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Gwers 20 - Daniel yn ffau’r llewod  
Nodiadau Cefndir i’r Athro
Daniel 6:1-25

Roedd hanner cyntaf yr wythfed ganrif CC yn 
gyfnod o lwyddiant yn hanes Israel. Fodd 
bynnag, roedd y cyfoeth yn nwylo canran fechan 

o’r boblogaeth - masnachwyr a thirfeddianwyr - a 
hynny ar draul y werin bobl. Enynnodd yr annhegwch 
hwn gondemniad y proffwydi Amos a Hosea. Er eu 
bod yn ymddangos yn grefyddol, yn aberthu’n gyson, 
nid dyna oedd dymuniad Duw, ond cyfiawnder a 
theyrngarwch i’r cyfamod. Cyhoeddent yn barhaus fod 
y genedl yn wynebu trychineb gwaeth nag a ddaeth 
i’w rhan hyd yn hyn, ac yn wir yn 721 CC, gwireddwyd 
geiriau’r proffwydi pan oresgynnwyd Samaria yn dilyn 
tair blynedd o warchae. Caethgludwyd nifer o’r bobl a 
mewnfudwyd dieithriaid i gymryd eu lle.

Yn y de, tra’r oedd Heseceia yn teyrnasu, dychwelodd 
y genedl i addoli’r un Duw, a mwynhawyd heddwch 
a sicrwydd. Gwnaeth ei olynydd, Manasse, fodd 
bynnag, ‘yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd....
ail adeiladodd yr uchelfeydd a ddinistriodd ei dad 
Heseceia’ (2 Bren. 21:2). Llathen o’r un brethyn oedd 
ei fab Amon, ond ceisiodd ei olynydd ef, Joseia, adfer 
y sefyllfa pan ddarganfyddodd Llyfr y Gyfraith yn y 
Deml. Dilëwyd addoliad paganaidd a dechreuwyd 
cadw’r Pasg. Lladdwyd Joseia mewn brwydr ac 
fe’i dilynwyd gan ei fab Jehoahas, a dychwelwyd 
i’r hen ddyddiau drwg. Rhybuddiodd Jeremeia ac 
Eseciel, y bobl, pe na fyddent yn newid eu ffordd 
byddent yn cael eu dinistrio. Syrthiodd eu geiriau 
ar glustiau byddar. Cododd Nebuchadnesar, brenin 
Babilon, warchae ar Jerwsalem a’i goresgyn yn 597 
CC. Gorchmynnodd y brenin ddewis ‘o blith teulu 
brenhinol Israel a’r penaethiaid, rai bechgyn golygus 
heb unrhyw nam corfforol arnynt, yn hyddysg ymhob 
gwyddor, yn ddeallus a gwybodus’ (Dan. 1:3). Y 
bwriad oedd eu ‘trwytho yn llên ac iaith y Caldeaid’ 
(Dan. 1:4). Yn eu mysg yr oedd, Daniel, Hananeia, 
Misael ac Asareia; rhoddwyd enwau newydd iddynt, 
Beltesassar, Sadrach, Mesach ac Abednego, ac yn 
dilyn yr hyfforddiant, daethant yn weision i’r brenin, 
gyda swyddi amlwg yn y llywodraeth.

Gwrthododd Daniel a’i dri chyfaill dderbyn crefydd y 
Caldeaid, ac er i Sadrach, Mesach ac Abednego gael 
eu taflu i ffwrn dân, oherwydd iddynt wrthod plygu i 
ddelw aur, gwaredodd Duw hwy.

Pan oresgynnwyd Babilon gan Darius y Mediad ac 
oherwydd bod Daniel yn rhagori ar y llywodraethwyr 
eraill, ac am fod ganddo ddawn arbennig, roedd yn 
fwriad gan y brenin ei osod dros yr holl deyrnas. Pan 
glywodd Daniel fod y brenin, ar gais swyddogion y 
deyrnas, wedi arwyddo dogfen yn gwahardd ‘plygu 
i unrhyw dduw neu ddyn, ar wahân i ti’ (Dan. 6:7), 
aeth i’w dŷ. Y gosb am anufuddhau oedd taflu’r 
troseddwr i ffau’r llewod. Roedd ffenestri ei lofft yn 
agor i gyfeiriad Jerwsalem ac arferai Daniel benlinio 
deirgwaith y dydd yn diolch i Dduw. Er iddo dreulio 60 
mlynedd yn y wlad ni adawodd Daniel i baganiaeth 
Babilon ei ddifwyno.

Atgoffodd swyddogion y brenin am y ddogfen a 
arwyddodd a bod Daniel wedi bod yn anufudd. Er ei fod 
yn anfodlon ni allai’r brenin wneud dim ond caniatáu 
i Daniel gael ei gosbi. Pan ddychwelodd Darius at y 
ffau drannoeth llawenychodd o weld fod Daniel yn 
ddianaf, ‘am iddo ymddiried yn ei Dduw’ (Dan. 6:23). 
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I Ddechrau ...

Dyna ryfeddol!

Mae’r Beibl yn llawn hanesion pobl gyffredin sy’n 
ymddiried yn Nuw ac yn cyflawni pethau rhyfeddol. Nod y gêm yw bod 
y plant yn actio/meimio rhai o’r digwyddiadau hynny i’w timau.

Rhannwch y plant yn dimoedd. Dangoswch un o’r canlynol i un aelod o’r 
tîm. Rhowch 30 eiliad iddynt i geisio actio’r digwyddiad. Os yw’r tîm yn 
dyfalu o fewn yr amser, rhowch ddeg marc iddynt, os ydynt yn methu, 
rhowch gyfle i’r tîm arall ddyfalu am bum marc.

Noa yn adeiladu arch;  Moses yn arwain yr Israeliaid drwy’r môr coch; 
Gideon yn arwain ei fyddin yn erbyn y Midianiaid; Dafydd yn lladd Goliath; 
Daniel yn ffau’r llewod; Pedr yn iacháu’r dyn cloff wrth borth y deml.

Pasio’r llysiau

Bydd angen 5 llysieuyn gwahanol ar bob tîm. Rhannwch y plant yn 
dimoedd yn eistedd ar y llawr yn wynebu ei gilydd. Y nod yw pasio’r 
llysiau o un i’r llall i ddiwedd y rhes. 

Wedyn , maen nhw’n pasio llysieuyn tu ôl i’w cefnau nes bod y llysieuyn 
yn cyrraedd pen y rhes eto. Ail-adroddwch nes bod pob un o’r llysiau 
wedi bod i lawr y rhes ac yn ôl. Eglurwch ar ddiwedd y gêm sut y bu I 
Daniel a’i ffrindiau ofyn am gael bwyta llysiau ac yfed dŵr pan gawsant 
eu cymryd i lys y brenin i weithio. Roeddent yn dymuno bod yn ufudd i 
Dduw gan gadw ei orchmynion ynglŷn â bwyta bwyd halogedig.

Yr Hanes …
O flaen llaw, paratowch 6 amlinelliad o lew, gydag un o’r brawddegau 
isod o’r hanes wedi’u hysgrifennu arnynt, a’u cuddio. Os oes gennych 
grŵp mawr gallwch ddefnyddio mwy nag un set o lewod ar bapur lliw 
gwahanol.

Gyda grŵp o blant iau, gofynnwch i’r plant chwilio am y llewod, un ar y 
tro. Wedyn, darllenwch y “llewod” a gofynnwch i’r plant eu gosod yn y 
drefn gywir.

Bydd grŵp o blant hŷn yn gallu eu darllen a’u rhoi yn eu trefn eu 
hunain.

Gludwch y llewod ar ddarn mawr o bapur gyda’r adnod wedi’i hysgrifennu 
yn y canol – gweler yr adran ‘Cymhwyso.’ 

1. Roedd Daniel yn gweddïo tair gwaith bob dydd
2. Roedd rhai o’r swyddogion eisiau creu helynt
3. Roedd yn rhaid i bawb weddïo i’r brenin yn unig
4. Cafodd Daniel ei daflu i ffau’r llewod
5. Ni chafodd Daniel niwed o gwbl
6. Roedd y Brenin yn falch bod Daniel yn ddiogel.

Gwers 20 - Daniel yn ffau’r llewod   
Daniel | Daniel 6:1-25

Beibl Gweithgaredd y Plant / Lleiaf tud. 86

Gwers 20 
Daniel yn ffau’r llewod

BEIBL GWEITHGAREDD Y PLANT 
DAN /DROS  7 oed 
Daniel yn ffau’r llewod tud 86

BEIBL LLIW STORI DUW
Daniel a’r llewod tud 194

BEIBL BACH STORI DUW
Daniel a’r noson hunllefus tud 152

BEIBL NEWYDD Y STORIWR
Daniel a’r Llewod tud 76

BEIBL LLIW Y PLANT
Daniel yn Ffau’r Llewod tud 166
 
BEIBL NEWYDD Y PLANT

BEIBL BACH I BLANT
Llewod Llwglyd tud 272

Y BEIBL I BLANT MEWN 365 
STORÏAU
Parhau i weddio (212) tud 243
Y bore canlynol (213) tud 244

BEIBL LLIW Y  TEULU
Daniel a’r llewod(205) tud 111
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Cymhwyso

Gofynnwch i’r plant beth fyddant yn ei wneud yn ystod yr wythnos sydd 
i ddod. Ysgrifennwch restr ar ddarn mawr o bapur.

Gofynnwch iddynt feddwl dros y sefyllfaoedd yn fwy manwl ac i feddwl 
a fydd hi’n hawdd bihafio i blesio Duw bob amser. Rhowch ychydig o 
enghreifftiau iddynt, e.e.

• Adref, yn gwylio teledu neu’n chwarae ar y cyfrifiadur. Mae’n anodd 
cymryd tro gydag aelodau eraill o’r teulu - ydy’r plant yn ei chael hi’n 
anodd bod yn garedig ac yn ystyriol tuag at eu brodyr/chwiorydd? 
Beth fyddai’n plesio Duw?

• Yn yr ysgol, amser chwarae.  Sut fydd y plant yn ymateb os bydd 
rhywun yn eu herio neu yn eu trin yn annheg? Yn gwylltio? Yn ceisio 
talu’r pwyth yn ôl? Beth fyddai’n plesio Duw?

• Amser hamdden, yn siopa neu’n chwarae. Ydy’r plant yn onest bob 
amser? Ydyn nhw’n genfigennus o eraill? Ydyn nhw’n cael eu temtio 
i wneud pethau ddylen nhw ddim i fod yr un fath â’u ffrindiau? Beth 
fyddai’n plesio Duw?

• Sut oedd Daniel wedi plesio Duw?

Rhannwch y grŵp yn barau neu’n grwpiau bach gan ofyn iddynt ddewis 
sefyllfa i’w hactio. Efallai y bydd y drafodaeth flaenorol wedi bod yn 
sbardun iddynt gofio am ryw achlysur personol, neu gallant ddefnyddio 
un o’ch enghreifftiau chi.

Gweddi

Bocs gweddïau

Gwnewch focs gweddïau syml gan lapio bocs esgidiau gyda phapur 
lliwgar. Ysgrifennwch y geiriau “Peidiwch â phoeni - siaradwch â Iesu” 
arno a gwnewch fwlch yn y caead. Efallai fod y bocs gweddïau gennych 
ers cyfres Moses. Gallwch ofyn i bob plentyn ysgrifennu gweddi yn 
gofyn i Dduw am ei help i fod yn ufudd iddo yn enwedig pan mae’n 
anodd. Rhowch y gweddïau yn y bocs a gweddïwch dros bob un o’r 
plant.

Adnod i’w dysgu

Ioan 14:16 - “ Os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i.”

Copïwch yr adnod yn fawr, mewn cymalau, ar ddarnau o bapur a’u 
gosod o amgylch yr ystafell. Wrth i chi ddarllen yr adnod dylai’r plant 
symud i’r lle priodol.  Ail-adroddwch sawl gwaith, nes bod y plant wedi 
dysgu’r adnod ac yn ei hadrodd gyda chi.

Cân 

“Roedd hi’n amser pacio dillad.” Copi ar gael o www.ysgolsul.com.

Adnoddau Ychwanegol

Crefft
Llyfr Crefftau Stori Duw i blant 
dan 11 oed  Duw’n diogelu Daniel 
yn ffau’r llewod tud. 83

Gwerslyrau Golau ar y Gair
Daniel - yn ffau’r llewod
 
Taflenni gwefan amserbeibl.org
Cyfres C - Daniel
 
Cyfres DVD Stori Duw
Stori 27; Daniel yn ffau’r llewod
 
Cwis a Chwilair
Llyfr Cwis Cynta i Ateb, tud 312
 
Cyfres PowerPoints Beibl Bach 
i Blant
Cyflwyniad 31: Llewod Llwglyd
 
Llyfrau Stori
Pam fod ofn ar Daniel?
Cyfres Fi Hefyd: Yn ffau’r llewod
Masgiau’r Beibl - drama Daniel
Hwyl Jigso: Daniel a’r Llewod
Llyfr Stensil Anifeiliaid y Beibl: 
Daniel a’r Llewod




