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Gwers 18 - Tân o’r nefoedd  
Nodiadau Cefndir i’r Athro
1 Brenhinoedd 18:16-39

Brenhinoedd Israel
Dilynwyd Jereboam 1 gan Nadab, Baasa, Ela, 
Simri, ac Omri am gyfnodau’n amrywio o 
wythnos (Simri) i bedair blynedd ar hugain 
(Baasa). Nid yw awdur 1 Brenhinoedd yn 
gweld dim daioni ynddynt. Lladdwyd Nadab 
gan Baasa (15:25-32), lladdwyd Ela gan Simri. 
Cyflawnodd Simri hunanladdiad trwy losgi 
tŷ’r brenin ar ei ben. Er i Omri gyflawni llawer 
o ddrygioni, ef a sylfaenodd ddinas newydd, 
Samaria, a’i henwi yn brifddinas Israel. 
Dilynwyd Omri gan Ahab a deyrnasodd am 22 
mlynedd.

Pan esgynnodd Ahab i orsedd Israel roedd cyflwr crefydd y genedl wedi dirywio’n enbyd, ond gyda’i briodas 
â Jesebel, tywysoges ddrwg o Phoenicia, dirywiodd y sefyllfa’n ddirfawr. Sefydlodd Jesebel gwlt paganaidd 
Melcart, duw’r Phoeniciaid, a adwaenir fel Baal yn 1 Brenhinoedd, a gyrrodd broffwydi’r Arglwydd i ffwrdd a’u 

gorfodi i guddio. Gosododd broffwydi Baal o’i gwlad ei hun yn eu lle yn Israel.

Roedd cenedl Israel yn amlwg wedi colli’r ffordd ac yn dadfeilio. Pobl oeddynt a oedd wedi anghofio Duw ac yn 
gwrthod cymryd sylw o rybuddion y proffwydi. O ganlyniad, roedd Duw am i’w bobl ddysgu gwers ufudd-dod iddo, 
a’u dibyniaeth arno. Anfonodd Duw Elias i blith cenedl eilunaddolgar ac i wynebu brenin drwg a phechadurus. Gyda’i 
ddillad garw a golwg wyllt, roedd Elias yn atgof byw i Israel o’r ffydd ddilys a nerthol yr oedd wedi ei gadael.  

Anfonwyd Elias i ddileu addoli Baal yn ystod teyrnasiad 
Ahab a’i wraig baganaidd Jesebel. Ymddengys y proffwyd 
yn ddisymwth o’r anialwch a sefyll o flaen y brenin llygredig 
yng ngwychder ei lys. Meddai’r proffwyd, ‘Cyn wired â bod 
Arglwydd Dduw Israel yn fyw, yr hwn yr wyf yn ei wasanaethu, 
ni bydd na gwlith na glaw y blynyddoedd hyn, ond yn ôl fy 
ngair i’ (1 Bren. 18:1). Rhoddwyd i Elias y nerth a’r gallu i gau 
ffenestri’r nefoedd fel na fyddai gwlith na glaw am dair 
blynedd a hanner. 

Ar ôl cyfnod o sychder anfonodd Duw Elias at y brenin Ahab 
a dweud wrtho am alw proffwydi Baal a’r bobl ynghyd ar 
fynydd Carmel ar gyfer gornest er mwyn dangos pwy oedd y 
gwir Dduw. Daeth naw cant o broffwydi Baal ac Asera a phobl 
Israel at ei gilydd. Heriodd y proffwyd y bobl, ‘Os yr Arglwydd 
sydd Dduw, dilynwch ef: ac os Baal, dilynwch hwnnw’ (1 Bren. 
18:21). Gosododd brawf pellach; gofynnodd i broffwydi Baal 
neilltuo dau fustach, i’w gosod ar ddwy allor wedi eu paratoi 
ar gyfer poethoffrwm. Dywedodd wrth broffwydi Baal am 
alw ar eu duw a gofyn iddo anfon tân i losgi’r offrwm ar un o’r 
allorau, ond er iddynt anafu eu hunain â chyllyll a phicellau, ni 
chafwyd ateb i’w cais. 

Cyn galw ar Dduw, cloddiodd Elias ffos o amgylch ei allor ef 
ac wedi trefnu’r coed a darnio’r bustach a’i osod ar y coed, 
tywalltodd ddŵr ar yr aberth a’r coed. Gwnaeth hynny bedair 
gwaith hyd nes roedd y dŵr yn llifo o amgylch yr allor ac yn 
llenwi’r ffos. Galwodd Elias ar Dduw. ‘Ar hynny disgynnodd 
tân yr Arglwydd ac ysu’r poethoffrwm, y coed, y cerrig, a’r 
llwch, a lleibio’r dŵr oedd yn y ffos’ (1 Bren. 18:38). Ymatebodd 
y bobl, ‘Yr Arglwydd sydd Dduw!’ Profodd Elias nad oes ond 
un gwir Dduw; dyna oedd ei genhadaeth, ac fe lwyddodd. 
Ystyr ei enw yw, yn ddiddorol iawn, ‘Iehofa sydd Dduw’.
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I Ddechrau 

Mae’n Duw ni mor fawr!

Cân: 

Canwch y gân ‘Mae’n Duw ni mor fawr’ (rhif 151, Caneuon Ffydd) gyda’r 
plant a thrafodwch yr holl bethau rhyfeddol sydd o’n cwmpas y mae Duw 
wedi eu creu. Byddai’n dda cael rhannu rhai ffeithiau rhyfeddol gyda’r 
plant. Cewch hyd i ddigon o ffeithiau rhyfeddol trwy Gwglo ‘amazing 
facts.’

(Efallai yr hoffech ail ganu’r gân gan osod geiriau eraill o ddewis y plant).

Rhestr pethau pwerus/meimio

Bydd angen darn o bapur a phensel ar bawb.

Gofynnwch i’r plant greu rhestr o bethau pwerus, gyda’r addewid am 
wobrwyon i’r rhestr sy’n cynnwys y peth mwyaf pwerus a’r rhestr hiraf.

Rhowch 4 munud iddynt greu’r rhestr.

Cyn edrych ar y rhestrau, gofynnwch i bawb feimio un peth sydd ar eu 
rhestr, gyda phawb arall yn ceisio dyfalu beth sydd o dan sylw.

Nesaf, dewch o hyd i’r rhestr hiraf a gofynnwch i’r person hwnnw 
ddarllen ei restr, tra bod pawb arall yn marcio’r pethau sydd ganddynt 
yn gyffredin. 

Wedyn, ceisiwch ddod o hyd i’r peth mwyaf pwerus ar y rhestrau. 
Esboniwch y byddwn yn clywed hanes gwir o’r Beibl am Elias a sut y bu i 
Dduw ddangos ei bŵer anhygoel ef i holl bobl Israel.

Yr Hanes 
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio’r Beibl Gweithgaredd neu un o’r 
llyfrau yn y Rhestr Adnoddau ac wedyn, defnyddiwch y syniad canlynol 
i atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu, defnyddiwch y syniad canlynol 
wrth i chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

Ail-ddarllenwch yr hanes, gyda’r plant yn meimio wrth i chi fynd ymlaen.

Cymhwyso

Bydd angen 5 marc cwestiwn mawr a phin ffelt arnoch.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol, gan ysgrifennu’r atebion ar un o’r 
marciau cwestiwn, cyn symud ymlaen i’r cwestiwn nesaf a marc cwestiwn 
newydd:

• Beth wnaeth proffwydi Baal? Gweddïo’n uchel ac yn daer i Baal.

• Beth wnaeth Baal? Dim byd.

• Beth wnaeth Elias? Dywedodd wrth y proffwydi i weiddi’n uwch rhag 
ofn bod Baal ddim yn eu clywed. Pan gafodd ef ei gyfle, tywalltodd 
ddŵr dros yr allor a’r aberth 12 gwaith.

Gwers 18 - Tan o’r nefoedd   
Duw’n dangos ei bŵer | 1 Brenhinoedd 18:16-39

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 78

Gwers 18 
Tân o’r nef

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed 
Tân o’r nef tud 78

BEIBL LLIW Y PLANT
Yr Israeliaid yn troi yn erbyn Duw 
tud 142
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT
Duw’n dangos ei bŵer tud 78

BEIBL BACH I BLANT
Dim Dwr  Stori’r proffwyd Elias tud 
232

Y BEIBL I BLANT mewn 365 o 
storïau
Gonest ar y mynydd ( 162)  tud 186

BEIBL LLIW Y  TEULU
Cystadleuaeth ar y Mynydd (157) 
tud 88
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• Beth wnaeth Duw? Danfonodd Duw dân a llosgi pob dim gan ddangos 
i bawb pa mor nerthol yw Ef.

• Beth ddylen ni ei wneud? Cofio mai ein Duw ni yw’r unig Dduw a’i fod 
ef yn holl-nerthol.

Gweddi

Mae’n Duw ni mor fawr!

Bydd angen fflamau bach melyn, coch ac oren; o leiaf un ar gyfer pob 
plentyn, darn mawr o bapur a glud.

Gofynnwch i’r plant feddwl sut y dangosodd Duw ei nerth a’i bŵer yn 
hanes Elias. Rhowch fflam i bob plentyn sy’n cynnig ateb, a’i wahodd i 
ludo’r fflam ar y papur mawr er mwyn creu siâp tân.

Wedyn, gofynnwch i’r plant am ffyrdd y mae Duw yn dangos ei nerth 
heddiw, a gludo mwy o fflamau gyda phob ateb.

Adroddwch weddïau syml y gall y plant eu hail-adrodd yn cydnabod 
nerth Duw ac yn diolch i Dduw am ddefnyddio ei nerth i helpu Elias ac i’n 
helpu ninnau heddiw.

Cwis

Bydd angen y daflen gwis, papur a phensiliau, dis. Rhannwch y grŵp yn 
dimoedd, gyda darn o bapur a phensel.

Nod y cwis yw adeiladu ‘allor’ trwy dynnu llun cerrig. Os bydd y tîm yn 
cynnig ateb cywir, cânt daflu’r dis. Dyma rif y cerrig  maent yn cael eu 
‘gosod’, h.y. tynnu llun ohonynt ar y papur.

Parhewch nes eich bod wedi ateb y cwestiynau i gyd. Efallai yr hoffech 
ychwanegu cwestiynau sy’n adolygu hanesion blaenorol.

Rhowch wobr fechan i’r tîm sydd gyda’r allor â mwyaf o gerrig.

Adnod i ddysgu

‘Bydd yr Arglwydd yn mynd o’th flaen, a bydd ef gyda thi; ni fydd yn dy 
adael nac yn cefnu arnat. Paid ag ofni na dychryn.’ (Deuteronomium 
31:8)

Ysgrifennwch yr adnod ar siapiau fflamau papur, gydag ychydig o eiriau 
ar bob fflam.

Gosodwch yr adnod ar y bwrdd o flaen y plant yn y drefn gywir a’i darllen. 
Esboniwch ystyr yr adnod ac mai dyma eiriau Moses wrth Josua, y dyn a 
oedd yn mynd i arwain pobl Dduw ar ôl Moses. Mae Moses yn gwybod y 
bydd Duw yn edrych ar ôl Josua a does dim angen iddo boeni am ddim. 
Yn yr un modd, mae’r hanesion o’r Beibl yn ein dysgu bod Duw yn gofalu 
am ei bobl ymhob oes - ac mae hynny’n golygu bod Duw yn gofalu am ei 
bobl heddiw (efallai yr hoffech esbonio mai pobl Dduw heddiw yw’r rhai 
sy’n caru Duw ac sydd wedi gofyn i Iesu Grist faddau eu pechodau a dod 
i fyw yn eu calonnau).

Casglwch y papurau a’u taflu i’r awyr. Gofynnwch i’r plant godi’r fflamau 
a cheisio eu rhoi yn y drefn gywir. Darllenwch yr adnod eto. Wedyn, 
cymerwch un o’r fflamau o’r golwg a cheisiwch ddarllen yr adnod, gan 
lenwi’r bylchau. Parhewch nes bod y plant yn gallu adrodd yr adnod heb 
gymorth gweledol.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Plant Bach Cyfres 
Stori Duw 
Elias yn herio proffwydi Baal tud. 
93-96

Gwerslyrau Golau ar y Gair
Elias: negesydd Duw
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres C - Elias
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 22: Elias a Phroffwydi Baal
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 302
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 27: Glaw o’r diwedd
 
Powerpoint ar wefan 
visionforchildren.co.uk
Hanes Elias y Proffwyd
 
Llyfrau Stori
Elias: Cyfres Testament - llyfr a 
fideo




