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Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 2 Eliseus – Rhoi cysur i ffrind.

Teithiai Eliseus o amgylch y wlad yn gwneud gwaith
Duw.  Weithiau, byddai’n ymweld â lle o’r enw Sunem.
Roedd gwraig gyfoethog yn byw yno ac roedd hi’n
garedig iawn wrth Eliseus.  Byddai’n paratoi prydau
bwyd da ar ei gyfer a threfnodd fod ystafell arbennig yn
cael ei hadeiladu yn llofft ei thŷ lle gallai Eliseus orffwys.

■C Tynnwch lun o’r eitemau canlynol y mae’r Beibl yn dweud i’r wraig 
eu dodi yn yr ystafell.
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Roedd Eliseus yn ddiolchgar iawn am bopeth a wnaeth y wraig hon.  Roedd e’n
awyddus i wneud rhywbeth caredig drosti hi.  Doedd ganddi ddim plant, felly,

addawodd Eliseus wrthi y byddai Duw
yn rhoi iddi fab bychan.  Ymhen amser,
ganwyd bachgen bach i’r wraig.  Rhaid
ei bod hi mor hapus bryd hynny! 

Un diwrnod, rai blynyddoedd yn
ddiweddarach, pan oedd y bachgen
allan yn y caeau gyda’i dad, cafodd ei
daro’n sâl iawn.  Cariwyd ef i’r tŷ, ond
bu farw’n fuan wedyn. Aeth ei fam ar
frys ar gefn asyn i chwilio am Eliseus.
Gwyddai fod Eliseus yn ddyn Duw ac y
gallai ef ei helpu, drwy nerth Duw. 

Pan gyrhaeddodd Eliseus y tŷ, aeth i
fyny i’w ystafell arbennig lle
gorweddai’r bachgen marw.  Caeodd
Eliseus y drws a gweddïodd ar Dduw.
Wedyn, anadlodd i gorff y bachgen a
dechreuodd hwnnw adfywio. 
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Dyma'r bachgen yn tisian saith o
weithiau ac yna agorodd ei lygaid!
Roedd Duw wedi ateb gweddi
Eliseus.

Allwn ni ddim dychmygu mor hapus
oedd y wraig i gael ei mab yn ôl.
Roedd hi wedi gweld hefyd sut roedd
Eliseus yn ymddiried yn Nuw ac yn
gweddïo arno Ef.  Oherwydd hynny,
roedd rhywbeth oedd yn ymddangos
mor amhosibl wedi ei wneud.

■C Gosodwch y brawddegau hyn 
yn eu trefn drwy ysgrifennu’r 
rhifau 1 i 5 yn y blychau.

Pan oedd y bachgen yn hŷn, aeth yn sâl yn y caeau.

Cafodd y wraig fachgen bach. 

Aeth y wraig ar gefn asyn i chwilio am Eliseus. 

Gweddïodd Eliseus ar Dduw a daeth y bachgen yn ôl yn fyw. 

Bu farw’r bachgen cyn bo hir.

Mae Duw am i ni ymddiried Ynddo Ef a gweddïo am y pethau anodd sy’n
digwydd yn ein bywydau.

■C Lliwiwch bob un o’r llythrennau sy’n cynnwys dot.  Mae hyn yn 
dweud wrthym beth wnaeth Eliseus.
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