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Stori 4 Eliseus - mae twyllo yn dwyn cosb.
Roedd Naaman ar ei ffordd adref pan welodd rywun yn rhedeg
ar ei ôl.  Gehasi, gwas Eliseus oedd yno.  Gwyddai Gehasi fod

Naaman wedi dod ag
anrhegion i ddiolch i
Eliseus am ei wella ond
doedd Eliseus ddim
wedi eu derbyn.
Nawr, roedd Gehasi
barus eisiau cael yr
anrhegion iddo’i hun!
Dywedodd Gehasi
gelwydd wrth Naaman.
Dywedodd wrtho fod
Eliseus wedi newid ei
feddwl a’i fod angen yr
anrhegion wedi’r cwbl.
Felly, dyma Naaman yn
rhoi dwy god o arian a
rhywfaint o ddillad i
Gehasi.  Yna, cuddiodd

Gehasi’r cyfan yn ei dŷ.  Roedd Gehasi yn credu nad oedd neb
yn gwybod am yr hyn wnaeth e, ond mae Duw yn gwybod
popeth!  Bu’n rhaid i Dduw gosbi Gehasi am ei ddrygioni.  Trodd
croen Gehasi yn wahanglwyfus, yr un fath â chorff Naaman ar un
adeg.
Lliwiwch y llun o Gehasi yn hel ei esgusodion.

Gafodd Gehasi ei gosbi am y pethau drwg a wnaeth?  
Do / Naddo (Rhowch linell drwy’r ateb anghywir)
Mae pob un ohonom wedi gwneud pethau drwg ac mae angen i
ni ofyn i Dduw faddau i ni. .
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