
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 16:29-33

ac 17:1-7

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Brenhinoedd 17:5

Astudiaeth 1 Elias – Cosb Duw

Yn yr adnodau hyn, cawn ein cyflwyno i Ahab, seithfed
brenin Israel, a fu ar ei orsedd am 22 o flynyddoedd.  Fe
oedd y brenin gwaethaf a gafodd Israel erioed!  Dywedir
hyn yn bendant yn adnodau 30 a 33 o bennod 16.

■C Beth mae’r adnodau hyn yn ei ddweud amdano?

Un o’i gamgymeriadau mwyaf oedd priodi tywysoges baganaidd ddrwg.  

■C Pwy oedd hi?

O dan ei dylanwad hi, trodd Ahab ei gefn ar wir Dduw Israel.

■C Yn ôl adnod 32, beth wnaeth e wedyn?

Dechreuodd llawer o bobl Israel addoli eilunod.  Trodd yr holl genedl ei chefn ar Dduw ac
addoli a gwasanaethu Baal, y dduwies Asera a duwiau ffug eraill.

GRID GEIRIAU
Ar draws
1. Brenin o’r blaen, mab Nebat.
2. Tad-yng-nghyfraith Ahab.
3. Tad Ahab.
4. Brenin Jwda ar y pryd.
5. Gwraig Ahab.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Deuteronomium 7:1-6   Pregethwr 4:13 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 4

CYFRes C9

Astudiaethau Beiblaidd o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th



Yn sydyn, mae cymeriad newydd yn ymddangos.  Mae ei enw wedi’i guddio yn y Grid Geiriau ar
y dudalen cynt. 

■C Lliwiwch un sgwâr ym mhob llinell i ddangos enw’r proffwyd dewr hwn. 
Ysgrifennwch ei enw yma.  ........................ .

Fe ddaeth o ucheldir Gilead ar draws yr afon Iorddonen.  Safodd o flaen y brenin drwg ym
moethusrwydd ei balas, gyda neges oddi wrth Dduw.

■C Beth oedd y neges?

Tybed pam roedd Duw am atal y glaw?  Rydyn ni’n gwybod o Deuteronomium 11 fod hon yn
ffordd a ddefnyddiai Duw i gosbi Ei bobl am anwybyddu Ei Air.

■C Darllenwch Deuteronomium 11:16 ac 17, a dweud yn fyr yn eich geiriau’ch 
hunan beth roedd Duw’n ei ddweud wrthynt.

Gan ufuddhau i Dduw, dihangodd Elias yn ôl dros yr afon, i guddio ger nant.

■C Beth oedd enw’r nant hon?

Byddai Elias yn cael dŵr ffres o’r nant i’w yfed yn ystod y sychder oedd ar ei ffordd, ond beth am
fwyd?  Addawodd Duw y byddai’n rhoi popeth roedd arno’i angen i Elias.

■C Sut cafodd Elias ei fwydo a beth oedd ei fwyd?

■C Pa mor aml y byddent yn dod â bwyd iddo bob dydd?

■C Ysgrifennwch y geiriau yn yr Adnod Allweddol sy’n dweud wrthym fod Elias 
wedi ufuddhau i Dduw.

Mae’r enw ‘Elias’ yn golygu ‘Jehofa yw fy Nuw’

‘JEHOFA’ yw’r enw ar y gwir Dduw byw.

■C Pam mae Elias yn enw addas i’r proffwyd hwn? 
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