
DARLLENWCH
1 Samuel 

1: 21 i 3: 21

ADNOD 
ALLWEDDOL  
1 Samuel 3: 9

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4 Samuel yn clywed Duw’n galw
Pan oedd Samuel yn ifanc iawn, aeth
ei fam ag ef i Dŷ’r Arglwydd yn Seilo
i gwrdd ag Eli, yr offeiriad.
Dywedodd Hanna wrth Eli iddi fod
yno o’r blaen ac atgoffodd ef am ei
gweddi i Dduw.  Wedi i Hanna
ddiolch i Dduw am ateb ei gweddïau,
cadwodd ei haddewid – gadawodd
Samuel gydag Eli, er mwyn i’r
bachgen wasanaethu Duw! 
Ddylen ni fyth anghofio diolch i
Dduw pan fydd Ef yn ateb ein
gweddïau.

GRID GEIRIAU 
Llanwch y llythrennau sydd ar goll ar y Grid Geiriau drwy ateb y
cwestiynau.  

I LAWR.  

1. Beth ddylen ni fyth anghofio’i
wneud?

__ __ __ __ ___ i Dduw. 

2. Pwy oedd y bachgen bach
oedd yn gwasanaethu Duw?  

AR DRAWS.  

2. Ble’r oedd Tŷ’r Arglwydd? 

3. Pwy fu’n gweddïo ar Dduw? 

4. Pwy oedd yr offeiriad?

Roedd Samuel yn mwynhau ei waith yn Nhŷ’r Arglwydd.  Câi ddysgu am Dduw
drwy’r amser.  Daeth Samuel i’w garu Ef hefyd.  Bob blwyddyn, byddai ei fam yn
dod â chot yn anrheg iddo pan fyddai hi’n ymweld â Seilo.  Roedd pawb yn hoff
o Samuel ac roedd y cyfan a wnâi yn plesio’r Arglwydd. 
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■C Atebwch Gwir neu Anwir:-  

Roedd Samuel yn caru Duw.  ..................
Roedd Samuel yn helpu Eli. ..................
Byddai rhieni Samuel yn dod i’w weld bob mis. ..................
Câi Samuel got bob tro y byddent yn dod i Seilo.  ..................

Un noson, tra’r oedd Eli a Samuel yn cysgu, galwodd yr Arglwydd enw Samuel.
Cododd Samuel ar unwaith a rhedodd at Eli.  “Dyma fi”, meddai, oherwydd
credai fod yr hen ŵr wedi galw amdano.  Dywedodd Eli wrtho am fynd yn ôl i’w
wely, gan nad oedd wedi galw ei enw.  Galwodd yr Arglwydd ar Samuel ddwy
waith eto, ac fe godai’r bachgen yn gyflym a mynd at Eli bob tro.  Ar ôl y trydydd
tro, sylweddolodd Eli mai’r Arglwydd oedd yn galw Samuel.  Felly, dywedodd Eli
wrth Samuel, os câi ei alw eto, roedd i ddweud, “Llefara, Arglwydd, canys y mae
dy was yn gwrando”.  Pan alwodd Duw ei enw am y pedwerydd tro, roedd
Samuel yn barod ac atebodd yr Arglwydd.

■C Rhowch gylch o gwmpas y rhif cywir:

1. Aeth Samuel at Eli. 1 2 3 4 tro.

2. Galwodd Duw enw Samuel. 4 3 2 1 tro.

Dywed y Beibl wrthym nad oedd Samuel yn adnabod yr Arglwydd pan alwodd Ef
arno.  Gwyddai Samuel ‘Amdano’, ond doedd y bachgen erioed wedi adnabod yr
Arglwydd yn bersonol.  Efallai bod hyn yn wir amdanom ni.  Rydym yn gwybod
popeth ‘am’ yr Arglwydd Iesu, ond ydych chi’n Ei adnabod fel eich Arglwydd a’ch
Gwaredwr personol? Wnewch chi ateb Ei alwad, y funud hon, i ymddiried
Ynddo?  Y noson honno, rhoddodd Duw neges bwysig i Samuel, ac adroddodd y
bachgen y neges honno wrth Eli fore trannoeth. 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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