
DARLLENWCH
Daniel 5: 1-31

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Daniel 5: 23

Astudiaeth 3  Daniel - Siarad dros Dduw

Erbyn hyn, mae blynyddoedd wedi mynd heibio.  Nid Nebuchadnesar yw’r brenin yn awr, ond
Belsassar.  Gwaetha’r modd, nid oedd y brenin Belsassar wedi dysgu o gamgymeriadau
Nebuchadnesar ond roedd yntau hefyd yn ddyn balch ac annymunol.

■C Faint o’i dywysogion gafodd wahoddiad i 
wledd Belsassar?

■C Disgrifiwch, YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN, beth wnaeth y brenin yn y wledd.

Yn ystod y wledd, ymddangosodd bysedd llaw dyn ac
ysgrifennu ar blastr y wal ym mhalas y brenin..

■C Ysgrifennwch chi ‘ar y wal’ beth oedd y llaw 
wedi’i ysgrifennu ar wal y palas.

■C Pa adnod sy’n dweud wrthym fod y brenin yn
ofnus iawn pan welodd y llaw yn ysgrifennu?

■C Ticiwch y blychau i ddangos beth y dywedodd y brenin y byddai’n ei roi i rywun 
a allai esbonio’r neges.

Dillad o liain gwyn             Ei ferch yn wraig iddo                       Cadwyn aur

Sachau o arian                 Llywodraethu’n drydydd yn y deyrnas

■C Pwy soniodd wrth y brenin am Daniel?

■C Beth ddywedodd y person hwnnw am Daniel?

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Job 33: 14-30     Eseia 57:15  2 Timotheus 1:8
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■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r frawddeg yn gywir neu’n anghywir ac
ysgrifennwch rif yr adnod i brofi’ch ateb.

Roedd Belsassar wedi clywed bod Daniel yn 

“llawn o ysbryd y duwiau sanctaidd”.   .................  Adnod.........

Dywedodd Daniel wrth y brenin nad oedd eisiau anrhegion .................   Adnod.........

Duw oedd wedi rhoi ei frenhiniaeth i Nebuchadnesar .................   Adnod.........

Pan aeth yn falch, bu’n rhaid iddo roi’r gorau i fod yn frenin. .................   Adnod.........

Duw a anfonodd y llaw a ysgrifennodd ar y wal.  .................  Adnod.........

■C Beth nad oedd Belsassar wedi’i wneud er ei fod yn gwybod beth ddigwyddodd i 
Nebuchadnesar?

■C Ysgrifennwch ran olaf yr Adnod Allweddol.  

■C Tynnwch linell rhwng y tri gair a'r frawddeg sy'n dweud beth maen nhw'n ei olygu.

MENE (Rhif) Pwyswyd di yn y glorian a’th gael yn brin.

TEKEL(Pwysau) Rhannwyd dy deyrnas a’i rhoi i’r Mediaid a’r Persiaid.

PERES (Rhannu) Rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad a daeth ag ef i ben.

Weithiau, dydi hi ddim yn hawdd siarad â phobl eraill am Iesu, yn enwedig pan fydd eisiau dweud
newyddion drwg yn ogystal â newyddion da.  Ond mae’n rhaid i ni fod yn ffyddlon ac atgoffa
pobl bod Duw yn barnu drygioni.

■C Llanwch y Ffeil Ffeithiau i ddweud beth a ddigwyddodd i'r Brenin Belsassar.

Dydi Duw ddim yn hoffi pobl sy’n meddwl eu bod nhw’n bwysig ond mae’n croesawu pobl sy’n
dod ato yn onest, gan gofio pwy yw Duw. Dylem ni geisio plesio Duw bob amser.  
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