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Astudiaeth 4   Noa a'i Deulu - Addoli Duw

Am ddeugain diwrnod fe ddaeth llifogydd ar y ddaear gan guddio hyd yn oed y mynyddoedd

uchaf. Ond nid oedd Duw wedi anghofio Noa a'r cwbl oedd yn yr Arch!

CROESAIR 

I Lawr
1. Fe agorodd Noa hon i ollwng yr adar allan.
2. Yr aderyn cyntaf i Noa ei ollwng o'r Arch. 
3. Fe beidiodd hwn â disgyn o'r awyr. 
5. Fe adeiladodd Noa hon i aberthu arni. 
7. Fe ddaeth colomen â deilen o'r goeden hon i Noa. 

Ar Draws
3. Fe anfonodd Duw hyn dros y ddaear i sychu'r dyfroedd. 
4. Dyma'r arwydd a roddodd Duw yn y cwmwl. 
5. Fe laniodd yr Arch ar y mynyddoedd hyn. 
6.  Yr ail aderyn i Noa ei ollwng o'r Arch. 
8. Gair arall am addewid. (9: 11). 

Beth a ddigwyddodd ar yr ail ddydd ar bymtheg o'r 7fed mis?      

Beth a ddigwyddod ar y dydd cyntaf o'r degfed mis? 

Beth a ddigwyddodd ar y dydd cyntaf o'r mis cyntaf pan oedd Noa yn 601 o 
flynyddoedd oed?

Beth a ddigwyddodd ar y seithfed dydd ar hugain o'r ail fis pan oedd Noa yn 601
o flynyddoedd oed?                                                               

Y peth cyntaf a wnaeth Noa pan oedd ar dir sych unwaith eto oedd adeiladu allor er mwyn
offrymu i Dduw. Roedd hyn yn arwydd o'i ddiolchgarwch a'i addoliad i Dduw. Roedd Duw wedi
ei achub ef a'i deulu rhag Ei farn ar fyd pechadurus.

Pan welodd Duw yr aberth beth a ddywedodd na fyddai Ef byth yn ei wneud eto? 

Awgrymiadau ar gyfer Darllen Pellach       
Ioan 3: 36         Hebreaid 11: 6
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Pa WYTH peth yr addawodd Duw na fyddai byth yn peidio â bod ?

Mae hyn yn gyfamod tragwyddol rhwng Duw a Noa a phob creadur byw. Mae Duw bob amser

yn cadw ei addewidion. Mae Duw hefyd yn gwneud llawer o addewidion i ni yn Ei Air.

Edrychwch ar Ioan 3: 36. Beth mae yr Arglwydd Iesu yn ei addo yn yr adnod hon:-
1. I'r rhai sy'n credu yn y Mab?

2. I'r rhai nad ydyn nhw'n credu yn y Mab neu sy'n  gwrthod y Mab?

Fe wnaeth Duw hefyd addo i Noa a'r cenedlaethau oedd yn dilyn na fyddai dilyw
eto yn boddi y byd. Arwydd o beth oedd y bwa?    

Dim ond mewn un ffordd y medrai Noa a'i deulu gael eu

hachub rhag y dilyw. Fe wnaeth Duw baratoi a darparu

ffordd. Mae wedi trefnu un ffordd ac un ffordd yn unig i ni

gael ein hachub rhag barn. Meddai Iesu,

"Myfi yw'r ffordd." (Ioan 14: 6)

"Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall". (Actau 4: 12)

Edrychwch ar yr Adnod Allweddol a llenwch y ddau air coll isod.

"Trwy............ yr ydych wedi eich achub, trwy ............" 

Mae'r achubiaeth mae Duw yn ei chynnig i ni yn dibynnu ar addewidion Duw a'i ras Ef. Nid ydyn

ni'n haeddu ei achubiaeth ac ni fedrwn wneud dim i'w ennill. Rhodd Duw ydyw drwy ffydd.

FFYDD yw y Gair Allweddol yn y pedair astudiaeth. Mae ymhob un o'r Adnodau Allweddol.

Ydych chi'n gwybod beth yw ystyr ffydd yn Nuw?

Ydych chi, fel Noa, wedi cymryd gair Duw at eich calon, a dangos, 

drwy fod yn ufudd iddo, eich bod yn credu yr hyn y mae'n ei ddweud?”
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