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Gwers 2 Y proffwyd Eliseus yn helpu dwy wraig

Fel gwas Duw, roedd helpu eraill yn rhan bwysig o waith Eliseus.  Roedd y pethau hynny a wnâi
drwy nerth Duw yn dangos mawredd Duw i’r bobl y byddai’n eu helpu.  Mae’r Darlleniad o’r
Beibl yn adrodd sut y cafodd dwy wraig gymorth gan Eliseus – ac roedd problem y naill a’r llall yn
gwbl wahanol. 

1.  Eliseus yn helpu gwraig weddw .

Ar ôl i’w gŵr farw, sylweddolodd y wraig weddw bod ganddi broblem enbyd – 
roedd hi mewn dyled.

Llanwch y Croesair.

1. .... fab oedd ganddi.

2. ..... fyddai’r bechgyn, pe bai hi’n methu talu.

3.Dywedodd Eliseus wrthi am gasglu llawer o’r

rhain ................ . 

4.Dim ond ychydig o hwn oedd ganddi. 

5.Llanwyd yr ...... lestri.. 

Cafodd problem y wraig weddw ei datrys
mewn ffordd ryfeddol.  

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd
Eliseus wrth y weddw am ei wneud. (adnod 7) 

Mae’n siŵr fod y wraig weddw mor ddiolchgar i Dduw Eliseus!

■C Rhowch gylch o gwmpas y tri pheth y byddai’r wraig hon wedi ei 
ddysgu am Dduw o’r profiad hwn. 

Mae Duw yn nerthol          Mae Duw ym mhob man      Mae Duw yn faddeugar

Gall Duw roi'r hyn sydd ei angen a mwy fyth hyd yn oed        Gallwn ymddiried yn Nuw
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2. Eliseus yn helpu gwraig gyfoethog. 

Roedd y wraig yn awyddus i ddarparu lle arbennig ar gyfer Eliseus er mwyn iddo gysgu, astudio a
gweddïo.  

■C Yn yr ystafell, tynnwch lun, neu ysgrifennwch enwau’r pethau a
ddarparodd hi ar gyfer Eliseus.

Ychydig yn ddiweddarach, cafodd Eliseus gyfle i dalu nôl iddi hi am ei charedigrwydd. 

■C Beth addawodd Eliseus i’r wraig? 

Rai blynyddoedd wedi hyn, aeth y plentyn yn sâl yn ddirybudd.

■C Atebwch GWIR neu ANWIR i’r canlynol:-

Bu farw’r bachgen gyda’r nos. ................ 

Aeth tad y bachgen i nôl Eliseus. ................ 

Ni lwyddodd Gehasi, gwas Eliseus, i ddod â’r bachgen yn ôl yn fyw. ................ 

Gweddïodd Eliseus ar Dduw ynglŷn â’r mater. ................ 

Tisiodd y bachgen bump o weithiau ac agorodd ei lygaid.   ................        

Roedd y wraig hon wedi cael gweld nad oes dim yn amhosibl gyda Duw.  Bendithiodd Duw hi
drwy roi mab iddi, ac yna, drwy allu Duw yn Eliseus, daeth y bachgen marw yn fyw unwaith eto.
Mae hyn yn ein hatgoffa mai Duw yw Rhoddwr Bywyd, a bywyd tragwyddol yn arbennig.
Darllenwch Rhufeiniaid 6:23.  Mae Duw am i ni roi ein bywydau Iddo Ef, er mwyn i’w nerth Ef
weithio drwom pan fyddwn yn Ei wasanaethu. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.   

Mae’r adnod hon yn disgrifio gymaint mae Duw am ei wneud drwom ni.
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