
Gwers 4 Elias: Ofn a Dryswch

Ar ôl ei fuddugoliaeth ar Fynydd Carmel, ni chafodd Elias lawer o amser i ddathlu.  

■C Darllenwch adnodau 1 a 2 yn ofalus a llanwch y bylchau.

Cafodd ei fygwth gan wraig o’r enw ...........................................

Dywedodd y byddai’n trefnu iddo gael ei ladd cyn pen ..............................................

Roedd hi’n wraig i’r Brenin .....................................................  (Pennod 16: 30 a 31)                   

Roedd ofn ar Elias.  Dihangodd i’r de.

■C Cewch wybod enw’r lle yr aeth iddo trwy nodi llythyren gyntaf 
enwau’r pethau isod.

____      ____        ____       ____      ____       ____       ____       ____
_
Wedyn, cerddodd am ddiwrnod cyfan i’r anialwch, eisteddodd, a gweddïo ar Dduw.

■C Ysgrifennwch beth a ddywedodd wrth Dduw.

Druan ag Elias. Beth oedd wedi mynd o’i le? Lle mae’r dewrder a ddangosodd ar fynydd Carmel?
Yn awr, mae’n eistedd yn yr anialwch yn teimlo’n ddryslyd a digalon. Y broblem yw ei fod wedi
gadael i OFN JESEBEL gymryd lle ei FFYDD YN NUW. Mae hyn yn gallu digwydd i ni. Rydym ni’n
gallu mynd yn ddigalon ac yn bryderus os gadawn i ofn a dryswch gymryd lle ein ffydd yn Nuw.
Ond roedd Duw’n gwybod sut roedd Elias yn teimlo a daeth i’w helpu.

Darllenwch adnodau 5 – 8 ac ateb y cliwiau.
I lawr
1. Enw’r math o goeden y gorffwysodd Elias o dani.
2. Anfonodd Duw fwyd a _ _ _ _ i Elias.

Ar draws
3. Cymerodd Elias _ _ _ _ _ _ _ _ o dan 1 i lawr.
4. Sawl gwaith gafodd Elias ei gyffwrdd?
5. A beth gafodd Elias ei gyffwrdd?

DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 19: 1-16    

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Brenhinoedd 19: 10
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Roedd Elias yn gryfach o lawer erbyn hyn! Teithiodd ymlaen am 40 diwrnod arall a chyrraedd
ogof. Yma eto, roedd yn teimlo’n unig ac yn ofnus. Ond roedd Duw yn dal gydag ef. “Beth wyt
ti’n ei wneud yma, Elias?” gofynnodd Duw.

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol ac ysgrifennu ateb Elias yma.

Unwaith eto, dangosodd Duw ei fawredd i’w broffwyd – nid trwy roi bwyd iddo y tro yma ond
trwy ddangos ei fod yn rheoli byd natur.

■C Darllenwch adnodau 11 – 14 a rhowch y brawddegau hyn yn eu 
trefn gywir trwy ysgrifennu’r rhifau 1 – 5 yn y bocsys.

Daeth daeargryn ac ysgwyd y mynyddoedd. ❏
Rhuodd gwynt ffyrnig a malu’r creigiau. ❏
Gofynnodd Duw eto “Beth wyt ti’n ei wneud yma, Elias?” ❏
Daeth tân oddi wrth yr Arglwydd. ❏
Clywodd Elias lais bach tawel.  ❏

Ffordd Duw o ddweud wrth Elias am ymddiried ynddo a pheidio â bod yn ofnus oedd hyn.  Mae
hon yn wers bwysig i ni i gyd. Mae’n cael ei chrynhoi yn Salm 56: 3.

■C Ysgrifennwch yr adnod.

Erbyn hyn, roedd Elias yn barod i ddilyn arweiniad Duw. Roedd i fod i fynd i ogledd y wlad, dod o
hyd i nifer o ddynion a’u heneinio. (Mae “eneinio” yn golygu rhoi olew ar ben rhywun i ddangos
ei fod yn cael gwaith pwysig fel brenin neu broffwyd.)

■C Faint o ddynion oedd Elias i fod i’w heneinio?  
Cylchwch yr ateb cywir.

6                3               4                 5                 2                                       

Roedd gan Elias nifer o bethau anodd i’w gwneud o hyd cyn i Dduw fynd ag ef i’r Nefoedd. Ond
roedd wedi dysgu bod Duw yn gallu ei helpu i beidio â bod yn ofnus ac i fod yn gryf wrth
wasanaethu Duw. Mae honno’n wers bwysig i ni hefyd!
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