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Stori 1 Eliseus – Yr alwad i ddilyn.

Erbyn hyn, roedd Elias yn hen ŵr.  Roedd wedi bod
yn gweithio fel proffwyd Duw am flynyddoedd lawer.
Cyn hir, byddai’n amser iddo fynd i’r Nefoedd.
Roedd Duw yn awyddus i Eliseus helpu Elias.  Yn wir,
yn fuan iawn, Eliseus fyddai’r proffwyd nesaf. 
Aeth Elias at Eliseus a thaflodd ei glogyn amdano.
Gwyddai Eliseus fod hyn yn arwydd y dylai e fynd
gydag Elias i wasanaethu Duw.  Ffarweliodd â’i deulu
ac aeth gydag Elias. 
Ar ôl bod gyda’i gilydd am rai blynyddoedd, daeth yn
amser i Dduw fynd ag Elias i’r Nefoedd.  Dywedodd
Elias wrth Eliseus am beidio â dod gydag e.  Ond
roedd Eliseus yn gwrthod gadael Elias ac arhosodd y
ddau gyda’i gilydd nes iddyn nhw ddod o’r diwedd i
Afon yr Iorddonen. 

■C Llanwch y grid geiriau:

1. Pwy oedd yn hen ŵr erbyn hyn? 

2. Beth daflwyd dros ysgwyddau Eliseus? 

3. Daethon nhw at Afon yr
__ __ __ ____ __ __ __ __.

4.Aeth Eliseus gydag Elias i 
__ __ __ __ __ __ __ ____ __ Duw. 

5. Ffarweliodd Eliseus â’i __ __ __ __ __ 

6. Pwy ddewisodd Eliseus i fod yn broffwyd ar ôl Elias?  __ __ __

7. Enw tad Eliseus.  __ __ ___ __ __
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Wrth iddyn nhw sefyll ar lan yr afon, cydiodd Elias yn ei glogyn a’i rolio.  Trawodd y
dŵr â’r dilledyn.  Ymrannodd y dŵr a cherddodd y ddau ohonynt drosodd ar dir
sych.  Roedd nerth Duw gydag Elias!
Yna, gofynnodd Elias i Eliseus: “Beth wyt ti am i fi ei wneud i ti cyn i fi fynd i’r
Nefoedd?”
Gwyddai Eliseus y byddai arno angen nerth a help Duw.  Byddai’n rhaid iddo hefyd
ymddiried yn Nuw fel y gwnaeth Elias, felly gofynnodd a allai fod fel Elias.  Roedd
Eliseus wedi gofyn am y peth iawn!
Yn sydyn, ymddangosodd cerbyd rhyfel tanllyd yn cael ei dynnu gan geffyl.
Cafodd Elias ei gipio i’r awyr gan gorwynt.  Gadawyd Eliseus yn sefyll yno ar ei ben
ei hun, yn rhyfeddu at yr hyn oedd wedi digwydd. Yna, sylwodd ar glogyn Elias yn
gorwedd ar lawr.  Cododd y clogyn, safodd ar lan y dŵr a defnyddiodd y dilledyn yn
union fel y gwnaethai Elias yn gynharach.  

Gofynnodd Eliseus:

““BBllee  mmaaee’’rr
AArrggllwwyydddd,,  

DDuuww  EElliiaass??””
Lliwiwch y llythrennau.

Wrth i Eliseus daro’r afon, ymrannodd y dŵr a cherddodd yntau i’r ochr draw.
Nawr, roedd Eliseus yn gwybod i sicrwydd fod Duw Elias gydag e.  Roedd Duw Elias
yn Dduw iddo ef hefyd.  Gwyddai Eliseus nad oedd ar ei ben ei hun ond y byddai
Duw yn ei helpu er mwyn iddo Ei wasanaethu Ef. 

Rhowch (✓) neu (✗) wrth ymyl y brawddegau hyn i ddangos a ydyn nhw’n
GYWIR neu’n ANGHYWIR:-

Daeth Eliseus o hyd i glogyn Elias ar y llawr. ..........

Doedd Eliseus ddim yn gallu croesi’r afon. ..........

Roedd nerth Duw gydag Eliseus. ..........

Roedd Duw wedi rhoi i Eliseus yr hyn a ofynnodd amdano ..........

Mae Duw am i bob un ohonom ni sy’n Ei garu Ei wasanaethu Ef.  Gallwn
wasanaethu Duw drwy fyw bywydau sy’n Ei fodloni a thrwy ddweud wrth eraill
amdano Ef.   
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