
DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 16:

29-33, 17: 1-7 

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Brenhinoedd 17: 5

Gwers 1 Elias: Duw’n Gorchymyn 

Dyma gyfres o wersi am un o broffwydi mwyaf Israel, Elias. Roedd yn
byw mewn cyfnod pryd yr oedd yn anodd iawn addoli Duw a’i
wasanaethu. Un o’r rhesymau dros hyn oedd bod brenin drwg yn
Israel.

■C Darllenwch 1 Brenhinoedd 16: 29 – 33 yn 
ofalus a thanlinellu’r ateb cywir sydd rhwng y 
cromfachau.

Enw brenin Israel oedd (AHAB / ASA / ABIRAM).

Bu’n frenin am (20 / 22 / 32) o flynyddoedd.

Roedd yn annog ei bobl i droi eu cefn ar Dduw ac i addoli duw ffug o’r enw 

(ETHBAAL / OMRI / BAAL).

Roedd (YN WELL NA’R / YN WAETH NA’R / CYSTAL Â’R) brenhinoedd eraill a fu o’i flaen.                               

Tybed a fyddai Duw yn gweithredu yn erbyn y brenin drwg?  Byddai, wir. Rhoddodd Duw neges
i’w broffwyd Elias i’w rhoi i’r brenin.

■C Darllenwch bennod 17: 1, ac ysgrifennu beth ddywedodd Elias wrth
y brenin Ahab.

Dim gwlith! Dim glaw! Am flynyddoedd! Dyna ffordd Duw o wneud i Ahab ddeall ei fod yn cael
ei gosbi am fod yn ddrwg. Weithiau, mae’n rhaid i ni ddeall hefyd y cawn ein cosbi am fod yn
ddrwg. Am fod pobl yn bechaduriaid y daeth marwolaeth i’r byd. 

■C Darllenwch Rhufeiniaid 6:23. Ysgrifennwch hanner cyntaf yr adnod.
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 
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Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFREs C9

Gwersi Beiblaidd o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th



■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau uchod i ddod o hyd i air 
sy’n disgrifio cyfnod pan na fydd yn bwrw glaw am amser hir.

■C Am faint o amser barodd y sychder?  I gael yr ateb mewn 
misoedd, gwnewch y sym hon:-

(12 x 3) + 6 = ........ mis
Newidiwch hyn i flynyddoedd a gwirio’r ateb trwy edrych 
yn Iago 5: 17.   .................         

Nesaf, cafodd Elias neges bersonol gan Dduw. Roedd wedi dangos ei
fod yn ddewr trwy fynd â neges oddi wrth Dduw i’r brenin drwg.
Nawr, dywedodd Duw wrth Elias sut y byddai’n gofalu amdano ar
ddechrau’r sychder.

CROESAIR
Darllenwch bennod 17: 2-7 eto a gwneud y
Croesair.

I lawr
1. Enw proffwyd Duw.
2. I ba gyfeiriad oedd y proffwyd i fod i fynd.
3. Enw math o aderyn.
5. Enw nant.

Ar draws
4. Ni chafwyd hwn am amser hir.
6. Enw afon fawr.

Fel llawer o bobl eraill, gwelodd Elias mai’r ffordd orau o fyw yw ufuddhau i Dduw ac ymddiried
ynddo. Mae’r Adnod Allweddol yn dweud wrthym fod Elias yn ufudd i Dduw ac yn ei drystio.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

“Ymddiriedaf yn dy allu
Mawr yw’r gwaith a wnest erioed.”
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