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Stori 4   Byw gyda Saul.
Oes gyda chi ffrind gorau?  Jonathan oedd enw ffrind gorau
Dafydd.  Roedd yn fab i’r Brenin Saul. 
Roedd Saul wrth ei fodd pan laddodd Dafydd Goliath.  Aeth
Dafydd i fyw gyda’r Brenin Saul a’i deulu.  

Llanwch y bylchau.
Roedd gan Dafydd ff __ __ __ __ gorau o’r enw

J __ __ __ ____ __ __ . 

Roedd yn f__ __  i Saul. 

Roedd Dafydd yn filwr da a chyn hir
penododd Saul ef yn swyddog yn y
fyddin.
Un diwrnod, clywodd Saul griw o
wragedd yn canu yn y stryd.
“Lladdodd Saul ei filoedd, a Dafydd ei
fyrddiynau,” meddent.
Digiodd Saul yn arw wrth Dafydd pan
glywodd hynny.  Doedd e ddim yn
hoffi meddwl mai Dafydd ac nid ef
oedd ffefryn y bobl.
Drannoeth, pan oedd Dafydd yn canu
ei delyn yn y tŷ, gwylltiodd Saul.
Taflodd ei waywffon at Dafydd, ond
llwyddodd Dafydd i’w hosgoi. Roedd
Duw yn amddiffyn Dafydd.
Gallwn ninnau hefyd ymddiried yn
Nuw y bydd Ef yn gofalu amdanom!
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