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Stori 4 Yr Arweinydd Newydd

Roedd Joseff yn y carchar am amser hir! Un diwrnod, cafodd gwrdd
â brenin yr Aifft. Roedd y brenin wedi cael dwy freuddwyd ryfedd
iawn.  Roedd eisiau gwybod beth oedden nhw’n feddwl. Dywedodd
rhywun wrth y brenin bod Joseff yn gwybod beth oedd ystyr
breuddwydion.

Dywedodd Joseff wrth y brenin bod y breuddwydion yn golygu y
byddai saith mlynedd â digon o fwyd ac wedyn saith mlynedd a dim
digon o fwyd. Byddai eisiau bwyd ar bobl yr Aifft. Dywedodd Joseff y
dylai’r brenin drefnu i gadw bwyd ar gyfer yr amser pan oedd bwyd
yn brin.

Roedd y brenin yn falch â’r ffordd yr oedd Joseff yn sôn am y
breuddwydion. Cafodd Joseff y gwaith o storio’r bwyd.  Rhoddodd y
brenin anrhegion i Joseff – modrwy, cadwyn aur a cherbyd mawr.
Joseff oedd yn rheoli yr Aifft.

Ysgrifennwch enwau'r pethau a gafodd Joseff yn anrheg
gan Pharo. Yna, lliwiwch y lluniau.

Doedd Duw ddim wedi anghofio am Joseff! Duw oedd y bòs. 
Dylen ni adael i Dduw fod yn fòs ar ein bywyd ni.

DARLLENWCH 
Genesis 41: 14-49
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