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Welsh



am Fe 

yn Aeth 
o 

gwaith bob dydd i
weddïo 

Dyma elynion Daniel 
yn 
Fe wnaethon nhw 

Roedd 

– a 
Byddai 

Y BRENIN YN

CYHOEDDI

CYFRAITH

Roedd 
Roedd 

yn 

Roedden 
gwybod na fyddai dim 
byd fe 
addoli Duw 

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



Dywedodd 
Daniel

Mae fy 
Nuw wedi anfon ei 

o gwbl
ddim 
i chi

Roedd yn 
i Daniel 

hi ddim yn 

y 

wedi gallu dy achub di 
Oedd 

Wyddon Ond 

Cyn 

Doedd 

–

Roedd yn 

                                      9

11

10

12

13 14



llewod

Daniel 6 

Salm 119:130

gwybod fod Duw wedi 
achub gelynion 
Daniel yn 

fod y dynion oedd 
wedi ei dwyllo 

taflu i 
llewod A 

llewod 
yn eu 

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!
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