
DARLLENWCH 
1 Samuel 31: 1-6
a 2 Samuel 5: 1-5

ADNOD 
ALLWEDDOL 
2 Samuel 5: 4

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio 
am yr adnod hon.

Stori 3  Dafydd yn dod yn frenin
Roedd y brenin Saul a’i filwyr mewn rhyfel.  

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf y pethau uchod
i gael gwybod pwy oedd eu gelynion.

Roedd yn frwydr ffyrnig.  Cafodd tri o feibion y Brenin Saul eu lladd.  Jonathan,
ffrind Dafydd, oedd un ohonyn nhw.

■C Rhowch ✓ neu ✘ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn GYWIR 
neu’n ANGHYWIR.

1. Roedd yr Amalaciaid yn ymladd yn erbyn y Brenin Saul. ....................
2. Cafodd tri o feibion Saul eu lladd. ....................
3. Chafodd Jonathan mo’i anafu yn y frwydr. ....................
4. Roedd Dafydd a Jonathan yn ffrindiau da. ....................

Cafodd Saul ei anafu’n ddrwg gan
saeth. Gofynnodd i un o’i filwyr
dynnu ei gleddyf a’i ladd. Roedd arno
eisiau i’r milwr ei ladd rhag i’r
Philistiaid ei ddal a’i arteithio.
Ond doedd y milwr ddim yn fodlon
lladd y brenin. Felly cymerodd Saul ei
gleddyf ei hun a syrthio arno a
marw.
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■C Ticiwch yr atebion cywir.

Pwy laddodd y Brenin Saul?

Y Philistiaid ❏ Un o’i filwyr ei hunan ❏ Ef ei hunan ❏
Beth laddodd y Brenin Saul?

Saeth  ❏ Cleddyf ❏ Gwaywffon ❏

Roedd Dafydd yn drist iawn pan glywodd fod
Saul a Jonathan wedi marw.  Ysgrifennodd
ddarn o farddoniaeth i gofio amdanyn nhw.
Chwiliwch am y gerdd yn eich Beibl – 2
Samuel 1: 17-27. Ynddi, mae Dafydd yn cofio
am gariad mawr Jonathan tuag ato.  Byddai
byth yn anghofio hynny!
Ddylen ni ddim anghofio am gariad mawr
Iesu atom ni!  Wrth feddwl am Iesu,
ysgrifennodd Paul yn y Testament Newydd:-

““MMaabb  DDuuww  aa’’mm
ccaarroodddd  ii  aacc  aa’’ii
rrhhooddddoodddd  eeii
hhuunnaann  ii  ffaarrww

ddrroossooff  ii..””
Galatiaid 2:20

Lliwiwch y geiriau

Cyn hir, cafodd brenin newydd ei ddewis.  Dafydd oedd ei enw!  Roedd
blynyddoedd wedi mynd heibio ers i Samuel ei eneinio ag olew i ddangos y
byddai’n frenin rhyw ddiwrnod!  Ers hynny, roedd Saul wedi bod yn chwilio
amdano er mwyn ei ladd, ond doedd Duw ddim wedi’i adael. Nawr, roedd
addewid Duw yn dod yn wir. Roedd Dafydd yn 30 oed pan ddaeth yn frenin.
Bu’n frenin dros bobl Israel am 40 mlynedd.

■C Rhowch y rhifau cywir yn y bylchau.

1.  Roedd Dafydd yn __ __ oed pan ddaeth yn frenin.
2.  Bu’n frenin am __ __ o flynyddoedd.

Beth bynnag oedd yn digwydd, roedd Dafydd yn ymddiried yn Nuw.  Os gwnawn
ni hynny, fe welwn ei fod ef yn ein helpu ni.

6

2

4

cyfanswm


