sydd wedi ei dorri yn y paent, ac yna 
eu gwasgu ar eu papurau i wneud printiau.  

3.    Tra bydd y plant yn gweithio, atgo!wch nhw mai Duw a wnaeth bob dim 
- hyd yn oed y !rwythau a’r llysiau hyn, a’r holl blanhigion.

Neges y wers
Wedi i’r plant or!en eu gwaith, casglwch y deunydd cre!t, a rhowch y lluniau o’r neilltu i 
sychu.  Agorwch eich Beibl yn Genesis 1:11-13, a dangoswch y geiriau i’r plant.  Eglurwch y 
stori mewn !ordd sy’n gweddu i blant oed meithrin.  Gofynnwch:
�� Pam, tybed wnaeth Duw wneud planhigion fel y rhai a ddefnyddioch chi yn eich  

gwaith cre!t?
�� Ym mha !ordd y mae’r planhigion hyn yn debyg i’w gilydd?  Ym mha !ordd maen  

nhw’n wahanol?
�� Beth yw eich ho! !rwyth a’ch ho! lysieuyn?

Dywedwch: Rwyf mor falch bod Duw wedi gwneud !rwythau a llysiau blasus!  Maen nhw’n 
blasu’n dda, ac yn help i’n cadw ni’n gryf ac iach.  Efallai y byddwch chi eisiau bwyd wrth 
i chi edrych ar eich Lluniau Llysiau.  Os felly, gallwch fwyta !rwythau neu lysiau blasus a 
diolch i Dduw am y byd rhyfeddol a greodd.

Syniad da
Dowch â !rwythau a 
llysiau, ar ôl eu golchi 
a’u torri’n ddarnau 
bychain.  Gadewch i’r 
plant flasu rhywfaint 
o’r !rwythau a’r llysiau, 
a diolch i Dduw am  
eu bwyd da.

8 � Llyfr Cre!tau Cyfres Stori Duw



Duw’n creu’r byd

Genesis 1:1-31
Gweithgaredd: Gwneud anifeiliaid neu adar tri dimensiwn i gofio’r creaduriaid a greodd Duw.

Byddwch angen: Darnau o gerdyn trwchus, sty!ylwr, tyllwr papur, crafwyr cetyn, papur sidan, 
cerdyn, glud, pinnau !elt, sisyrnau, chwaraewr CDd, CDd o gerddoriaeth hwyliog i blant.

Paratoi: Torrwch y cerdyn trwchus yn ddarnau 15cm x 18cm.  Rholiwch bob darn yn diwb a’u 
sty!ylu.  Defnyddiwch y tyllwr i wneud dau dwll, gyferbyn â’i gilydd, yn nau ben y tiwb.  Bydd 
angen tiwb ar gyfer pob plentyn.

Cam wrth gam: Creaduriaid Call
1.  Rhowch diwb i bob plentyn, ac ysgrifennu enw’r plentyn arno.

2.  Anogwch y plant i ddefnyddio’r papur sidan neu’r crafwyr cetyn neu 
gerdyn trwchus i wneud aderyn neu anifail a greodd Duw.  Mae’r 
posibiliadau’n ddiderfyn, ac felly anogwch bob plentyn i wneud 
rhywbeth gwahanol i’r hyn y bydd y plant eraill yn ei wneud.

3.  Gadewch i’r plant ddefnyddio’r pinnau !elt i ychwanegu nodweddion 
fel llygaid, trwynau, cegau, neu hyd yn oed gen (os byddant wedi 
gwneud pysgodyn).

4.  Rhoddodd Adda enwau i’r anifeiliaid a’r adar; felly, anogwch y plant i 
roi enw i’w creaduriaid hwythau.

Neges y wers
Wedi i’r plant or!en, casglwch y deunyddiau cre!t.  Darllenwch Genesis 1:20–25 yn uchel er 
mwyn i’r plant ddeall bod y darn yng Ngair Duw.   Yna gofynnwch:    

�� Pa fath o anifail wnaethoch chi?

�� Beth yw’r gwahaniaeth rhwng eich anifeiliaid chi a’r anifeiliaid a greodd Duw?

�� Sut allwn ni ddiolch i Dduw am yr holl anifeiliaid ac adar rhyfeddol y mae Duw wedi  
eu creu?

Dywedwch: Creodd Duw fyd cyfan yn llawn o anifeiliaid sy’n cropian, hedfan, hopian, nofio, 
rhedeg, carlamu a llithro.  Mae pob anifail yn wahanol – yn union fel y mae eich anifeiliaid chi’n 
wahanol ac arbennig.

Chwaraewch gerddoriaeth hwyliog er mwyn i’r plant orymdeithio o amgylch yr ystafell gan gario 
eu hanifeiliaid cre!t.

Llyfr Cre!tau Cyfres Stori Duw � 9 
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Ystyr y gair Groeg, Genesis, yw ‘dechreuad’, ac y mae llyfr Genesis yn dechrau ‘yn y dechreuad’, hynny yw, 
dechreuad popeth, ond nid dechreuad Duw. Mae awdur llyfr Genesis yn dweud wrthym o ble y daethom 
a pham yr ydym yn bod. Dechreuad popeth yw Duw, ac yntau’n Dduw creadigol. Neges ganolog 

Genesis 1 yw nad damwain na hap mo’r cyfanfyd, sy’n cynnwys y byd yr ydym ni’n byw ynddo, ond gweithred 
fwriadol ar ran  Duw. Daeth y cyfan i fod, yn cynnwys ni, oherwydd bod Duw wedi bwriadu hynny. Nid oes yr un 
ohonom yma yn ddamweiniol. Mewn ychydig eiriau, ‘Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a’r ddaear’, cawn 
ddatganiad eglur Y Beibl am ddechreuad y cyfanfyd. Ar air Duw, ‘Bydded’, daeth popeth i fod (gweler hefyd 
Hebreaid 11, adn 3).

Y Creu - Yr Amserlen
                 Dydd Adnod 

GOLEUNI         1        1:3-5

FFURFAFEN         2        1:6-8

DYFROEDD A THIR   3       1:9-13

SÊR ayyb         4     1:14-19

PYSGOD AC ADAR    5     1:20-23

ANIFEILIAID A DYN   6     1:24-31

GORFFWYS          7       2:2-3

Pwy yw Duw y cyfeirir ato gymaint yn y 
bennod gyntaf? 
Yn adnod 26, ceir y gair ‘gwnawn’ sy’n ein cyfeirio at 
y Duw hwnnw sy’n Un ac yn Dri, Tad, Mab ac Ysbryd 
Glân, neu’r Drindod. Awgryma’r gair ‘gwnawn’ fod 
trafodaeth wedi bod rhwng y Drindod a chanlyniad 
hynny oedd mynd ati i greu. Cyfeiriodd rhywun at 
Dduw’r Tad fel pensaer, Duw’r Mab fel adeiladydd 
(gweler Ioan 1, adn 1-3), a Duw’r Ysbryd Glân fel 
harddwr y cyfanfyd. Deuwn ar draws yr Ysbryd Glân 
yn adnod 2.

Pa mor wyddonol gywir yw Genesis?  
Unwaith yr edrychwn ar Genesis fel llyfr gwyddonol 
awn i drafferthion. Nid yw’n ymwneud â manylion 
megis sut y creodd Duw’r byd - y deunydd, yr atomau 
a’r nwyon, y gwahanu a’r casglu (adnodau 3, 4, 6, 7 
a 9) - ond yn ymwneud â’r achos yn hytrach na’r 
broses: Pwy wnaeth y cyfanfyd, nid Sut y’i gwnaeth. 
Beth bynnag oedd y broses wyddonol a greodd 
ddyn a’r cyfanfyd - a’r prosesau sy’n cadw’r cyfan i 
fynd - dywed Genesis mai llaw Duw sydd y tu ôl i’r 
cyfan.  O geisio egluro’r creu yn wyddonol cyfyd rhai 
problemau.

Mae’n werth cofio, pan edrychwn ar y ‘problemau’, 
mai damcaniaethau, nid ffeithiau gwyddonol, yw sail y 
gwrthwynebiadau i Genesis 1 a 2. Damcaniaethau yw 
‘esblygiad’ a’r ‘glec fawr’, ac yn wir unrhyw ymdrech 
arall gan wyddonwyr ac astronomyddion i egluro’r 
dystiolaeth. Yr unig eglurhad a ellid ei dderbyn yn 
ddigwestiwn fyddai eiddo rhywun oedd yno ar y pryd. 
Nid yw Genesis yn egluro sut  y gwnaeth Duw bopeth, 
nid yw’n honni gwybod hynny. Mae’n ateb y cwestiwn, 
‘Pwy wnaeth y byd?’, yn syml, trwy ddweud ‘Duw’.

Chwe diwrnod yn unig?
Ar un llaw, dehonglir y broses yn llythrennol, 
gan dderbyn bod Duw wedi creu’r cyfan 
mewn 6 diwrnod 24 awr o hyd. Ar y llaw arall 
dywedir bod yr awdur yn disgrifio gwaith 
Duw mewn geiriau symbolaidd a barddonol. 

Sylwer bod sawl ystyr i’r gair ‘diwrnod’ yn yr 
Hen Destament. Yn ei ffurf symlaf gall olygu 
24 awr, ond gall hefyd ddisgrifio moment 
benodol fel ‘dydd yr Arglwydd’. Yn Salm 90, 
adn 4 , dywedir bod ‘mil o flynyddoedd’ i 
Dduw megis diwrnod. 

Gwers 1 - Duw yn creu’r byd
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Genesis 1:1-31
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I Ddechrau ...

“Pictionary”
Bydd angen bwrdd gwyn a phen ysgrifennu addas neu ddarnau o bapur 
a phen ysgrifennu trwchus.
Rhannwch y plant yn dimoedd. Gofynnwch i un aelod o’r tîm i dynnu llun o 
rywbeth y mae Duw wedi’i greu. Bydd gweddill y tîm yn ceisio dyfalu beth 
sydd yn y llun. Cânt ddyfalu tra bod y person yn tynnu’r llun. Gosodwch 
gyfyngiad amser o 30 eiliad. Os ydynt yn dyfalu o fewn 10 eiliad, maent 
yn ennill 10 pwynt i’r tîm, neu cânt 5 pwynt am ddyfalu o fewn 30 eiliad. 
Parhewch i chwarae nes bod pawb wedi cael o leiaf un cyfle. Rhowch wobr 
fechan i’r tîm gyda’r sgôr uchaf. Esboniwch y byddwn yn ystyried hanes 
Duw yn y sesiwn heddiw.

Gêm “Clatsio’r creadur!”
Bydd angen dau neu dri balŵn hir, wedi’u chwythu.
Gosodwch y plant i sefyll mewn cylch, pob un ohonynt ag enw anifail 
gwahanol. Gofynnwch am wirfoddolwr i sefyll yn y canol yn dal un o’r 
balwnau. Galwch enw un o’r anifeiliaid. Mae’r “anifail” hwnnw yn ceisio 
galw enw anifail arall cyn i’r person gyda’r falŵn ei “clatsio.” Os yw’n derbyn 
“clats” cyn galw enw mae’n newid lle gyda’r “clatsiwr.” Cewch ail adrodd y 
gêm gydag enwau pysgod ac adar. Esboniwch y byddwn yn clywed hanes 
Duw yn creu’r holl greaduriaid rhyfeddol ar ddechrau’r byd.

Yr Hanes...
Bydd angen y Llinell amser, Beibl i bawb/pob pâr, darn o bapur mawr, 
siâp cylch, wedi’u rhannu’n 7.
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio un o’r llyfrau yn y Rhestr Adnoddau 
ac yna defnyddiwch y syniad canlynol i atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. 
Neu, defnyddiwch y syniad canlynol wrth i chi adrodd yr hanes yn eich 
geiriau eich hun.
Edrychwch ar y llun cyntaf sydd ar y llinell amser. Gofynnwch i’r plant 
ddychmygu eu bod yn mynd yn ôl mewn amser at ddechrau’r byd. Y peth 
cyntaf i’w ddileu o’r llun yw’r lluniau sy’n gysylltiedig â hanes arch Noa, 
does dim enfys, dim anifeiliaid, dim arch – dim ond y môr sydd yno.
Wedyn, mae’n rhaid tynnu’r llun o’r ddau ddyn yn ymladd, a’r neidr a 
demtiodd Efa i fod yn anufudd i Dduw allan. Wrth fynd yn ôl mewn amser, 
mae’n rhaid dileu’r anifeiliaid a’r bobl, y sêr a’r lleuad a’r haul o’r awyr. 
Nesaf, mae’n rhaid cael gwared â’r coed a’r planhigion, a hyd yn oed y 
tir. Beth sydd ar ôl? Dim ond dŵr, un golau clir, llachar, ac Ysbryd Duw yn 
symud dros y dŵr. Tynnwn ymaith y golau a beth sydd ar ôl? Dim byd. 
Dim ond Duw. Ydyn ni’n gallu dychmygu’r peth?

Gofynnwch i’r plant ddod o hyd i lyfr Genesis yn y Beibl. Esboniwch fod y 
gair Genesis yn golygu “dechreuadau”, felly dyma gliw iddynt. Darllenwch 
yr adnodau canlynol gyda’r plant gan drafod beth sy’n digwydd bob dydd. 

Gwers 1 - Duw yn creu’r byd
Hanes Y Creu | Genesis 1-3

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 10  

Gwers 1 
Duw yn creu’r byd

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN 7 oed.
Duw yn  creu’r byd tud 10

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DROS 7 oed.
Yr ardd Brydferth tud 10

BEIBL LLIW STORI DUW
Yn y dechrau tud 12
Y Byd Prydferth tud 12

BEIBL BACH STORI DUW
Yn y dechrau - cartref perffaith, tud 
18
 
BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Yn y Dechrau  tud 8
 
BEIBL LLIW Y PLANT
Y creu tudalen 18
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT.
Duw’n creu golau ac awyr  tud 12.
Duw’n creu tir, mor a phlanigion 
tud 13.
Duw’n creu sêr a phlanedau tud 14
Duw’n creu’r haul tud 15.
Duw’n creu anifeiliaid tud 16
Mae Duw yn fy nabod  tud 17.
Y Bobl gyntaf tud 18 a 19
 
BEIBL BACH I BLANT
Dechrau’r Byd  tud 10
 
Y BEIBL I BLANT mewn 365 o 
storïau.
Hanes y creu tud 11
Duw yn creu pobl  tud 12

BEIBL LLIW Y TEULU
Y Creu tud 14
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Llenwch y cylch wrth fynd ymlaen - gall y plant ei lenwi trwy dynnu 
lluniau yn eu tro.
Adnodau 1-5 Duw yn creu goleuni
Adnodau 6-8 Duw yn creu’r awyr ar wahân i’r môr
Adnodau 9-11 Duw yn creu’r tir a’r planhigion
Adnodau 14-16 Duw yn creu’r haul, lloer a’r sêr
Adnod 20. Duw yn creu’r pysgod a’r adar
Adnodau 24, 26 Duw yn creu’r anifeiliaid a phobl
Pennod 2:2 Duw yn gorffwys.
Gofynnwch i’r plant i edrych ar ddiwedd yr adnodau 10, 12, 18, 25 i weld 
beth a ddywedodd Duw am yr hyn a grëwyd. Ydy’r plant yn cytuno bod 
yr hyn a greodd Duw yn dda iawn?

Cymhwyso
Bydd angen ffedog, powlen, llwy a thun cacen.
Gwisgwch y ffedog gan esbonio wrth y plant eich bod yn bwriadu 
gwneud cacen iddynt heddiw. Cymerwch y fowlen a’r llwy a meimiwch 
wneud cacen, gan esbonio wrth fynd ymlaen, e.e. “Yn gyntaf, dw i angen 
cymysgu’r siwgr a’r menyn, ew, mae hyn yn cymryd tipyn o amser ac 
ymdrech. Nesaf, dw i’n ychwanegu’r blawd a’r wyau - tipyn bach ar y 
tro, cofiwch. Wedyn, ychydig o ddŵr, cyn rhoi’r gymysgedd  yn y tun ac 
yna’i bobi am hanner awr.”
Trafodwch gyda’r plant ei bod hi’n amhosibl gwneud cacen heb y 
cynhwysion go iawn! Ond, mae’r Beibl yn esbonio bod Duw wedi creu’r 
byd o ddim. Doedd gan Dduw ddim cynhwysion - roedd E’n gallu creu’r 
byd o ddim byd oherwydd Duw rhyfeddol a phwerus yw Ef.
Byddwch yn barod i ateb cwestiynau’r plant am hanes y creu. Yn y 
diwedd, dydyn ni ddim yn gallu deall popeth am Dduw, oherwydd 
creaduriaid amherffaith ydym. Mae derbyn Gair Duw a’i gynnwys yn 
fater o ffydd. Does dim byd o’i le dweud wrth y plant nad ydym yn gallu 
deall yn iawn sut creodd Duw’r byd ond ein bod yn credu bod y Beibl yn 
dweud y gwir bob amser.

Dysgu Adnod
Bydd angen Beibl, yr adnod wedi’i hysgrifennu, a phêl feddal.
Genesis 1:31- “Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn.”
Gofynnwch i un o’r plant i chwilio am lyfr Genesis – os bydd angen 
cliw, dywedwch mai ystyr y gair Genesis ydy “dechreuadau.” Wedyn, 
chwiliwch am bennod 1 ac adnod 31 a’i darllen. 
Dywedwch y gair cyntaf o’r adnod a thaflwch y bêl at un o’r plant. Mae’r 
plentyn hwnnw i ail adrodd y gair a thaflu’r bêl yn ôl atoch. Dywedwch 
yr ail air o’r adnod a thaflu’r bêl at blentyn arall. Mae’r plentyn hwnnw 
yn ail adrodd y gair a thaflu’r bêl yn ôl atoch. Parhewch nes eich bod 
wedi adrodd yr adnod sawl gwaith. Wedyn, gadewch i’r plant daflu’r bêl 
at ei gilydd, gyda’r plentyn sy’n derbyn y bêl yn adrodd gair nesaf o’r 
adnod.

Gweddi
Bydd angen pum cerdyn gydag un o’r synhwyrau wedi’i ysgrifennu arno.
Gofynnwch i’r plant gymryd cerdyn, un ar y tro, ac i feddwl am rywbeth 
greodd Duw i gyd-fynd â’r synnwyr hwnnw. Wedyn, gofynnwch iddynt 
ddweud gweddi o ddiolch i Dduw amdano, e.e. ‘Diolch Dduw am yr adar, dwi 
wrth fy modd yn eu clywed yn canu’.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 11 
oed  Duw’n creu’r byd tud. 8, 9

Gwerslyrau Golau ar y Gair
Dechrau’r Byd: Hanes y Creu
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres A - Y Creu
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 1: Yn y Dechreuad
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 262
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach i 
Blant
Cyflwyniad 1: Dechrau’r Byd
 
Llyfrau Stori
Cyfres Fi Hefyd - Rhywun i’w garu 
£1.25
Hanes y Creu £5.95
Y Creu a’r Dilyw £4.99
Duw Wnaeth y Byd 99c
Yr wythnos Brysur £6.95
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Genesis
Duw’n creu’r byd

Oed:
5 - 7

Stori o’r Beibl
Genesis 1:14-19

Neges y stori
Gwnaeth Duw yr haul i ni

Gwawr gwych

Creu gwawr crog i’n hatgo!a i werthfawrogi harddwch un o 
greadigaethau Duw.

�� Bydd angen

Peli polystyren 4cm, paent poster melyn, papur "ltro co", 
dyfrlliwiau, cwpanau bach o dd#r, glanhawyr pibell oren, 
glud gwyn, brwsys paent, siswrn, tyweli papur, darnau o 
linyn 30cm o hyd.

�� Paratoi

Peintiwch y peli polystyren yn felyn o leiaf ddiwrnod 
ymlaen llaw.

�� Awgrym cynnil

Gwnewch llai o lanast wrth beintio pob haul trwy bwyso 
!on gre!t i mewn i bob pêl er mwyn ei dal yn haws. 
Pwyswch ochr arall y !on mewn blwch wyau pen-i-waered 
i sychu. Cyn y sesiwn, tynnwch y !on allan gan adael y twll 
ar gefn yr haul.

�� Cam-wrth-gam

1.  Gosodwch y papur hidlo yn $at ar dywel papur. 
Gan ddechrau yn y canol a mynd mewn cylchoedd, 
peintiwch y papur hidlo’n goch, melyn ac oren.

2.  Peintiwch haen denau o’r glud ar un ochr y papur hidlo, 
yna ei osod o’r neilltu i sychu.

3.  Torrwch bedwar darn 2.5cm a phum darn 5cm o’r 
glanhawr pibell. Plygwch un o’r darnau hiraf yn siâp U 
a gwthio’r ddau ben yn y bêl polystyren i wneud dolen. 
Gwthiwch y gwifrau eraill yn y bêl i edrych fel pelydrau, 
gan osod rhai hir a byr am-yn-ail.

4.  Tolltwch ychydig o’r glud i ganol y papur hidlo ac yna 
gosod yr haul arno.

5.  Clymwch ddarn o linyn trwy’r ddolen er mwyn hongian 
eich haul.

Wedi i’r plant or!en, darllenwch y stori am sut y creodd 
Duw’r haul, lleuad a’r sêr. Wedyn gofynnwch:

�� Pam wnaeth Duw’r haul i ni?
�� Heb yr haul, be’ fyddai’n digwydd?

Esboniwch fod Duw, pan greodd y byd, yn gwybod y byddai 
angen yr haul arnon ni er mwyn byw. Mae’r haul yn rhoi 
gwres a goleuni inni ac yn helpu anifeiliaid, planhigion 
a phobl i dyfu a bod yn iach. Gwnaeth Duw yr haul i ni 
oherwydd ei fod yn rhoi popeth i ni er mwyn i ni gael byw. 
Arweiniwch y plant mewn gweddi yn diolch i Dduw am 
ddarparu be sydd ei angen arnon ni, yn enwedig yr haul. 

Gweithgaredd
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Duw’n creu’r byd Oed:
7 - 11

Gweithgaredd
Gofalwyr y cread

Gwneud bwydwr adar

�� Bydd angen

Cartonau llefrith neu sudd !rwythau un litr, paent 
chwistrell gwyn, sty!ylwr, papur sidan lliw, cerdyn lliw, 
glud, brwsys paent, siswrn, edafedd gwau, dalennau o 
blastig clir cefn-gludiog, !yn cre!t, pinnau !elt, papur 
newydd, !edogau.

�� Paratoi

Caewch ben pob carton gyda sty!ylau a’u peintio gyda 
phaent chwistrell gwyn. Pan fydd y cartonau wedi sychu, 
torrwch hanner cylch siâp bwa ar y ddwy ochr, dim is na 
2.5cm o’r gwaelod. Torrwch un ddalen o’r plastig clir cefn-
gludiog i "tio o amgylch pob carton ond peidiwch â’i osod 
ar y carton eto.

�� Awgrym cynnil

I gynyddu diddordeb y plant yn y cywaith hwn, 
darganfyddwch pa adar sy’n byw yn eich ardal. Dewch 
â lluniau rhai i ddangos, os yn bosib’, a rhannwch rhai 
!eithiau diddorol. Ehangwch ar y neges Feiblaidd yn 
ymarferol trwy roi ychydig o fwyd adar i bob plentyn  
(fel hadau, bara neu rawn sych), mewn bag plastig ail-
seliadwy, iddyn nhw gael mynd adre gyda nhw.

�� Cam-wrth-gam
1.  Cyn dechrau, rhowch !edog yr un i’r plant wisgo.  

Yna lliwiwch ddau o’r !yn cre!t gyda phinnau !elt. 
Gludwch un !on at y llall i wneud croes.

2.  Torrwch ddau betryal 5cm wrth 10cm o’r cerdyn lliw 
a siapiwch un ochr byr ar bob un i edrych fel !enest 
eglwys. Torrwch un cylch 5cm o’r un papur.

3.  Taenwch lud ar un o’r siapiau. Tra bo’r glud yn para’n 
wlyb, torrwch ddarnau bychain o’r papur sidan lliw a’u 

taenu dros y glud. Ailadroddwch gyda’r ddau siâp arall, 
wedyn trimio’r papur sidan o’r ochrau.

4.  Gludwch y !enestri hirion ar ddwy ochr y cartonau sydd 
heb eu torri. Gludwch y cylch uwchben un o’r tyllau ar y 
drydedd ochr i greu’r tu blaen.

5.  Gorchuddiwch y bwydydd adar cyfan gyda phlastig clir 
cefn-gludiog i’w gadw’n wrth-dd#r.

6.  Prociwch dyllau ym mhen y carton. Torrwch ddarn o’r 
edafedd gwau tua hyd eich blaen fraich, o’ch penelin at 
eich bysedd a’i bwytho trwy dyllau i’w grogi. Gludwch 
y groes ar y blaen, uwchben y ‘!enest’ gylch er mwyn 
cwblhau eich bwydydd adar eglwysig.

Neges y wers 
Darllenwch Genesis 1:20-31 a 2:15. Yna gofynnwch:

�� Sut mae bwydydd adar yn help i ni ofalu am 
greadigaeth Dduw?

�� Pam roddodd Duw bobl i ofalu am bopeth byw ar  
y ddaear?

�� Sut ydyn ni wedi gwneud gwaith da? Sut ydyn ni wedi 
gwneud gwaith gwael?

�� Beth allwn ni ei wneud i gywiro ein camgymeriadau a 
gofalu am bopeth byw, fel y mae Duw am i ni  
ei wneud? 

 
Esboniwch fod Duw wedi creu gymaint o blanhigion ac 
anifeiliaid anhygoel yma ar y ddaear. Nid gwaith Adda ac 
Efa yn unig oedd gofalu amdanyn nhw - mae’r cyfrifoldeb 
hwnnw wedi ei basio ymlaen atom ni. Mae pob pysgodyn, 
blodyn ac aderyn yma am reswm. Dewch i ni wneud ein 
gorau i ofalu amdanyn nhw. Gweddïwch gyda’ch gilydd, gan 
ddiolch i Dduw am yr holl rywogaethau bendigedig hyn.

Stori o’r Beibl
Genesis 1:20-31; 2:15

Neges y stori
Mae Duw am i ni ofalu am ei greadigaeth
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Gwers 1 
Cyflwyniad i’r Beibl 
2 Timotheus 3:16  

Cyfres Stori Duw

Cyn y wers: 

Gan y byddwn yn rhoi trosolwg o’r Beibl i’r 
bobl ifanc yn ystod y cwrs hwn, byddai’n 
dda pe bai gan bob un o’r bobl ifanc Feibl 
eu hunain ar gyfer y gwersi. Os nad oes 
digon o Feiblau yn yr Ysgol Sul, gallwch ofyn 
iddynt ddod â’u Beibl eu hunain. Fe fydd yn 
ffordd iddynt berchenogi’r gwersi, a dod yn 
gyfarwydd â thrin y Beibl. 

Nod: 

Dod yn gyfarwydd â’r Beibl, dysgu sut mae ei 
ddefnyddio, ac ymarfer dod o hyd i’r llyfrau 
gwahanol. Cyflwyno’r syniad o drosolwg o’r 
Beibl a gweddïo am weddill y cwrs. 

Adnod 

2 Timotheus 3:16 

Cyflwyniad: 

Mae Cristnogion yn credu mai gair Duw yw’r 
Beibl, a’i fod yn cynnwys popeth sydd ei 
angen arnom i wybod sut mae byw mewn 
perthynas â Duw ac â’n gilydd. Dyma’r ffordd 
y mae Duw wedi dewis dangos ei hun i’r 
ddynoliaeth. 

Gweithgaredd 1: 

Gofynnwch gwestiynau am y darn isod: 

Mae’r Beibl wedi ei rannu’n ddwy ran – yr Hen 
Destament a’r Testament Newydd. Ystyr 
Testament yw ‘cyfamod’ neu ‘addewid’. 

Mae’r Hen Destament yn cynnwys 39 llyfr, 

sy’n trafod o gyfnod y Creu hyd at ryw 400 
mlynedd cyn geni Iesu. Mae’n cynnwys 
hanesion nifer o unigolion y bydd llawer 
ohonom yn gyfarwydd â hwy, e.e. – Noa, 
Moses, y brenin Dafydd, Jona. 

Mae’r Testament Newydd yn cynnwys 27 
llyfr, sy’n trafod manylion am enedigaeth, 
bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. 
Lledaeniad yr efengyl yn yr eglwys gynnar, 
cyngor i Gristnogion ac eglwysi a chynllun 
Duw ar gyfer diwedd y byd. 

Cafodd y Beibl ei ysgrifennu gan lawer o 
bobl, dros gannoedd o flynyddoedd. Mae 
Cristnogion yn credu fod y rhain oll wedi eu 
hysbrydoli gan Dduw. 

Edrych ar yr adnod: 

Gofynnwch i un o’r bobl ifanc i ddarllen yr 
adnod. Trafodwch beth mae’r adnod hon yn 
ei ddweud wrthym am y Beibl – pwy sydd y 
tu ôl iddo? Beth yw ystyr ‘ysbrydoli’? Beth yw 
pwrpas y Beibl i Gristnogion yn ôl yr adnod 
hon? 

Sut mae canfod ein ffordd o 
amgylch y Beibl:  

Mae pob llyfr yn y Beibl wedi ei rannu’n 
benodau, a phob pennod yn cynnwys nifer o 
adnodau. Rhif yr adnod yw’r rhifau bychain 
y gwelwch ar bob tudalen o’r  Beibl, tra bod 
rhif y bennod yn fwy o faint. Pan fyddwn 
yn edrych ar ddarn yn y Beibl – fe fydd 
y darn perthnasol wedi ei osod allan fel 
hyn; Genesis 5:1 – 10, dywed hyn wrthym 
am edrych ar LYFR GENESIS, PENNOD 5, 
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ADNODAU 1 – 10. 

Ar flaen y Beibl ceir Mynegai, sy’n rhestru 
holl lyfrau’r Beibl yn y drefn y maent yn 
ymddangos yn y Beibl. Gall hwn fod o 
gymorth i weld pa dudalen i droi ati. 

Er mwyn ymarfer, gallwch chwarae cleddyf 
yn y wain. I ddechrau’r gêm gofynnwch i’r 
bobl ifanc gau’r Beibl a’i osod o dan eu cesail. 
Wrth i chi ddweud ‘ar eich marciau’ dylent 
godi’r Beibl uwch eu pen. Enwch lyfr, pennod 
ac adnod yna gwaeddwch ‘ewch’, a dylai’r 
bobl ifanc fod am y cyntaf i ddod o hyd i’r 
adnod a’i darllen allan yn uchel. 

Gweithgaredd 2: 

Gweler Atodiad 1, gofynnwch i’r bobl ifanc 
lenwi’r silffoedd llyfrau gydag enwau holl 
lyfrau’r Beibl. Gallant gadw hwn yn eu Beiblau 
wedyn fel rhyw fath o fynegai syml. 

Gweddi i Orffen: 

Ewch o amgylch mewn cylch yn gweddïo 
(gallwch ofyn i’r bobl ifanc weddïo gweddi fer 
syml), e.e. 

‘Dduw Dad, diolch i ti am y Beibl’, neu 
‘Arglwydd, dros yr wythnosau nesaf, plîs 
siarad â ni drwy dy air’.
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Oedfa 1 Catrin Roberts 
Y Creu
Genesis 1 a 2 

Cyfres Stori Duw

• Bydd angen darparu darn o bapur/pensel i bawb 
wrth iddyn nhw gyrraedd a gofyn iddynt dynnu llun 
(neu ysgrifennu enw) unrhyw beth y mae Duw wedi ei 
greu. Gallai’r plant ddefnyddio clai.

• Cyn y gwasanaeth bydd angen gosod gweddi 
agoriadol fer ar gerdyn crwn digon mawr i fod yn 
weladwy i’r gynulleidfa, ei dorri yn 6 darn tebyg i jig-
so, a dosbarthu’r darnau trwy’r adeilad gan osod y 
darnau gyda bluetack o dan y seti.

• Nid oes angen defnyddio’r holl gynnwys - dylid 
dewis yr hyn sy’n addas i’ch sefyllfa.

1. Croeso

2. Gweddi a chyflwyno’r thema
Gofynnwch i’r gynulleidfa chwilio am eiriau’r weddi 
a dod ymlaen i’w gosod at ei gilydd. Cyflwynwch y 
weddi.  Fe greodd y gynulleidfa weddi gyda’r jig-so. 
Yn y gwasanaeth heddiw byddwn yn edrych ar sut y 
creodd Duw’r byd,  a’i addoli fel Creawdwr. 

3. Emyn
Caneuon Ffydd: 151 neu 231.

4. Y Creu 
Darlleniad: Hanes y Creu. Defnyddiwch unrhyw 
fersiwn i blant sy’n weddol gryno gan rannu’r 
darlleniad rhwng cymysgedd o blant, ieuenctid ac 
oedolion. Eglurwch fod angen i bobl godi ar eu traed 
pan fydd y darlleniad yn cyfeirio at y gwrthrych a 
ddarluniwyd ganddyn nhw ar eu papur neu siâp clai. 
Arweiniwch bawb i ddweud ‘Hip, hip, hwrê’ dair gwaith 
i ganmol Duw am ei greadigaeth.

5. Cyflwyniad PowerPoint 
Dangoswch gyflwyniad PowerPoint o’r Creu, e.e. 
cyflwyniad Cyfres Golau ar y Gair – Dechrau’r Byd 
(Cyngor Ysgolion Sul) neu mae rhai adnoddau 
PowerPoint Scripture Union ar gael am ddim o’r 
wefan www.scriptureunion.org.uk

6. Gweddi
Bydd angen 2 dun gwag wedi eu cysylltu gyda llinyn 
– eglurwch mai dyma ein ffôn weddi. Eglurwch wrth 
y plant eu bod yn mynd i weddïo a diolch i Dduw am 
y gwahanol bethau a greodd. Gofynnwch i’r plant 
gofio’r frawddeg ‘Diolch i ti Arglwydd am…’ ac yna 
ewch o amgylch y gynulleidfa gan ofyn i unigolion 
gymryd rhan yn y weddi. Ar ddiwedd y cyfnod o 
weddi arweiniwch y gynulleidfa i uno yng Ngweddi’r 
Arglwydd.

7. Rhigwm i blant bach
Gofynnwch i bawb ymuno yn y gân trwy ddweud, 
“Mae hyn yn dda iawn” ar ôl clywed, “A dywedodd 
Duw”. Mae’r symudiadau mewn llythrennau italaidd.

‘Nôl yn y dechrau,
Doedd dim ond tywyllwch,
(Cau llygaid yn dynn)
Tywyllwch du, du, du.
Cafodd Duw syniad,
Creodd oleuni,
(Agor llygaid ac ymestyn i’r awyr)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen)
Uwchben, yr awyr, 
(edrych i fyny)

Islaw, y môr,
(creu tonnau’r môr gyda dwylo)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)
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Nesaf, y tir, blodau a choed,
(plygu i lawr a thyfu fel planhigion)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn”
(edrych o gwmpas a nodio pen) 
Ac yn yr awyr, yr haul a’r lloer a’r sêr
(defnyddio dwylo fel sêr yn disgleirio)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn”
(Edrych o gwmpas a nodio pen.)

Llenwi’r môr a’r awyr,
Gyda physgod ac adar o bob siâp a lliw.
(Symud dwylo fel pysgod neu adar)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen)

Beth sydd angen nawr
Ydi anifeiliaid a phobl i ofalu.
(Symud o amgylch yr ystafell fel anifeiliaid)
A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(Edrych o gwmpas a nodio pen)

Amser gorffwys,
(ystum cysgu)
Mae’r byd wedi’i greu,
(tynnu llun cylch mawr yn yr awyr)

A dywedodd Duw, “Mae hyn yn dda iawn.”
(edrych o gwmpas a nodio pen)

(Allan o werslyfr Dechrau’r Byd, Cyfres Golau ar y 
Gair, Cyngor Ysgolion Sul Cymru)

8. Moliant y greadigaeth
Eglurwch fod y Salmydd yn Salm 8 yn dychmygu’r 
holl greadigaeth yn moli Duw gan ddweud ‘O 
Arglwydd, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl 
ddaear’.  Mae pobl yn defnyddio geiriau i ganmol 
Duw, ond beth am weddill y greadigaeth? Byddai 
dafad, e.e. yn dweud ‘Mê, mor ardderchog yw dy enw 
ar yr holl ddaear’. Dangoswch luniau ar PowerPoint 
fel ysgogiad, neu defnyddiwch gardiau a lluniau gan 
ofyn i’r gynulleidfa ymateb yn briodol, e.e.

Cath: Miaw, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl 
ddaear.

Buwch: Mŵ, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl 
ddaear.

Pysgodyn: Sblish, sblash, mor ardderchog yw dy enw 
ar yr holl ddaear… ac ati.

9. Emyn / Cân 
Caneuon Ffydd: 143 neu Tyrd i Ddathlu: 9

10. Adda ac Efa
Creu Adda ac Efa: rhowch bapur a siswrn i ddau 
wirfoddolwr gan ofyn iddyn nhw dorri siâp 2 berson. 
Gofynnwch i’r gynulleidfa farnu a rhoi marc am y 
gwaith cyflymaf, a marc am y siapiau gorau! 

11. Darlleniad i 3 pherson
Llefarydd: Roedd Adda ac Efa’n byw yn hapus gyda’i 
gilydd yn eu cartref newydd. Ac roedd popeth yn 
berffaith – am sbel. Ond roedd gan Dduw elyn cas. 
Satan oedd ei enw. Ar un adeg, roedd Satan yn angel 
hardd, ond doedd e ddim yn fodlon – roedd eisiau 
bod yn Dduw. Tyfodd i fod yn falch, yn ddrwg, ac yn 
llawn casineb, a bu’n rhaid i Dduw ei daflu allan o’r 
nefoedd. Roedd Satan yn ddig iawn, ac yn chwilio am 
ffordd o frifo Duw. Roedd am roi stop ar gynllun Duw. 
Felly, trodd ei hun yn neidr a chuddio yn yr ardd.

Satan: Helo Adda. Pam na wnei di fwyta ffrwyth y 
goeden hon? Mae’n flasus iawn.

Adda: Mae Duw wedi dweud wrth Adda a fi am beidio. 
Mae digon o ffrwythau eraill yn yr ardd.

Satan: Wyt ti’n siŵr fod Duw yn dy garu di? Pam nad 
ydy Duw’n gadael i chi fwyta’r ffrwyth gorau? Efallai 
nad ydy Duw am i chi fod yn hapus.

Llefarydd: Yn sydyn, doedd Efa ddim  yn siŵr a oedd 
Duw yn ei charu ai peidio.

Satan: Rhaid i ti fy nghredu i. Dwyt ti ddim angen 
Duw. Dim ond un darn bach o’r ffrwyth, a byddi di’n 
hapusach nag y gallet fyth freuddwydio.

Llefarydd: Casglodd Efa’r ffrwyth a bwyta peth ohono. 
Rhoddodd ddarn i Adda hefyd. A daeth celwydd 
drwg i’r byd. Roedd Duw yn drist oherwydd byddai ei 
greadigaeth hardd yn dechrau datgymalu a phopeth 
yn mynd o’i le. Roedd pechod wedi dod i mewn i fyd 
perffaith Dduw.  

(Os ydych chi’n chwilio am sgript ar gyfer ieuenctid 
ewch ar wefan www.beibl.net.com <http://www.
beibl.net.com> a chwilio am sgets Gardd Eden)

12. Gweddi
Eglurwch ein bod ni gyd fel Adda ac Efa, yn gwrthod 
gwrando ar Dduw ac yn gwneud pethau sy’n ei 
wneud yn drist, ac yn brifo pobl o’n cwmpas. Ond 
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mae Duw yn barod i faddau i bawb sy’n credu yn Iesu 
Grist ac yn gofyn am faddeuant. Gosodwch fowlen o 
ddŵr a sebon ym mhen blaen yr ystafell. Eglurwch 
ein bod yn ymolchi pan yn fudr. Ffordd o ymolchi ein 
bywyd ydy gweddïo a gofyn i Dduw am faddeuant.

‘Arglwydd, wnei di ein glanhau ni o bopeth drwg a 
wnaethon ni yr wythnos hon (pawb i wneud ystum 
golchi dwylo).

Arglwydd, wnei di ein glanhau ni o bopeth drwg a 
ddywedon ni yr wythnos hon (pawb i wneud ystum 
ymolchi ceg).

Arglwydd, wnei di ein glanhau ni o bopeth drwg a 
feddylion ni yr wythnos hon (pawb i wneud ystum 
ymolchi talcen).

Arglwydd, wnei di ein glanhau ni o bopeth drwg sydd 
wedi cael lle yn ein calonnau yr wythnos hon (pawb i 
roi dwylo ar eu calon).

Rydyn ni’n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein 
Hachubydd. Amen.’

Gwrando + myfyrio:  Crea ynof Galon Lân rhif 5 Tyrd i 
Ddathlu (Llyfr + CD ar gael).

13. Gofal am y Greadigaeth
Stori: 

Bydd angen benthyg tegan gan un o’r plant. Eglurwch 
eich bod wedi gofyn am ganiatâd y plentyn a’ch bod 
wrth eich bodd yn chwarae gyda’r tegan (bwriwch 
i’r stori yn frwdfrydig gan bwysleisio cymaint o hwyl 
rydych wedi’i gael). Dywedwch eich bod wedi cael 
un munud bach o bryder (naill ai eich bod wedi colli’r 
tegan neu yn meddwl ei fod wedi torri). Eglurwch 
eich cyfrifoldeb i ofalu am y tegan sydd ar fenthyg, a 
pha mor siomedig a thrist fyddai’r plentyn sydd wedi 
benthyg y tegan petaech yn ddiofal.

Mae’r un cyfrifoldeb arnom fel pobl i ofalu am 
greadigaeth Dduw. Mae’r byd ar fenthyg i ni, a 
rhaid gofalu am greadigaeth Duw er mwyn ei 
throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

14. Gwefan www.learn.christianaid.org
Edrychwch ar wefan www.learn.christianaid.org.
uk am adnoddau/gwersi/PowerPoints Cymraeg a 
Saesneg ar themâu megis cyfrifoldeb y Cristion tuag 
at y byd, cynhesu byd-eang a llygredd.

15. Balwnau gofalu am y byd
Beth am ddarparu balŵn i bob teulu a chlymu’r neges 
“Byd Duw -gofal!” iddi. Dylid herio’r teuluoedd i 
gadw’r falŵn yn gyfan cyn hired â phosib!

16. Emyn / Cân 
Y Cyntaf a’r Olaf: 33

Emyn:  Mae ganddo’r holl fyd yn ei law.

17. Iesu yn Dechrau Trwsio Byd Duw
Gêm ‘Crackerjack’: (bydd angen nifer o eitemau 
arnoch, e.e. bocsys, teganau meddal, peli, llestri 
plastig ac ati). Gofynnwch am 2 wirfoddolwr – 
plentyn ac oedolyn fyddai orau. Rhaid i’r oedolyn ddal 
cymaint o eitemau ag sy’n bosibl, heb eu gollwng 
gyda’r plentyn yn codi’r eitemau ac yn helpu’r 
oedolyn i gydio ynddynt. Faint o eitemau y gellir eu 
dal cyn i bopeth syrthio i’r llawr? 

Eglurwch fod yr holl fyd a phawb yn y byd yn llaw Duw 
a dydy Duw ddim yn barod i ollwng neb, er bod Satan 
yn ceisio’i orau i ddifetha’r berthynas rhwng pobl â 
Duw. Cymaint ydy cariad Duw at ei greadigaeth, fe 
anfonodd ei fab, Iesu, i’r byd i ddechrau trwsio’r byd.

Mae Efengyl Ioan 3:17 yn dweud, ‘Oherwydd anfonodd 
Duw ei Fab i achub y byd, dim i gondemnio’r 
byd.’Dechreuodd wneud hynny pan oedd ar y ddaear 
[yma gellid dangos sleidiau PowerPoint neu luniau 
sy’n cyflwyno pobl gafodd eu helpu/eu hachub/eu 
trwsio gan Iesu, e.e. Bartimeus, y gwahangleifion, 
dyn mud a byddar, y wraig mewn godineb, Sacheus, 
porthi’r pum mil, storm ar y llyn ac ati].

Ond y peth mwyaf a wnaeth Iesu oedd marw ar y 
Groes. Dangosodd unwaith ac am byth fod Satan 
wedi dweud celwydd wrth Adda ac Efa. Dangosodd 
fod Duw yn caru ei bobl cymaint nes ei fod yn barod i 
weld Iesu, ei Fab, yn dioddef ac yn marw drostyn nhw. 
Ond wedyn daeth Iesu yn ôl yn fyw ar y trydydd dydd 
ac mae’n fyw heddiw. Mae Satan wedi colli’r dydd. 
Mae Iesu’n dal i drwsio bywydau pobl sy’n ymddiried 
ynddo ac yn credu ynddo. A rhyw ddydd, mae’n addo 
y daw yn ôl a gorffen trwsio’r byd a’i wneud yn gartref 
perffaith i bobl unwaith eto, fel yn amser Adda ac 
Efa. Ond hyd nes y digwydd hynny, mae’n gofyn i ni 
wneud popeth allwn ni i wneud y byd yn le gwell trwy 
rannu’r newyddion da am Iesu, a helpu pobl.
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18.  Gweddïo dros bobl
Un ffordd o helpu pobl ydy gweddïo drostynt a gofyn 
i Dduw drwsio unrhyw beth sydd angen ei drwsio yn 
eu bywydau.

(a). Dysgwch y weddi hon i’r gynulleidfa:

‘Arglwydd, mae’r holl fyd yn dy law.

Gweddïwn am dy gymorth i’r  bobl hyn

Yn enw Iesu. Amen.’

(b) Bydd angen glôb, ac unrhyw fath o nodwr (e.e. 
cylch o gerdyn gyda bluetac ar ei gefn) y gall y 
plant ei osod ar y glôb i ddynodi gwahanol wledydd. 
Gofynnwch i blentyn ddod ymlaen a gosod nodwr ble 
bynnag mae’n dymuno ar y glôb. Dywedwch enw’r 
wlad lle gosodwyd y nodwr ac arwain y gynulleidfa i 
weddi gan ddweud:

“Rydym yn gweddïo dros bobl....”(enw’r wlad). Yna’r 
gynulleidfa i uno gyda gweddi (a). Gweler uchod.

Gofynnwch i blant/oedolion eraill ddod ymlaen a 
gosod nodwr gan barhau gyda’r gweddïo. 

(c) Ond mae pobl agos atom hefyd angen ein 
gweddïau. Gofynnwch i bawb sy’n cael eu pen-
blwydd ym mis Ionawr – Mawrth i sefyll ar eu traed. 
Gofynnwch i weddill y gynulleidfa i weddïo drostynt 
gan ddweud:

“Rydym yn gweddïo dros bawb sydd ar eu traed” – ac 
yna bydd pawb yn uno gyda gweddi (a)

Parhewch gyda phenblwyddi mis Ebrill – Mehefin, 
Gorffennaf – Medi, Hydref – Rhagfyr.

18. Gwychder creadigaeth Duw 
Wrth gloi’r gwasanaeth dangoswch lun sy’n darlunio 
gwychder creadigaeth Duw, a llun croes Iesu 
Grist ochr yn ochr (naill ai ar sgrin neu ar gerdyn) 
a gofynnwch i’r gynulleidfa guro dwylo am o leiaf 
munud er mwyn diolch i Dduw am y greadigaeth ac 
am gariad Iesu Grist.

19. Emyn
Caneuon  Ffydd: 412, 231 neu 143. 

20. Gweddi / Y Fendith Apostolaidd


