
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 19: 1-18

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Iago 4: 8

Astudiaeth 4 Elias – Presenoldeb Duw

Ar ôl ei fuddugoliaeth ar Fynydd Carmel, roedd
Elias mewn perygl. Pan ddywedodd y Brenin
Ahab wrth y Frenhines Jesebel beth oedd wedi
digwydd, anfonodd hi neges at Elias. 

■C Ysgrifennwch yn eich GEIRIAU EICH HUNAN beth oedd y neges.

■C Sut wnaeth Elias ymateb i neges Jesebel?  
Rhowch ✓ neu ✘ i ddangos pa frawddegau sy'n gywir a pha rai sy'n anghywir.

Doedd dim ofn arno. ..................

Aeth i guddio wrth y nant eto. ..................

Aeth tua’r de o Israel i Jwda. ..................

Gadawodd ei was ac aeth i’r anialwch ar ei ben ei hunan. ..................

Ar ôl cerdded trwy’r dydd, eisteddodd o dan goeden. ..................

Bu ar ddihun trwy’r nos. ..................

Roedd Elias yn ddigalon. Roedd yn teimlo’n unig iawn. Roedd wedi gwneud ei orau. Roedd yn
teimlo mai fe oedd yr unig un i sefyll i fyny dros Dduw yn Israel ac nad oedd yn cael dim diolch
am hynny. Roedd yn cuddio oddi wrth bobl oedd eisiau ei ladd. Roedd mor ddigalon nes y
gofynnodd i Dduw adael iddo farw.
Ond doedd Duw ddim wedi anghofio amdano!

■C Darllenwch Salm 103: 13 ac 14. Ysgrifennwch yr adnodau a thanlinellu’r rhannau
sy’n dangos ein bod ni’n werthfawr i Dduw.

Roedd hyn yn wir am Elias. Er ei fod wedi blino’n lân ac yn ofnus iawn, roedd Duw yn deall sut
oedd yn teimlo ac yn ei galonogi.

■C Pwy anfonodd Duw at Elias? 

■C Beth anfonodd Duw i Elias?

Wedi iddo gysgu a bwyta ddwywaith, roedd Elias yn barod i symud ymlaen!

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Eseia 40: 29 - 31     Hebreaid 13: 5 a 6
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■C Rhowch y brawddegau hyn yn eu trefn gywir trwy ysgrifennu’r rhifau 1 – 5 yn y 
bocsys.

Siaradodd yr Arglwydd ag Elias mewn llais bach tawel.

Daeth Elias i Fynydd Horeb (Sinai) a threulio’r noson mewn ogof.

Teithiodd Elias am 40 dydd a 40 nos.

Daeth gwynt cryf, yna daeargryn ac wedyn tân.

Dywedodd Duw wrth Elias am fynd a sefyll ar y mynydd.

Roedd yr hyn a ddigwyddodd ar Fynydd Horeb yn arbennig iawn i Elias gan fod Duw wedi siarad
ag ef mewn ffordd ryfeddol. Daeth yn amlwg iddo bod Duw’n gwybod mwy amdano nag yr oedd
wedi sylweddoli.

■C Deallodd pa mor wir yw rhan gyntaf yr Adnod Allweddol. Ysgrifennwch y rhan 
hon o’r Adnod Allweddol.

Mae hyn yn dal yn wir heddiw! Er ein bod ni’n
bechaduriaid, ni fydd Duw yn ein gwrthod os gofynnwn
iddo’n derbyn. (Ioan 6: 37)
Mae’n bwysig i bawb, hyd yn oed Gristnogion, gofio hyn.
Ar ôl i Elias gwrdd â Duw, cafodd nerth a brwdfrydedd
newydd i fynd ymlaen i weithio. Anfonodd yr Arglwydd ef
i’r anialwch i eneinio tri o bobl.

■C Pwy oedden nhw?

A ninnau wedi cyrraedd diwedd yr astudiaethau am Elias, gallwn weld ei fod yn was da iawn i
Dduw! Mewn dyddiau pan oedd y Brenin Ahab a’r Frenhines Jesebel yn ddylanwad drwg ar y
genedl, mae’n rhyfeddol meddwl am y daioni wnaeth Elias. Roedd gan Elias, fel ninnau, ei
wendidau ond, gyda chymorth Duw, roedd yn rhyfeddol o gryf! Gallwch chi fod yn was da i
Dduw hefyd os gadewch iddo reoli’ch bywyd gan gredu yn eich calon ei fod yn eich caru gymaint
nes iddo roi ei Fab i fod yn waredwr i chi!
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