
DARLLENWCH
1 Samuel 2: 1-2, 18-21,     

26, 34 

ADNOD 
ALLWEDDOL 
1 Samuel 2: 30

Gwers 2   Samuel – Tyfu gerbron Duw
Roedd Duw wedi ateb gweddi Hanna ac wedi rhoi iddi’r plentyn y bu’n dyheu amdano ers
blynyddoedd.  Cadwodd ei haddewid a daeth â’i mab bach, Samuel, i Dŷ Dduw lle câi hwnw
ddysgu i weithio dros Dduw, wrth iddo dyfu’n ddyn. 

■C P’un o’r atebion canlynol sy’n disgrifio am ba hyd y cyflwynodd 
Hanna Samuel i’r Arglwydd?  Tanlinellwch yr ateb cywir.

Tri mis       Tair blynedd      Nes ei fod yn ddyn       Am ei oes gyfan    

■C Atebwch GWIR neu ANWIR i’r canlynol:-

Aeth Hanna adref o Dŷ’r Arglwydd yn drist iawn.    ...................

Roedd Hanna yn llawenhau yn yr Arglwydd.             ...................

Dywedodd Hanna fod yr Arglwydd yn sanctaidd.              ...................

Roedd Hanna’n rhoi’r bai ar Dduw am bopeth a ddigwyddodd. ...................  

■C Nawr, darllenwch adnodau 18-21 i weld sut roedd Samuel yn dod 
yn ei flaen.  Ysgrifennwch y rhan honno o adnod 18 sy’n dweud 
wrthym sut roedd yn gwasanaethu’r Arglwydd. 

Mae’n bosibl fod ei dasgau’n cynnwys
helpu Eli i lanhau’r dodrefn, ysgubo’r
lloriau, agor y drysau a pharatoi’r
offrymau.
Rhaid ei fod hefyd wedi treulio amser
yn dysgu o Air Duw, fel y rhoddwyd y
Gair hwnnw i Moses. 

■C Gweithiai Samuel yn 
galed.       
Roedd yn 
gwasanaethu’r 
__ __ __ __ __ __ ____ . 

Os ydym yn caru’r Arglwydd Iesu ac
yn ymddiried Ynddo, pan fyddwn yn
gwneud gorchwylion cyffredin dros
bobl eraill, dylem eu gwneud fel pe
baem yn gwasanaethu Duw ei Hun.
“Beth bynnag yr ydych yn ei wneud,
gweithiwch â’ch holl galon, fel i’r
Arglwydd, ac nid i neb arall.”
(Colosiaid 3: 23) 

4

1

1

1

amserbeibl
Gwersi o’r Beibl – Safon 3

Cyfres C6

Enw



Nawr atebwch y Croesair er mwyn canfod beth ddigwyddodd nesaf yn
y stori.  

I LAWR 
1. Bob blwyddyn, deuai hon i ymweld â Samuel. 
(ad. 19)
2. .......... Eli Hannah ac Elcana.(ad. 20) 
3 ........Samuel ym mhresenoldeb yr Arglwydd 
4 Câi Samuel un o’r rhain bob blwyddyn. 

AR DRAWS 
5  Ganwyd ........ mab arall i Hanna.
6. Cyflwynai Hanna ac Elcana ..... bob blwyddyn. 
7. ..... ferch oedd gan Hanna. 
8. Dywedodd Eli y byddai’r ....... yn rhoi plant i
Hanna. 

■C Llanwch y geiriau sydd ar goll er mwyn canfod beth oedd yn 
digwydd i Samuel.

ffafr       Duw       dal      bobl    

Ac yr oedd y bachgen Samuel yn .............................. i gynyddu ac 

ennill ............................. gyda  ........................... a’r ................................. . 

Er ei fod mor ifanc, roedd Samuel yn tyfu i fod yn weithiwr arbennig dros Dduw.  Dylai pob
Cristion ifanc hefyd wneud beth y mae’r Arglwydd yn dymuno iddynt ei wneud, a’i wasanaethu Ef
mewn unrhyw fodd ag y medrant.  Tra bod Samuel yn gwneud ei orau, roedd meibion Eli yn
gwneud yn gwbl groes i hyn.  Doedden nhw ddim yn poeni am wasanaethu’r Arglwydd nac am
ufuddhau i’w orchymnion Ef. 

■C Edrychwch ar adnod 34 ac ysgrifennwch enwau meibion Eli.

■C Pa gosb fyddai’n dod i ran y bechygyn hyn? 

Ydych chi’n mynd i dyfu i fyny a byw dros Dduw?  Roedd Eli yn offeiriad da, ond dangosodd
ffafriaeth tuag at ei feibion.  Gadawodd iddynt ddod rhyngddo ef a’r Arglwydd.

Mae’r Adnod Allweddol yn esbonio mor bwysig yw gosod Duw yn gyntaf yn ein bywydau a bod
yn ufudd Iddo Ef.
Darllenwch yr adnod hon eto a meddyliwch am yr hyn sy’n cael ei
ddweud.
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