
10

Stori 4  Duw yn galw Samuel
Pan oedd Samuel yn ifanc iawn, aeth ei fam ag ef i Seilo i weld
Eli, yr offeiriad, yn Nhŷ’r Arglwydd.  Dywedodd Hanna wrth Eli
iddi fod yno o’r blaen ac atgoffodd ef am ei gweddi i Dduw. 
Unwaith eto, diolchodd Hanna i Dduw.  Cadwodd ei haddewid i
Dduw, drwy adael Samuel gydag Eli, er mwyn i’r bachgen
wasanaethu Duw. 
Ddylen ni fyth anghofio diolch i Dduw pan fydd Ef yn ateb ein
gweddïau.
Un noson, pan oedd Eli a Samuel yn cysgu, galwodd yr Arglwydd
enw Samuel.  I ddechrau, credai Samuel mai Eli oedd yn ei alw,

felly rhedodd ato.
Sylweddolodd Eli
mai’r Arglwydd oedd
yn galw ar Samuel.
Felly, dywedodd Eli
wrth Samuel, os câi
ei alw eto, roedd i
ddweud: 

““LLlleeffaarraa,,  AArrggllwwyydddd,,
mmaaee  ddyy  wwaass  yynn  ggwwrraannddoo..””

Pan alwodd Duw ei enw am y pedwerydd tro, roedd Samuel yn
barod ac atebodd yr Arglwydd.  Rhoddodd Duw neges bwysig i
Samuel.  Fore trannoeth, adroddodd Samuel y neges honno wrth
Eli.  Wrth i Samuel dyfu’n ddyn, rhoddodd Duw fwy o
negeseuon iddo ar gyfer pobl Israel.  Gwyddai pawb mai
proffwyd yr Arglwydd oedd Samuel a bod Duw gydag ef. 
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