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Gwers 2 Elias: Duw’n Gofalu

Cyn hir, sychodd y nant a doedd dim golwg
am law. Beth allai Elias ei wneud? A oedd
Duw wedi anghofio amdano? Na! Mae’r
Darlleniad o’r Beibl yn dweud bod gan Dduw
gynllun newydd i ofalu am Elias.

■C Llanwch y manylion am y 
wraig y cafodd Elias ei anfon 
ati gan Dduw.

Pa fath o wraig oedd hi?

Ym mha ddinas oedd hi’n byw?

Beth oedd hi’n ei wneud pan 
welodd Elias hi?

Beth oedd hi’n bwriadu ei wneud ar ôl
mynd adref?

Pwy oedd yn byw gyda hi?

Gofynnodd Elias iddi am ddau beth.  

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i ddangos beth oedden 
nhw.  Nodwch rif yr adnod.

1.   “cwpanaid bach o R  Ŵ DD”  __ _ _        Adnod .............. 

2.   “tamaid o A R A F”  _ _ _ _              Adnod ..............                              

Doedd hi ddim yn hawdd i’r wraig wneud hyn i Elias!  

■C Darllenwch adnod 12 ac ysgrifennwch frawddeg i ddweud beth 
oedd problemau’r wraig.

Pan glywodd hynny, fe wnaeth gais sy’n swnio’n hunanol iawn. “Gwna deisen fach i mi yn gyntaf,”
meddai, “a pharatoi un i ti dy hun a dy fab wedyn.” Ond sut allai’r wraig wneud mwy nag un gan
y byddai’r blawd a’r olew wedi gorffen? Roedd angen gwyrth er mwyn i hynny ddigwydd!  A dyna
beth a gafwyd.
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■C Darllenwch adnod 14 ac ysgrifennu yn ymyl y ddau lestr beth 
addawodd Duw na fyddai’n digwydd cyn iddo anfon glaw.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Beth ddylai’r wraig ei wneud?  Peidio â mentro? Cadw’r bara iddi ei hunan a’i mab? 
Neu ymddiried yn Nuw?

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i ddangos beth wnaeth y 
wraig.

“ N A W E TH G           H TH A U I        N Y         L O      I R A G       A S E I L” 

“ __ __ __ __ __ ___    __ __ ___ __ __    __ __    __ __    __ __ __ __  __ __ __ __ __.” 

Cadwodd Duw ei air. Cafodd y wraig ddigon o flawd ac olew i bara tan
ddiwedd y sychder.

■C Pa adnod sy’n dweud hynny?                                                            

Wrth i’r dyddiau fynd heibio, roedd hi mor falch iddi wrando ar Elias ac ymddiried yn Nuw. Dylen
ninnau fod fel y wraig, yn rhoi Duw yn GYNTAF yn ein bywydau.

■C Darllenwch beth a ddywedodd Iesu yn Mathew 6:33 ac 
ysgrifennwch y geiriau yma.

Yn rhan olaf y stori, dysgodd y wraig fwy am nerth arbennig Duw. 

■C Llanwch y bylchau.

marw      dair       fyw        sâl       mab   

Aeth ............ y wraig yn .................. a ................. .  Ymestynnodd Elias ar gorff y bachgen ............ gwaith

a gweddïo ar Dduw.  Daeth y bachgen yn ôl yn ................        

Un da yw Duw!  Ef sy’n rhoi bywyd. Mae’n gofalu amdanom tra byddwn byw ac mae eisiau rhoi
bywyd tragwyddol yn anrheg i ni. (Darllenwch Rhufeiniaid 6:23)
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