
DARLLENWCH 
1 Samuel 3: 1-21   

ADNOD 
ALLWEDDOL
1 Samuel 3: 10

Gwers 3  Samuel – Gwrando ar Dduw 
Yn y wers hon mae Samuel yn dysgu gwrando ar yr hyn sydd gan yr Arglwydd i’w ddweud
wrtho.  Digwyddodd hyn ar adeg o ddrygioni mawr yn Israel.  Roedd yr hyn oedd gan yr
Arglwydd i’w ddweud, felly, yn bwysig iawn.  Un noson, pan oedd Eli, a oedd erbyn hyn yn mynd
yn hen, wedi mynd i’r gwely, a Samuel hefyd yn gorffwys, digwyddodd rhywbeth gwirioneddol
ryfeddol.

■C Gosodwch y lluniau canlynol yn eu trefn gywir drwy ysgrifennu’r 
rhifau 1-5 wrth eu hymyl.

■C Sawl gwaith yr aeth Samuel at Eli?  Rhowch gylch o gwmpas yr 
ateb cywir.

4 gwaith       2 waith       5 gwaith       3 gwaith 

■C Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR ar ôl y brawddegau 
canlynol:-

Cysgodd Samuel yn braf drwy’r nos. ................

Sylweddolodd Eli ar ôl y trydydd tro fod yr Arglwydd yn siarad â Samuel. ................ 

Nid oedd Samuel yn adnabod yr Arglwydd. ................

Clywodd meibion Eli hefyd yr Arglwydd yn siarad. ................    
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■C Edrychwch ar yr Adnod Allweddol ac ysgrifennwch y
rhan honno sy’n dweud wrthym beth ddywedodd Samuel
wrth yr Arglwydd ar y pedwerydd tro.   

Clywodd Samuel lais yr Arglwydd ei Hun.  Gwrandawodd ar y newyddion ofnadwy bod yr
Arglwydd yn mynd i gosbi Eli a’i deulu. Heddiw, fyddwn ni ddim yn clywed llais yr Arglwydd ei
Hun mewn gwirionedd, fel llais person dynol, ond bydd Ef yn siarad â ni drwy Ei Air, y Beibl.
Dyna pam y dylem ei ddarllen bob dydd a chadw ein meddyliau’n agored i dderbyn yr hyn y
mae’n ei ddweud.  Dylem weddïo cyn darllen.  Mae’r geiriau rydych chi newydd eu hysgrifennu
o’r Adnod Allweddol yn weddi dda i’w hadrodd cyn i chi ddarllen y Beibl. Rhaid i ni ufuddhau i’r
Arglwydd drwy wneud yr hyn y mae Ef yn ei ddweud.

■C Atebwch GWIR neu ANWIR:-

Arhosodd Samuel ar ei draed drwy’r nos. ................... 

Roedd arno ofn siarad ag Eli. ................... 

Rhannau yn unig o’r neges a adroddodd Samuel wrth Eli. ................... 

Nid oedd Eli’n teimlo’n chwerw yn erbyn Duw pan glywodd 

beth oedd yn mynd i ddigwydd i’w feibion. ...................     

■C Beth ddywedodd Eli yn adnod 18?

■C Defnyddiwch y geiriau isod i lanw’r bylchau 
yn y paragraff canlynol.

gyda     broffwyd     Arglwydd     wir 

Yr oedd yr Arglwydd ............... Samuel.  Bendithiodd yr Arglwydd ef a daeth popeth a ddywedodd 

yn .............. .  Daeth Samuel i adnabod yr ................................. .  

Gwyddai’r wlad i gyd fod Samuel yn ................................  i’r Arglwydd.

Dysgodd Samuel mor bwysig yw gwrando ar yr hyn oedd gan yr Arglwydd i’w ddweud wrtho.
Dyma beth ddylai pob un ohonom ei wneud.  Roedd Samuel hefyd yn dod i adnabod yr
Arglwydd, ac mae hynny’n beth pwysig iawn.  Dylai pobl sy’n credu yn yr Arglwydd Iesu ofyn dau
gwestiwn iddynt eu hunain:

“Ydw i’n gwrando ar lais yr Arglwydd wrth i fi ddarllen Ei Air?”
“Ydw i’n dod i adnabod yr Arglwydd yn well wrth i fi fynd yn hŷn?”
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