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Hebreaid 11: 5
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Astudiaeth 2   Enoch a Noa - Cerdded gyda Duw

Roedd Enoch sawl cenhedlaeth ar ôl Adda ac yn disgyn o Seth, trydydd mab Adda ac Efa. Roedd

Enoch yn broffwyd (Jwdas 14 a 15). Fel proffwyd cyntaf Duw daeth â neges arbennig gan Dduw

i'r bobl. Rhybuddiodd y bobl y byddai Duw yn barnu pobl ddrwg.

COEDEN DEULU 

Llenwch y geiriau coll. Mae'r cyntaf wedi 
ei gwneud i chi. 

Sut oedd Enoch yn perthyn i Noa?                            

Fe fu mab Enoch, Methwsela, fyw yn hirach na

neb arall yn y Beibl. Hwyrach mai ef oedd y dyn hynaf i fyw erioed.

Beth oedd ei oed pan fu farw?                                 

Wnaeth Enoch ddim marw.  Am ddau ddyn yn unig y mae'r Beibl yn dweud na wnaethon 

nhw ddim marw.  Y llall oedd Eleias. Edrychwch 2 Brenhinoedd 2: 11.

Beth ddigwyddodd i Enoch ar ôl ei ddyddiau ar y ddaear?                  

Yn yr Adnod Allweddol, rydyn ni'n darllen fod Enoch fel Adda wedi cael 

rhywbeth. Beth oedd e?

Yn yr un adnod, am beth y mae Enoch yn cael ei ganmol?

"Mae’n amhosib plesio Duw heb ffydd."  Hebreaid 11: 6
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Awgrymiadau ar Gyfer Darllen Pellach
Salm 86: 11-13        Luc 7: 26 a 27     Ioan 14 a 15
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Mae Enoch a Noa yn cael eu disgrifio fel dau a "rodiodd gyda Duw". Roedd hyn yn golygu eu

bod nhw'n byw'n agos at Dduw fel ffrindiau i Dduw. Dim ond nhw eu dau sy'n cael eu disgrifio

fel hyn yn y Beibl i gyd.

Ym mhennod 6, sut mae Noa yn cael ei ddisgrifio?                  

Roedd Noa yn wahanol i bawb arall. Gyda Duw, nid oes neb byth ar goll mewn tyrfa. Mae Duw

yn adnabod pob un ohonon ni yn unigol. Ambell dro fe fydden ni'n hoffi pe na bai Duw yn gweld

popeth rydyn ni'n ei wneud nac yn clywed popeth rydyn ni'n ei ddweud. Mae'n gwybod ein

meddyliau a'n bwriadau - popeth! Roedd pechod a drygioni o amgylch Noa. Ond roedd ef yn

amlwg yn gwbl wahanol!

Wrth edrych i lawr ar y ddaear yn amser Noa beth welodd Duw?

Sut oedd Duw yn teimlo?  

Beth benderfynodd Duw ei wneud?                              

Beth mae Duw yn ei weld wrth edrych ar y byd heddiw? Pethau digon tebyg i'r hyn a welodd Ef

yn amser Noa - ac mae'n drist iawn. Beth mae E'n ei weld wrth edrych ar eich bywyd chi? Ydych

chi'n wahanol i bawb arall oherwydd eich ffydd yn Nuw? Ydych chi am gerdded gyda Duw fel

Enoch a Noa? Felly gwnewch Salm 86: 11 yn weddi i chi. 

Ysgrifennwch y rhan gynta o Salm 86: 11 yn y ffordd isod.
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