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Stori 4 Elias yn anghofio am Dduw
Roedd y Frenhines Jesebel, gwraig Ahab, yn casáu Elias. Roedd hi
eisiau ei ladd!
Roedd ofn ar Elias. Rhedodd i ffwrdd i le unig iawn. Eisteddodd
o dan goeden a gofyn i Dduw am gael marw!
Pwy oedd eisiau lladd Elias?  J __ __ e b __ __

Roedd Duw yn gwybod bod
Elias wedi blino. Roedd
angen bwyd a gorffwys arno.
Aeth i gysgu a phan
ddeffrodd Elias, gwelodd fara
a dŵr gerllaw. Ar ôl iddo
fwyta ac yfed y rhain, aeth yn
ôl i gysgu. Pan ddeffrodd
wedyn, cafodd ragor o fwyd
a diod. Roedd yn teimlo’n
well wedyn ac yn barod i
fynd ymlaen â’i daith. Roedd
Duw yn gofalu amdano er
bod Jesebel eisiau ei ladd. 
Wedyn, aeth Elias i orffwys

mewn ogof. Pan oedd yno, siaradodd Duw ag ef mewn llais bach,
distaw. Dywedodd Duw wrth Elias am fynd i chwilio am ddyn
ifanc o’r enw Eliseus a’i eneinio i fod yn broffwyd yn ei le.
Llanwch y bylchau:-
Byddai E _ _ _ _ _ _ yn dod yn broffwyd yn lle E _ _ _ _.
Roedd bywyd Elias bron ar ben. Roedd wedi bod yn was da i
Dduw. Helpodd Duw ef i fod yn ffyddlon iddo.  Gall Duw ein
helpu ni hefyd os gwnawn ni ymddiried ynddo fel y gwnaeth
Elias.
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