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Gwers 19 - Naaman a’r forwyn fach    
Nodiadau Cefndir i’r Athro
2 Brenhinoedd 5:1-15

Eliseus
Mab i amaethwr a phrentis proffwyd gyda 
Elias a gymrodd fantell y proffwyd pan 
ddygwyd hwnnw i’r nef mewn corwynt. 
Proffwydodd am hanner can mlynedd trwy 
deyrnasiad chwe brenin. Fel Elias, cyflawnodd 
wyrthiau - darparu ystenaid o olew i weddw 
(2 Bren. 4:1-7), adfer einioes mab gwraig 
fonheddig o Sunem (2 Bren. 4:8-37), a darparu 
digon o fwyd ar gyfer cant o bobl (2 Bren. 
4:42-44). Roedd yn ‘wleidydd-broffwyd’; 
symudai  o wlad i wlad, yn cyflwyno neges, 
a herio anghrediniaeth. Yn Syria, cyfarfu â 
Naaman  capten ym myddin brenin Syria. 
Cyfeiriodd Iesu ato wrth lefaru yn synagog 
Nasareth (Luc 4:27). Roedd Naaman ‘yn ddyn 
uchel gan ei feistr ac yn fawr ei barch am mai 
trwyddo ef yr oedd yr Arglwydd wedi gwaredu 
Syria’ (2 Bren.5:1). Mae’n ymddangos fod 
Duw yn cynorthwyo cenhedloedd eraill, nid 
yn unig Israel. Yr oedd Naaman yn dioddef o’r 
gwahanglwyf.  Yn Israel byddai dioddefwr wedi  
ei esgymuno o’r gymdeithas (Lef. 13), ond 
nid oedd yr afiechyd yn rhwystro neb rhag dal 
swydd uchel yn Syria.

Yn dilyn y fuddugoliaeth ar fynydd Carmel dywedodd Elias wrth y bobl am ddal proffwydi Baal ac fe’u dygwyd 
i lawr i nant Cison a’u lladd. Anfonodd Elias ei lanc i edrych i gyfeiriad y môr i edrych am arwyddion fod glaw 
ar y ffordd; ar y seithfed ymweliad gwelodd gwmwl fel cledr llaw yn codi o’r môr, ac yna duodd yr awyr a 

chododd y gwynt, a bu glaw trwm.  Dychwelodd Ahab at Jesebel a mynegi popeth yr oedd Elias wedi ei wneud a 
bod ei holl broffwydi wedi eu lladd. Cynddeiriogwyd Jesebel pan glywodd tynged ei phroffwydi gan fygwth Elias 
gyda marwolaeth. Ofnodd Elias am ei fywyd a ffodd i’r anialwch a phlediodd ar i Dduw gymryd ei einioes. Unwaith 
eto, darparodd Duw luniaeth iddo, y tro hwn trwy gyfrwng angel; bu’r gacen radell a’r ffiol o ddŵr yn ddigon i’w 
alluogi i gerdded am ddeugain niwrnod a deugain nos drwy’r anialwch i gyfeiriad mynydd Horeb, mynydd Duw (1 
Bren. 19:1-8). 

Gorchmynnodd Duw Elias i fynd i anialwch Damascus ac 
eneinio Hasael yn frenin ar Syria, Jehu yn frenin ar Jwda, 
ac Eliseus yn broffwyd yn ei le. Roedd Eliseus yn aredig 
gyda deuddeg gwedd ac aeth Elias ato a thaflodd ei fantell 
drosto, yn arwydd fod Duw wedi ei ddewis fel olynydd 
i’r proffwyd. Ni fu Elias farw ond fe’i dygwyd ymaith i’r 
nefoedd mewn corwynt. 

Yn nhŷ Naaman, trigai caethferch ifanc a ddygwyd o 
Israel. Er bod Naaman yn elyn i’w phobl cynorthwyodd 
y ferch ef. Dywedodd y ferch wrth wraig Naaman fod 
proffwyd yn Israel a allai helpu ei gŵr. Teithiodd Naaman 
i Israel i weld Eliseus. Nid oedd yn hapus gyda’r awgrym 
y dylai fynd i ymdrochi saith gwaith yn afon Iorddonen. 
Disgwyliai Naaman i’r proffwyd alw ar ei Dduw a gwella’r 
gwahanglwyf, neu o leiaf ei anfon i ymdrochi yn afonydd 
Damascus, Abana a Pharpar, a oedd, yn ei dyb ef ‘yn well 
na holl ddyfroedd Israel’. Perswadiwyd Naaman gan ei 
weision i ufuddhau i’r proffwyd ac aeth i ymdrochi saith 
gwaith yn afon Iorddonen, ac fe’i iachawyd. Dychwelodd 
at y proffwyd a dweud, ‘Dyma fi’n gwybod yn awr nad oes 
Duw mewn un wlad ond yn Israel’ (2 Bren. 5:15).
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Doedd neb yn gallu helpu Namaan 
cael gwared â’r briwiau poenus ar 
ei groen. Pwy ddywedodd wrtho 
am Eliseus, proffwyd Duw? Beth 

ddywedodd Eliseus wrth Namaan? 
Oedd Namaan yn falch? Beth 

ddigwyddodd wrtho ar ôl y seithfed 
trochiad?

Lliwia’r llun yn ofalus. Gwna briwiau 
ar groen Namaan gyda phensel 

ysgrifennu. Wedyn, defnyddia 
chwalwr i gael gwared â’r briwiau, a 

chyfrif i 7 wrth wneud.

Diolch Dduw am iacháu Namaan. 
Diolch am y bobl sy’n gofalu 

amdanom pan fyddwn yn sâl, a 
diolch am y moddion sy’n ein helpu 

i wella. Amen.
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Amser Chwarae

Bydd angen amrywiaeth o dedis a doliau, o leiaf un ar gyfer pob 
plentyn, rhwymau, plastrau, bag doctor plentyn, blancedi bach i 
wneud gwelyau i’r ‘cleifion.’

Treuliwch amser yn chwarae ysbyty gyda’r plant. Gwnewch welyau 
i’r tedis a doliau ac anogwch y plant i roi rhwymau ar dedi sydd 
wedi torri ei fraich, neu i roi moddion i ddoli sydd â phoen bol. Os 
byddwch yn defnyddio ‘moddion’, byddai’n syniad i ddefnyddio 
potel nad yw’n edrych fel potel foddion o gwbl ac i bwysleisio nad 
ydym i fod i gyffwrdd â moddion go iawn - dim ond mam a dad 
sy’n cael gwneud hynny!

Wrth chwarae, trafodwch beth fyddwn yn ei wneud pan fyddwn 
yn sâl: mynd i’r gwely, cymryd moddion, mynd i weld y doctor 
neu fynd i’r ysbyty. Rhowch gyfle i’r plant i rannu eu profiadau – 
mae’n siŵr y bydd ganddynt ddigon o friwiau i’w dangos!

Amser Stori

Bydd angen 7 siâp dyn - gwnaiff amlinelliad syml y tro’n iawn! 
Hefyd, creonau coch. Gofynnwch i’r plant i roi smotiau coch ar 
6 o’r siapiau yn unig, ac eglurwch fod yr hanes heddiw am ddyn 
a oedd yn sâl - roedd ganddo afiechyd ar ei groen. Cadwch y 
siapiau i’w defnyddio yn ystod yr hanes.

Darllenwch yr hanes o ‘Beibl Newydd y Plant’ neu ei adrodd yn 
eich geiriau eich hun. Wedyn, dangoswch y siâp dyn cyntaf ac 
atgoffwch y plant bod Namaan wedi mynd i’r afon i ymolchi - 
ond y tro cyntaf, beth ddigwyddodd? Gosodwch yr ail siâp dyn 
ar y bwrdd a gofyn ‘Beth ddigwyddodd yr ail waith?’ Gosodwch 
y trydydd siâp dyn ar y bwrdd a gofyn eto ‘Beth ddigwyddodd y 
trydydd tro?’ ac yn y blaen nes bod y 6 siâp wedi cael eu gosod 
o flaen y plant. Wrth ddangos y siâp olaf, yr un sydd heb ei liwio, 
cewch atgoffa’r plant fod Namaan wedi codi’r seithfed tro yn 
holliach. Er bod Namaan yn amau Duw, roedd Duw yn gweld yn 
dda i’w iacháu. Heddiw, mae Duw yn helpu doctoriaid a nyrsys i’n 
gwella, trwy roi sgiliau arbennig iddynt. Hyd yn oed pan fyddwn 
yn sâl, mae Duw yn gofalu amdanom.

Gwers 19 
Naaman a’r forwyn fach

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed 
Tân o’r nef tud 78

BEIBL LLIW STORI DUW
Morwyn Namaan tud 159
Namaan yn cael ei wella tud 160

BEIBL BACH STORI DUW
Y forwyn fach a’r milwr balch tud 
136

BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Y forwyn garedig tud 64

BEIBL LLIW Y PLANT
Yr Israeliaid yn troi yn erbyn Duw 
tud 142
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT
Eliseus a Naaman tud 83

BEIBL LLIW Y  TEULU
Cystadleuaeth ar y Mynydd (157) 
tud 88
 

Gwers 19 - Naaman a’r forwyn fach
Eliseus a Namaan | Beibl Newydd y Plant tud. 83 
(2 Brenhinoedd 5:1-19)
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Gweddi

Gweddi dros rai sy’n sâl.

Gofynnwch i’r plant a ydynt yn adnabod rhywun sy’n sâl.  
Gweddïwch dros bob un sy’n cael eu hawgrymu. Gweddïwch 
hefyd dros ddoctoriaid a nyrsys sy’n ein helpu i wella.

Crefft

Llyfr Crefft t. 98-100

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant dan 5 
oed t. 98-100

Cyfres DVD Stori Duw
Stori 23: Cyrinach ofnadwy 
Naaman
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 304
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 28: Yr eneth garedig
 
Powerpoint ar wefan 
visionforchildren.co.uk
Hanes Namaan y Syriad




