
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 18: 

1, 2 a 16-46 

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Brenhinoedd 18: 39

Gwers 3 Elias: Herio Proffwydi Baal

Roedd Israel mewn cyflwr ofnadwy! Roedd sychder yn y tir a dim bwyd gan y bobl. Ond roedd y
Brenin Ahab yn dal yn gwneud drygioni.  Doedd e ddim yn gwrando ar Dduw. Ond nawr roedd
Duw yn mynd i siarad ag Ahab mewn ffordd newydd, drawiadol.
Daeth Elias wyneb yn wyneb ag Ahab a’i gyhuddo o wneud DAU beth.

■C Beth oedd y ddau beth? (Darllenwch adnodau 17 ac 18)

Awgrymodd Elias y gallent gael rhyw fath o gystadleuaeth i ddangos pwy oedd y gwir DDUW. Yn
adnod 24 maen nhw’n cytuno mai’r gwir Dduw fyddai’r un a fyddai’n ateb gweddi ei ddilynwyr
mewn ffordd bendant.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i weld beth oedd y ffordd 
hon.

Y    U W D     N Y ‘ S      B E T A          D W Y R      N Â D     DD Y F       W U DD 

__   __ __ __   __ __’__   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __   __ __ ___   ___ __ __.     

Byddai’r ‘gystadleuaeth’ yn cael ei chynnal ar fynydd.

■C Ysgrifennwch enw’r mynydd yn y blwch.                                               

Pan ddaeth y diwrnod, roedd llawer o bobl, anifeiliaid a phethau eraill ar lethrau’r mynydd. 

■C Llanwch y bylchau i ddangos beth oedd yno.

1. 450 o broffwydi .......... (adnod 19) 2. Dau ......... (adnod 23)
3. Tipyn o ..... (adnod 23 a 33) 4. Pethau miniog - .......... a .......... (adnod 28)
5. Pedwar .......... (adnod 34) 6. Dwy ........ (adnodau 26 a 30)

■C Enwch yr UN peth nad oedden nhw i fod
i fynd ag ef gyda nhw i’r mynydd.

Proffwydi Baal aeth gyntaf yn y
‘gystadleuaeth’. Fe wnaethon nhw baratoi
popeth yn ofalus a cheisio cael eu Duw i
ateb trwy anfon tân.
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■C Ysgrifennwch frawddeg i ddweud beth wnaethon nhw i geisio cael 
Baal i ymateb iddynt.

Ond, er eu holl ymdrechion, ddigwyddodd dim.  Ni chawsant ateb gan Baal oherwydd dim ond
delw oedd ef. Doedd e ddim yn gallu gweld na chlywed. Nawr, daeth tro Elias.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn gywir 
ynteu’n anghywir:-

Trwsiodd Elias allor yr Arglwydd gan ddefnyddio 12 o gerrig. ...................

Rhoddodd olew dros yr allor yn slei bach. ...................

Gwaeddodd ar Dduw am oriau fel y gwnaeth proffwydi Baal. ...................

Gofynnodd yn dawel i Dduw brofi mai ef yw’r gwir Dduw. ...................

■C Clywodd Duw ei eiriau ac ateb ei weddi! YN EICH GEIRIAU EICH 

HUNAN disgrifiwch beth ddigwyddodd ar ddiwedd gweddi Elias.

Deallodd y bobl mai peth gwirion oedd addoli Baal. Roedden nhw fel pe baen nhw’n troi nôl at
yr Arglwydd.

■C Llanwch y bylchau i weld beth ddywedon nhw.

Y __     __ r g l __ __ dd    s __ dd   Dd __ __!

__ r    A __ __ __ w y ____    __ y ___   ___ u w!  

O’r diwedd, dysgodd Ahab a’i bobl pa mor wirion y buont yn gadael
Duw er mwyn dilyn Baal.  Roedd Duw yn dda wrthynt a, phan
weddïodd Elias eto, daeth y sychder i ben yn sydyn.

■C Darllenwch adnod 45 ac ysgrifennu beth ddigwyddodd.

Rydyn ni, fel pobl Israel, yn dueddol o droi ein cefnau ar Dduw. Mae pethau eraill yn dwyn ein
sylw ni fel yr oedd y duwiau ffug yn dwyn sylw pobl Israel. Dylen ni wrando ar gyngor y stori
hon ac ymddiried yn yr unig wir Dduw. Mae Duw yn ein caru – dangosodd hynny trwy anfon
Iesu Grist i fod yn Waredwr i ni.

Oni fyddai’n well i ni ymddiried ynddo’n llwyr? 
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