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Astudiaeth 2 Elias – Darpariaeth Duw

Erbyn hyn roedd y sychder wedi dod fel roedd Elias wedi’i gyhoeddi.  Roedd newyn yn siŵr o
fod ar ei ffordd!  Wrth i’r dyddiau a’r wythnosau fynd heibio, sychodd y nant lle roedd Elias yn
cael dŵr. Roedd Duw wedi’i gyfeirio i’r lle tawel, unig yma i ddechrau, ac wedi’i fwydo mewn
ffordd wyrthiol.  Nawr, fe arhosodd Elias am i Dduw ddweud wrtho beth i’w wneud nesaf.  Ni
siomodd Duw Elias.

CROESAIR

Mae’r cliwiau i’w gweld yn y stori isod.
Dywedodd yr Arglwydd wrth Elias am fynd i dref (4
ar draws) lle byddai gwraig (7 i lawr) yn ei fwydo.
Pan ddaeth Elias at (2 i lawr) y dref, roedd gwraig (7
i lawr) yno yn casglu priciau. Gofynnodd Elias iddi am
ddiod o (6 ar draws). Wrth iddi fynd i nôl y ddiod,
gofynnodd Elias iddi am fara. Er mai ychydig oedd
ganddi, gwnaeth deisen i Elias. Roedd hyn yn dangos
bod ganddi (5 i lawr) yn Elias ac yn Nuw.
Ar ôl peth amser, aeth (1 ar draws) y wraig yn sâl a
marw. Aeth Elias ag ef i’w lofft a’i roi i orwedd ar ei
(8 ar draws) ei hun. Gorweddodd dros y bachgen (3
i lawr) gwaith a gweddïo ar Dduw.

Mae’r darn hwn yn sôn am ddwy wyrth.  Gwelwn sôn am y gyntaf yn y neges
a roddodd yr Arglwydd i Elias i’w rhoi i’r wraig weddw yn adnod 14.

■C Beth oedd y neges hon?

Yn y ffordd hon, llwyddodd Duw i ddarparu ar gyfer Elias a’r wraig weddw a’i mab. Rhoddodd
lety i Elias hefyd.

■C Lle roedd Elias yn byw yn y cyfnod hwn?
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Ar y diwrnod cyntaf, pan ddaeth Elias i’r dref, dywedodd wrth y wraig weddw am wneud
rhywbeth CYN gwneud bwyd iddi hi a’i mab.

■C Beth oedd hynny?

Mae hynny’n swnio’n hawdd ar yr olwg gyntaf.  Pe na
bai geiriau Elias yn dod yn wir, byddai hi mewn sefyllfa
hyd yn oed yn waeth nag o’r blaen. Wrth wneud fel y
gofynnodd Elias iddi, roedd yn dangos bod ganddi
ffydd yn Nuw a ffydd yn Elias, ei broffwyd. Un
diwrnod, aeth ei mab yn sâl a bu farw. 
Yn ei galar a’i thristwch, roedd y wraig weddw’n beio
Elias. Nid bai Elias oedd bod ei mab wedi marw ond
gweddïodd Elias ar Dduw. Mae dwy ran i’w weddi.
Cwestiwn yw’r rhan gyntaf, cyn iddo orwedd ar draws
y bachgen.

■C Ysgrifennwch y cwestiwn.

Cais yw’r ail ran, wedi iddo orwedd ar draws y bachgen.

■C Ysgrifennwch y cais.

Ymateb i weddi Elias oedd yr ail wyrth.

■C Ysgrifennwch y geiriau o’r Darlleniad o’r Beibl sy’n dweud bod Duw wedi ateb 
gweddi Elias.

Yn yr Adnod Allweddol, mae’r weddw’n datgan ei ffydd yn Nuw ac yn ei broffwyd, Elias.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Roedd Duw wedi gwneud fel yr oedd wedi’i addo i’r wraig weddw ac i Elias! Mae Duw yn addo
bywyd tragwyddol i ni os credwn yn yr Arglwydd Iesu. Mae hynny’n addewid werth chweil.

■C Ysgrifennwch yr addewid a welir yn Ioan 3:15.
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