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Disgrifiad Llun Nodiadau

Naaman

1 Dyma hanes Naaman,
pennaeth byddin Syria.

2 Roedd gan y milwyr
eraill a'i feistr, y brenin,
barch mawr ato.

3 Roedd Namaan yn ddyn
pwysig a chyfoethog.
Ond, roedd ei gartref yn
lle trist am iddo gael ei
daro'n wael gan glefyd
heintus ar y croen - y
gwahanglwyf.



4 Roedd gwraig Naaman
ag aelodau eraill o'i
deulu yn drist iawn o
glywed am ei salwch.

5 Roedd un o forwynion ei
wraig yn teimlo trueni
dros y teulu. Roedd hi
eisiau eu helpu.

6 Roedd hi'n adnabod y
Duw byw ac wedi clywed
am Eliseus, proffwyd
Duw.

7 Roedd y forwyn yn sicr y
byddai Naaman yn cael
ei iacháu o'r
gwahanglwyf petai o'n
mynd i weld y proffwyd.

8 A dyma hi'n dweud wrth
ei meistres, “Dyna biti
na fyddai'r meistr yn
gallu mynd i weld y
proffwyd sydd yn
Samaria. Gallai e ei
wella.”



9 Gwrandawodd gwraig
Namaan ar ei morwyn
yn dweud am y pethau
anyghoel roedd Duw yn
medru ei wneud, a
theimlodd yn fwy
gobeithiol.

10 Aeth i ddweud yr hanes
wrth ei gŵr.

11 Gwrandodd Naaman yn
astud. Pam oedd
morwyn, un o'i
garcharorion, yn ceisio'i
helpu?

12 Duw a oedd medru
iacháu'r gwahanglwyf?
Tybed oedd hyn yn wir?
Dyma'i unig obaith.

13 Penderfynodd Namaan
chwilio am y proffwyd.



14 Un o Syria oedd
Naaman. Roedd wedi
ymladd yn erbyn pobl
Israel. Pa mor barod
fyddai'r gelyn i'w helpu?
Aeth i weld brenin Syria.

15 Nid oedd Brenin Syria
wedi clywed am y
proffwyd Eliseus ond
credai y byddai
arweinydd Israel yn ei
adnabod. Rhoddodd
lythyr i Namaan.

16 Aeth Namaan â'r llythyr
at frenin Israel. Roedd y
llythyr yn dweud, “Dw
i'n anfon fy ngwas
Naaman atat ti er mwyn
i ti ei wella o'r afiechyd
sydd ar ei groen.”

17 Aeth Namaan â tri chant
pedwar deg cilogram o
arian, chwe deg wyth
cilogram o aur a deg set
o ddillad gydag e i
Israel. Roedd e am
ddangos ei fod yn
ddigon cyfoethog i dalu'r
proffwyd am ei iachâu.

18 Roedd gan Frenin Syria
feddwl mawr o Namaan.



19 Teithiodd Naaman i
Israel.

20 Wedi taith hir dyma
Naaman yn cyrraedd
palas y brenin Jehoram,
rhelowr tir Israel.

21 Cyn bo hir roedd
Naaman yn sefyll
gerbron y brenin. Roedd
Namaan yn ddyn
pwysig, doedd e ddim yn
arfer aros am ddim!

22 Agorodd brenin Israel y
llythyr. “Dw i'n anfon fy
ngwas Naaman atat ti er
mwyn i ti ei wella o'r
afiechyd sydd ar ei
groen.”

23 “Ai Duw ydw i? Oes gen i
awdurdod dros fywyd a
marwolaeth, neu
awdurdod i iacháu'r dyn
yma mae e wedi'i anfon
ata i? Gwyliwch chi,
chwilio am esgus i
ymosod arnon ni mae
e!"



24 Doedd o ddim yn
gwybod beth i'w wneud.

25 Ar ôl darllen y llythyr
dyma frenin Israel yn
rhwygo'i ddillad a
gweiddi am ei fod yn
ofnus.

26 Roedd gan y brenin ofn
mawr. Doedd e ddim yn
gallu gwella neb o'r
gwahanglwyf!

27 Dwedodd y brenin eto,
"Gwyliwch chi, chwilio
am esgus i ymosod
arnon ni mae e!”

28 Doedd neb yn sicr beth
i'w wneud.



29 Roedd Namaan yn cael
ei drin yn barchus yn
Israel. Ond, doedd o
ddim yn deall pam ei fod
yn gorfod aros cyn cael
ei iacháu.

30 Tybed pam oedd y
brenin yn oedi?

31 Pan glywodd y proffwyd
Eliseus fod y brenin wedi
rhwygo'i ddillad, dyma
fe'n anfon neges ato:

32 “Pam wyt ti wedi rhwygo
dy ddillad? Anfon e ata i,
iddo gael gwybod bod
yna broffwyd yn Israel.”

33 Roedd y brenin yn falch
o glywed hyn. Felly
anfonodd Naaman i dŷ'r
proffwyd Eliseus.



34 Aeth Naaman gyda'i
feirch a'i gerbydau, a
sefyll y tu allan i dŷ
Eliseus y proffwyd.

35 Cartref tlawd oedd gan
Eliseus y proffwyd.
Doedd Namaan ddim yn
hapus o gwbl! Roedd e'n
disgwyl rhywbeth gwell.

36 Roedd Namaan yn
disgwyl i rhywun ei
groesawu.

37 Fe oedd capten byddin
Syria wedi'r cyfan!

38 Nid oedd gweision
Namaan yn hapus
chwaith.



39 Ni ddaeth y proffwyd
Eliseus i'r drws ond
anfonodd neges at
Namaan.

40 “Dos i ymolchi saith
gwaith yn afon
Iorddonen, a bydd dy
groen di'n gwella a
byddi'n lân eto.”

41 Afon Iorddonen? Roedd
Namaan wedi gwylltio.
"Onid ydy afonydd
Abana a Parpar yn
Damascus yn well na
holl afonydd Israel gyda'i
gilydd? Allwn i ddim bod
wedi ymolchi yn y rheiny
i gael fy iacháu?" Doedd
e ddim eisiau ymolchi yn
afon Iorddonen.

42 Roedd Namaan yn
grac/yn flin iawn.

43 Ac aeth i ffwrdd mewn
tymer. Ond dyma'i
weision yn mynd ato, a
dweud, “Syr, petai'r
proffwyd wedi gofyn i ti
wneud rhywbeth anodd,
oni fyddet wedi'i wneud
o?



44 Y cwbl mae e'n ei ofyn
ydy, ‘Dos i ymolchi, a
byddi'n lân.’”
Gwrandawodd Namaan
ar eu geiriau.

45 Teithiodd Namaan at
afon Iorddonen.

46 Dyma fe'n mynd ac
ymdrochi saith gwaith
yn yr afon fel roedd y
proffwyd wedi dweud.

47 Roedd ei weision yn ei
wylio'n ofalus.

48 Fe ymdrochodd Naaman
yn yr afon chwech
gwaith a digwyddodd
dim byd.



49 Roedd ei weision yn
gwylio'n ofalus iawn,
iawn.

50 Ar y seithfed tro dyma'i
groen yn dod yn lân fel
croen plentyn bach.

51 Roedd Naaman wrth ei
fodd. Er bod ei ffydd yn
wan, roedd Duw wedi
iacháu ei gorff!

52 Yna dyma fe, a'i filwyr i
gyd, yn mynd yn ôl at y
proffwyd. Safodd o'i
flaen a dweud wrtho,
“Dw i'n gwybod nawr fod
yna ddim Duw go iawn
yn unman arall ond yn
Israel! Plîs, wnei di
dderbyn anrheg gen i,
dy was?”

53 Ond dyma Eliseus yn
ateb, “Mor sicr â bod yr
ARGLWYDD dw i'n ei
wasanaethu yn fyw, wna
i gymryd dim gen ti.”



54 Roedd gwyrth anyghoel
wedi digwydd. Iachawyd
Naaman o'i wahanglwyf
am ei fod wedi ufuddhau
i ewyllys Duw.

55 Yn y Beibl mae'r
gwahanglwyf yn symbol
o bechod. Mae stori
Naaman a'i ufudd-dod i
eiriau'r proffwyd yn
gysgod o'r ffordd mae
Iesu Grist yn gallu'n
glanhau ni o'n pechod.
Dydy ni'n gorfod gwneud
dim, dim ond ufudd-hau.
'Ydy, mae Duw wedi
caru'r byd cymaint nes
iddo roi ei unig Fab, er
mwyn i bwy bynnag sy'n
credu ynddo beidio
mynd i ddistryw ond cael
bywyd tragwyddol.'
(Ioan 3: 16)
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