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ADNOD
ALLWEDDOL
Numeri 32: 23

Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon. 

Stori 4 Eliseus – Cosbi Twyll.

Wedi i Naaman adael Eliseus er mwyn mynd nôl adref, dechreuodd Gehasi, gwas
Eliseus, feddwl am yr hyn oedd wedi digwydd.

Rhedodd Gehasi ar ôl Naaman.  Gwelodd Naaman ef yn dod yn y pellter a
dechreuodd feddwl beth allai fod o’i le.  Adroddodd Gehasi stori gelwyddog.

Rhoddodd Naaman ddwy god o arian a dwy set o ddillad i Gehasi heb gwyno o
gwbl.  Cariodd dau was yr anrhegion i dŷ Gehasi a chuddiwyd nhw yno.
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Roedd fy meistr yn ffôl i

beidio â derbyn anrhegion

Naaman.  Hoffwn i gael yr

anrhegion hynny.

Roedd Gehasi yn 

Anfonodd fy meistr fi achos 
mae ymwelwyr newydd gyrraedd

ac fe hoffai roi arian a dillad
newydd iddyn nhw.

Roedd Gehasi yn 
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........................................... Gehasi Naaman
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Mae’n bur debyg fod Gehasi yn teimlo’n eithaf balch am iddo fod mor glyfar.
Roedd e gymaint yn fwy cyfoethog nawr ac ni fyddai ei feistr Eliseus fyth yn dod i
wybod beth wnaeth e.  Yn ddiweddarach, pan aeth Gehasi nôl at Eliseus,
gofynnodd Eliseus iddo ble roedd e wedi bod.

Ond roedd Eliseus yn gwybod yn hollol beth oedd wedi digwydd.  Dyn Duw
oedd Eliseus ac roedd Ef wedi dangos iddo’n union beth ddigwyddodd.
Yn sydyn, trawyd Gehasi gan y gwahanglwyf, yr un afiechyd a fu gynt ar gorff
Naaman.  Ni allai Duw adael i Gehasi ddianc heb ei gosbi am y drygioni a
wnaeth.  Byddai’n dioddef ei gosb am weddill ei oes.

■C Rhowch gylch o gwmpas y pethau gafodd Gehasi oddi wrth Naaman.

ffrwythau      codau arian        dillad          anifeiliaid 

Pwy roddodd gosb ar Gehasi?  ............................... 

Beth oedd ei gosb?  ...............................

Mae’r Beibl yn dweud wrthym fod yr holl bethau wnaeth Gehasi yn bethau
drwg. Mae pob un ohonom ninnau hefyd wedi pechu.  Bydd Duw yn ein cosbi ni
oherwydd ein pechod, os nad ydym wedi gofyn am Ei faddeuant.  Gall pob un
ohonom dderbyn maddeuant gan Duw pan fyddwn yn ymddiried yn yr Arglwydd
Iesu fel ein Gwaredwr personol.

Lliwiwch a dysgwch yr adnod allweddol.

““CCeewwcchh  wwyybboodd  yy  bbyydddd
eeiicchh  ppeecchhoodd  yynn  eeiicchh  ddaall..””

(Numeri 32:23)
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Roedd Gehasi yn 
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Aeth dy was ddim i unman!

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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