
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd  19: 1-16 

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Brenhinoedd  18: 39

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnod hon.

Stori 4 Elias yn Ofnus

Roedd y Frenhines Jesebel, gwraig Ahab, yn flin iawn
pan glywodd beth ddigwyddodd ar Fynydd Carmel.
(Stori 3). Roedd yn arbennig o grac pan glywodd bod
Elias wedi gorchymyn bod holl broffwydi Baal yn cael
eu lladd. Anfonodd neges at Elias yn dweud y byddai’n
trefnu iddo fe gael ei ladd cyn pen 24 awr.

■C Atebwch y cwestiynau hyn.

1. Pwy oedd gwraig y Brenin Ahab?  J __ s __ b __ l

2. Pwy oedd wedi gwylltio wrth Elias? __ e __ e __ e __

3. Pwy wnaeth fygwth lladd Elias?  __ __ __ __ __ el

Beth ddylai Elias ei wneud? Roedd e mor ofnus, rhedodd i ffwrdd i ardal unig
iawn. Eisteddodd o dan goeden a gofyn i Dduw am gael marw! Druan ag Elias.
Doedd e ddim yn cofio pa mor gryf oedd Duw. Mae’r Adnod Allweddol yn
dweud y dylem ni ...

““yymmddddiirriieedd
yynn  NNuuww  bboobb

aammsseerr..””
Lliwiwch y geiriau.

Roedd Duw yn gwybod bod angen bwyd a gorffwys ar Elias.  Gadawodd i Elias
gysgu o dan y goeden am dipyn ac yna anfonodd angel i gyffwrdd ag ef. Pan
ddeffrodd Elias, gwelodd fara a dŵr gerllaw. Ar ôl iddo fwyta ac yfed y rhain, aeth
yn ôl i gysgu.  Dihunodd yr angel ef yr ail dro ac, unwaith eto, cafodd Elias
fwynhau bwyd a diod eto.  Wedyn, roedd yn barod i deithio ymlaen eto.

5

6

amserbeibl
Storïau o’r Beibl – Safon 2

Enw

CYFRes C9



■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos pa rai o’r brawddegau hyn sy’n gywir a
pha rhai sy’n anghywir. 

1. Gofalodd Duw am Elias, hyd yn oed pan oedd yn rhedeg i 
ffwrdd oddi wrth Jesebel. ..........

2. Rhoddodd Duw bysgod a ffrwythau i Elias eu bwyta. ..........

3. Cafodd dau bryd o fwyd o dan y goeden. ..........

4. Wedi iddo gysgu a bwyta, roedd yn ddigon cryf i fynd 
ymlaen â’i daith. ..........

Ar ddiwedd y daith, aeth Elias i orffwys
mewn ogof. Pan oedd yno, daeth g wynt
cryf, daeargryn a thân.  Ond doedd Duw
ddim yn yr un o’r rhain. Wedyn, daeth
llais bach, distaw.  Roedd Duw yn siarad
â’i broffwyd yn y llais bach hwn.
“Beth wyt ti’n ei wneud yma, Elias?”
gofynnodd yr Arglwydd.
“Mae dy bobl wedi dy wrthod di ac
maen nhw’n addoli duwiau ffug. Maen
nhw wedi lladd dy broffwydi ac nawr
rydw i mewn perygl,” meddai Elias.
Y diwrnod hwnnw, rhoddodd Duw nifer
o dasgau newydd i Elias eu gwneud. Un
o’r tasgau oedd dod o hyd i ddyn ifanc
o’r enw Eliseus a’i eneinio i fod yn
broffwyd yn ei le.

■C Llanwch y bylchau:-

1. Siaradodd Duw ag Elias mewn ll __ __ __    b __ ___   t __ __ __ __.
2. Byddai E __ __ __ __ __ __ yn dod yn broffwyd yn lle E __ __ __ __.

Roedd Elias yn ddyn da. Roedd ei fywyd bron ar ben. Roedd wedi bod yn was da
i Dduw er bod y bobl o’i gwmpas yn ddrwg. Helpodd Duw ef i fod yn ffyddlon
iddo.  Gall Duw ein helpu ni hefyd os gwnawn ni ymddiried ynddo bob amser. 
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