
DARLLENWCH  
Genesis 41: 14-49

ADNOD 
ALLWEDDOL 

1 Corinthiaid 10: 13

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 4 Yr Arweinydd Newydd

Roedd Pharo, brenin yr Aifft, wedi cynhyrfu’n
lân. Roedd wedi cael dwy freuddwyd ryfedd
iawn.  Breuddwyd am wartheg oedd yn
gyntaf – saith buwch dew a saith buwch
denau – y gwartheg tenau’n bwyta’r rhai tew
ond yn edrych yr un mor denau ag o’r blaen!
Yna breuddwydiodd am saith tywysen dda
yn cael eu llyncu gan saith tywysen denau a’r
tywysennau tenau yn dal mor denau ag
erioed! 

Dyna freuddwydion rhyfedd! Beth oedd eu
hystyr? Nid oedd neb yn gwybod ac roedd y
brenin wedi cynhyrfu.

■C Rhowch y llythrennau yn eu trefn gywir. 

Enw brenin yr Aifft oedd O  A  PH  R.  ___  __  __  __  .

Am beth oedd breuddwyd gyntaf Pharo?  
E G  A  TH  R  G  W __  __  __  __  ___  __  __ .

Yn yr ail freuddwyd, roedd tywysennau T  U  N  E  A  __ __ __ __ __
yn bwyta tywysennau  A D  __ __. 

Yn sydyn, cofiodd bwtler y brenin am Joseff a oedd
yn y carchar ers blynyddoedd. Roedd y bwtler wedi
bod yn y carchar hefyd ac wedi cwrdd â Joseff. Roedd
yn siwr y gallai Joseff esbonio breuddwydion y brenin.
Anfonodd y brenin am Joseff yn syth. 

“Rwy’n clywed dy fod yn gallu esbonio
breuddwydion,” meddai Pharo. 
“Mae Duw yn fy helpu,” meddai Joseff. 

Gwrandawodd Joseff ar y brenin yn sôn am ei
freuddwydion. Esboniodd fod Duw yn dweud wrth
Pharo y byddai saith mlynedd o gnydau da yn yr Aifft
ac yna saith mlynedd o gnydau gwael. Byddai’n rhaid
cadw’r bwyd oedd dros ben yn y blynyddoedd da i’w
fwyta pan na fyddai digon o fwyd.
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■C Llanwch y bylchau ac ysgrifennu’r atebion yn y GRID GEIRIAU.

1. Roedd _ _ _ yn helpu Joseff i esbonio
breuddwydion. 
2. I ddechrau, byddai _ _ _ _ _ _ da yn yr
Aifft.
3.Byddai digon o fwyd am _ _ _ __
mlynedd ac yna ddim digon o fwyd am _ _
_ _ __mlynedd.
4. Byddai’r newyn (dim digon o fwyd) yn
effeithio ar wlad _ _    _ _ __ _ i gyd.
5. Byddai’n rhaid iddyn nhw gadw bwyd o’r blynyddoedd da i’w _ _ _ _ _ pan
fyddai bwyd yn brin.

Roedd y brenin wedi’i blesio gan esboniad Joseff ar ei freuddwydion.  Yn wobr,
rhoddodd waith pwysig iddo sef casglu’r bwyd oedd dros ben yn y saith mlynedd
o gnydau da a’i gadw erbyn y byddai bwyd yn brin. 
Hefyd, rhoddodd y brenin anrhegion gwerthfawr i Joseff, er enghraifft, ei fodrwy
ei hun, cadwyn aur a dillad drud.  Rhoddodd rywbeth arall iddo hefyd.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau hyn i weld beth arall gafodd 

Joseff yn anrheg gan Pharo.

Dyna ryfedd oedd y newid ym mywyd Joseff! Erbyn hyn, dim ond y brenin oedd
yn bwysicach nag ef. Roedd pawb yn ei barchu. Roedd cynllun Duw yn dod yn
wir.  Roedd wedi cael bywyd caled ond roedd wedi profi bod:

““DDuuww  yynn  ffffyyddddlloonn..””
Lliwiwch y geiriau hyn o’r Adnod Allweddol. 

Mae Duw eisiau i ni fod fel Joseff – yn ei drystio yn llwyr, hyd yn oed
pan fydd bywyd yn anodd.

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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