
DARLLENWCH
Genesis 42: 35-38 

43: 11-14, 24-31, 
44: 1-17

ADNOD 
ALLWEDDOL
Effesiaid 4: 32 

Gwers 2  Bywyd Joseff – Benjamin a Newyddion Drwg!

Pan gyrhaeddodd y brodyr adref, fe ddywedon nhw wrth eu tad beth oedd wedi digwydd.  Fe
ddywedon nhw eu bod wedi cael eu cyhuddo o fod yn sbïwyr a bod  rheolwr yr Aifft wedi mynnu
gweld Benjamin a’i fod wedi cadw Simeon.  Fe wnaethon nhw esbonio eu bod yn ofnus iawn.

■C Pam yr oedd ofn arnynt?  (Pennod 42: 35)

■C Ysgrifennwch yr enwau cywir yn y bylchau.
Yr oedd Jacob wedi cynhyrfu'n lân:  Dywedodd “Bu farw _ _ _ _ __; nid yw _ _ _ _ _ _ yma, ac

yr ydych am ddwyn _ _ _ _ _ _ _ _ ymaith”.

Er i Reuben ymbil arno, gwrthododd Jacob adael iddynt fynd â Benjamin yn ôl gyda nhw.
Gwaethygodd y newyn.  Pan nad oedd ganddynt fwyd o gwbl, dywedodd Jwda ei bod yn rhaid
iddynt fynd i’r Aifft eto neu byddent yn llwgu.  Addawodd ofalu am Benjamin a dod ag ef yn ôl.
Yna, gwnaethon nhw baratoi anrheg i Joseff.

■C Beth oedd yr anrheg?  Darllenwch bennod 43: 11-13 a rhestru’r 
pethau a rhoddwyd yn y fasged ar gefn yr asyn.
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■C Pwy oedd Jacob yn gobeithio y byddai’n eu helpu?

Yn y diwedd, fe gyrhaeddon nhw i’r Aifft.  Gwelodd Joseff fod Benjamin gyda nhw.  Trefnodd
iddyn nhw, a Simeon, gael pryd o fwyd gydag ef ganol dydd.  Fe wnaethon nhw ymgrymu i Joseff
wrth roi’r anrhegion iddo.

■C Beth wnaeth Joseff holi iddynt am eu tad?  (Adnod 27)
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■C Beth ddywedodd Joseff wrth Benjamin?

Fe gawson nhw wledd gyda Joseff – ond doedden nhw ddim yn gwybod pwy oedd e!  Cyn i’r
brodyr gychwyn am adref, dywedodd Joseff wrth ei swyddog am lenwi eu sachau â bwyd ac i
guddio cwpan arian mewn un ohonynt.  Yn nes ymlaen, anfonodd Joseff ei swyddog ar ôl ei
frodyr.  Cyhuddodd nhw o ddwyn cwpan arian Joseff.  Roedden nhw’n gwadu hyn.  Felly, aeth ati i
chwilio trwy’r sachau i gyd gan ddechrau â sach y brawd hynaf.
Daeth y swyddog o hyd i’r cwpan arian yn sach Benjamin!
Roedd y brodyr yn methu deall beth oedd wedi digwydd.  Aethant i gyd yn ôl gyda Benjamin a
chynnig bod yn gaethweision i Joseff.

CROESAIR 
(Pennod 44)

Cliwiau i Lawr
1.  Ar ôl i'r cwpan ddod i'r golwg, aeth y
brodyr yn ôl i'r __ _ _ _ _. (Adnod 13)
4. Fe wnaeth y brodyr adael ar doriad 
y _ _ _ _. (Adnod 3)
5. Ymateb y brodyr pan gawsant eu cyhuddo
o ddwyn y cwpan. “_ _ “ (Adnod 7)

Cliwiau ar Draws
2.  Rhwygodd y brodyr eu _ _ __ _ _. (Adnod 13)
3.  Roedd hwn wedi’i wneud o arian.  _ _ _ _ _  (Adnod 2)
6. Rhoddwyd y bwyd yn y _ _ __ _ _. (Adnod 1)
7. Dywedodd y brodyr eu bod wedi dod â'r _ _ _ _ _ oedd yn eu sachau yn ôl.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol.    

Weithiau, rydyn ni’n debyg i frodyr Joseff.  Rydyn ni’n gwneud pethau na ddylem ni.  Mae Duw yn
barod i faddau i ni os ydyn ni’n barod i ddod ato ef a chyffesu ein pechodau.  Os yw Duw yn
barod i faddau i ni a ninnau wedi pechu yn ei erbyn ef, oni ddylem ni fod yn barod i faddau i bobl
eraill?
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