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DARLLENWCH 
1 Brenhinoedd 19: 19-21

2 Brenhinoedd 2: 1-22

ADNOD
ALLWEDDOL

2 Brenhinoedd 2: 14

Astudiaeth 1 Eliseus ac Elias

Mab i ffermwr o’r enw Saffat oedd Eliseus.  Mae i bob
enw yn y Beibl ystyr arbennig ac ystyr ‘Eliseus’ yw
‘Iachawdwriaeth yw Duw’. Roedd Duw wedi trefnu
fod Eliseus yn achub Ei bobl.  Dyma’n union sut y
dechreuodd yr hanes.

1.  1 Brenhinoedd 19: 19-21.  Elias ac Eliseus yn cyfarfod. 

POS
Un diwrnod, roedd Eliseus yn (1 i lawr) cae
gydag aradr bren oedd yn cael ei thynnu gan (2 i
lawr) – roedd y bachgen yn dilyn y (3 ar draws)
pâr.  Daeth Elias, y proffwyd enwog ato a thaflu
ei fantell drosto.  Rhedodd Eliseus ar ei ôl a
dywedodd, “Gad imi ffarwelio â’m (4 i lawr) a’m
(5 ar draws), ac mi ddof ar dy ôl.” 

Lladdodd Eliseus ddau ych, torrodd yr aradr yn
goed tân, coginiodd y cig, a pharatôdd bryd bwyd i
bawb.

■C Beth wnaeth e wedyn? 

Gwnaeth Eliseus hyn i gyd am ei fod yn deall, wedi i Elias daflu ei glogyn drosto, fod Duw yn ei
alw i’w ddilyn a’i wasanaethu Ef.  Heb betruso dim, aeth Eliseus o’i fodd ar ei ôl. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Mathew 6:24    Rhufeiniaid 12: 1 a 2   1 Thesaloniaid 4: 16-18
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2. 2 Brenhinoedd 2: 1-15.  Elias ac Eliseus yn gwahanu.   

Bu Eliseus ac Elias yn cydweithio am nifer
o  flynyddoedd.  Ond, daeth yr amser
pan wyddai Elias fod ei waith dros Dduw
ar ben. 

■C Ar y map, llanwch enwau’r 
lleoedd y bu’r ddau yn ymweld 
â nhw. 

Ym mhob un o’r mannau hyn, ceisiodd Elias ddarbwyllo Eliseus i aros ar ôl, ond gwrthododd
hwnnw’n bendant. .  

GRID GEIRIAU
Rholiodd Elias ei glogyn a thrawodd y 1.  Ymrannodd hwnnw,
gan adael iddynt groesi ar 4 (dau air) i’r ochr draw.  Wrth
iddynt gydgerdded a siarad, ymddangosodd cerbyd 2 yn cael
ei dynnu gan feirch 3.  Esgynnodd Elias i’r Nefoedd mewn 5
mawr. 

6 I Lawr:
Nifer y proffwydi o Jericho a ddilynodd Elias ac
Eliseus.  
Lliwiwch eich ateb

Os ydym yn Gristnogion, fe wyddom y byddwn ninnau hefyd, un diwrnod, yn cael ein
cymryd i’r Nefoedd i fod gyda’r Arglwydd. 

■C Yn yr Adnod Allweddol, gofynnodd Eliseus gwestiwn.  Beth oedd y cwestiwn hwn?

■C Ym mha ffordd yr ymatebodd yr Arglwydd pan drawodd Eliseus y dŵr?

■C Roedd y proffwydi eraill yn gwylio.  Beth, meddent, oedd ystyr hyn?

3. 2 Brenhinoedd 2: 19-22. Gwyrth gyhoeddus gyntaf Eliseus.
CHWILAIR BYR
Llanwch y bylchau a rhowch gylch o gwmpas yr atebion ar y Chwilair.

Cwynodd trigolion Jericho wrth Eliseus gan ddweud, er bod y dref
yn lle dymunol, roedd y .......... yn wenwynig.  
Gofynnodd Eliseus am ychydig ..........  mewn llestr ............ crai.
Taflodd yr halen i’r ............  a phurwyd y dŵr.  Addawodd yr
Arglwydd, drwy Eliseus, fod y dŵr bellach yn bur ac na fyddai fyth
eto yn achosi .......... .

Yn yr astudiaeth hon, cawsom ein cyflwyno i Eliseus.  Galwodd Duw ef i barhau gyda gwaith Elias
a rhoddodd iddo’r holl nerth a’r gallu oedd ei angen arno i wneud hynny, yn yr un modd ag y
gwnaeth Ef gydag Elias.  Os byddwn yn ymddiried yn Nuw, fel y gwnâi’r rhain, ac yn cyflwyno ein
bywydau i’r Arglwydd Iesu fel ein Gwaredwr personol, gallwn ddibynnu arno Ef i roi i ni’r nerth i
gyflawni gwaith Duw. 
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