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Gwers 3 Y proffwyd Eliseus yn helpu milwr 

Gwlad i’r gogledd o Israel oedd Syria, a elwir weithiau yn Aram.  

■C Llanwch y Ffeil Ffeithiau am Naaman, un o ddinasyddion pwysicaf 
y wlad.

Druan o Naaman!
Roedd ei yrfa
ddisglair yn y fyddin
ar ben i bob golwg.
Roedd yn dioddef o
glefyd nad oedd
gwella arno.  Yna,
mewn ffordd
ryfeddol, clywodd
Naaman am Eliseus
a oedd yn byw ac
yn gweithio yn
Israel. Efallai fod
rhyw obaith o
wella’r clefyd hwn
wedi’r cwbl. 
Yn aml yn y Beibl,
mae’r gwahanglwyf, neu leprosi, yn ddarlun o bechod.  Mae pechod yn dinistrio’n bywydau ni, yn
yr un ffordd ag roedd y clefyd croen ofnadwy hwn yn bygwth iechyd, hapusrwydd a llwyddiant

Naaman.  Clywodd Naaman am rywun a allai ei helpu.  Gallwn
ninnau hefyd wybod am gynllun Duw i’n hachub sy’n egluro sut y
gallwn fod yn rhydd o’n pechodau.  

■C Llanwch yr enwau yn y Siart Llif i ddarganfod 
beth ddigwyddodd wedyn.

■C Beth arall aeth Naaman gydag ef heblaw 
llythyr oddi wrth y brenin?   

Tynnwch linell syth rhwng bob pâr er mwyn 
cysylltu’r gwahanol eitemau â’r swm cywir.

10 talent o               aur 

6000 sicl o                ddillad 

10 set o              arian  

Gwnaeth Naaman gamgymeriad!  Aeth at frenin Israel yn hytrach nag
at y proffwyd Eliseus.  

■C Beth oedd ymateb y brenin pan ddarllenodd y 
llythyr?  Cewch wybod drwy ail-ysgrifennu’r 
frawddeg gan osod y bylchau yn y mannau cywir.
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Pan glywodd Eliseus beth oedd wedi digwydd, anfonodd yn syth am Naaman.

■C Ysgrifennwch DO neu NADDO wrth ymyl pob gosodiad:- 
Gwahoddodd Eliseus Naaman i’w dŷ. ................. 

Daeth Eliseus allan i siarad â Naaman yn ei gerbyd. ................. 

Cafodd Naaman neges oddi wrth Eliseus yn dweud wrtho am ymdrochi saith o

weithiau yn yr Iorddonen er mwyn iddo gael ei iacháu. .................            

Roedd Naaman yn gynddeiriog am iddo gael ei drin yn y fath fodd.  Doedd
dim awydd arno i ymolchi yn yr Iorddonen o gwbl. 

■C Ad-drefnwch enwau’r ddwy afon yng ngwlad 
Naaman lle y byddai’r milwr yn ddigon bodlon ymolchi.

BAAAN.                                              RRPPHAA.          

Mae’r Beibl yn dweud yn gwbl glir mai UN FFORDD YN UNIG sydd i ni gael ein rhyddhau o’n
pechodau. 

■C Llanwch y geiriau o 1 Ioan 1:7. 

“Y mae ........................  .........................  ei ........................ ef, 

yn ein glanhau ni o bob pechod.”                                                

Llwyddodd gweision Naaman i’w berswadio i ufuddhau i orchymyn Eliseus.

■C Yn y blwch, ysgrifennwch rif yr adnod sy’n esbonio sut y bu i 
Naaman ufuddhau a chael ei iacháu.

Er bod Naaman wedi cael gwybod sut y gallai gael ei iacháu, dim ond pan wnaeth e’n union fel y
dywedwyd wrtho y diflannodd y gwahanglwyf o’i gorff.  Nid yw’n ddigon i ni wybod fod Iesu
wedi marw er mwyn cymryd ein pechod oddi arnom, rhaid i ni hefyd weithredu ar hynny. Rhaid i
ni gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist, gan sylweddoli mai Ef yn unig all ddelio â phroblem ein
pechod, a gofyn Iddo Ef fod yn Waredwr ac yn Arglwydd ar ein bywydau. 
Roedd Naaman ar ben ei ddigon pan welodd nad oedd unrhyw ôl y gwahanglwyf ar ei gorff.
Aeth ar ei ffordd yn union i chwilio am Eliseus.   

■C Ysgrifennwch yn y swigen siarad beth wyddai Naaman am Dduw. 
(adnod 15 – Yr Adnod Allweddol)  

Gallwn ninnau hefyd fod yn wirioneddol hapus pan fydd 
ein pechodau wedi eu maddau!
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