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Gwers 15 - Y Bugail ifanc        
Nodiadau Cefndir i’r Athro
1 Samuel 16:1-23

Dafydd
Gor-ŵyr Ruth a Boas, a’r ieuengaf o wyth o feibion 
Jesse. Fel Abraham, prif nodwedd ei gymeriad yw 
ei ffydd yn Nuw. Roedd yn gerddor dawnus ac yn 
fardd (gweler ei Salmau), ond yr hyn sy’n i hun yw 
ei barodrwydd i ymddiried yn Nuw, yr oedd wrth 
fodd gyda Duw. Nid nad oedd Dafydd heb ei feiau 
fel y dengys ei weithred yn trefnu i Ureia gael ei 
osod ar flaen y gad fel y gallai ef gael Bathsheba 
yn wraig iddo. Ef yw un o arwyr mawr y Beibl, ac o 
Linach Dafydd y daeth y Meseia.

Roedd Israel mewn cyflwr trychinebus, heb arweiniad, gydag offeiriadaeth lygredig, ac o dan fygythiad y Philistiaid 
yn barhaus. Yn dilyn un frwydr, ger Eben-eser, lladdwyd tua phedair mil o’r fyddin ar faes y gad. Aeth Israel i 
frwydr unwaith yn rhagor, y tro hwn yn cario ‘Arch y Cyfamod’, gan gredu y byddai Duw yn eu cynorthwyo. Pan 

welodd y Philistiaid yr Arch ofnasant, ond bu iddynt ymladd yn ddewr, lladd deng mil ar hugain o wŷr traed Israel a 
chipio Arch y Cyfamod (1 Samuel 4:1-11). Pan glywodd Eli fod ei ddau fab, Hoffni a Phinees, wedi eu lladd, a bod Arch 
Duw wedi ei chymryd, syrthiodd wysg ei gefn a thorri ei wddf a marw. Daeth ei dymor o ddeugain mlynedd fel barnwr 
ar Israel i ben. 
Felly, gofynnodd y bobl am frenin, ac aethant at Samuel ond 
atebodd yntau nad oedd Duw yn ffafriol i’r syniad. Wrth wrthod 
gwrando a mynnu eu bod am gael brenin, roedd pobl Israel 
yn gwrthod Duw. Eglurodd Samuel beth fyddai goblygiadau 
cael brenin; sefydlu byddin, cymryd dynion i fod yn gerbydwyr 
ac yn farchogion, cymryd y merched i fod yn bersawresau, 
yn gogyddesau ac yn bobyddesau; cymryd eu meysydd a’u 
gwinllannoedd, eu bustych gorau a degymu’r defaid. Ond 
meddent wrth Samuel, “Na, y mae’n rhaid inni gael brenin, i  
ni fod yr un fath â’r holl genhedloedd, gyda brenin i’n barnu 
a’n harwain i ryfel ac ymladd ein brwydrau”. Pan adroddodd 
Samuel yn ôl i’r Arglwydd dywedodd yntau, “Gwrando ar eu 
cais, a rho frenin iddynt” (1 Samuel 8:1-22). 

Arweiniodd Duw Samuel at ŵr blaenllaw o lwyth Benjamin, o’r 
enw Cis, a chanddo fab o’r enw Saul, gŵr golygus a thal; nid 
oedd neb yn dalach o’i ysgwyddau i fyny. Er y cymwysterau a 
nodwyd, nid oedd gan Saul yr un cymhwyster angenrheidiol, 
sef ufudd-dod i Dduw. Eneiniodd Samuel Saul yn frenin, a 
chafodd ddechreuad da drwy drechu’r Ammoniaid (1 Samuel 
11). Ond yn fuan ymddangosodd y craciau. Roedd yn benstiff, 
anufudd a diamynedd. Yn hytrach na gweithredu yn unol â 
dymuniad Duw, dilynai Saul ei fympwyon ei hun a gwneud 
penderfyniadau annoeth, ac yn y diwedd collodd ffafr Duw. 

Anfonodd Duw Samuel i Fethlehem; yno yr oedd Jesse ac 
wyth o’i feibion yn byw. Er mai ef oed y mab ieuengaf, yn 
gweithio fel bugail, ac er peth syndod i Samuel, Dafydd oedd 
dewis Duw i fod yn frenin ar Israel, a theyrnasodd am ddeugain 
mlynedd. Addawodd Duw ei gefnogaeth i Saul a Dafydd ond 
y gwahaniaeth rhwng y ddau oedd bod Dafydd yn ymddiried 
yn Nuw tra’r oedd Saul yn mynnu dilyn ei lwybrau ei hun. 
Roedd Dafydd yn ostyngedig iawn a phan bechai, byddai’n 
wir edifeiriol. Defnyddiodd bob talent a feddai arnynt er clod 
i’w Greawdwr, ac y mae’n esiampl o gariad a theyrngarwch i 
Dduw. 
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I Ddechrau 

Gêm Gwisgo’r bugail

Bydd angen set o ddillad neu eitemau addas i 
‘fugail’ ar gyfer pob tîm, e.e. esgidiau glaw, ffon, hen gôt neu ‘overalls’, 
cap fflat, dafad tegan meddal, ond cewch ddefnyddio’ch dychymyg!

Rhannwch y plant yn dimoedd, gyda’r dillad i gyd ym mhen arall yr 
ystafell. Mae aelodau’r tîm yn cymryd eu tro i redeg at y dillad, i ddewis 
eitem, a’i wisgo cyn rhedeg yn ôl at ei dîm. Mae’n tynnu’r eitem a’i roi 
i’r aelod nesaf, sy’n ei wisgo cyn rhedeg i nôl rhywbeth arall i’w wisgo. 
Mae’r gêm yn parhau nes bod pob aelod o’r tîm wedi cael tro i wisgo i 
fyny!

Gêm Defaid a Bleiddiaid

Bydd angen cylchynau (hoops), neu ddarnau o gerdyn, maint A4 a rhyw 
fath o gerddoriaeth.

Gosodwch yr cylchynau neu’r cerdyn ar y llawr.

Penodwch ddau blentyn i fod yn fleiddiaid, gyda’r plant eraill yn 
ddefaid. Tra bod y gerddoriaeth yn chwarae mae’r defaid yn chwarae 
yn y caeau, ond pan fydd y gerddoriaeth yn distewi, mae’n rhaid iddynt 
geisio lloches yn un o’r corlannau (mewn cylchyn neu yn sefyll ar ddarn 
o gerdyn) cyn i’r blaidd eu dal.

Mae’r defaid sy’n cael eu dal nawr allan o’r gêm. Codwch un o’r 
cylchynau/darnau o gerdyn a pharhau i chwarae nes mai dim ond un 
neu ddwy o’r defaid sydd ar ôl - dyma’r enillwyr.

Trafodwch waith bugail gyda’r plant, ac esboniwch y byddwn yn clywed 
am hanes bugail yn ein stori wir o’r Beibl heddiw.

Yr Hanes
Darllenwch yr hanes gan ddefnyddio’r Beibl Gweithgaredd neu un o’r 
llyfrau yn y Rhestr Adnoddau ac wedyn, defnyddiwch y syniad canlynol 
i atgyfnerthu a chymhwyso’r stori. Neu, defnyddiwch y syniad canlynol 
wrth i chi adrodd yr hanes yn eich geiriau eich hun.

Cymhwyso

Bydd angen rhyw ffrwyth egsotig, hyll, Beiblau, siâp calon maint A4, 
darn o bapur a phensel.

Dangoswch y ffrwythau i’r plant. Mae rhai ohonynt yn ddigon hyll ar y tu 
allan! Torrwch y ffrwyth a’i rannu, gan wahodd y plant i’w flasu. Er bod y 
tu allan yn annymunol, mae’r cynnwys yn felys ac yn dderbyniol iawn!

Tybed beth welodd Duw yng nghalon Dafydd?

Gofynnwch i un o’r plant dynnu llun Dafydd ac ysgrifennwch y geiriau 
perthnasol o amgylch Dafydd yn ystod y drafodaeth ganlynol.

Gwers 15 - Bachgen sy’n fugail   
Dafydd y bugail ifanc | 1 Samuel 16:1-23

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 66

Gwers 15 
Y bachgen sy’n fugail

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN 7 oed 
Y bachgen sy’n fugail tud 66

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DROS 7 oed
Y bugail ifanc tud 66

BEIBL LLIW STORI DUW
Mab ieuengaf Jesse tud 108

BEIBL BACH STORI DUW
Y brenin bach ifanc … go iawn tud 
116

BEIBL LLIW Y PLANT
Duw yn dewis Dafydd tud 116
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT
Dafydd y bugail ifanc. Tud 62

Y BEIBL I BLANT mewn 365 o 
storïau
Dewis brenin newydd ( 117) tud 138

BEIBL LLIW Y  TEULU
Mab Ieuengaf Jesse (111) tud 68
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Darllenwch Salm 23 yn araf gyda’r plant a’u harwain i ddeall fod y 
Salm hon yn dangos sawl peth am yr hyn oedd yng nghalon Dafydd: 
bod Dafydd yn caru Duw; yn ymddiried yn Nuw i fod yn fugail arno; yn 
cydnabod bod Duw yn ei arwain; yn ei amddiffyn; yn rhoi popeth oedd 
angen arno.

Tybed beth y mae Duw yn ei weld yn ein calonnau ninnau heddiw?

Gosodwch y siâp calon o flaen y plant. Gofynnwch y cwestiynau canlynol 
iddynt ac ysgrifennwch eiriau perthnasol ar y siâp: Pwy sy’n caru Duw 
heddiw? Pwy sydd wedi ffraeo gyda rhywun heddiw? Pwy sydd wedi 
bod yn garedig wrth rywun heddiw? Pwy sydd heb amynedd heddiw? 
Pwy sydd wedi anghofio am Dduw yn ystod yr wythnos ddiwethaf? 
Gwnewch y pwynt fod Duw yn gweld beth sydd yng nghalonnau pob 
un ohonom ac mae’n gweld pethau da a phethau nad ydyn nhw’n dda 
yno! Doedd Dafydd ddim yn berffaith chwaith, ond yr hyn a welodd Duw 
oedd bod Dafydd am ei blesio mwy na dim byd arall.

Atgoffwch y plant fod Duw’n fodlon ac yn barod i faddau inni a’n helpu i 
wneud yr hyn sy’n dda. Dim ond gofyn sydd raid!

Byddai’n dda gweddïo gyda’r plant, a rhoi cyfle iddynt ystyried beth 
sydd yn eu calonnau ac i ofyn am faddeuant.

Dysgu adnod

1 ‘Yr hyn sydd yn y golwg a wêl dyn, ond mae’r Arglwydd yn gweld beth 
sydd yn y galon,’ (Samuel 16:7).

Gwnewch siâp calon, ar bapur coch os yn bosibl, a chopïwch yr adnod 
arno. Os oes gennych grŵp mawr o blant, ystyriwch eu rhannu’n 
dimoedd gyda chalon ar gyfer pob tîm. Torrwch y calonnau i 5 darn a’u 
gosod ar un pen o’r ystafell, gyferbyn â’r timoedd. Mae aelodau’r tîm yn 
cymryd tro i estyn un rhan o’r adnod ac, ar ôl eu casglu i gyd, yn ceisio 
ffurfio’r adnod a’i dysgu. Gellir ei chwarae fel ras neu yn ras yn erbyn y 
cloc.

Cymerwch amser i drafod yr hyn a welodd Duw yng nghalon Dafydd 
ac i herio’r plant i ystyried beth mae Duw yn ei weld yn ein calonnau 
ni. Pwysleisiwch y llawenydd o wybod fod Duw yn fodlon maddau ein 
pechodau a’n glanhau oddi wrthynt pan fyddwn yn ceisio maddeuant.

Gweddi

Dangoswch ffotograff i’r plant o rywun sy’n adnabyddus i chi, ond nid 
iddyn nhw. Gofynnwch iddynt ddyfalu sut fath o berson ydyw. Wedyn, 
rhannwch ychydig o ffeithiau am y person gyda’r plant - pethau 
anghyffredin, os yn bosibl.

Pwysleisiwch ei bod hi’n amhosibl i ni wir wybod cymeriad person wrth 
yr allanolion - mae’n rhaid inni dreulio amser gyda rhywun cyn dod i’w 
hadnabod yn iawn.

Atgoffwch y plant o’r adnod, a’r ffaith bod Duw yn gweld ein calonnau - 
mae e’n ein hadnabod yn well na neb arall yn y byd i gyd.

Rhowch siâp calon i bawb a’u hannog i ysgrifennu gweddi sy’n deillio o’r 
ffaith bod Duw yn ein hadnabod mor dda.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Duw yn dewis Dafydd i 
gymryd lle Saul tud. 41

Gwerslyrau Golau ar y Gair
Dafydd, bugail a brenin
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres C - Dafydd
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 18: Dafydd a Goliath
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 294
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 21: Dafydd a’r Cawr
 
Llyfrau Stori
Cyfres Fi Hefyd - Un bach ydwyf 
1.25
Dafydd y Bugail 99c
Dafydd y Llencyn o Fugail 3.95
Llyfr syndod: Dafydd y Bugail 
Frenin 1.25




