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Lliwiwch y lluniau yn y storïau hyn o’r Hen Destament
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

DARLLENWCH
Daniel 1: 1-21

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Daniel 1: 20

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i chwilio
am yr adnod hon.

Stori 1  Daniel – Y Wlad Ddieithr
Pan ymosododd y Brenin Nebuchadnesar ar wlad
Jwda, aeth â nifer fawr o bobl, yn cynnwys Daniel, nôl
i wlad Babilon gydag ef.  Cafodd Daniel a'i dri ffrind,
Hananeia, Misael ac Asareia, eu trin yn dda gan y
Brenin Nebuchadnesar.  Cawsant fynd i ysgol
arbennig i gael eu hyfforddi am dair blynedd.

■C Tynnwch linell o dan enw’r brenin a 
ymosododd ar Jwda ac enw’r wlad yr aeth Daniel iddi.

Nero      Nebuchadnesar      Ninefe      Nisroch
Yr Aifft     Jwda    Syria     Babilon

Er eu bod mewn gwlad ddieithr, penderfynodd Daniel a’i ffrindiau fyw yn dda a
cheisio plesio Duw.  Fe gawson nhw enwau newydd yn y wlad newydd.
Beltesassar oedd enw Daniel, Sadrach oedd enw newydd Hananeia, Mesach oedd
enw newydd Misael ac Abednego oedd enw newydd Asareia.

■C Tynnwch linell syth rhwng enw newydd pob un o’r dynion a’i hen 
enw.  (Mae un wedi'i wneud yn barod).

Daniel Sadrach

Hananeia Abednego

Misael Beltesassar

Asareia Mesach
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Roedden nhw’n cael bwyd gwahanol i’w fwyta hefyd.
Roedd peth ohono wedi cael ei offrymu i’r duwiau ffug yn
y deml baganaidd.   Roedd y pedwar Hebrëwr ifanc yn
credu fod hyn yn anghywir ac roedden nhw’n gwrthod ei
fwyta. Roedd swyddogion y brenin yn ofni na fydden
nhw’n edrych mor iach â’r rhai oedd yn bwyta bwyd y
brenin.  Felly, cytunwyd y byddai Daniel a’i ffrindiau yn cael
dim ond llysiau i’w bwyta a dŵr i’w yfed am ddeg
diwrnod, yn lle bwyd y brenin.

■C Dewiswch pa rai o’r geiriau isod sy’n ateb y cwestiynau.

duwiau ffug       Daniel       deg diwrnod       llysiau

I beth oedd bwyd y brenin wedi cael ei gynnig? .............................

Pwy benderfynodd beidio â bwyta’r bwyd hwn? .............................

Beth wnaeth e’i fwyta yn lle hynny? .............................

Am sawl diwrnod wnaeth hyn bara? ............................

Ar ôl y deg diwrnod,
roedd Daniel a’i dri
ffrind yn edrych yn
well o lawer na’r lleill,
ac felly doedd dim
rhaid iddynt fwyta
bwyd y brenin.
Bendithiodd Duw yr
Hebreaid a’u gwneud
yn ddoeth.  Helpodd
Duw Daniel i esbonio
breuddwydion.  Ar
ddiwedd eu
hyfforddiant, roedd y
brenin yn gweld eu
bod ddeg gwaith yn
fwy doeth na neb arall
yn ei deyrnas!  Roedd
Duw wedi eu

gwobrwyo am fod yn ffyddlon iddo.  Mae’n bwysig iawn ein bod yn ufudd i
Dduw ac yn gwrthod gwneud pethau drwg.

■C Pwy oedd wedi gwneud Daniel yn ddoeth?  Ticiwch yr ateb cywir.

Shadrach ❏ Yr ysgol ❏

Duw ❏ Nebuchadnesar ❏
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