
DARLLENWCH 
Genesis 7: 1-16

ADNOD ALLWEDDOL
Diarhebion 29: 25

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i gael

gafael ar yr adnod.
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Stori 2  Yn Ddiogel yn yr Arch

Mae'n siwr bod llawer o bobl yn gofyn i Noa beth oedd e'n ei wneud pan oedd
e'n adeiladu'r Arch. Roedd Noa yn siwr o fod wedi eu rhybuddio o'r hyn yr
oedd Duw yn mynd i'w wneud. Ond doedd neb yn gwrando ar Noa. Roedden
nhw'n chwerthin am ei ben! Eto i gyd, roedd Noa yn dal i gredu beth oedd Duw
wedi ei ddweud.

Roedd Noa a'i deulu yn ddiogel yn yr Arch.

Pam yr adeiladodd Noa yr Arch?

Oherwydd ei fod yn c __  __  __ __ beth oedd Duw wedi ei ddweud wrtho.     

Ar ôl saith diwrnod fe ddechreuodd hi fwrw glaw. Fe fu hi'n glawio a glawio a
glawio ddiwrnod ar ôl diwrnod ar ôl diwrnod! Fe gododd yr afonydd a'r
moroedd yn uchel iawn, iawn. Roedd dŵr dros y borfa a'r blodau i gyd.

Roedd y bobl y tu allan i'r Arch yn credu Noa yn awr, ond roedd hi'n rhy hwyr!
Roedd Duw wedi cau y drws!

Roedd y dyfroedd yn dal i godi yn uwch ac yn uwch. Roedd y tai, y coed a hyd
yn oed y mynyddoedd uchaf o dan ddŵr. Fe gafodd y bobl ddrwg eu boddi i
gyd, wnaeth dim un ddianc. Mae'n beth trist pan yw pobl yn anghofio Duw a
byw dim ond i'w plesio'u hunain!

Tynnwch linell o bob gair i'r llun sy'n addas iddo.

Bywyd            Wedi boddi             Diogel            Wedi marw
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Tu mewn i'r Arch roedd Noa, ei deulu a'r holl anifeiliaid yn ddiogel! Oherwydd
bod Noa wedi bod yn ufudd i Dduw roedd Yntau yn gofalu amdanyn nhw i gyd.

Yn y brawddegau canlynol chwiliwch am bedwar gair fydd yn ffitio 
y blychau isod.

Dywedodd Duw wrth Noa y byddai yn cosbi y byd am ei ddrygioni. Fe wnaeth Noa

gredu Duw ac adeiladu Arch. Fe gafodd Noa a'i deulu eu cadw'n ddiogel yn yr Arch.

Lliwiwch a dysgwch yr Adnod Allweddol.

““DDiiooggeell  yyww''rr  uunn
ssyy''nn  yymmddddiirriieedd

yynn  yyrr  AArrggllwwyydddd””
Diarhebion  29: 25

Rhowch ✓ wrth frawddegau CYWIR a X wrth frawddegau 
ANGHYWIR yn y canlynol:-

Fe fu Noa yn ufudd i Dduw.

Fe gaeodd Noa ddrws yr Arch.

Fe gafodd Noa ei foddi gan y dilyw.    

Fe gafodd Noa ei achub yn yr Arch. 

Dydy hi ddim yn rhwydd bob amser bod yn ufudd i Dduw, yn enwedig os yw ein
ffrindiau yn chwerthin am ein pennau. Ond mae Duw wedi addo cadw pob un
sy'n caru a gwasanaethu yr Arglwydd Iesu Grist yn ddiogel.
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