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Rhufeiniaid 14: 11 a 12

Astudiaeth 3 Bywyd Joseff - Gofalu am Eraill

Dechreuodd Joseff ar ei waith yn syth.  Cafwyd cynaeafau da am y saith mlynedd gyntaf.
Casglodd Joseff y grawn a’i storio yn y dinasoedd.  Yn y diwedd, gan fod cymaint o fwyd, fe
wnaethon nhw stopio cadw cyfrif ohono.
Ar ddiwedd y saith mlynedd daeth newyn i’r Aifft a’r gwledydd eraill cyfagos fel yr oedd Duw
wedi dangos ym mreuddwydion Pharo.  Pan ddaeth yr Eifftwyr at y brenin i ymbil am fwyd,
roedd ganddo ateb parod iddynt “Ewch at Joseff!” Roedd Joseff yn gwerthu’r grawn a storiwyd ar
gyfer yr argyfwng hwn iddynt.
Roedd dros 20 mlynedd ers i frodyr Joseff ei werthu i’r Ismaeliaid. Yn awr, daeth y brodyr i’r Aifft
i chwilio am fwyd.

■C Beth ddywedon nhw wrth ei gilydd oedd yn dangos eu bod yn teimlo’n euog am
y ffordd y bu iddynt drin Joseff ? 
(Gweler pennod 42:21)

■C Ewch yn ôl i Genesis 37: 7 ac 8.  Cafodd breuddwyd gyntaf Joseff ei chyflawni ym
mhennod 42:6.  Disgrifiwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth a ddigwyddodd

■C Roedd gan dad Joseff ddau enw.  Jacob oedd un.  Ysgrifennwch ei enw arall yn y 
bylchau sy’n rhedeg ar draws y grid.  Yna, llanwch enwau’r holl frodyr a enwir yn
y ddwy bennod hyn yn y bylchau priodol (i lawr).

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salm 51      Philipiaid 2: 9-11 
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Fe wnaeth Joseff adnabod ei frodyr ar unwaith ond gallwn ddeall pam na wnaethon nhw ei
nabod ef.  Roedd yn edrych fel Eifftiwr ac yn siarad fel Eifftiwr.  Efallai bod y ffordd y gwnaeth ef
eu trin yn ymddangos yn gas ar yr olwg gyntaf ond roedd rhaid i Joseff gael gwybod a oedd ei
frodyr wedi newid:  a oedden nhw wedi edifarhau am beth wnaethon nhw.  Roedd eisiau dangos
ei gariad atynt a rhoi sicrwydd iddynt ond ni fyddai’n gallu gwneud hynny petaen nhw’n dal yn
genfigennus ac yn chwerw tuag ato.

■C Sut roedd y brodyr yn teimlo, a beth ddywedon nhw, pan welson nhw eu bod 
wedi cael yr arian a ddefnyddiwyd i dalu am y grawn yn ôl?

Ni wnaeth y bwyd a brynodd y brodyr yn yr Aifft bara’n hir iawn.  Cyn hir, roedd ar y teulu a’u
hanifeiliaid eisiau bwyd eto.

■C Yr ail dro yr aeth y brodyr i’r Aifft, beth aeth y brodyr gyda nhw?

■C Pwy aeth y brodyr gyda nhw?

Penderfynodd Joseff eu croesawu i’w gartref ei hunan.  Unwaith eto, roedd y brodyr yn ofnus.

■C Beth oedden nhw’n feddwl fyddai’n digwydd iddyn nhw? (Pennod 43:18)

Fe wnaethon nhw ddweud wrth swyddog Joseff eu bod wedi dod o hyd i arian yn eu sachau a’u
bod wedi dod ag ef yn ôl gyda nhw. Hefyd, roedden nhw wedi dod â rhagor o arian i brynu
grawn.  Mae’n siwr eu bod wedi cael syndod o glywed ateb y swyddog.

■C Beth ddywedodd y swyddog?

Deth breuddwyd Joseff yn wir unwaith eto pan ddaeth i'w gartref.

■C Beth wnaeth y brodyr ar ôl siarad â Joseff am eu tad?

Mae Duw wedi dweud rhywbeth hyd yn oed yn well wrthym am Iesu Grist.  Bydd pawb yn plygu
o'i flaen ef ac yn cyhoeddi mai Crist yw'r Arglwydd.

■C Darllenwch yr Adnodau Allweddol.  Beth arall fydd pawb yn gorfod ei wneud ar 
y diwrnod hwnnw?
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