
DARLLENWCH  
Genesis 8: 20-22 a

9: 8-17

ADNOD
ALLWEDDOL  
Genesis 10: 29 

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i gael 

gafael ar yr adnod.
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Stori 4   Addewid Duw

Roedd Noa a'i deulu yn
ddiogel! Roedden nhw wedi
bod yn yr Arch am amser hir,
ond yn awr fe ddywedodd
Duw y medrai Noa a'i deulu
a'i anifeiliaid adael yr Arch.

Y peth cyntaf yr oedd Noa am ei wneud oedd dweud "Diolch" wrth Dduw am
ei gadw ef a'i deulu yn ddiogel rhag y dilyw! Fe wnaeth hyn drwy gasglu cerrig
mawr, ac adeiladu allor. Ar yr allor fe aberthodd Noa lawer o adar ac anifeiliaid.
Yn amser Noa dyma'r ffordd yr oedd y bobl yn diolch i Dduw am bopeth yr
oedd Ef wedi'i wneud drostyn nhw.

Ysgrifennwch ar gerrig yr allor 
yr hyn a ddywedodd Noa wrth 
Dduw.     

Roedd Duw yn falch bod Noa a'i deulu
wedi cofio diolch Iddo. Yna fe roddodd
addewid hyfryd iddyn nhw.

Dyma'r addewid. Lliwiwch yr adnod.

““NNii  bbyydddd  ddiillyyww
aarraallll  ii  ddddiiffaa''rr

ddddaaeeaarr””
Yna fe ddangosodd Duw rywbeth iddyn nhw fel arwydd o'i addewid, sef bwa
neu enfys.

Bob tro yr oedd Noa a'i deulu yn gweld y bwa roedden nhw'n cofio addewid
Duw. Mae gan Dduw lawer o addewidion hyfryd i bawb sy'n gofyn i'r Arglwydd
Iesu fod yn Waredwr ac yn ffrind iddyn nhw.
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Mae tair o roddion Duw yn y bwa isod.

Ysgrifennwch bob addewid yn y blwch ar y bwa, 
yna lliwiwch y bwa. 

Gorffennwch y frawddeg.

Pan welwch y B __  __  ,  cofiwch fod Duw yn cadw Ei addewidion bob
amser

Ydych chi'n cadw eich addewidion?
Gofynnwch i Dduw eich helpu drwy ddweud y weddi hon,

“O Dduw, helpa fi i gadw yr hyn ydw i wedi ei addo. Amen”.

Ail drefnwch y geiriau isod a rhowch nhw yn y brawddegau.

Ar ôl y dilyw:-

Fe gododd Noa ll r a o   __  ____ __  __ i Dduw.
Fe ddywedodd Noa l i o ch d  __  __ __  __ __   __ wrth Dduw.
Fe gafodd Noa d a w dd i e __  ____ __  __ __ __ gan Dduw.  
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