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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnod hon.

Stori 2 Elias yn trystio Duw
Pan sychodd y nant, anfonodd Duw Elias i ddinas o’r enw Sareffta.  Roedd Duw
wedi dweud wrth wraig weddw a oedd yn byw yno am ofalu amdano.
Pan gyrhaeddodd, gofynnodd Elias i’r wraig weddw am ddiod o ddŵr a thamaid
o fara i’w fwyta.
“Does gen i ddim bara,” meddai’r wraig. “Dim ond ychydig bach o flawd sydd gen
i ar ôl ac rwy’n mynd i wneud fy nhorth olaf o fara. Ar ôl i fy mab a minnau
fwyta’r dorth, byddwn yn marw o eisiau bwyd.” Dyna drist! Doedd dim cnydau’n
tyfu trwy’r wlad i gyd am nad oedd yn bwrw glaw ac felly doedd gan y bobl ddim

i’w fwyta.
.

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir:-

1. Os yw g __ r rhywun wedi marw, mae’n cael ei galw’n wraig 
dd w e w __ __ ___ __
2. Gofynnodd Elias i’r wraig weddw am ddiod o r __ dd  ___ __ __ a thamaid o
a f r a __ __ __ __ i’w fwyta.
3. Dim ond ychydig bach o d a l w f __ __ __ __ __ oedd gan y wraig ar ôl.

“Gwranda arna i,” meddai Elias. “Gwna dorth i mi gyntaf.”
Wedyn meddai “Mae Duw wedi addo na ddaw dy flawd na dy olew i ben cyn
iddo anfon glaw eto.”
Beth ddylai’r wraig ei wneud? Gallai fod yn hunanol a chadw’r cyfan iddi hi ei
hunan neu gallai rannu’r bara â’r proffwyd a thrystio Duw i ofalu amdani hi a’i
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mab tan ddiwedd y newyn.
Roedd hi’n wraig ddoeth.  Mae’r Beibl yn dweud: 

““GGwwnnaaeetthh  hhii  yynn  ôôll
ggaaiirr  EElliiaass””

Lliwiwch y geiriau.

Mae Duw eisiau i ni gredu ei eiriau hefyd. Os ydym yn credu go iawn yn Iesu
Grist, rydym yn cael byw am byth yn y Nefoedd. (Darllenwch Ioan 3:16)
Cadwodd Duw ei addewid i’r wraig weddw. Bu hi’n gofalu am Elias am amser hir
ac roedd bob amser digon o flawd ac olew ganddi i wneud bara! Mae’n siwr ei
bod hi’n rhyfeddu wrth feddwl pa mor dda yw Duw!

■C Rhowch (✓) neu (✗) ar ôl y brawddegau hyn:-

1. Doedd dim digon o flawd gan y wraig yn ystod y sychder. ............................

2. Dysgodd y wraig pa mor dda yw Duw. ............................

Un diwrnod, dysgodd y wraig rywbeth arall am
nerth Duw. Aeth ei mab hi’n sâl a marw. Cariodd
Elias ei gorff ef i’w ystafell a’i roi ar y gwely.
Gorweddodd drosto dair gwaith a gweddïo ar
Dduw i’w wneud yn fyw eto.
Atebodd Duw weddi Elias. Daeth y bachgen yn ôl
yn fyw.  Dyna Dduw da!

■C Defnyddiwch y geiriau hyn i ateb y cwestiynau:-

Elias         y bachgen         y wraig weddw          Duw

1. Pwy aeth yn sâl a marw? ..............................

2. Pwy weddïodd ar Dduw? ..............................

3. Pwy roddodd fywyd i’r bachgen? ..............................

4. Pwy ddysgodd mai un da yw Duw? ..............................
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