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ADNODAU
ALLWEDDOL

Rhufeiniaid 5: 10

Astudiaeth 4 Bywyd Joseff – Maddau’n Llwyr

Roedd y brodyr mewn trwbwl eto!  Roedd cwpan aur Joseff ar
goll ar ôl iddyn nhw fwyta pryd o fwyd gydag ef.  Â nhwythau
wedi cychwyn am adref, daliodd swyddog Joseff i fyny â nhw a’u
cyhuddo o ddwyn y cwpan.
Siaradodd Jwda â Joseff gan ddangos ei fod ef a’i frodyr wedi
newid yn llwyr. Doedden nhw ddim yn trin eu brawd ieuengaf
fel y gwnaethon nhw drin Joseff. Doedden nhw ddim eisiau cael
gwared o Benjamin.  Yn hytrach, byddai’n well gan bob un pe
bai’r cwpan wedi bod yn ei sach ei hunan!  Roedd yn amlwg i
Joseff nad oedden nhw am esgeuluso Benjamin.

■C Beth gynigiodd Jwda i Joseff ef mwyn i Joseff
gytuno i ryddhau Benjamin?

Roedd y ffordd yn glir yn awr i Joseff ddatgelu pwy oedd e mewn gwirionedd.  Roedd yr amodau
ar gyfer bod yn ffrindiau eto wedi cael eu bodloni:-
1.  Roedd eu cydwybod wedi’i brocio.
2.  Roedden nhw wedi cyfaddef eu pechod.
3.  Roedden nhw wedi edifarhau am bechu.
4.  Roedd tystiolaeth eu bod wedi newid eu hagwedd yn llwyr.
Mae angen i ninnau ddod yn ôl yn ffrindiau â Duw.  Mae ein holl bechodau ni yn ein gwahanu
oddi wrth Dduw. Mae’n rhaid i ninnau hefyd ddilyn y pedwar pwynt uchod. Pan fydd yn
wirioneddol ddrwg gennym am ein pechodau, a phan fyddwn yn ymddiried yn llwyr yn yr
Arglwydd Iesu, byddwn yn dod yn ôl yn ffrindiau â Duw. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a THANLINELLU pwy sy’n gallu ein helpu i 
ddod nôl yn ffrindiau â Duw.

Roedd y brodyr yn meddwl bod Joseff wedi marw ond, gan ei fod yn fyw, roedd yn gallu eu
hachub rhag marw o newyn.

■C Darllenwch yr Adnod Allweddol eto ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN, ym mha ffordd y mae Joseff yn debyg i'r Arglwydd Iesu.  

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen

Actau 7: 12-15     2 Corinthiaid 5: 17-21
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■C Atebwch y cliwiau isod.  Ysgrifennwch yr atebion yn y GRID GEIRIAU, yn 
cynnwys y sgwariau lliw.

Cliwiau i lawr
1.  Ym mha ran o’r Aifft y byddai Jacob yn cael byw?
2.  Dywedodd brodyr Joseff wrth ei swyddog, pe bai’r cwpan 

yn cael ei ddarganfod yn sach un ohonyn nhw,
byddai hwnnw’n _ _ _ _.

3.   Anfonodd Joseff ei frodyr i nôl eu tad a'u _ _ _ _ _ _ _ __. 
4.   O ba wlad oedd Joseff a’i deulu’n dod?
5.   Anfonodd Joseff 20 o’r rhain at ei dad wedi’u llwytho 

â bwyd a phethau gorau’r Aifft.

Cliwiau ar draws
3.  Sawl darn arian roddodd Joseff i Benjamin? (2 air)
4.  Beth oedd swyddog Joseff wedi’i roi yng ngheg sach 

Benjamin? (2 air)

■C Rhowch y llythrennau yn y sgwariau lliw yn y drefn 
gywir i roi gair o’r Darlleniad o’r Beibl sy’n dangos 
ymateb Joseff i’w frodyr.

■C Darllenwch bennod 45: 26-28 a llenwi’r bylchau isod 
i ddangos sut y mae’r 'Newyddion Da’ a gafodd Jacob am Joseff yn debyg i’r 
‘Newyddion Da’ rydyn ni wedi’i gael am Iesu Grist.

■C Ceisiwch ddatrys y cod isod i gael gweld y neges.
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Y ‘Newyddion Da’ am Joseff
1.  Mae Joseff yn _ _ _
2.  Mae Joseff yn _ _ _ _ _ _ __ yr Aifft.
3.  Darparodd Joseff ffordd o _ __ _ _ ei
deulu yn ystod y newyn.
4.  Roedd Joseff eisiau i’w deulu ddod i
fyw ato i’r Aifft.

Y ‘Newyddion Da’ am Iesu
1.  Mae Iesu’n fyw.
2.  Mae Iesu’n Arglwydd popeth.
3.  Mae Iesu wedi darparu popeth y mae
arnom ei angen i gael ein hachub.
4.  Mae Iesu eisiau i ti ddod ato heddiw.
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