
DARLLENWCH 
Genesis 7: 1-20

ADNOD 
ALLWEDDOL

Genesis 7: 5

Gwers  3   Noa a'r Dilyw - I'r Arch

Sut mae eich teulu chi yn dangos i chi eu bod yn eich caru chi? Maen nhw yn rhoi bwyd i chi a

gofalu ar eich ôl, ond maen nhw hefyd yn eich dysgu chi sut i wneud pethau y ffordd iawn. Mae

hyn yn golygu eu bod yn dweud y drefn os ydych chi'n gwneud rhywbeth anghywir. Rhan o

ddangos i'ch teulu eich bod yn eu caru nhw yw gwneud fel maen nhw'n ddweud wrthych chi. Fe

ddangosodd Noa fel yr oedd yn caru Duw drwy fod yn ufudd iddo. Fe wnaeth yn hollol fel yr

oedd Duw wedi gofyn iddo.

Ysgrifennwch yr adnod allweddol  

Tynnwch linell o bob cwestiwn i'r rhif cywir.
(Os yn bosibl defnyddiwch liw gwahanol i bob llinell.)    

Sawl gwraig aeth i'r Arch?

Am faint o ddyddiau a nosweithiau y bu hi'n bwrw glaw?              

Sawl drws oedd i'r Arch?

Sawl mab oedd gan Noa?                                                         

Faint o bobl oedd yn yr Arch i gyd?      

Faint oedd oed Noa pan ddaeth y dilyw ar wyneb y ddaear?

100 600   200  120 500

Ysgrifennwch y rhif cywir isod                                             

F Faint o amser oedd rhwng yr amser yr aeth Noa i'r Arch ac i'r dilyw ddechrau?
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Dim ond un dyn oedd wrth fodd Duw. Ysgrifennwch ei 
enw yn y blwch.          

Roedd e'n arbennig i Dduw oherwydd roedd e'n wahanol i bawb arall 
ar y ddaear.

Edrychwch ar adnod 9 yn y Darlleniad o'r Beibl a rhowch dri rheswm pam yr 
oedd yn plesio Duw.

Ail drefnwch y geiriau i weld beth oedd enwau meibion Noa             

HMAC           MES          THFFJEA

Fe ddywedodd Duw wrth Noa am adeiladu Arch. Sut goed oedd e i'w defnyddio?
Ysgrifennwch yr ateb ar y boncyff.                                              

Fe roddodd Duw orchymynion manwl ynglÿn ag adeiladu'r Arch.
Ysgrifennwch y mesuriadau wrth ochr y saethau yn y llun. 

Sut oedd Duw yn mynd i ddinistrio popeth oedd ar 
y ddaear?     

Roedd yn rhaid i Dduw gosbi'r byd oherwydd roedd pobl wedi troi oddi wrtho ac yn gwneud drwg.

Fe gafodd Noa ei achub oherwydd yr oedd yn ymddiried yn Nuw.

Nid oedd Noa wedi gweld dilyw erioed, na hyd yn oed glaw, ac yr oedd filoedd o filltiroedd o'r

môr. Eto dyma fe, yn adeiladu cwch mawr yng nghanol tir sych, oherwydd roedd Duw wedi

dweud wrtho.

Oherwydd bod Duw yn sanctaidd a chyfiawn fe ddinistriodd Ef bopeth. Mae hefyd yn gariad.

Dyna pam y dywedodd wrth Noa am adeiladu'r Arch fel y câi ef a'i deulu eu hachub. Fe

ymddiriedodd Noa yn Nuw ac fe gredodd ynddo Fe. Dyna yw ffydd. Rydyn ni i gyd yn haeddu

cael ein cosbi am ein pechod ond mae Duw yn barod i'n hachub pan ydyn ni yn ymddiried yn yr

Arglwydd Iesu.
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