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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




