
DARLLENWCH
Daniel 2: 48-49, 

3: 1-30 

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Daniel 3: 17

Gwers 2 Daniel - Y Ffwrnais Danllyd
Roedd Duw yn bendithio Daniel.  Ar ôl iddo wneud safiad (Daniel 1) ac esbonio breuddwyd y
brenin (Daniel 2), cafodd swyddi newydd a gwell.

■C Darllenwch Daniel 2: 48 ac ysgrifennu beth oedd ei ddwy swydd 
newydd.

Hefyd, gofynnodd Daniel i’r brenin roi swyddi newydd i’r tri ffrind, Sadrach, Mesach ac Abednego
a chytunodd y brenin.
Un diwrnod, gwnaeth y Brenin Nebuchadnesar ddelw fawr.

■C

1. Pa mor uchel oedd y ddelw?

2. Pa mor llydan oedd y ddelw?

3. Lle cafodd ei chodi?

4. O beth gafodd hi ei gwneud?

Gwaeddodd y cyhoeddwr yn uchel beth yr oedd yn rhaid i bawb ei wneud pan oedd y ddelw’n
barod.

■C Darllenwch adnod 5 ac ysgrifennu YN EICH GEIRIAU EICH 
HUNAN beth a ddywedodd y cyhoeddwr.
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■C Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir i ddangos beth oedd y gosb 
i’r rhai oedd yn gwrthod gwrando ar orchymyn y brenin.

Carchar Llosgi Crogi Taflu cerrig atynt

■C Darllenwch adnodau 13 ac 14 ac ysgrifennu yn y bocsys pwy oedd 
wedi gwrthod addoli’r ddelw.

Dewisodd y dynion hyn ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i’r Brenin.  Dim ond Duw roedden
nhw’n fodlon ei addoli.

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol a rhoi llinell o dan y geiriau sy’n 
pwysleisio beth y mae Duw’n gallu ei wneud i’r rhai sy’n ymddiried
ynddo.

CROESAIR
Cliwiau ar Draws
3. Cafodd y dynion eu taflu i __ _ _ _ _ _ _ dân. (Adnod 20)
5. Dywedodd Nebuchadnesar mai _ __ _ _ oedd wedi achub 
y dynion (Adnod 28)

Cliwiau i Lawr
1. Sawl dyn gafodd eu taflu i’r tân?
2. Sawl gwaith poethach nag o'r blaen gafodd y ffwrnais ei thwymo?
3. Cafodd y milwyr eu llosgi gan __ _ _ _ _ _ y ffwrnais. 
(Adnod 23)
4. Enwau’r dynion gafodd eu taflu i’r ffwrnais oedd _ _ _ _ _ __, 
Mesach ac Abednego.

Roedd y brenin wedi synnu gymaint o weld pedwar dyn yn y ffwrnais, fel y gorchmynnodd i
Sadrach, Mesach ac Abednego ddod allan ar unwaith. Doedden nhw ddim wedi llosgi o gwbwl.
Roedd yn wyrth! Doedd dim hyd yn oed aroglau mwg ar eu dillad! Roedd Duw wedi eu hachub!
Pan fyddwn ni’n Gristnogion (yn dilyn Iesu Grist), mae Duw yn gofalu amdanom.  Rydyn ni yn ei
ddwylo ef.  Pan fyddwn ni’n barod i sefyll i fyny drosto ef, bydd ef wrth ein hochr ni.  Dydi e
ddim yn addo bywyd hawdd i ni, ond mae’n addo bod gyda ni pan fydd bywyd yn anodd.

Darllenwch Ioan 10: 28 i weld yr addewid fawr a wnaeth Iesu Grist i bawb sy'n ei ddilyn.

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