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Welsh

Dyma un o swyddogion y brenin yn
darllen y gorchymyn i bawb: “... rhaid
LFKLEO\JXLODZUDFDGGROL·UGGHOZ
aur ... bydd SZ\E\QQDJV\·QJZUWKRG
SO\JXDFDGGROL·UGGHOZDXU\Q
cael eu taflu ar unwaith i
mewn i ffwrnais o dân.”

'\PD·UEUHQLQ
Nebwchadnesar
yn gwneud delw aur
enfawr0DH·QGHE\J
fod y brenin wedi
DQJKRILR·UIUHXGGZ\G
gafodd e gan Dduw yn
dweud y byddai ei deyrnas
aur yn dod i ben. Falla ei
fod yn meddwl na fyddai
Gair Duw yn dod yn wir
os E\GGDL·QDGHLODGX
delw aur.
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)HZQDHWKSDZEXIXGGKDXL·UEUHQLQ– pawb ond
tri G\Q,GGHZRQR·UHQZ6KDGUDFK0HVKDFKDF
$EHGQHJRIIULQGLDX'DQLHO 0DH·Qdebyg fod Daniel
yn DEVHQQROQHXIHI\GGDLHKHI\GZHGL
gwrthod addoli
delw o waith
llaw pobl.

Roedd dynion doeth y brenin yn genfigennus o
'DQLHOD·LIIULQGLDXDFKRVERG\EUHQLQ\QHXKRIIL
Felly G\PDQKZ·QGZHXG´0DH·Udynion gafodd eu
penodi yn rheolwyr talaith Babilon gynnoch chi 6KDGUDFK0HVKDFKDF$EHGQHJR\QJZUWKRG
ufuddhau i chi. Dydyn nhw ddim yn addoli
eich GXZLDXFKLDFPDHQ
QKZ·QJZUWKRGDGGROL·U
ddelw aur dych chi
ZHGL·Lchodi.”
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Dyma Nebwchadnesar
\QJZ\OOWLR·QOkQ Dyma
IH·QHXUK\EXGGLRQKZ
´2VE\GGZFKFKL·Q
JZUWKRGDGGROLFHZFK
FKL·FKWDIOXDUXQZDLWK
i ffwrnais o dân. Pa
GGXZV\·QP\QGL·FK
DFKXEFKLR·PJDIDHOL?”
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Roedd y brenin yn gwneud camgymeriad mawr.
Roedd H·QKHULR·U'XZE\Z Roedd y tri Iddew yn
gwybod bod addoli delw yn erbyn cyfraith Duw.
Dyma QKZ·QJZUWKRGSO\JX Roedden QKZ·QWU\VWLR
'XZDGRHGGJDQGG\Qnhw ddim ofn y brenin.
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Roedd gan y tri dyn ateb ar gyfer y brenin.
Dyma QKZ·QGZHXG´%\GG\'XZGƄQQL·QHLDGGROL
yn JDOOX·QKDFKXEQLR·UIIZUQDLVGkQ Ond hyd yn
RHGRV\G\HGGLP\QJZQHXGK\QQ\GRHVGLP
gwahaniaeth. Does gynnon ni ddim bwriad addoli
HLFKGXZLDXFKLQD·UGGHOZDXUG\FKFKLZHGL·L
chodi.”

Roedd
Nebwchadnesar yn
lloerig! Rhoddodd
orchymyn fod y
ffwrnais i gael ei
thanio saith gwaith
poethach nag
arfer. Ond roedd
y dynion yn dal i
wrthod plygu.
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Roedd y ffwrnais
mor boeth fel bod
y milwyr oedd yn
HXWDIOXL·UWkQ\Q
cael eu llosgi.

&DIRGG6KDGUDFK0HVKDFK
ac Abednego eu
FO\PX·Qdynn gan
ddynion cryf
\EUHQLQ

D·XWDIOXLJDQRO\
tân yn y ffwrnais.
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Arhosodd y brenin mewn man diogel i weld beth
oedd yn digwydd. Gwelodd tri dyn yn cael eu taflu i
ganol y ffwrnais. Ond gwelodd fwy na hynny!

Edrychodd y brenin
Nebwchadnesar mewn
rhyfeddod! “Onid tri
dyn wnaethon ni eu
UKZ\PRD·Xtaflu L·U
tân?” gofynnodd
L·ZGG\QLRQ
“Ieyn VLFUµ
medden
nhw.
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Aeth Nebwchadnesar mor agos
ag \JDOODLDWGGUZV\IIZUQDLVD
gweiddi´6KDGUDFK0HVKDFK
and $EHGQHJRJZHLVLRQ\
Duw Goruchaf. Dewch
allan!” Cerddodd
6KDGUDFK
MeshachDF
Abednego
allan R·UWkQ

“Ond edrychwch!”
gwaeddodd y brenin.
“'ZL·QJZHOGSHGZDU
o bobl yn cerdded yn
rhydd yng nghanol y
tân. $GƄQQKZ
ddim wedi cael
unrhyw niwed!
Ac PDH·U
pedwerydd
yn edrych fel
Mab Duw!”
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Dyma bawb yn casglu o gwmpas y tri Iddew. Doedd
\WkQGGLPZHGL·XOORVJLQKZRJZEOGLPXQEOHZ\Q
Doedd GLPQLZHGL·ZGLOODG Doedd dim hyd yn oed
arogl llosgi arnyn nhw!

Pan sylweddolodd y brenin beth oedd
wedi digwyddIHZQDHWKU\ZEHWKGRHWKLDZQ
Dechreuodd ZHGGwRDG\ZHGRGG´0ROLDQWL'GXZ
6KDGUDFK0HVKDFKDF$EHGQHJR Anfonodd angel i
achub ei weision oedd
yn trystio ynddo.”
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Y dynion oedd yn gwrthod plygu
6WRULR$LU'XZ\%HLEO
V\GGL·ZJZHOG\Q
Daniel 3

´3DQGGDWJXGGLUG\DLUE\GG\QJROHXRµ
6DOP

16
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!

