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Beibl i Blant
yn cyflwyno

Roedd Daniel a tri ffrind iddo yn byw yn Israel. Un 
diwrnod daeth brenin pwerus yno a chipio pob dyn 

Roedd gan 
y brenin enw hir iawn, iawn – Nebwchadnesar, ac 

Cafodd y dynion ifanc eu trin yn dda yn Babilon. 
Roedd 

Roedd 
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Welsh



Un noson, cafodd y brenin freuddwyd gas. Galwodd 
.  

Dywedodd y brenin, “Rydw i wedi cael breuddwyd, 
beth ydy ystyr 

y freuddwyd.”  Atebodd y 
dynion doeth, “O frenin!  
Boed i chi 
byth!  Dwedwch 
beth oedd y 
freuddwyd, 
a gwnawn ni 
ddweud 
beth 
ei olygu.”

Rhoddodd 
Duw wybodaeth a gallu anarferol iddyn nhw ddysgu, 
ac roedd gan Daniel y ddawn i ddehongli 
gweledigaethau a breuddwydion.

Ond 

Ar ddiwedd tair blynedd 
o 

Nebwchadnesar. Penderfynodd 
nad oedd neb ohonyn nhw cystal 

A dweud 
y gwir, fe wnaeth y Brenin 
ddarganfod bod gan Daniel

fwy o ddoethineb na
phob swynwr
doeth 

ffrindiau - “Gad i 

ddeg diwrnod.” Ar ddiwedd y deg diwrnod roedd 

bechgyn eraill i gyd, er bod y rheiny wedi bod yn 
bwyta bwydydd y brenin. Felly 

Roedd y bwyd yn dda hefyd-
cael bwyta bwyd y brenin. Ond 

Roedd Daniel wedi addo 

Duw. Roedd 
ei bobl i wneud unrhyw beth gyda duwiau ffug 
neu ddelwau.
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Pan glywodd y Brenin Nebwchadnesar hyn, plygodd o 

Dduw di yn Dduw ar y duwiau i gyd, ac yn feistr ar 

brenin yn 
rhoi un o swyddi uchaf y deyrnas i 
Daniel, a rhoi llwyth o anrhegion 
iddo.  Gwnaeth Daniel yn 
llywodraethwr 
talaith Babilon 
gyfan, ac yn 
bennaeth dynion 
doeth Babilon 
i gyd.

Yna aeth Daniel adre, a dweud 
wrth ei ffrindiau Shadrach, 

Doedd 
oedd y freuddwyd, na beth oedd 
yr ystyr, ond roedd yn adnabod 

Pwy 
Duw! Felly 

weddïo.

Dywedodd y dynion doeth wrth y brenin, 
“Does neb ar wyneb daear allai wneud beth 

ofyn. 
yr ateb.”  Gwylltiodd 

i ladd dynion doeth
Babilon i gyd.

“Boed i Mae 
doeth a chryf.”  Brysiodd Daniel at y brenin a dweud 
wrtho, “Mae Duw yn y nefoedd yn gallu dangos ystyr 

pob dirgelwch.”  Disgrifiodd
freuddwyd y

brenin, ac

ystyr.

Daniel, gofynnodd i Arioch, 

doeth?” Dywedodd Arioch 
beth oedd wedi digwydd. 
Aeth Daniel at y brenin a 
gofynnodd iddo roi ychydig 

esbonio ystyr y 
freuddwyd.

“Rhaid i chi ddweud beth 

ddarnau 
eu llosgi! Ond os gallwch 
chi ddweud beth oedd y 
freuddwyd
olygu
anrhegion, gwobrau ac 
anrhydeddau 
arnoch 
chi.”  Wrth 
gwrs, doedd neb 
yn gallu dweud beth 
oedd y freuddwyd.                                       9
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Mae Duw yn gwybod  bod ni wedi 
gwneud pethau drwg, beth mae e’n galw’n 

bechod.  Y gosb am bechod ydy marwolaeth.

Mae Duw yn ein caru ni gymaint, fe wnaeth e anfon 
ei Fab, Iesu, i farw ar Groes.  Fe wnaeth e gymryd ein 

cosb ni.  Daeth Iesu yn fyw eto ac aeth yn ôl i’r 
Nefoedd!  Nawr gall Duw faddau ein pechodau.

Os wyt ti am droi oddi wrth dy bechodau, 
beth am ddweud hyn wrth Dduw: Annwyl Dduw, rwy’n 

credu bod Iesu wedi marw drosof fi a’i fod yn fyw eto.  
Os gweli’n dda tyrd i mewn i’m mywyd a maddau fy 

mhechodau, er mwyn i mi gael bywyd newydd nawr, ac 
yna cael bod gyda Thi am byth.  Helpa fi i fyw fel 

plentyn i ti.  Amen.   Ioan 3:16

Cofia ddarllen y Beibl a siarad bob dydd gyda Duw!

Daniel y carcharor

Stori o Air Duw, y Beibl

Daniel 1 - 2 

“Pan ddatguddir dy air, bydd yn goleuo.” 


