
DARLLENWCH
Genesis 37: 1-36

ADNODAU 
ALLWEDDOL

Effesiaid 4: 31 a 32

Astudiaeth 4 Jacob a’i Deulu – Yng Nghanaan 

Erbyn i Joseff gael ei eni, roedd gan Jacob ddeg mab ac un ferch. Joseff oedd mab hynaf Rachel.
Roedd yna genfigen a phroblemau eraill yn y teulu. Bu farw mam Joseff wrth eni ei frawd,
Benjamin. Gallai’r holl brofiadau hyn fod wedi gwneud Joseff yn chwerw ond roedd ganddo ffydd
yn Nuw i’w gynnal. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd y dechreuodd Joseff gael ffydd yn Nuw.

■C Mae’r Darlleniad o’r Beibl yn ein cyflwyno ni i Joseff. Faint oedd oed Joseff yma?

■C Darllenwch adnod 2 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth
wnaeth i wylltio ei frodyr. 

Roedd cwlwm arbennig o gariad rhwng Jacob a Joseff gan fod Jacob mor hoff o Rachel.
Dangosai Jacob ei gariad at Joseff mewn ffordd sy’n ymddangos yn annoeth ac felly tyfodd
cenfigen ei frodyr yn chwerw iawn. 

■C Beth roddodd Jacob i Joseff a pham? 

Roedd y deg brawd yn gwisgo dillad cras i lawr at y pen-glin – dillad dynion oedd yn gwneud
gwaith garw yn yr awyr agored. Dynion cyfoethog nad oedd yn gorfod gweithio oedd yn gwisgo
dillad fel y gôt a gafodd Joseff. Roedd Jacob yn trin Joseff yn well na’i frodyr. Roedd
breuddwydion Joseff yn gwneud i’w frodyr ei gasáu hyd yn oed yn fwy. 

■C Beth oedd y breuddwydion? Gallwch eu hysgrifennu mewn geiriau neu dynnu 
lluniau ohonynt. 

■C Beth ddywedodd y brodyr am freuddwyd gyntaf Joseff? 

■C Beth ddywedodd Jacob am yr ail freuddwyd? 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i’w Darllen
Salm 56 Mathew 5: 43-48 Effesiaid 4: 22-32 
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POS GEIRIAU
■C Atebwch y cliwiau isod a rhoi’ch atebion yn y
grid. 
(Awgrym: Rhowch y gair hiraf i ddechrau). 
Mae’r rhif mewn cromfachau ar ddiwedd 
pob cwestiwn yn dangos sawl llythyren sydd 
yn yr ateb.

1   I ble wnaeth Jacob anfon Joseff i weld
sut roedd ei frodyr? 
(5) _ _ __ _ _ 

2   Lle daeth Joseff o hyd i’w frodyr? 
(5) _ _ __ _ _

3   Pa un o frodyr Joseff nad oedd eisiau 
ei ladd? (6) _ _ _ _ _ _

4   Awgrymodd un o frodyr Joseff y dylid 
ei werthu i’r rhain. 
(10) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5   O ble roedd yr Ismaeliaid 
wedi dod? (6) _ _ _ _ _ _

6   I ble roedden nhw’n mynd? 
(2 + 4) _ _    _ _ __ _

7   Prynodd yr Ismaeliaid Joseff am ugain darn (sicl) o _ _ _ _ _. (5) 
8   Lladdodd brodyr Joseff afr fel y gallent drochi ei wisg yn ei _ _ _ _ _. (5) 

Roedd yr hedyn o genfigen yng nghalonnau brodyr Joseff wedi tyfu’n chwerwder a chasineb ac,
yn y pen draw, gwnaeth hynny iddyn nhw bechu’n ddifrifol. O ganlyniad i’r genfigen ofnadwy hon:
a) Gwerthwyd Joseff i fod yn gaethwas.
b) Cafodd Jacob dristwch mawr.
c) Bu’n rhaid i’r brodyr fyw gyda’u heuogrwydd am flynyddoedd lawer.

■C Chwiliwch am yr Adnodau Allweddol a’u hysgrifennu yma.

Ydi’ch pechodau chi wedi cael eu maddau trwy’r Arglwydd Iesu Grist? Ydych chi’n sylweddoli ei
fod Ef wedi marw er mwyn maddau’ch beiau chi? 
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(i’w nodi gan yr arweinydd)
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