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Stori 3 Hanna yn gweddïo ar Dduw
Weithiau, yn nyddiau’r Beibl, byddai gan
ambell ddyn ddwy wraig.  Nid dyma
gynllun Duw ac roedd hyn yn aml yn
arwain at gweryla a thristwch.  Roedd
gan Elcana ddwy wraig.  Hanna oedd enw
un a Peninna, y llall.  Byddai Peninna’n aml
yn chwerthin am ben Hanna oherwydd
doedd ganddi ddim plant, tra’r oedd
Peninna yn fam i nifer o blant.

■C Lliwiwch yr hanner cylch sydd wrth ymyl yr ateb cywir.

Cynllun Duw yw y dylai dyn gael – un wraig             mwy nag un wraig.

Roedd gan Elcana – ddwy wraig             un wraig.  

Chwarddai Peninna am ben Hanna oherwydd bod ganddi – blant       ddim plant.

Bob blwyddyn byddai Elcana a’i deulu yn mynd
i Seilo, i addoli’r Arglwydd.  Roedd adeilad
arbennig yn Seilo lle byddai Eli a’i feibion yn
gwasanaethu Duw ac yn cyflwyno aberthau
Iddo.  Tŷ’r Arglwydd oedd yr enw ar y lle hwn.
Yn ystod un ymweliad, roedd Hanna’n drist
iawn oherwydd bod Peninna wedi dweud
pethau cas wrthi.  Ar ôl bwyta pryd o fwyd
gyda’i theulu, penderfynodd Hanna fynd i
weddïo ar Dduw.

■C Gosodwch y geiriau cywir ar ddiwedd y brawddegau hyn. 

weddïo ar Dduw.       gwasanaethu Duw.        i addoli Duw.

1. Aeth Elcana i Seilo  ___________________  ___  __________ .

2. Roedd Eli a’i feibion yn  ____________________  __________ .

3. Penderfynodd Hanna  _________________  ___  __________ .
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Wrth i Hanna weddïo, eisteddai Eli, yr offeiriad, wrth y drws yn
ei gwylio.  Roedd hi’n crïo wrth iddi ddweud ei phroblem wrth
yr Arglwydd.  Gofynnodd Hanna i Dduw roi iddi fachgen bach.
Addawodd y byddai’r bachgen hwnnw yn gwasanaethu’r
Arglwydd bob amser.  Er bod gwefusau Hanna’n symud, ni
fedrai Eli glywed sŵn geiriau.  Credai ei bod hi’n feddw!  Roedd
hi’n siarad â Duw yn ei chalon! 

■C Atebwch y cwestiynau.   

1. Am beth y gofynnodd Hanna i Dduw?

_______________________________ .

2. Beth oedd ei haddewid i Dduw?

___________________________________ .

3. Beth oedd yn bod ar Hanna yn ôl Eli?

________________________________.

Dywedodd Hanna wrth Eli nad oedd wedi meddwi, ond ei bod yn drist ac yn
gofidio’n arw.  Esboniodd sut y bu hi’n gweddïo ar yr Arglwydd.  Atebodd
Eli,“Dos mewn heddwch a rhodded Duw iti yr hyn a geisiaist Ganddo”. Beth
amser yn ddiweddarach, ganwyd bachgen bach i Hanna.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun i ddarganfod enw mab Hanna.

Dyna brofiad rhyfeddol gafodd Hanna - gweld Duw yn ateb ei gweddi!  Mae
Duw am i ni siarad ag Ef mewn gweddi.  Mae’n bwysig iawn ein bod yn treulio
amser, bob dydd, yn gweddïo ar Dduw.  Byddai’r Arglwydd Iesu’n treulio llawer o
amser yn gweddïo ac fe soniodd gryn dipyn wrth Ei ffrindiau am weddi.
Dywedodd wrthynt un tro:

““GGooffyynnnnwwcchh,
ac fe roddir i chwi;

cceeiissiiwwcchh, ac fe gewch.” 

Lliwiwch y geiriau. 

Un peth pwysig dros ben y dylem ofyn i’r Arglwydd Iesu amdano, yw Iddo faddau
ein pechodau a dod i mewn i’n bywydau fel ein Harglwydd a’n Gwaredwr.  Ydych
chi wedi gwneud hynny? 
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