
DARLLENWCH
Genesis 46: 1-34

ADNOD 
ALLWEDDOL
Genesis 50: 20

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4 Gyda’i Gilydd yn yr Aifft

Pan gyrhaeddodd brodyr Joseff yn
ôl i Ganaan, y peth cyntaf oedd
ganddynt i’w wneud oedd dweud
wrth eu tad bod Joseff yn fyw a’i
fod yn rheolwr yr Aifft gyfan.
Doedd Jacob (neu Israel i
ddefnyddio ei enw arall) yn methu
credu hyn nes iddo weld y wageni
a anfonodd Joseff i’w gario i
Gosen, sef y rhan o’r Aifft lle
byddai’n mynd i fyw.
Cyn hir, dechreuon nhw baratoi
ar gyfer y daith hir.  Roedd rhaid
pacio popeth a chrynhoi’r holl
anifeiliaid. Wedyn, roedd rhaid cael
y gwragedd a’r plant yn barod ac,
erbyn y diwedd, roedden nhw’n
dyrfa fawr!

■C Llanwch y bylchau yn y brawddegau hyn:-

Roedd gan dad Joseff DDAU enw, J _ _ _ _ ac I _ _ _ _ _.  

Anfonodd Joseff w _ _ _ _ _ i gario ei dad i’r Aifft.

Roedden nhw’n mynd i ran o’r Aifft o’r enw G _ _ _ _.

Pan gyrhaeddon nhw le o'r enw BEERSEBA, siaradodd Duw â Jacob mewn
gweledigaeth yn y nos.  Dywedodd Duw wrtho am beidio ag ofni mynd i’r Aifft
gan fod ganddo gynllun i’w wneud yn genedl fawr yno. Addawodd Duw y byddai
gydag ef a dweud y byddai’n cwrdd â’i fab coll, Joseff, yno.

■C Rhowch y llythrennau hyn yn y drefn gywir:-

Siaradodd Duw â Jacob yn ESREABEB   __  __  __  __  __  __  __  __ .

Addawodd Duw wneud Jacob yn DENGEL fawr   __  __  __  __  __  __ .

Yn yr Aifft, byddai Jacob yn cwrdd â'i fab OJFFES   __  __  __  __  __ .
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Pan gyrhaeddodd Jacob a’i deulu mawr i Gosen,
aeth Joseff yn ei gerbyd i gwrdd â’i dad.  Roedd yn
foment fawr!
Rhoddodd Joseff ei freichiau o gwmpas ei dad ac
wylo am amser hir!  Mae’n siwr fod ganddynt
lawer i’w ddweud wrth ei gilydd! Roedd dros 22 o
flynyddoedd ers i Joseff adael cartref!
Pan ddywedodd Joseff wrth y brenin Pharo fod ei
dad a’i frodyr wedi dod, anfonodd y brenin amdanynt ac fe gawsant eu cyflwyno
iddo.  Rhoddodd groeso mawr iddynt a gadael iddynt fyw yn Gosen.

■C Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR ar ôl bob brawddeg:-

Doedd Joseff ddim wedi gweld ei dad ers saith mlynedd.  ..............

Wylodd Joseff am amser hir pan gafodd weld ei dad eto. ..............

Doedd y brenin Pharo ddim yn fodlon i Jacob aros yn ei wlad. ..............

Dyna ddiwedd hapus sydd i’r stori!
Roedd y teulu i gyd gyda’i gilydd
unwaith eto ac roedden nhw’n
hapus.
Roedd Joseff yn credu mai Duw
oedd wedi trefnu popeth oedd
wedi digwydd er mwyn achub
bywydau ei deulu yn ystod y
newyn.

Chwiliwch am yr Adnod
Allweddol yn y Beibl a darllen
beth ddywedodd Joseff.

Gallwn ninnau hefyd ddibynnu ar
Dduw i droi sefyllfa ddrwg yn dda
os gwnawn ni ymddiried ynddo.

Lliwiwch y llun hwn o Joseff
gyda Jacob a Benjamin.
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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