
DARLLENWCH 
1 Samuel 1: 1-28 

ADNOD 
ALLWEDDOL

1 Samuel 1: 10 a 11

Gwers 1  Samuel – Gweddïo ar Dduw
Yng nghyfnod y stori hon, byddai nifer o bobl Israel yn teithio bob blwyddyn i Dŷ Dduw yn Seilo.
Eli oedd yr offeiriad yno. Cawn ein cyflwyno i Elcana a’i ddwy wraig.  
Maent ar eu pererindod flynyddol i addoli’r Arglwydd yn Seilo.

■C Ad-drefnwch y llythrennau er mwyn canfod enwau ei ddwy wraig. 

NIPNAEN __ __ __ __ __ __ __  NHANA __ __ __ __ __            

Yn y wers hon mae problem, gweddi ac addewid.

■C Ysgrifennwch beth oedd problem Hanna.

■C Edrychwch ar adnodau 9 a 10 ac ysgrifennwch beth sy’n digwydd 
ym mhob llun. 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 3

CYFREs C6

Gwersi Beiblaidd o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th



■C Darllenwch yr ail Adnod Allweddol ac atebwch y canlynol.

1. Beth oedd hi’n ei wneud wrth
weddïo? 

2. Am beth ofynnodd hi i’r Arglwydd?

3. Beth addawodd hi ei wneud pan fyddai’r Arglwydd yn ateb ei gweddi? 

Fe wnaeth Hanna’r peth iawn pan weddïodd ynglŷn â’i
phroblem. 

■C Pa deitl ddefnyddiodd hi am Dduw wrth 
weddïo?  (Adnod 11)

■C Rhowch linell drwy’r ateb ANGHYWIR. 

Parhaodd Hanna i weddïo am amser BYR / HIR.
Roedd hi’n gweddïo’n UCHEL / DDISTAW.
Roedd ei gwefusau’n SYMUD / LLONYDD. 
Roedd ei llais yn GLYWADWY / ANHYGLYW.

Credai Eli ei bod yn feddw.  Rhaid bod teimladau Hanna wedi eu brifo’n arw!  Gallwn ninnau
hefyd frifo eraill drwy farnu’n anghywir!

■C Crynhowch beth oedd yr ateb roddodd Hanna i Eli.

Cysurodd Eli Hanna ac aeth y wraig adref yn hapus.  Cyn hynny, roedd hi wedi bod mor anhapus
fel na fedrai fwyta.  Arllwysodd ei gofidiau gerbron yr Arglwydd, a bellach roedd hi’n mynd adref
yn gwbl sicr fod yr Arglwydd wedi clywed ei gweddi a’i fod Ef yn mynd i ateb y weddi honno.
Ychydig llai na blwyddyn yn ddiweddarach, atebwyd ei gweddi.

■C Beth oedd yr enw a roddodd hi ar ei phlentyn, a pham?

Am rai blynyddoedd wedyn, arhosodd Hanna gartref i fagu’r baban tra byddai Elcana yn mynd â’i
deulu i Seilo bob blwyddyn. Pan oedd Samuel yn ddigon hen i fwyta bwyd cyffredin, paratodd
Elcana a Hanna offrwm o fwyd ac aethant â Samuel ar ymweliad â Thŷ Dduw.
Roedd Duw wedi ateb gweddi Hanna, ac wedi datrys ei phroblem.  Cadwodd Hanna ei haddewid
i’r Arglwydd.

Pan fydd gyda ni broblem, dylem siarad â’r Arglwydd yn ei chylch, yn union fel y gwnaeth Hanna.  
Dylem barhau i weddïo hyd nes y bydd Duw wedi dangos yn glir i ni beth mae Ef am i ni ei wneud.   
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