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Stori 4 Gyda’i gilydd yn yr Aifft.
Pan ddywedodd brodyr Joseff wrth eu tad fod Joseff yn dal yn fyw, a'i
fod yn rheoli'r Aifft i gyd, roedd yn anodd gan yr hen ŵr eu credu.
Ond pan welodd y wageni roedd Joseff wedi’u hanfon, roedd yn
gwybod eu bod yn dweud y gwir.

Llanwch y bylchau:

Anfonodd Joseff w _ _ _ _ _ i gario’i dad i’r A _ __ _ .

I ffwrdd â nhw i’r Aifft! Roedd yno
dyrfa fawr o ddynion, merched, plant ac
anifeiliaid!

Pan ddaethon nhw i Gosen, daeth
Joseff yn ei gerbyd i gwrdd â nhw.
Taflodd ei freichiau o gwmpas ei dad a
llefain am amser hir!

Doedden nhw ddim wedi gweld ei
gilydd ers 22 o flynyddoedd.

Clywodd y brenin Pharo eu bod nhw
wedi cyrraedd.  Rhoddodd groeso
iddyn nhw a gadael iddyn nhw fyw yn
Gosen, fel roedd Joseff wedi’i addo.

Dyna ddiwedd hapus i’r stori!  Roedd
Duw wedi trefnu bod popeth yn iawn.
Roedd Joseff wedi trystio Duw ar hyd
yr amser ac roedd cynllun Duw ar
gyfer ei fywyd wedi dod yn wir.  Bydd
Duw yn fodlon gwneud yr un peth i ni
os ydyn ni'n barod i'w drystio ac ufuddhau iddo.

Lliwiwch y llun.

DARLLENWCH
Genesis 46: 1-34

Mae’r stori yma’n 
sôn am: 

Cynllun Duw 
ar gyfer ein
bywyd ni.

Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)
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