
DARLLENWCH
Daniel 6: 1-28  

ADNOD 
ALLWEDDOL
Daniel 6: 22

Gwers 4  Daniel – Ffau’r Llewod
Erbyn hyn, roedd brenin newydd o’r enw Dareius ar y wlad.  Penododd ef 120 o lywodraethwyr
a thri rhaglaw i reoli'r wlad.  Roedd Daniel yn un o'r rhain.  Mae'n debyg nad oedd pob un
ohonyn nhw'n onest.  Roedd Daniel bob amser yn dweud y gwir a doedd y lleill ddim yn ei hoffi
am nad oedd yn fodlon gwneud pethau drwg.  Roedden nhw'n ceisio troi'r brenin yn ei erbyn
ond doedden nhw ddim yn gallu meddwl am ddim byd drwg yr oedd wedi'i wneud.

■C Beth ddywedon nhw? (Adnod 5)

Byddai brenin doeth yn amau bod rhyw ddrwg yn y caws ond fe wnaethon nhw i Dareius
deimlo'n bwysig.

■C Rhowch rif y disgrifiad cywir o dair rhan y cynllwyn o dan y lluniau.

1.  Byddai’r Brenin Dareius yn rhoi gorchymyn.

2.  Dim ond i'r brenin y byddai hawl gweddïo dros y 30 diwrnod nesaf.

3.  Y gosb am dorri’r gorchymyn fyddai cael eich taflu i ffau’r llewod.

■C Darllenwch adnodau 10 ac 11 ac yna, YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN, disgrifiwch beth wnaeth Daniel.  Defnyddiwch y geiriau 
a’r ymadroddion isod yn eich disgrifiad.

penlinio   gweddïo   deirgwaith y dydd  gartref   Jerwsalem   diolch i Dduw   ffenestri
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Byddai’n well gan Daniel gael ei fwyta gan lewod na pheidio â gwrando ar Dduw.
Bod yn ufudd i Dduw oedd y peth pwysicaf yn ei fywyd. Pan gafodd wybod fod Daniel wedi
gweddïo ar ei Dduw, doedd gan y brenin ddim dewis ond gorchymyn iddo gael ei daflu i ffau’r
llewod.

■C Edrychwch ar Adnod 16 ac ysgrifennwch beth ddywedodd y brenin
wrth Daniel i’w galonogi.

Roedd y brenin yn poeni cymaint am Daniel fel na chysgodd winc drwy’r nos.  A oedd Duw
Daniel yn ddigon cryf i sicrhau na fyddai’r llewod yn ei larpio?  Ar doriad gwawr, cododd y brenin
a mynd yn syth at y ffau.  Yn siwr i chi, roedd gwyrth wedi digwydd!

■C Ticiwch y pum ateb cywir.
Roedd Daniel yn ddiogel oherwydd . . .

■C Mae rheswm arall pam na chafodd Daniel ei fwyta gan y llewod, a 
pham nad oedd ofn arno ddal ati i weddïo.  Copïwch y llythrennau 
o’r blychau ateb yr ydych wedi’u ticio yn y llefydd gwag hyn.

_  _  __  _  _  _  _  _  _  __  Daniel yn Nuw.

Go brin y cewch chi’ch taflu i ffau’r llewod, ond mae pobl yn siwr o'ch beirniadu os gwnewch chi
ddilyn Iesu Grist.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n ein helpu ni i ddeall sut y 
gall Duw ein helpu.

Pan fyddwch yn gweddïo, gofynnwch i Dduw’ch helpu chi i
ymddiried ynddo, hyd yn oed pan fydd pethau’n anodd i chi.
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... doedd dim eisiau bwyd ar y llewod. (DA)

... roedd Duw yn ei warchod. (YM)

... roedd yn ufudd i Dduw. (DDI)

... doedd dim golwg flasus arno. (BU)

... roedd angel Duw gydag ef. (RI)

... roedd y llewod yn cysgu. (DO)

... Duw sy’n rheoli llewod. (ED)

... roedd Duw yn gwybod ei fod yn ddieuog. 
(ODD)

... llewod cyfeillgar oedden nhw. (RI)

Marciau 
[i’w nodi gan yr athro]
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