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Astudiaeth  3  Noa a'r Dilyw - Gweithio dros Dduw

Roedd gan Dduw gynllun fel na fyddai yn rhaid iddo gosbi Noa a'i deulu. Fe roddodd

gyfarwyddiadau manwl i Noa sut i adeiladu'r Arch.

Pa fath goed oedd Noa i'w defnyddio?                                    

Beth oedd Noa i'w roi ar du mewn a thu allan yr Arch?

Roedd hyn ar gyfer iddi ddal dŵr.

Pa mor fawr oedd yr Arch?

Rhowch y gwahanol fesurau wrth ochr y saethau.

Mae'r mesuriadau hyn yn ddigon tebyg i long deithio 

fodern. Roedd hi yn hirach na chae pêl droed 

Sawl llawr oedd iddi?  

Fe gafodd Noa gyfarwyddiadau manwl pwy oedd i fynd i'r Arch gydag ef, yr anifeiliaid, yr adar, yr

ymlusgiaid a'r bwyd. Fe ufuddhaodd Noa i Dduw ar unwaith.

Ysgrifennwch adnod o'r Darlleniad o'r Beibl sydd yn dweud wrthyn ni i Noa fod 

yn ufudd i orchmynion Duw.               

Awgrymiadau ar Gyfer Darllen Pellach
Mathew 24: 37-39     1 Pedr 3: 17-22     2 Pedr 2: 4 a 5  2 Pedr 3: 3-9
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Ym mhennod 7 cyfeirir at lawer o rifau.

Edrychwch ym mha adnod y ceir y rhifau canlynol. Am beth y sonnir?

Pwy gaeodd ddrws yr Arch? 

Faint o bobl gafodd eu hachub yn  yr Arch?               

(Gellwch gael y rhif o'r Darlleniad o'r Beibl neu 1 Pedr 3: 20)    

Tua faint o flynyddoedd gymerodd hi i Noa adeiladu'r Arch?     

(Edrychwch ar Genesis 5: 32 a 7: 6)

Fe arhosodd Duw yn amyneddgar nes iddi gael ei gorffen (1 Pedr 3: 20) ac fe bregethodd Noa

gyfiawnder i'r bobl (2 Pedr 2: 5).  Ar wahân i deulu agosaf Noa, ni wnaeth neb deimlo'n edifar a

chredu. Roedd y bobl i gyd yn para yn eu ffyrdd pechadurus..

Yn yr Adnod Allweddol, roedd gan Noa rywbeth oedd 

hefyd gan Abel ac Enoch. Beth oedd e?                                                                                  

Fe gredodd Noa yn Nuw ac ufuddhau i'r hyn oedd Duw yn ei ddweud wrtho, felly fe gafodd ef

a'i deulu eu hachub. Roedd eu cymdogion wedi gwrthod Duw. Roedd yn rhaid felly eu cosbi am

eu pechod. Os ydyn ni am gael ein hachub rhag ein pechod, rhaid i ni gredu yn yr Arglwydd Iesu

Grist. (Actau 16: 31.)

Daeth y dŵr o ddau gyfeiriad. Pa ddau?              

Fe gafodd y ddaear i gyd ei gorchuddio gan y dyfroedd (adnod 19).

I ba uchder uwchlaw y mynyddoedd uchaf y cododd y dwr?          

Fe gafodd yr Arch a'i llwyth rhyfedd ei chario gan y dyfroedd, a Duw yn gofalu amdani. Mae Duw

yn gofalu amdanon ni hefyd ar hyd ein bywyd, ac yn ein cadw'n ddiogel os gwnawn ymddiried

ynddo Fe.
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Rhif Adnod Am beth y sonnir...                                             
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