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

Stori 3  Daniel –  Y Ffenestri Agored
Roedd brenin newydd ar y wlad erbyn hyn.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf bob un o’r pethau isod 
i weld ei enw.

Gan fod Daniel yn gwneud ei waith mor dda, roedd y brenin eisiau rhoi job
bwysig iawn iddo, i ofalu am y wlad gyfan!  Roedd y swyddogion eraill yn
genfigennus. Penderfynon nhw geisio dod o hyd i fai ar waith Daniel er mwyn i’r
brenin newid ei feddwl.  Ond roedd un broblem.  Roedd Daniel mor onest ac
mor ofalus fel na allen nhw ddod o hyd i unrhyw fai arno!

■C Rhowch ✓ neu ✗ ar bwys pob brawddeg i ddangos a yw’n gywir neu’n 
anghywir.

Roedd y brenin yn bwriadu gofyn i Daniel ofalu am y wlad gyfan. .............

Roedd Daniel yn genfigennus o’r swyddogion eraill. .............

Roedd Daniel yn onest ac yn ofalus yn ei waith. .............

Roedd Daniel yn gwybod ei fod yn plesio Duw trwy wneud ei waith yn dda a
dweud y gwir bob amser.  Os ydyn ni, fel Daniel,
yn caru Duw, dylen ni geisio’i blesio hefyd yn ein
gwaith ac yn ein cartrefi.
Roedd gelynion Daniel yn gwybod ei fod yn siarad
â’r Arglwydd mewn gweddi yn aml.  Felly,
penderfynon nhw osod trap.  Awgrymon nhw
wrth Dareius bod angen cyfraith newydd.  Am 30
diwrnod, dim ond ar y brenin roedd hawl gan bobl
weddïo.  Cytunodd y brenin.
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■C Lliwiwch y rhif sy’n dangos am faint o ddyddiau y byddai’r gyfraith newydd yn para.

1155    3300    5500
Roedd Daniel yn gwybod mai trap oedd hwn
ond roedd yn trystio Duw.  Roedd gweddïo ar
Dduw yn rhan bwysig iawn o’i fywyd a doedd e
ddim am roi’r gorau iddi.  Felly, aeth Daniel i’w
ystafell fel arfer a phenlinio o flaen y ffenestri
agored oedd yn wynebu Jerwsalem.  Yno, roedd
yn gweddïo ar Dduw dair gwaith bob dydd.

■C Llanwch y bylchau yn y frawddeg.

P _ _ _ _ _ _ _ __ Daniel a g _ _ __ _ _ ar 

Dduw o flaen y ff _ _ _ _ _ _ agored.

Ydych chi’n trystio Duw?  Ydych chi’n
gweddïo arno bob dydd?
Gwelodd gelynion Daniel ef yn gweddïo
ac aethon nhw i ddweud wrth y brenin.
Ceisiodd y brenin feddwl am ryw ffordd
o achub Daniel ond roedd yn methu gan
nad oedd yn bosib newid cyfraith y wlad.
Byddai’n rhaid taflu Daniel i

ffffaauu’’rr  lllleewwoodd..
Lliwiwch y llythrennau a’r llew.
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