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Genesis 8: 1-19

ADNOD 
ALLWEDDOL  

2 Corinthiaid 5: 17

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i gael 

gafael ar yr adnod

2

Stori 3 Dechrau newydd sbon

O'r diwedd peidiodd y glaw. Ond roedd
y mynyddoedd o dan ddŵr o hyd.

Un diwrnod fe anfonodd Noa gigfran o'r
Arch, i weld a oedd y dŵr wedi mynd
lawr, ond ddaeth y gigfran ddim yn ôl.

Yn ddiweddarach fe anfonodd Noa golomen, ond fe ddaeth yn ei hôl yn fuan.
Wythnos yn ddiweddarach dyma fe yn ei hanfon eto. Mor falch oedd pawb pan
ddaeth yn ôl â deilen coeden olewydd yn ei phig. Roedd hyn yn arwydd bod
pennau'r coed bellach yn y golwg.

Rhowch gylch am yr aderyn cyntaf i Noa ei anfon allan o'r Arch.

Beth oedd ym mhig y golomen pan ddaeth yn ol?

.............................................................................

Saith diwrnod yn ddiweddarach fe anfonodd Noa y golomen allan eto. Y tro hwn
ddaeth hi ddim yn ôl. Roedd Noa yn gwybod yn awr fod y dŵr wedi disgyn eto,
a bod y golomen wedi cael cartref newydd. O'r diwedd fe laniodd yr Arch ar
fynydd uchel.

Lliwiwch enw'r mynydd.
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Pan oedd y tir wedi sychu unwaith eto, fe
ddywedodd Duw wrth Noa, “Dos allan o'r Arch a
phob creadur byw gyda thi.”

Newyddion ardderchog i bawb! Roedden nhw wedi
bod yn yr Arch am amser hir!

Rhowch gylch am yr ateb CYWIR i orffen y frawddeg.
Fe ddywedodd Duw wrth Noa:-

Aros yn yr Arch       Dos allan o'r Arch        Cadw'r holl anifeiliaid yn yr Arch

Roedd gan Noa a'r holl anifeiliaid fyd newydd glân i fyw ynddo ac roedd Duw

wedi addo eu bendithio i gyd.

Dydy'r pethau anghywir rydyn ni'n eu gwneud ddim yn plesio Duw. Rydyn
ni'n haeddu cael ein cosbi am ein pechod.

Ond mae Duw yn addo ein gwneud yn lân a rhoi
dechrau newydd i ni pan ofynnwn iddo faddau i ni a phan
gredwn ni bod yr Arglwydd Iesu wedi cael ei gosbi am
ein pechod ni.

Beth mae Duw wedi'i addo i ni?

Mae Ef wedi addo m __  ___  __  ___  i ni a rhoi
dechrau __  __  __  __  ___   i ni.

Rhowch yr atebion i’r cwestiynau hyn yn y croesair

1. Beth oedd yr aderyn cyntaf i Noa ei anfon allan?
2. Beth ddisgynnodd o'r nefoedd?
3.  Ym mha beth y cafodd Noa, ei deulu a'r anifeiliaid eu cadw'n ddiogel?
4. Beth oedd yr ail aderyn i Noa ei anfon allan?
5. Beth oedd enw'r mynydd?                       
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