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ADNOD 
ALLWEDDOL
1 Samuel 18: 14

Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 4 Byw gyda Saul
Roedd Dafydd yn arwr pan laddodd Goliath!
Roedd Saul yn awyddus i Dafydd aros gydag ef
yn hytrach na mynd yn ôl i Fethlehem.  Roedd
Dafydd yn filwr penigamp a chyn hir cafodd ei
ddyrchafu’n gapten yn y fyddin. 
Daeth Jonathan, mab Saul, yn ffrind pennaf i
Dafydd.
Parhaodd yn ffyddlon i Dafydd drwy ei oes hyd
yn oed pan aeth pethau’n anodd.  Mae’n dda
cael ffrindiau sy’n ddigyfnewid. 

■C Gosodwch yr atebion yn 
y Grid Geiriau.

1. Roedd hwn yn frenin.
2. Mab Saul oedd hwn.
3. Roedd hwn yn arwr.
4. Lladdwyd hwn gan Dafydd.

Fyddwch chi weithiau’n teimlo’n eiddigeddus oherwydd bod rhywun arall yn
gallu gwneud rhywbeth yn well na chi?  Gall bod yn eiddigeddus eich arwain i
ymddwyn mewn ffordd gwbl anghywir. 

Un dydd, clywodd Saul 
griw o wragedd yn canu:

Dechreuodd Saul deimlo’n eiddigeddus pan glywodd y gwragedd yn canu.
Teimlai mor eiddigeddus nes ei fod am ladd Dafydd.  Drannoeth, roedd Dafydd
yn canu ei delyn.  Clywodd Saul ef a thaflodd ei waywffon ato, ond symudodd
Dafydd o’r ffordd yn gyflym.  Ceisiodd ei ladd eto, dro arall, yn yr un modd.

8

Lladdodd Saul ei
filoedd, a Dafydd

ei fyrddiynau.
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■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun i ddarganfod pa offeryn
roedd Dafydd yn ei ganu. 

■C Gosodwch y geiriau canlynol yn y mannau cywir yn y brawddegau isod. 

lladd     filoedd     eiddigeddus     fyrddiynau     ddwywaith 

Roedd Saul yn  __________________ oherwydd bod y gwragedd yn canu

“Lladdodd Saul ei __________________ a Dafydd ei  ____________.”

Roedd Saul eisiau _____________ Dafydd. 

Taflodd Saul ei waywffon ___________ at Dafydd. 

Dechreuodd Saul ofni oherwydd gwelai fod Duw gyda Dafydd. Gosododd
Dafydd yn gapten ar 1000 o filwyr, ac fe’i anfonodd i ffwrdd i ryfel.  Arweiniodd
Dafydd ei ddynion mewn brwydr a bu’n llwyddiannus.  O ganlyniad, daeth yn fwy
poblogaidd fyth gyda’r bobl.  Aeth Saul hyd yn oed yn fwy eiddigeddus ac ofnus
ohono. 

■C Lliwiwch y llythrennau sydd â 
dot i ddarganfod pwy oedd yn 
cynorthwyo ac yn amddiffyn Dafydd. 

Roedd Dafydd yn ymddiried yn Nuw, a chafodd ei amddiffyn gan Dduw pan
oedd Saul yn ceisio ei ladd.  Os ydym ni’n Gristnogion, rydym yn gwybod y bydd
Duw yn gofalu amdanom ar bob adeg.

■C Lliwiwch a dysgwch y rhan hon o’r Adnod Allweddol.

““YYrr  ooeedddd  yyrr  AArrggllwwyydddd
ggyyddaagg  eeff..”” cyfanswm
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Marciau
(i’w nodi gan yr arweinydd)

Cyfanswm

Cyfanswm Llawn
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