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Genesis 41: 14-49
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ALLWEDDOL  
Genesis 41: 32

Gwers 4 Bywyd Joseff – yr Arweinydd Newydd 

Roedd dau o swyddogion y brenin yn y carchar ar yr un pryd â Joseff ac fe gafodd y ddau
freuddwyd. Cafodd Joseff help gan Dduw i esbonio ystyr y ddwy freuddwyd ac fe ddaeth
esboniad Joseff yn wir yn y ddau achos. Roedd Joseff wedi gofyn i’r bwtler, sef y pen-trulliad,
ddweud gair drosto wrth y Brenin pan âi yn ôl i’r palas ond anghofiodd y bwtler wneud hynny ac
ni wnaeth ddim i helpu Joseff am ddwy flynedd! 
Ond roedd Duw’n dal gyda Joseff. Oherwydd y profiad o fod yn y carchar, roedd Joseff yn trystio
Duw yn llwyr. Daeth ei ffydd yn gryfach o lawer a, cyn hir, byddai’n arweinydd da a doeth. 
Fe gawn ni olwg yn awr ar y ddwy freuddwyd oedd yn poeni Pharo, brenin yr Aifft. Doedd neb
o’r dynion doeth oedd yn gweithio iddo yn gallu eu deall ac felly galwyd ar Joseff i ddod o’r
carchar i esbonio’r breuddwydion.

■C Gan bwy gafodd Joseff help i esbonio’r 
breuddwydion?

■C Allwch chi helpu Beca i ddatrys pos y breuddwydion?

Felly, yr un ystyr oedd i’r ddwy freuddwyd!

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a rhowch gylch o gwmpas enw’r 
un a oedd yn rheoli popeth a ddigwyddodd.

Awgrymodd Joseff gynllun wrth Pharo.

■C Rhowch ✔ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau isod yn Gywir 
neu’n Anghywir:-

Roedd Pharo am reoli popeth ei hunan. .............
Byddent yn cadw bwyd oedd dros ben o’r blynyddoedd da i’w 
fwyta yn y blynyddoedd gwael. .............
Doedd Pharo ddim yn credu’r hyn a ddywedodd Joseff. .............
Dywedodd Pharo nad oedd Joseff yn ddoeth. .............
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7 buwch dew a 7
tywysen dda 

= 7  mlynedd o 

..........................
(Adnod 29)

7 buwch denau a
7 tywysen denau 

= 7 mlynedd o 

........................
(Adnod 30)
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■C Rhoddodd Pharo bedair anrheg i Joseff i ddangos pa mor bwysig 
oedd e. Beth oedd yr anrhegion hyn? (Adnodau 42 a 43)

Felly, mewn un diwrnod, roedd Joseff wedi dod o’r carchar i balas Pharo! 
Roedd Duw wedi rhoi gwaith pwysig iawn iddo fel rhan o’i gynllun mawr. 

■C Faint oedd oed Joseff? Tynnwch linell trwy’r rhifau ANGHYWIR, 
gan adael oedran Joseff yn unig. (Adnod 46)

20     30     50     60     70

Roedd Joseff wedi bod yn was ffyddlon i Dduw ac roedd Duw wedi gofalu amdano trwy lawer o
brofiadau. Ni wnaeth Duw anghofio amdano na’i siomi. Gallwn ni ddibynnu ar Dduw i fod yn
driw i ni os byddwn ninnau’n ymddiried ynddo fel y gwnaeth Joseff.

■C Mae’r pos olaf yn crynhoi popeth a ddigwyddodd i Joseff. 

Rhowch bob un o’r lluniau isod yn y drefn gywir trwy roi’r rhifau 
o 1 i 5 yn y blychau.
Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth ddigwyddodd yn y 
gwahanol lefydd.
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