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1 Corinthiaid 15: 57

Astudiaeth 4 Eliseus a Byddin y Syriaid  

Roedd byddin Syria, dan y Brenin Ben-hadad o Damascus, wedi goresgyn Israel drwy rym ac
wedi amgylchynu Samaria, lle’r oedd cartref swyddogol Jehoram, Brenin Israel. 
Ynyswyd y ddinas yn gyfan gwbl a daeth cyfnod o newyn.  Roedd hi’n argyfwng yno a’r Brenin
Jehoram mewn anobaith llwyr.  Edrychodd o’i amgylch am rywun i’w feio am eu haflwydd –
Eliseus!  Cyhoeddodd y brenin y byddai’n torri pen Eliseus ac aeth i ymweld â’r proffwyd, a oedd
hefyd yn byw yn Samaria.  Ond roedd Eliseus yn disgwyl amdano ac roedd wedi derbyn neges
gan yr Arglwydd ar ei gyfer. 

■C Beth oedd neges Eliseus?  

Ni fedrai swyddog y brenin gredu fod yr Arglwydd yn gallu trefnu i hyn ddigwydd.  Roedd gan
Eliseus neges i’r gŵr hwn hefyd. 

■C Beth oedd y neges?

Mae gweddill y bennod yn dangos sut y caiff y ddwy neges hon eu gwireddu.  Roedd pethau’n
edrych mor anobeithiol i drigolion Samaria, ond fe ymyrrodd Duw.

■C Beth barodd yr Arglwydd i’r fyddin glywed? 

Credai’r Syriaid (Arameaid) fod brenin Israel wedi cyflogi brenin yr Hethiaid a’r Eifftiaid i ymosod
arnynt! 

■C Beth wnaethon nhw? 

Wrth borth Samaria safai pedwar dyn yn trafod beth ddylen nhw ei wneud.  Roedden nhw’n byw
y tu allan i furiau’r ddinas gan eu bod yn dioddef o’r clefyd erchyll hwnnw – y gwahanglwyf, neu’r
leprosi –a doedd dim hawl ganddynt fyw gyda’u teuluoedd a’u tylwyth.  Roedd rhain hefyd yn
llwgu.  Credent mai un dewis yn unig oedd ar ôl oes oedd unrhyw obaith ganddynt am gael byw. 

■C Beth benderfynodd y pedwar ei wneud? 
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■C Ysgrifennwch GWIR neu ANWIR wrth ymyl pob un o’r canlynol. 

Roedd hi’n ganol dydd pan gyrhaeddon nhw yng ngwersyll y Syriaid. ....................

Er mawr syndod iddyn nhw, doedd neb yno. ....................

Aethon nhw i un o’r pebyll a chysgu. ....................

Aethant ag arian, aur a dillad oddi yno a’u cuddio. ....................

Dychwelsant dro ar ôl tro i ddwyn gymaint ag y gallent o 

bob pabell a chuddiasant yr ysbail.  ....................

Roedd pyrth y ddinas yn cael eu cau fin nos, ac roedd milwyr yno i’w gwarchod.  Doedd dim
perygl y byddai neb yn tarfu ar y gwahangleifion wrth iddynt ysbeilio’r gwersyll.  Ond, yn sydyn,
dechreuodd y dynion feddwl am yr hyn roedden nhw’n ei wneud a sylweddolodd y pedwar mor
hunanol oedden nhw mewn gwirionedd. 

■C Beth benderfynon nhw?

Pan glywodd y brenin eu newyddion, credai fod y Syriaid yn ceisio twyllo’i bobl drwy beri iddyn
nhw feddwl ei bod yn ddiogel i’r Israeliaid adael y ddinas i chwilio am fwyd; efallai bod byddin y
Syriaid yn cuddio yn y caeau yn barod i ymosod arnynt!  Anfonodd nifer o’i ddynion mewn
cerbydau rhyfel i archwilio’r sefyllfa. 

■C Beth welson nhw? 

Rhuthrodd y bobl allan o’r ddinas ac aethant ati i ysbeilio pebyll y Syriaid.  Roedd digonedd o fwyd ar
gael unwaith eto a gostyngodd y prisiau’n ddirfawr, yn union fel y rhagfynegodd Eliseus.  Ni fu
newyddion da’r gwahangleifion yn hir cyn lledu drwy’r ddinas.  Roedd Duw wedi rhoi buddugoliaeth i
drigolion Samaria dros eu gelynion a hynny yn y ffordd fwyaf rhyfeddol.  Gwireddwyd ail
broffwydoliaeth Eliseus (adnod 2) hefyd.

■C Sut?

Daeth yr Arglwydd Iesu hefyd â “newyddion da” ac mae ar gael i bawb sy’n credu ynddo Ef. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

Dyma’r “newyddion da” – gallwn ni gael buddugoliaeth dros bechod a marwolaeth (1 Corinthiaid
15: 54-56).  Sut?  Drwy’r Arglwydd Iesu Grist.  Mae angen buddugoliaeth ar bob un ohonom
dros bechod bob dydd o’n hoes hefyd, ar ôl i ni ddod yn Gristnogion.  Rhaid i ni gerdded yn agos
at yr Arglwydd Iesu ac ymddiried yn llwyr Ynddo Ef.  Wedyn cawn y fuddugoliaeth drwyddo Ef -
mewn ffyrdd annisgwyl iawn weithiau.
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