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Stori 4 Daniel - Yn ffau'r llewod

Cyn i Daniel gael ei roi yn ffau’r llewod, dywedodd y brenin
wrtho, “Gobeithio y gwneith Duw dy achub.”  Yna, aeth y brenin
yn ôl i’r palas.  Gwrthododd fwyta ac roedd yn methu cysgu. Yn
gynnar iawn y bore wedyn, brysiodd y brenin at ffau’r llewod.
Galwodd ar Daniel i ofyn a oedd ei Dduw wedi’i achub oddi
wrth y llewod.

Atebodd Daniel fod ei Dduw wedi anfon angel i gau cegau’r
llewod fel na fyddent yn gwneud niwed iddo. Dywedodd wrth y
brenin bod Duw wedi gwneud hynny gan iddo fod yn dda.

Rhowch gylch o
gwmpas y gair
sy’n dweud pwy
achubodd
Daniel.

Dareius
Y dynion pwysig

Duw

Roedd y brenin yn falch iawn o weld
Daniel.  Yna cafodd y dynion drwg eu
taflu i ffau’r llewod.  Cawson nhw eu
lladd ar unwaith.
Cofiwch, bydd Duw yn ein hachub ni
os credwn ni fod Iesu wedi marw
droson ni ar y groes.

DARLLENWCH
Daniel 6: 17-28
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