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ALLWEDDOL 
Numeri 32: 23

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.
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Enw

CYFRES B6

Stori 2 Brodyr Joseff yn ei Gasáu 

Ydych chi’n mwynhau helpu mam a dad?  Dim bob amser, efallai! Un diwrnod,
gofynnodd tad Joseff iddo fynd i weld sut roedd ei frodyr. Roedden nhw’n bell i
ffwrdd yn gofalu am eu defaid a’u geifr. Roedd Joseff yn falch o gael gwneud hyn
ac felly i ffwrdd ag ef. 
Gwelodd ei frodyr ef yn dod o bell. Cyn iddo gyrraedd, roedden nhw’n trefnu
i’w ladd. “Dyma’r breuddwydiwr yn dod,” medden nhw. “Dewch i ni ei ladd a
thaflu ei gorff i dwll mawr. Fe ddywedwn ni wrth Dad bod rhyw anifail gwyllt yn
siwr o fod wedi’i ladd. Yna, gawn ni weld beth a ddaw o’i freuddwydion.”

■C Rhowch (✓) wrth y brawddegau CYWIR a (✗) wrth y rhai 

ANGHYWIR.

Roedd Joseff yn gwrthod gwrando ar ei dad. .......... 

Roedd ei frodyr yn falch o’i weld. .......... 

Roedden nhw am roi ei gorff yn yr afon. ......... 

Roedd ei frodyr yn mynd i ddweud celwydd. ..........

Dywedodd un o’i frodyr,
o’r enw Reuben, na
ddylen nhw ei ladd. Felly,
dyma nhw’n tynnu ei gôt
hardd ac yn taflu Joseff i
dwll mawr dwfn. Mae’n
dda bod y twll yn wag,
heb ddim dŵr ynddo.
Wedyn, dyma
farchnatwyr a chamelod
yn dod heibio ar eu
ffordd i’r Aifft. “Dewch i
ni werthu Joseff i’r
marchnatwyr,” meddai
Jwda. Cytunodd y brodyr
a dyma nhw’n tynnu
Joseff o’r twll ac yn ei
werthu am 20 darn arian.
Aeth y marchnatwyr ag ef
i’r Aifft. 
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■C Atebwch y cwestiynau.

Pa frawd oedd yn dweud na ddylen nhw ladd Joseff?  R __ __ __ __ __ .

Pwy awgrymodd y dylen nhw werthu Joseff? J __  __ __ .

Faint o arian gawson nhw am Joseff?  20 darn  __ __ __ __ __.

I ba wlad aeth Joseff?  Y __     A __ ____ __ .

Cyn gynted ag yr aeth y marchnatwyr â Joseff i ffwrdd,
lladdodd ei frodyr afr a rhoi côt Joseff yn ei gwaed.
Aethon nhw â’r gôt adref i ddangos i’w tad. 
“Ai côt Joseff yw hon?” ofynnon nhw. 

Roedd Jacob yn nabod y gôt yn iawn ac meddai, “Ie,
wir; mae’n rhaid bod anifail gwyllt wedi ymosod arno.”

Roedden nhw’n ddrwg iawn yn dweud celwydd i
guddio beth roedden nhw wedi’i wneud! Ond, yn y
diwedd, cawson nhw eu dal!!

■C Cofiwch, mae’r Beibl yn dweud:-

“Byddeeiicchh  ppeecchhoodd yn eich dal.”

Numeri 32: 23
Lliwiwch y geiriau hyn a’u dysgu.

Roedd eu tad yn drist iawn. Roedd yn crïo a llefain gan feddwl bod Joseff wedi
marw. Ond roedd Joseph yn yr Aifft, yn was i ddyn o’r enw Potiffar.

■C Edrychwch dros y stori eto ac ateb

y cliwiau isod yn y Croesair.

1.  Roedd y twll y cafodd Joseff 
ei daflu iddo yn _ _ _. 

2.  Gwerthodd ei frodyr Joseff am 
ugain darn _ _ _ _ _. 

3.   Cafodd côt Joseff ei throchi 
mewn gwaed _ _ _ _. 

4.   Aeth yr Ismaeliaid â Joseff 
i’r _ _ __ _. 
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