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Stori 3 Eliseus – Iachâd i ddyn gwahanglwyfus 

Roedd Naaman yn ddyn pwysig iawn.  Ef oedd
capten byddin y brenin. Ond roedd gan
Naaman broblem ddifrifol.  Roedd yn dioddef
o glefyd croen ofnadwy – y gwahanglwyf – a
doedd dim modd ei wella. 

■C Lliwiwch y llun.

Yn nhŷ Naaman, roedd morwyn ifanc oedd
wedi dod yno o wlad Israel, lle’r oedd Eliseus
yn byw.
Roedd hi’n siŵr y gallai Duw helpu Eliseus i
wella Naaman.
Felly, cafodd Naaman ganiatâd gan y brenin i
fynd i Israel.  Aeth ag anrhegion – aur, arian a
dillad – gydag e.  Cyn hir, cyrhaeddodd yn nhŷ
Eliseus.
Mae’n siŵr fod Naaman yn rhyfeddu na
ddaeth Eliseus allan i’w weld na’i wahodd i
mewn i’r tŷ. 
Anfonodd Eliseus negesydd at Naaman i
ddweud wrtho fod rhaid iddo ymolchi saith
gwaith yn Afon yr Iorddonen os oedd am gael
ei iacháu.

■C Tynnwch saeth i ddangos gair olaf cywir pob brawddeg.  
Mae’r cyntaf wedi ei wneud drosoch

Roedd y forwyn fach yn gwybod am tŷ
Teithiodd Naaman i wlad Eliseus
Arhosodd cerbyd Naaman y tu allan i’r Israel

Roedd Naaman yn gynddeiriog am iddo gael ei drin
mor anghwrtais.  Roedd e’n bendant nad oedd e
am ymolchi yn yr Iorddonen.  Ond perswadiodd
gweision Naaman ef i ufuddhau i orchymyn Eliseus
– wedi’r cyfan, dyma’i unig obaith o gael ei iacháu.
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Camodd Naaman i ddŵr mwdlyd Afon yr Iorddonen.  Aeth o dan y dŵr, ond
roedd yr clefyd yn dal ar ei gorff.  Dim ond pan ddilynodd orchmynion Eliseus yn
llwyr, drwy ymdrochi saith o weithiau yn yr afon, y cafodd ei iacháu.  Daeth ei
groen yn lân unwaith eto a doedd dim golwg o’r gwahanglwyf ofnadwy. 
Gwyddai Naaman nawr mai Duw Eliseus oedd y gwir Dduw.  I ffwrdd ag e nôl at
Eliseus.  Roedd am roi anrhegion iddo fel arwydd o’i ddiolchgarwch.  Ond doedd
Eliseus ddim am gymryd unrhyw beth!  Gwyddai Eliseus mai Duw, mewn
gwirionedd, oedd wedi iacháu Naaman.

■C Ysgrifennwch OEDD neu NAC OEDD yn ateb i bob cwestiwn:-

Oedd Naaman eisiau ymolchi yn Afon yr Iorddonen ar y dechrau?     .............

Oedd Eliseus wedi derbyn anrhegion Naaman? ......... 

Oedd Naaman yn credu yn Nuw ar ôl iddo gael ei iacháu? ..........

Byddai Naaman wedi bod yn ofnadwy o ffôl pe bai wedi gwrthod gwneud fel y
dywedodd Eliseus wrtho.  Dyma’r unig ffordd iddo gael ei iacháu – dim ond
ufuddhau oedd angen! Mae Duw wedi paratoi ffordd er mwyn i’n pechodau ni
(sydd fel afiechyd) gael eu maddau.  Beth yw’r ffordd honno? - ymddiried yn yr
Arglwydd Iesu a’i farwolaeth Ef ar y groes.  Dyna ffôl fyddwn ni os gwrthodwn
ni’r iachawdwriaeth a baratowyd gan Dduw ar ein cyfer!

■C Llanwch y geiriau sydd ar goll:- 

Roedd Naaman yn dioddef o afiechyd 

o’r enw y g __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Enw ein hafiechyd ni yw p __ ____ __ __ .

Iachawyd Naaman drwy iddo ymdrochi saith gwaith yn 

Afon yr I __ __ ____ __ __ __ __ . 

Gallwn ni dderbyn maddeuant drwy ymddiried yn yr 

A __ __ __ __ __ ____ I __ __ __ . 
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