
DARLLENWCH
1 Samuel 1: 1-28

ADNOD 
ALLWEDDOL
Mathew 6: 5-8

Astudiaeth 1  Samuel – Gweddïo ar Dduw

Mae llyfr cyntaf Samuel yn cofnodi’r newid yn Israel o gyfnod y
Barnwyr i deyrnasiad y Brenhinoedd.  Samuel oedd yr olaf o’r
barnwyr mawr ac ef hefyd oedd un o broffwydi enwocaf Israel.
Ar ddechrau’r llyfr hwn cawn grynodeb byr o hanes teulu
Samuel a’r hyn a ddigwyddodd yn union cyn ei eni.

GRID GEIRIAU 
1. Mam Samuel.
2. Tad Samuel. 
3. Byddent yn mynd i Seilo bob ______ . 
4 a 5. Y ddau beth a wnaent yno. 
6 a 7. Enwau dau fab Eli.
8. Eu gwaith neu swyddogaeth. 

■C Ad-drefnwch y llythrennau yn y sgwariau llwyd i 
ffurfio enw un o wragedd Elcana. 

■C Sut oedd hon yn ymddwyn tuag at Hanna?

■C Pam oedd hi’n gwneud hyn? 

■C Ym mha ddwy ffordd yr ymatebodd Hanna?

Ni fwriadodd Duw erioed i ddyn gael mwy nag un wraig; edrychwch ar Genesis 2:24.
Mae’r gystadleuaeth a’r eiddigedd parhaus rhwng gwragedd Elcana yn darlunio un rheswm da
dros hyn! 

■C Pam yr aeth Hanna i Dŷ’r Arglwydd? 

Gwyddai mai dim ond un Person a allai ei helpu ac roedd yn awyddus i weddïo Arno.  Doedd
dim angen iddi lefaru ei geiriau’n hyglyw.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salm 44: 21     Luc 1: 5-25       1 Timotheus 2: 1-3 ac 8  

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 

amserbeibl
Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi o’r Beibl – Safon 4
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Astudiaethau Beiblaidd o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch,dd,ff,ng,ll,ph,rh,th



■C Edrychwch ar adran olaf Salm 44: 21.  Beth mae’r adnod hon yn ei ddweud
wrthym am Dduw? 

Yn yr Adnodau Allweddol, mae’r Arglwydd Iesu yn dysgu Ei ddisgyblion am weddi.

“Cofiwch”/“Peidiwch” – pa bethau pwysig y dylid eu cofio wrth weddïo?

PEIDIWCH

■C “Peidiwch â gweddïo fel y rhagrithwyr”.  Pam?

■C “Peidiwch â gweddïo fel y Cenhedloedd neu’r paganiaid”.  Pam?

COFIWCH

■C Sut ddylen ni weddïo?

Gwnaeth Hanna adduned (addewid difrifol) i Dduw.

■C Pa ddau beth addawodd hi i Dduw y byddai’n eu gwneud pe bai Ef yn ateb ei 
gweddi a rhoi iddi fab?

Roedd gweddi Hanna rhyngddi hi a Duw.  Yn anffodus, cyhuddodd Eli hi o fod wedi meddwi.

■C Beth ddywedodd hi wrtho? (adnod 16) 

■C Beth ddywedodd Eli wrth Hanna wedi iddo sylweddoli nad oedd hi’n feddw?

Atebodd Duw weddi Hanna a ganwyd mab iddi. 

■C Beth barodd iddi roi’r enw Samuel ar y bachgen? 

Erbyn i Samuel gael mynd i Seilo, roedd y bachgen yn ddigon hen i’w adael gydag Eli.
Felly, yn unol â’i haddewid, cyflwynodd Hanna ei mab i Dduw er mwyn i’r bachgen wasanaethu yn
Nhŷ’r Arglwydd. Roedd Hanna, gallem dybio, wedi gwneud mwy na digon i ddangos ei bod yn
ddiolchgar ond daeth ag offrwm gyda hi hefyd fel ffordd o ddweud “Diolch” wrth Dduw.  
Pa mor aml fyddwch chi’n cofio dweud diolch wrth Dduw pan fydd Ef yn ateb eich gweddïau?
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