
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 18: 1 - 46

ADNOD 
ALLWEDDOL  
Iago 5: 17 ac 18

Astudiaeth 3 Elias – Nerth Duw

Ar ôl misoedd lawer, dywedodd Duw wrth Elias bod y sychder ar fin dod i ben. Dywedodd Duw
wrtho am fynd i’w gyflwyno ei hunan i’r Brenin Ahab unwaith eto. 

■C Am faint o amser barodd y sychder? (Edrychwch yn yr Adnod Allweddol)

Pan oedd ar y ffordd, daeth Elias ar draws Obadeia, goruchwyliwr ym mhalas y brenin ac un
oedd yn credu’n gryf yn Nuw! Mae’n rhaid ei bod yn anodd i Obadeia weithiau – credu yn Nuw
ond gorfod ufuddhau i’r brenin. Dywedodd Obadeia wrth Elias fod y brenin wedi bod yn chwilio
amdano ym mhob man.
Yn nes ymlaen, daeth Elias wyneb yn wyneb ag Ahab. Meddai Ahab wrth Elias “Ai ti sydd yna,
gythryblwr Israel?” Gwylltiodd Elias. Dywedodd wrth y brenin mai ef a’i deulu oedd yn cythryblu
Israel.

■C Ym mha ffyrdd roedd Elias yn dweud bod Ahab a’i deulu wedi achosi trafferth 
yn Israel?

Rydyn ni’n cael gwybod mwy am y frenhines ddrwg, Jesebel, yn y bennod hon. Yn ogystal ag
annog pobl i addoli duwiau ffug, roedd yn cynnal 850 o broffwydi ffug. Hyd yn oed yn waeth na
hynny, roedd wedi llofruddio llawer o broffwydi’r Arglwydd. (Adnodau 13 ac 19).

■C Mae’r astudiaeth hon yn cynnwys llawer o rifau. Nodwch ym mha adnod mae’r 
rhifau hyn yn digwydd ac at beth maen nhw’n cyfeirio.

Dywedodd Elias wrth y Brenin Ahab am gasglu holl bobl Israel a’r proffwydi ffug ynghyd ar
Fynydd Carmel. Pan oedd pawb wedi cyrraedd, dechreuodd Elias eu hannerch.  

■C Ysgrifennwch ei eiriau cyntaf o adnod 21.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Josua 24: 15   Eseia 45: 21 a 22    Hebreaid 12: 29
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Roedd pawb yn dawel! Yna, cynigiodd Elias gael rhyw fath o gystadleuaeth rhyngddo fe a’r 850 o
broffwydi ffug – sef rhwng Duw a Baal mewn gwirionedd. O’r bore tan gyda’r nos, bu proffwydi
Baal yn neidio o gwmpas eu hallor ac yn eu hanafu eu hunain â chyllyll a phicellau gan alw ar eu
duw. Ond chawson nhw ddim ateb. Yna, camodd Elias ymlaen. Daeth ei dro ef. Trwsiodd Elias hen
allor i’r Arglwydd.  

■C Nodwch yn fyr, YN EICH GEIRIAU CHI’CH HUNAN pa baratoadau a wnaeth 
Elias cyn gweddïo ar Dduw.

Wrth i Elias weddïo ar Dduw, dangosodd yr Arglwydd ei nerth trwy anfon tân o’r Nefoedd. 

■C Beth wnaeth tân yr Arglwydd?

Pan welodd yr holl bobl hyn, fe syrthion nhw ar eu hwynebau ar y ddaear.

CHWILAIR 

Cylchwch yr atebion i’r cliwiau isod yn y CHWILAIR. Yna, defnyddiwch y llythrennau
sydd heb eu defnyddio, yn eu trefn, o’r chwith i’r dde, o’r top i’r gwaelod, i gael
gwybod beth ddywedodd y bobl.  Ysgrifennwch eu geiriau yn y blwch isod.

1. Roedd y newyn yn ddrwg yma.

2. Enw’r mynydd lle digwyddodd y
‘gystadleuaeth’.

3. Dyma lle cafodd proffwydi Baal eu lladd.

4. Rhoddodd Elias ei wyneb 
rhwng ei _ _ _ _ _ _.

5. Gadawodd Ahab y mynydd 
mewn _ _ _ _ _ _.

6. Roedd y cwmwl cyntaf ddaeth i’r 
golwg maint _ _ _ _ _    __ _ _ dyn.

7. Sut aeth Elias i Jesreel? 

Roedd hwn yn ddiwrnod i’w gofio i bobl Israel. Fe wnaethon nhw sylweddoli pa mor ffôl y buon
nhw a throi nôl at yr Arglwydd. Ydych chi wedi dod i benderfyniad tebyg a rhoi eich bywyd i’r
Arglwydd?

Mae’r Adnodau Allweddol yn dweud wrthym fod Elias wedi gweddïo eto..

■C Beth ddigwyddodd mewn ymateb i’r ail weddi?

Beth oedd yn arbennig am weddïau Elias?  Doedd Elias ddim yn ddyn arbennig ond roedd yn
byw mewn ffordd oedd yn plesio Duw. Mae gweddïau pobl felly yn rymus ac yn effeithiol.
Darllenwch Iago 5:16. 
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