
DARLLENWCH
Daniel 6: 17-28

ADNOD 
ALLWEDDOL  
Daniel 6: 22

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

Stori 4 Daniel – Ffau’r Llewod

Cyn i Daniel gael ei roi yn ffau’r llewod, â charreg fawr ar draws ceg y ffau,
dywedodd Dareius, y brenin, wrtho,
“Bydded i’th Dduw, yr hwn yr wyt yn ei wasanaethu’n barhaus, dy achub.”

Yna, aeth y brenin yn ôl i’r palas.  Gwrthododd fwyta ac roedd yn methu cysgu
gan ei fod yn meddwl am ei was a’i ffrind ffyddlon, Daniel.

■C Llanwch y bylchau i weld beth ddywedodd y brenin.

“Bydded i’th Dd _ _, 
yr hwn yr wyt yn ei 

w _ _ _ _ _ _ __ _ ’n barhaus, 
dy a __ _ _.”

Yn gynnar iawn fore trannoeth, brysiodd y
brenin at ffau’r llewod.  Galwodd ar Daniel a
gofyn a oedd ei Dduw wedi’i achub oddi
wrth y llewod.
Atebodd Daniel gan ddweud bod ei Dduw
wedi anfon angel i gau cegau’r llewod fel na
fyddent yn gwneud niwed iddo.

Lliwiwch y llun.
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■C Pwy achubodd fywyd Daniel?  Ticiwch yr ateb cywir.

Dareius ❏
Y swyddogion ❏
Duw ❏

Roedd y brenin Dareius wrth ei fodd.  Gorchmynnodd i Daniel gael ei ryddhau
o’r ffau.  Gwelwyd nad oedd wedi cael niwed o gwbl am ei fod yn credu yn
Nuw.  Yna, gorchmynnodd Dareius fod y dynion drwg oedd wedi dweud pethau
cas am Daniel a’u teuluoedd yn cael eu taflu i ffau’r llewod. Hyd yn oed cyn
iddynt gyrraedd gwaelod y ffau, roedd y llewod wedi’u llarpio a malu eu hesgyrn
yn chwilfriw!

■C Llanwch y Grid Geiriau.  

1.  Enw’r brenin
2.  Cafodd Daniel ei daflu

i __ _ _ y llewod
3.  Chafodd Daniel 

ddim _ _ _ _ _
4.  Yna, cafodd y dynion drwg 

a’u _ _ _ _ _ _ _ __ eu taflu i’r ffau
5.  Cafodd eu hesgyrn eu malu’n __ _ _ _ _ _ _

Yna, ysgrifennodd y brenin at yr holl bobl i ddweud wrthynt pa mor dda oedd
Duw Daniel.  Dywedodd y dylai pawb ofni a pharchu y Duw byw a oedd wedi
achub Daniel rhag y llewod.

■C Tynnwch linell trwy’r brawddegau sy’n ANGHYWIR.

Cafodd Daniel ei achub gan Dareius.

Cafodd Daniel ei achub gan ei fod yn credu yn Nuw.

Cafodd Daniel ei achub am ei fod yn gryf.

Mae angen i ni gael ein hachub rhag cael ein cosbi am ein pechodau.  Bu Iesu
farw er mwyn i ni gael ein hachub.  Os credwn ei fod wedi marw drosom ni,
bydd Duw yn ein hachub ac yn rhoi bywyd tragwyddol i ni.
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