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Gwersi Beiblaidd o Genesis 
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

DARLLENWCH 
Genesis 37: 1-11

ADNOD 
ALLWEDDOL
Genesis 37: 8

Gwers 1 Bywyd Joseff – Y Breuddwydiwr Ifanc
Dyma basport Joseff.

■C Chwiliwch am y 
ffeithiau yn y 
Darlleniad o’r Beibl.

Doedd brodyr Joseff ddim yn
hoff iawn ohono.

■C Darllenwch adnod 2 a thicio’r ateb cywir i ddangos pam nad 
oeddent yn ei hoffi.

Roedd Joseff yn glyfrach na’i frodyr.

Roedd yn cario straeon drwg am ei frodyr i’w dad.

Doedd e ddim yn siarad â nhw.

Doedd Jacob, a oedd hefyd yn cael ei alw yn Israel, ddim yn ddoeth iawn. Roedd yn rhoi ffafriaeth
i Joseff. 

■C Ysgrifennwch enw Joseff uwch ben yr anrheg arbennig a roddodd 
ei dad iddo.

■C Tanlinellwch y DDWY ffordd sy’n disgrifio orau sut roedd brodyr 
Joseff yn ei drin. 

Yn gwrtais         Yn gas        Yn garedig       Yn genfigennus
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Yn y cyfnod hwn, nid mewn tai roedd yr Hebreaid yn byw, ond mewn pebyll wedi’u gwneud o
flew geifr. Roedd gan deulu Joseff lawer o ddefaid a geifr ac roedden nhw’n gorfod symud o le i
le i chwilio am borfeydd newydd.  Weithiau, roedd Joseff yn cael breuddwydion.

Roedd yn breuddwydio am bethau bob-dydd fel gweithio yn y caeau a’r sêr yn yr awyr. 
Yr adeg honno, roedd Duw yn aml yn siarad â phobl trwy freuddwydion.

■C Tynnwch lun ysgub Joseff i ddangos sut yr oedd yn wahanol i’r lleill

■C Beth oedd ystyr y freuddwyd hon?

■C Sut oedd y brodyr yn teimlo pan glywson nhw am y freuddwyd hon?

Mae’r Adnod Allweddol yn dangos na ddylai’r brodyr fod wedi gadael i’w teimladau at Joseff
droi’n genfigen ac yn gasineb. Mae angen help Duw arnon ni i gadw pechodau fel hyn rhag
dinistrio’n bywydau ni.

■C Rhowch gylch am y pethau oedd yn ail freuddwyd Joseff.

■C Beth oedd ystyr y freuddwyd hon? (Adnod 10)

■C Roedd ei dad yn grac/flin â Joseff ond beth arall wnaeth e? (Adnod 11)

■C Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir a darllenwch adnod 19 i 
weld pa lysenw a gafodd Joseff.
W  I  D  Y  DD  E  U  B  R  W    __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __

Flynyddoedd wedyn, daeth y breuddwydion yn wir! Daeth Joseff yn ddyn pwysig iawn ac roedd
hyd yn oed ei frodyr yn plygu o’i flaen! O’r dechrau’n deg, roedd gan Dduw gynlllun ar ei gyfer.
Mae gan Dduw gynllun ar gyfer pawb ohonom ni hefyd!  Ydych chi’n fodlon gwrando ar beth y
mae’n ei ddweud wrthych yn y Beibl? Ydych chi’n trystio Duw i weithredu ei gynllun ar eich
cyfer chi? Y cam cyntaf yw credu yn Iesu Grist fel eich Gwaredwr.
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