
DARLLENWCH
Genesis 41: 46-57

42: 1-26

ADNOD 
ALLWEDDOL
Numeri 32: 23

Gwers 1 Bywyd Joseff – Ysbïwyr yn yr Aifft
Pan oedd Joseff yn rheoli’r Aifft, roedd digonedd i’w fwyta yn y blynyddoedd da – fel yr oedd
Joseff wedi'i ddweud wrth Pharo, y brenin.

■C Darllenwch adnod 49 a rhoi cylch o gwmpas y llun sy’n rhoi’r 
disgrifiad gorau o’r cynhaeaf yn y blynyddoedd hynny.

■C Gwnewch y symiau hyn.   4 + 4 - 6 =            16 - 9 =            10+10+10 =   

Defnyddiwch eich atebion i lenwi’r bylchau yn y brawddegau isod.

Roedd Joseff yn         oed pan ddechreuodd reoli’r wlad.

Roedd         mlynedd o gynhaeaf da.

Roedd gan Joseff          fab o'r enw Manasse ac Effraim.

Yna, daeth newyn!  Doedd dim glaw, dim ond dyddiau poeth, poeth.  Nid oedd cnydau'n tyfu, dim
cynhaeaf a dim bwyd.

■C Pan oedd eisiau bwyd ar bobl yr Aifft, beth ddywedodd Pharo 
wrthynt am ei wneud. (Adnod 55)
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Gwersi Beiblaidd o Genesis
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Roedd newydd yng ngwlad Canaan hefyd.  Roedd Jacob yn poeni am ei deulu.

■C Dewiswch yr atebion i’r cwestiynau isod o blith y rhifau hyn.

10       12       2      3      1

Faint o frodyr Joseff aeth i'r Aifft?

Sawl un a adawyd ar ôl?

■C Rhowch ✓ neu ✗ yn y blwch yn y golofn gywir i ateb y cwestiynau
hyn:-

✓ ✗

A wnaeth y brodyr nabod Joseff?  ❑ ❑
A wnaeth Joseff eu nabod nhw? ❑ ❑
A ddaeth breuddwyd Joseff am y sêr a'r ysgubau yn wir? ❑ ❑
A ddywedodd Joseff “Ysbïwyr ydych!” ? ❑ ❑ 
A oedd Joseff eisiau gweld Benjamin? ❑ ❑
A oedd yr Eifftwyr a’r brodyr yn siarad yr un iaith? ❑ ❑
A gadwodd Joseff Reuben gydag ef? ❑ ❑ 
A fu Joseff yn garedig wrthynt trwy roi bwyd ar gyfer y daith? ❑ ❑

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.

■C Defnyddiwch Genesis 42: 21 a 22 i’ch helpu i esbonio YN EICH 
GEIRIAU EICH HUNAN sut y daeth pechodau’r brodyr yn ôl i’w 
poeni.

Roedden nhw’n cael eu cosbi am yr hyn a wnaethon nhw flynyddoedd lawer cyn hynny.  Mae
cosb i’w thalu bob amser am ein pechodau.  Yr unig ffordd y gallwn gael maddeuant yw:

Cyfaddef wrth Dduw ein bod wedi pechu.

Credu bod yr Arglwydd Iesu wedi’i gosbi am ein pechodau ni 
pan fu farw.

Cyflwyno ein bywydau iddo a gofyn am ei help i beidio â phechu 
eto.
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