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Gwers  2   Noa a'r Dilyw - Dod allan o'r Arch

Beth mae gwneud addewid yn ei olygu? Rydyn ni'n dweud weithiau, "Rwy’n addo", os ydym yn

bwriadu gwneud ein gorau i wneud yr hyn ddywedon ni.

Oes rhywun wedi torri ei addewid i chi? Nid yw yn beth neis iawn pan yw hyn yn digwydd.

Mae'r rhan hon o'r stori am addewid Duw i Noa a'i ddisgynyddion.

Beth ddywedodd Duw wrth Noa am ei wneud? Atebwch IE neu NAGE:-

Amlhewch a llanwch y ddaear

Adeiladu tŷ ar gyfer ei deulu

Adeiladu Arch                                                              

Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob darlun er mwyn cael gair o'r un ystyr â 

CYFAMOD. (Adnod 9)

----------        ----------   ---------       ---------       ---------        ----------        ----------     

Edrychwch ar adnod 12. Gyda pwy y gwnaeth Duw Ei gyfamod? Rhowch yr 

atebion o dan y darluniau.

Nid yw Duw byth yn torri ei addewidion.
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Llenwch y rhifau coll o adnod  13.

Fe sychodd y dyfroedd oddi ar y ddaear yn y mis  _________________ ar y dydd

________________ o'r mis pan oedd  Noa yn  ______________________ oed. 

Pa adnod yn Darlleniad o'r Beibl sy'n dweud wrthyn ni bod y ddaear yn sych?

Ar ôl y dilyw beth ofynnodd Duw i Noa ei wneud?                           

Beth wnaeth Noa pan ddaeth ef a'i deulu allan o'r Arch?

Ticiwch yr atebion cywir a rhowch groes wrth yr atebion anghywir.     

Fe adeiladodd dÿ i'w deulu.

Fe adeiladodd allor i'r Arglwydd.

Fe aeth i chwilio am fwyd.

Fe aberthodd boethoffrymau i'r Arglwydd.                                                 

Fe achubodd yr Arch Noa rhag y dilyw. Cosb Duw am bechod dyn oedd y dilyw. Fe allwn ni gael

ein hachub rhag cosb am ein pechod oherwydd i'r Arglwydd Iesu ddioddef yn ein lle ni pan fu Ef

farw ar y groes.

Edrychwch ar addewidion Duw yn adnod 22 o'r Darlleniad o'r Beibl ac 

ysgrifennwch o dan bob pâr o ddarluniau y darn o'r adnod sy'n ffitio orau.

Nid oes yr un broblem yn rhy fach nac yn rhy fawr i ddweud wrth Dduw amdani. Os gofynnwch

i Dduw eich achub fe wnaiff eich helpu.
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