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Astudiaeth 2    Daniel – Sefyll dros Dduw

Ar ôl breuddwydio am ddelw, penderfynodd Nebuchadnesar wneud un.  Roedd rhaid i’r holl bobl
blygu lawr ac addoli’r ddelw pan glywent gerddoriaeth.  Gwrthododd ffrindiau Daniel wneud hyn.

■C Atebwch y cwestiynau isod ac yna ffitio’ch atebion yn y Grid.  Dim ond UN 
ateb posib sydd yna.  (Awgrym: Dechreuwch â’r gair hiraf a’r gair byrraf).  Mae’r
rhif yn y cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn yn dangos faint o lythrennau 
sydd yn y gair.

GRID GEIRIAU
O beth y gwnaed y ddelw? (3)
Roedd tri Iddew yn gwrthod _ __ _ _ _ y ddelw. (5)
Enw un o’r offerynnau a ddefnyddiwyd. (4)
Os nad oeddent yn addoli’r ddelw byddent yn cael eu
taflu i'r __ _ _ _ _ _ _  (7)
Beth oedd enw’r tri ffrind nad oedd yn fodlon addoli
neb ond y gwir Dduw? (6, 5, 8)
Daeth y tri ffrind allan o’r _ _ _ yn fyw. (3)

Roedd y brenin mewn tymer wyllt pan glywodd nad oeddent wedi gwrando ar ei orchymyn. 

■C Pan ddaethpwyd â’r tri at y brenin a’u holi, beth oedd eu hateb?  Ysgrifennwch 
yr Adnod Allweddol i ateb y cwestiwn.

■C Pa adnod sy’n dweud wrthym nad oedden nhw’n fodlon addoli’r ddelw aur?

Roedd tri ffrind Daniel yn barod i dalu’r pris am fod yn ffyddlon i Dduw.  Byddai’n well ganddynt
farw na bod yn anufudd i Dduw!  Roedden nhw'n credu y gallai eu Duw eu hachub ac nid oedd
ofn arnynt ddweud wrth y brenin bod ganddynt ffydd yn Nuw!  Hyd yn oed i ni, heddiw, dydi hi
ddim yn hawdd bod yn Gristion.  Weithiau, gall olygu sefyll yn erbyn y llif.  Os ydyn ni’n caru
Iesu, ein Gwaredwr, byddwn eisiau ufuddhau iddo beth bynnag yw'r gost.  Pan fydd hynny’n
anodd, dylem gofio faint oedd y gost iddo ef pan fuodd farw ar y groes drosom ni.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Exodus 20: 1-6     Actau 5: 27-32
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■C Beth oedd y ddau beth yr oedd Sadrach, Mesach ac Abednego yn gwrthod eu 
gwneud?

■C Ysgrifennwch yr atebion i’r cwestiynau isod yn y blychau yn ymyl y fflamau.  
Rhif yw pob ateb.

■C Dywedodd Nebuchadnesar mai gweision y _ _ _    _ _ _ _ __ _ _ oedden nhw.

■C Pa dri pheth y sylwodd y bobl arnynt pan ddaeth y tri ffrind allan o’r ffwrnais?

■C Darllenwch adnodau 28–30 ac ysgrifennu geiriau addas yn y paragraff i weld
beth wnaeth y brenin nesaf.

Dywedodd “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yw Duw Sadrach, Mesach ac Abednego”.  Dywedodd fod Duw

wedi anfon angel i _ __ _ _ y ffrindiau o’r ffwrnais.  Roedd y ffrindiau wedi _ _ __ _ _ _ _ _ yn

Nuw.  Dywedodd y brenin na ddylai neb _ _ _ _ _ Duw Sadrach, Mesach ac Abednego.

Gwnaeth y brenin sicrhau eu bod yn cael llwyddiant yn nhalaith _ _ _ _ _ _ _.

■C Soniwch yn fyr, yn eich geiriau eich hunan, am rai o’r gwersi pwysig yr ydym 
wedi dysgu o’r bennod hon yn llyfr Daniel.
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1.  Sawl cyfle
roddodd y brenin
iddyn nhw i syrthio
ac addoli’r ddelw?

2.  Sawl gwaith
poethach nag arfer
cafodd y ffwrnais
ei thwymo?

3.  Sawl dyn a
daflwyd i’r
ffwrnais?

4.  Pan edrychodd
y brenin i’r
ffwrnais, sawl dyn
oedd i’w gweld
yno?
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