
DARLLENWCH 
1 Samuel 20: 12-17 a 42

2 Samuel 9: 1-13

ADNOD
ALLWEDDOL
2 Samuel 9: 1

Astudiaeth 4   Bywyd Dafydd – Gofalu am Eraill

Roedd Saul yn dal i geisio lladd Dafydd, fel y gwelwch wrth ddarllen 1 Samuel 20.
Gan fod Saul mor flin ac mor awyddus i ladd Dafydd, penderfynodd Jonathan rybuddio Dafydd.
Cyn iddynt wahanu, gwnaeth Jonathan i Dafydd addo gwneud rhywbeth.

■C Darllenwch 1 Samuel 20: 14 a 15 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN beth oedd yr addewid.

O’r amser hwn hyd nes y daeth Dafydd yn
frenin, bu Saul yn chwilio amdano.  Er hynny,
penderfynodd Dafydd arbed bywyd Saul ddwy
waith pan allai fod wedi’i ladd yn hawdd.  (1
Samuel 24 a 26).  Yna, un diwrnod, clywodd
Dafydd y newyddion trist bod Saul a Jonathan
wedi’u lladd mewn brwydr. Wedyn, cafodd
Dafydd ei wneud yn frenin, dros Jwda i
ddechrau (2 Samuel 2), ac wedyn dros Israel
gyfan.  Bu’n frenin am gyfanswm o 40 mlynedd
a 6 mis. Mae’r ail Ddarlleniad o’r Beibl yn sôn
am rywbeth a wnaeth Dafydd pan oedd yn frenin.  Un diwrnod, roedd yn meddwl am yr
addewid a wnaeth i Jonathan rai blynyddoedd cyn hynny.

■C Beth oedd Dafydd eisiau ei wneud?

■C Rhowch linell trwy’r geiriau ANGHYWIR i ddangos beth ddigwyddodd nesaf.

Soniodd Dafydd am ei ddymuniad wrth SIMRI / SIBA / SADOC a oedd yn WAS / FILWR /

GANWR i deulu Saul.  Clywodd fod gan Jonathan FAB / FERCH a oedd yn DDALL /

WAHANGLWYFUS / GLOFF.  Roedd yn byw yn MACHIR / LO-DEBAR / AMMIEL.

■C Darllenwch 2 Samuel 4:4 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth
a ddigwyddodd i fab Jonathan pan oedd yn bump oed.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
2 Samuel 4:4     Effesiaid 2: 1-10
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■C Rhowch ✓ neu ✘ i ddangos a yw’r brawddegau hyn yn gywir neu’n anghywir:-

Meffiboseth oedd enw mab Jonathan. ...............

Pan gyrhaeddodd, safodd ar ei draed o flaen y brenin. ...............

Roedd ofn Dafydd arno. ...............

■C Darllenwch adnod 7 ac ysgrifennu tri pheth a ddywedodd Dafydd wrth fab Jonathan.

■C Atebwch y cwestiynau isod a defnyddiwch y llythrennau a nodir yn y 
cromfachau i wneud GAIR ALLWEDDOL.

1. Beth oedd Saul i Siba?  _ _ _ _ _ _  (llythyren 4)

2. Wrth siarad â Dafydd, dywedodd Meffiboseth ei fod yn _ _    _ _ _ _ (llythyren 1)

3. Roedd Meffiboseth yn cael ei fwyd wrth _ _ _ __ y brenin.  (llythyren 3)

4. Beth oedd enw mab Meffiboseth?   _ _ __ _  (llythyren 4)

Y GAIR ALLWEDDOL yw

Mae’r Gair Allweddol yn golygu
CAREDIGRWYDD a ddangosir at rywun nad
yw’n ei haeddu er mwyn rhywun arall.
Dangosodd Dafydd garedigrwydd fel hyn at
Meffiboseth gan ei fod yn meddwl y byd o’i dad,
Jonathan. Mae hyn yn debyg i’r caredigrwydd y
mae Duw yn ei ddangos atom ni, trwy Iesu Grist.
Rydyn ni yn ffaeledig, fel Meffiboseth, oherwydd
ein pechod.  Ond, os gwnawn ni ymddiried yn
Iesu, bydd Duw yn maddau i ni, yn ein gwneud yn
rhan o’i deulu ac yn ein bendithio’n helaeth. Nid
am ein bod yn ei haeddu y mae’n gwneud hyn
ond oherwydd beth wnaeth Iesu ar y groes.
Wrth feddwl am Dafydd, gwelwn fod ei galon yn
iawn a bod ganddo ffydd yn Nuw. Roedd yn
ymddiried yn Nuw bob amser, pan oedd popeth
yn mynd yn dda a phan oedd yn wynebu
trafferthion, ac roedd yn dangos cariad at bobl
eraill.
Dylem ninnau hefyd geisio adnabod Iesu a’i
wasanaethu!
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