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Stori 3 Trechu Goliath 
Roedd bachgen ifanc yn awyddus i ymladd yn erbyn y cawr
Goliath!  Allwch chi ddychmygu beth fyddai’r papurau newydd
wedi’i ddweud? Pan glywodd y Brenin Saul beth roedd Dafydd 
yn ei ddweud, anfonodd amdano.

■C Gosodwch y llythrennau a, e, i, o neu u, yn y 
frawddeg ganlynol er mwyn canfod beth ddywedodd 
Dafydd wrth Saul.

“F__  yml__dd__f  __  yn __rb__n  G__l__ __ th.”

Credai Saul fod Dafydd yn rhy ifanc i ymladd yn erbyn Goliath.  Roedd Dafydd
wedi hen arfer â pherygl.  Adroddodd wrth Saul am ei fywyd fel bugail.  Roedd
Duw wedi ei helpu i warchod ei ddefaid rhag anifeiliaid gwyllt.  Dywedodd,
“Rwyf wedi lladd llew ac arth, ac fe wnaf yr un peth i Goliath.”

■C Pwy oedd wedi gwared Dafydd rhag llew ac arth?    
Tanlinellwch yr ateb cywir. 

Duw                     Saul                       Goliath

Yna, dywedodd Saul, “Dos, a bydded yr Arglwydd gyda thi.”  Awgrymodd y dylai
Dafydd wisgo arfwisg y brenin, ond roedd honno’n llawer rhy fawr iddo.
Tynnodd Dafydd yr arfwisg oddi amdano.  Ar ôl dewis pum carreg lefn o’r nant,
cydiodd Dafydd yn ei ffon fagl ac aeth i ymladd yn erbyn Goliath. 

■C Lliwiwch yr arf yr aeth Dafydd gydag ef i ymladd Goliath.
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Pan welodd Goliath y bachgen Dafydd yn dod
tuag ato, nid oedd yn credu ei fod mewn
unrhyw berygl. 
Dywedodd Dafydd, “Yr wyf fi’n dod atat ti yn
enw Arglwydd y Lluoedd.”  
Pan oedd Goliath yn dal i gerdded tuag ato,
gosododd Dafydd un o’r cerrig yn ei ffon dafl
a’i hyrddio tuag ato.  Trawodd y garreg Goliath
yn ei dalcen a syrthiodd y cawr ar ei wyneb i’r
llawr. Rhedodd Dafydd a chymerodd gleddyf y
cawr a’i ladd.

■C Gosodwch yr atebion yn y Grid
Geiriau:-

1. Pwy helpodd Dafydd? 
(Yr A __ __ __ __ __ ____ ) 

2.Cododd Dafydd 5 __ __ __ __ __ __ o’r nant?
3.Pwy laddodd Goliath?
4.Defnyddiodd Dafydd 1 garreg a 

Ff__ __   __ __ __ __?

Llwyddodd Dafydd i ladd Goliath oherwydd ei fod yn ymddiried yn Nuw.  Does
dim rhaid i ni ymladd yn erbyn cewri, ond mae gennym ninnau hefyd elyn. 

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun i ddarganfod pwy yw ein 
gelyn.

Y Diafol yw’r enw arall am Satan.  Mae ef am i ni wneud pethau drwg.  Pan fu
farw’r Arglwydd Iesu ar y groes, trechodd Ef Satan.  Bydd Duw yn ein helpu i
ennill y frwydr yn erbyn Satan pan fyddwn yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. 
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