
DARLLENWCH 
Daniel 1: 1-21 

ADNOD
ALLWEDDOL
Mathew 6: 33

Gwers 1 Daniel  - Y Wlad Ddieithr
Roedd pobl Israel wedi gwneud pethau drwg yn aml ac roedd Duw wedi’u cosbi nhw.  Y tro hwn,
gadawodd Duw i frenin o wlad arall ddinistrio eu prifddinas a mynd â llawer o’r bobl i ffwrdd.

■C Ar y map, rhowch enw:

1.  Y ddinas a gafodd ei dinistrio.
2.  Y wlad o ble y daeth y gelyn.

3.  Y brenin oedd yn 
arwain byddin y gelyn.

■C Darllenwch adnod 2 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN beth aeth y brenin â nhw i’w rhoi yn nhrysordy ei dduw.

Roedd y brenin eisiau i rai o’r dynion roedd e wedi’u cymryd o’u gwlad eu hunain ddod i fyw yn
ei balas ef i’w wasanaethu.

■C Ticiwch dri gair i ddisgrifio’r Iddewon ifanc gafodd eu dewis i 
wasanaethu’r brenin dieithr.
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Roedd y dynion ifanc hyn yn cynnwys pedwar o Jwda.

■C Edrychwch ar adnodau 6 a 7 ac ysgrifennwch eu henwau iawn a’r 
enwau a gawson nhw pan aethon nhw i fyw ym Mabilon.

Hen Enw  Enw Newydd

1  ............................................... ............................................

2  ............................................... ............................................

3  ............................................... ............................................

4  ............................................... ............................................

Roedd y dynion ifanc hyn yn benderfynol o beidio ag anghofio’r gwir Dduw, hyd yn oed ym
Mabilon lle roeddent yng nghanol duwiau ffug.

■C Ysgrifennwch ar y bwydlenni beth oedd y brenin yn eu rhoi i’r dynion
ifanc i’w fwyta a beth roedd Daniel a’i ffrindiau eisiau yn lle hynny.

Roedd Daniel yn gwrthod bwyta bwyd oedd wedi cael ei gynnig i dduwiau ffug.  Yn lle hynny,
gofynnodd am ddim ond llysiau am ddeg diwrnod.  Ar ddiwedd y deg diwrnod, roedd Daniel yn
siŵr y byddai ef a’i ffrindiau yn dal i edrych yn iach!  Hyd yn oed yn bwysicach na hynny, byddent
wedi bod yn ffyddlon i ddeddfau Duw.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a rhowch linell o dan y gair sy’n 
dangos pa le y dylen ni ei roi i Dduw yn ein bywydau.

Roedd Daniel a’i ffrindiau bob amser yn barod i wneud beth y mae’r adnod hon yn ei ddweud.

■C Rhowch ✓ neu ✗ i ddangos a yw’r brawddegau isod yn GYWIR 
neu'n ANGHYWIR:-

Roedd y dynion ifanc o Jwda wedi colli pwysau a mynd yn sâl.  ...................

Rhoddodd Duw wybodaeth a dealltwriaeth i’r dynion ifanc.  ...................

Roedd y dynion ifanc ddeg gwaith yn fwy doeth a deallus na dewiniaid y brenin. ...................

Os dywedwn ni "NA" pan gawn ein temtio i wneud pethau drwg a "IE" pan gawn gyfle i wneud
pethau da, efallai na fydd pawb yn ein hoffi, ond bydd Duw yn ein bendithio fel y bendithiodd ef y
dynion ifanc hyn..
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