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Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnod hon.

Story 1 Elias yn ufudd i Dduw

Pan oedd Elias yn byw yn Israel,
roedd ganddyn nhw frenin drwg
iawn. Ahab oedd ei enw. Ahab oedd
y brenin gwaethaf a gafodd Israel
erioed. Roedd ei wraig, Jesebel, yn
un ddrwg iawn hefyd! Roedd Duw
yn grac iawn am eu bod nhw mor
ddrwg.

■C 1. Ysgrifennwch enw’r brenin.  A __ __ __ 

■C 2. Ysgrifennwch enw’r frenhines. J __ __ __ __ __ __

Dewisodd Duw Elias i fod yn broffwyd iddo. Rhoddodd Duw neges i Elias i’w
rhoi i’r brenin drwg. Dywedodd Duw wrth Elias am bethau oedd yn mynd i

ddigwydd yn y dyfodol.
Un diwrnod, anfonodd Duw Elias
at Ahab. Roedd rhaid i Elias fod
yn ddewr iawn a dweud wrth y
brenin bod Duw yn mynd i’w
gosbi ef a’i wlad am fod mor
ddrwg. Bu Elias yn ufudd i Dduw
a dywedodd wrth y brenin beth
oedd Duw wedi’i ddweud.
Ni fyddai gwlith na glaw yn y wlad
am amser hir iawn.
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■C Llanwch y bylchau.

1. Elias oed p __ __ ff __ __ d Duw.

2. Dywedodd Elias wrth y brenin Ahab na fyddai g __ __ __ th na g __ __ __ 
am amser hir.

3. Roedd Duw yn mynd i g __ __ __ __  Ahab am fod yn ddrwg.

Roedd y Brenin Ahab yn flin iawn ag Elias am roi neges fel hyn iddo. Dywedodd
Duw wrth Elias am fynd i guddio a dyna a wnaeth. Aeth Elias i le unig ac roedd
yn byw yno ar lan nant.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau isod i weld beth oedd enw’r nant.

Roedd Duw’n gofalu am Elias. Bob bore a bob nos, roedd adar mawr du o’r enw
cigfrain yn dod ato. Roedden nhw’n dod â chig a bara iddo. Pan oedd syched
arno, roedd yn yfed dŵr clir o’r nant. Roedd Elias yn profi mai’r peth gorau i’w
wneud mewn bywyd yw trystio Duw.

■C Rhowch (✓) ar ôl y brawddegau sy’n gywir a (✗) ar ôl y rhai
anghywir.

1. Roedd Duw yn gofalu am Elias pan oedd yn cuddio. ..........

2. Daeth y brain â bwyd i Elias ddwywaith y dydd. ..........

3. Daeth y cigfrain â bara a chig i Elias. ..........

4. Roedd Elias yn yfed dŵr o’r nant. ..........

Ymhen amser, sychodd y nant a doedd
dim golwg am law. Ond roedd gan
Dduw gynllun newydd i ofalu am Elias.
Roedd y proffwyd Elias yn gwybod y
gallai ddibynnu ar Dduw i’w helpu er
bod bwyd yn brin trwy’r wlad i gyd.
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