
DARLLENWCH
1 Samuel 8: 1-10

9: 1-27 10: 1

ADNOD 
ALLWEDDOL
1 Samuel 9: 6

Astudiaeth 4  Samuel – Gweithio dros Dduw

Aethai llawer o flynyddoedd heibio ers i Samuel fod yn fachgen ac yn un a gynorthwyai Eli yn
Nhŷ ’r Arglwydd.  Erbyn hyn, mae’n hen ŵr a chanddo feibion sy’n ddynion mewn oed.  Yn
anffodus, nid oedd ei feibion yn dilyn esiampl eu tad.

PROFFIL CYMERIAD
1. TAD  Enw: Samuel 

■C Yn yr Adnod Allweddol, sut un oedd Samuel yn ôl gwas Saul?

2. MEIBION Enwau: Joel ac Abeia  

■C Enwch DDAU gamwedd (arferion drwg) roedd y ddau yn euog ohonynt.

‘Dyw pethau fymryn gwahanol heddiw!  Mae llawer o bobl, hyd yn oed heddiw, yn crwydro oddi
wrth Dduw oherwydd trachwant ac anonestrwydd!

■C Darllenwch ac ysgrifennwch yr hyn sydd gan 1 Timotheus 6:10 i’w ddweud am 
“gariad at arian”.

Daeth holl henuriaid Israel at Samuel yn Rama i ofyn iddo benodi brenin i deyrnasu drostynt. 

■C Pa DDAU reswm a roddwyd ganddynt dros gael brenin? 

Roedd gofyn am frenin dynol yn gam yn y cyfeiriad anghywir yn
hanes Israel, gan fod hynny’n dangos eu bod mewn gwirionedd
yn gwrthod Duw fel eu Brenin.  Edrychwch ar Bennod 8:7.
Mae rhybudd yma i bob un ohonom!  Rhaid i ni fod yn ofalus
nad ydym yn gadael i neb, na dim, gymryd y lle hwnnw yn ein
bywydau sydd wir yn eiddo i Dduw.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
1 Samuel 11: 1-13     Salm 15     1 Timotheus 6: 10 
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■C Pan glywodd Samuel eu cais, beth wnaeth e?

■C Darllenwch yn ofalus adnodau 
7-9 ym mhennod 8 ac 
ysgrifennwch frawddeg i 
grynhoi’r ateb roddodd Duw i 
Samuel.

Mae pennod 9 yn adrodd yr hanes am sut
y cyfarfu Samuel â Saul, y dyn a oedd i
ddod yn frenin cyntaf Israel. 

CROESAIR
Mae’r Croesair hwn wedi ei seilio ar
y stori gyfan.  Chwiliwch drwy bob
un o’r Darlleniadau o’r Beibl am yr
atebion i’r cliwiau. 
AR DRAWS
1. Tad-cu neu Daid Saul. 
4. Eneiniwyd y rhan hon o gorff Saul. 
5.Gwahoddwyd oddeutu ......... o
wahoddedigion. 
7. Roedd yr Israeliaid yn dymuno cael un o’r
rhain! 
9. Yn y lle hwn, awgrymodd Saul wrth ei was y
dylent fynd adref.
11.Nifer meibion Samuel.
13. Gofynnodd Samuel i’r person hwn ddod â’r bwyd arbennig i Saul.
14. Defnyddiodd Samuel hwn i eneinio Saul. 

I LAWR
2. Penododd Samuel ei feibion i swydd 6. Gair arall am broffwyd. 
............... yn Israel 8. Gwnaeth Samuel hyn i Saul.
3. Tad Saul. 10. Daeth yr Arglwydd â’r Israeliaid allan o’r wlad hon.
5.Nid fi! 12. Mab hynaf Samuel

15.Aeth Saul ag .... gwas gydag ef

■C Cofnodwch yn y blwch DDWY ffaith am ymddangosiad Saul.

Mae ein gwedd a’n diwyg YN bwysig!  Ond, NID dyma’r peth mwyaf hanfodol!  Mae’r HYN YDYM
NI yn llawer pwysicach na sut OLWG sydd arnom.  Mae Duw “yn gweld beth sydd yn y galon.” 
(1 Samuel 16:7) Wrth i’r astudiaeth hon ddod i ben, gwelwn Samuel, fel erioed, yn gwasanaethu Duw
yn ffyddlon ac yn ufuddhau Iddo.  Roedd yn galaru am ymddygiad ei feibion.  Nid oedd yn hapus
chwaith am fod y bobl yn mynnu cael brenin, ond ni adawodd i’r pethau hyn ei
rwystro rhag gwneud yr hyn roedd Duw am iddo’i wneud yn ei fywyd.  Dyma’r
her i bob un ohonom:-

A ydw i o ddifrif yn ymroi i ufuddhau i Dduw a’i wasanaethu,
fel roedd Samuel? 
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