
DARLLENWCH
Genesis 42: 1-26

ADNOD 
ALLWEDDOL
Galatiaid 6: 7  

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 1 Brodyr Joseff yn cyrraedd

Digwyddodd popeth fel roedd Joseff wedi dweud.  Cafwyd saith mlynedd o
gynaeafau da a saith mlynedd o
newyn.  Roedd bwyd yn brin
iawn ond roedd stordai Joseff
yn llawn grawn ac roedd yn
gwerthu bwyd i bobl.  Yng
Nghanaan, roedd eisiau bwyd ar
deulu Joseff. Pan glywson nhw
fod digon o fwyd yn yr Aifft,
anfonodd Jacob ei feibion i
brynu peth.  I ffwrdd â nhw, gan
adael eu brawd bach, Benjamin,

gartref gyda’i dad.

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

Roedd 17 o flynyddoedd o gynaeafau da.  ...............

Roedd digon o fwyd yn yr Aifft. ............... 

Nid oedd newyn yng Nghanaan. ...............

Benjamin oedd enw brawd bach Joseff. ...............

Pan gyrhaeddodd brodyr Joseff i’r Aifft, roedd Joseff yn eu nabod ar unwaith ond
wnaethon nhw ddim nabod Joseff.  (Roedd dros 20 mlynedd ers iddynt ei
werthu.)  Ddywedodd Joseff ddim wrthynt pwy oedd e.  Fe wnaeth Joseff esgus
bod yn grac iawn a siaradodd yn gas â nhw.  “Sbïwyr ydych chi,” meddai.
“Nage, wir,” atebon nhw.  “Eisiau prynu bwyd ydyn ni.”  Ond roedd Joseff yn dal
i’w cyhuddo nhw.
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■C Llanwch y bylchau.

“S _ _ _ _ _ ydych chi,” meddai Joseff.

Roedd y brodyr yn teimlo’n flin eu bod nhw’n cael eu cyhuddo fel hyn.  Fe
wnaethon nhw esbonio eu bod yn perthyn i deulu o 12 o frodyr a bod yr un
ieuengaf gartref gyda’u tad ond nad oedd y llall yn fyw.

■C Pa frawd oedd gartref?

B __  __  __  __  __  __  __

■C Am bwy oedden nhw’n sôn wrth ddweud “nid yw’r llall yn fyw”?

J __  __  __  __  

Heb ddweud ei fod wedi'u nabod, dywedodd Joseff y byddai'n rhaid iddynt brofi
nad sbïwyr oedden nhw.  Byddai un
ohonyn nhw’n cael ei gadw yn y
carchar tra oedd y lleill yn mynd adref
â bwyd i’w teuluoedd.  Yna, byddai’n
rhaid iddynt  ddod yn ôl â Benjamin
gyda nhw er mwyn i’r un oedd yn y
carchar gael dod yn rhydd.
Sgwrsiodd y brodyr ymhlith ei gilydd.
“Ai oherwydd beth a wnaethon ni i
Joseff slawer dydd y mae Duw yn ein
cosbi?” gofynnon nhw.
Mae’n bwysig i ni ddeall bod gwneud

rhywbeth anghywir yn arwain i drwbwl.  Mae ein pechod yn siwr o ddal i fyny â
ni.  Mae’r Beibl yn dweud bod hyn fel hau hadau.  Mae’r cnwd yr ydym yn ei fedi
yn dibynnu ar yr hadau y byddwn wedi’u hau.

““BBeetthh  bbyynnnnaagg  yy  mmaaee
rrhhyywwuunn  yynn  eeii  hhaauu,,

hhyynnnnyy  hheeffyydd  yy  bbyydddd
yynn  eeii  ffeeddii..””

Galatiaid 6:7.      Lliwiwch y llythrennau.

Simeon a arhosodd yn yr Aifft.  Cafodd ei rwymo mewn cadwynau a’i roi yn y
carchar.  Dywedodd Joseff wrth ei weision am lenwi sachau’r brodyr eraill â
bwyd.  Dywedodd wrthynt hefyd am guddio arian y brodyr yn eu sachau! Roedd
ganddynt deimladau cymysg iawn wrth gychwyn am adref.
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