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Gwers 1 Y Proffwyd Elias yn cyfarfod Eliseus
Ydych chi wedi penderfynu pa waith
hoffech chi ei wneud pan fyddwch yn
gadael yr ysgol?  Mae’r wers hon yn sôn
am berson gafodd swydd arbennig gan
Dduw.  Roedd Eliseus wedi bwriadu
gweithio fel ffermwr ond roedd gan
Dduw gynlluniau eraill ar gyfer ei fywyd.
Roedd i olynu Elias fel proffwyd Duw.

■C Beth oedd Eliseus yn ei wneud pan ddaeth Elias o hyd iddo?  
Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir. 

yn hau hadau        yn aredig         yn medi ŷd          yn bwydo gwartheg           

Pan daflodd Elias ei fantell drosto, sylweddolodd Eliseus yn syth fod Duw yn ei alw i’w
wasanaethu Ef. (Ystyr y gair ‘mantell’ yw ‘clogyn’.) 

■C Ysgrifennwch y geiriau olaf o’r Adnod Allweddol i esbonio beth 
wnaeth Eliseus pan alwodd Duw arno.

■C Enwch ddau berson y bu’n rhaid i Eliseus eu gadael.  

Mae Duw am i ninnau Ei wasanaethu Ef a byw bywydau sydd o fudd Iddo Ef.
Yn gyntaf, rhaid i ni ofyn Iddo faddau ein pechodau a chymryd meddiant ar ein bywydau.  Mae’n
bosibl na fydd Duw yn gofyn i ni adael ein cartref, fel y gwnaeth yn achos Eliseus, ond mae’n
bwysig ein bod yn barod i ufuddhau Iddo, beth bynnag yw Ei gynllun ar gyfer ein bywydau.
Ar ôl nifer o flynyddoedd, pryd y bu Elias ac Eliseus yn gwasanaethu Duw gyda’i gilydd, daeth yn
amser i Dduw fynd ag Elias i’r Nefoedd.  
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Edrychwch eto ar yr ail Ddarlleniad o’r Beibl.

■C Ar y map, llanwch 
enwau’r lleoedd y 
teithiodd Elias ac 
Eliseus iddynt am y 
tro olaf. 

■C Pwy ddaeth i’w 
cyfarfod ym mhob 
un o’r lleoedd hyn?

■C Lliwiwch y map yn ysgafn a’r môr yn las.

■C Ysgrifennwch rif yr adnod lle mae Eliseus yn egluro ei fod eisiau 
aros gydag Elias am gyhyd ag y gallai.                                                                    

■C Esboniwch YN EICH GEIRIAU EICH HUN y peth rhyfeddol 
ddigwyddodd iddynt pan ddaethant i Afon yr Iorddonen. 

Gwyddai Eliseus fod Elias wedi profi nerth Duw lawer gwaith.  Rhaid ei fod wedi meddwl a
fyddai ef ei hun yn cael profi nerth Duw mewn ffyrdd mor rymus.  A fyddai e’n gallu gwasanaethu
Duw yn ffyddlon pan nad oedd Elias bellach gydag e?  Yna, gofynnodd Elias i Eliseus a oedd
rhywbeth yr hoffai, cyn i Elias gael ei gymryd oddi arno.

■C Rhowch linell drwy’r pethau NA ofynnodd Eliseus amdanynt:- 
arian / bwyd / bod yn glyfar / cyfran ddwbl o ysbryd Elias / y gallu i ymladd    

Sylweddolodd Eliseus bod arno angen yr un help oddi wrth Dduw ag y cafodd Elias, os oedd am
fod y math o broffwyd roedd Duw ei angen.  Roedd Eliseus wedi dewis yn ddoeth.

■C Rhifwch y datganiadau canlynol er mwyn disgrifio beth 
ddigwyddodd nesaf. 

❏  Syrthiodd mantell Elias ar y llawr.

❏  Defnyddiodd Eliseus fantell Elias yn yr un ffordd ag y gwnaethai Elias er mwyn croesi’r Iorddonen.

❏  Daeth corwynt sydyn a chipiwyd Elias i’r nefoedd mewn cerbyd tanllyd.         

■C Beth oedd hyn yn ei brofi i Eliseus?  Ail-ysgrifennwch y frawddeg 
isod heb y llythrennau X a Z i gael gwybod.

XRZXOEXDDZ ZYXSXBZRXYD XDUZXW ZGXZYXDAXGZ XEZF .

Nawr, gwyddai Eliseus nad oedd ar ei ben ei hun ac y byddai Duw yn rhoi iddo’r holl help roedd
arno’i angen i’w wasanaethu. Yn yr un modd, rhoddodd Duw Ei Ysbryd Glân i’n helpu ni i’w
wasanaethu Ef.  Mae’r Beibl yn ein dysgu fod Ysbryd Duw yn dod i fyw ynom pan fyddwn yn
derbyn Iesu Grist fel ein Gwaredwr personol.  Edrychwch ar 1 Corinthiaid 6: 19 a 20.
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