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Stori 4 Dafydd a Meffiboseth
Pan gafodd Jonathan ei ladd roedd ganddo fab bach 5 oed.
Meffiboseth oedd ei enw. Ar y un diwrnod y cafodd Jonathan ei
ladd, cafodd Meffiboseth ddamwain gas ac anafu ei draed. Wedi
hynny, roedd yn gloff.
Llanwch y bylchau a lliwio enw mab Jonathan. 

MMeeffff__bb__ss__tthh
Erbyn hyn, roedd Meffiboseth wedi tyfu ond
roedd yn dal yn gloff.
Un diwrnod, galwodd Dafydd arno i ddod i’r
palas.
“Paid â bod ofn,” meddai’r brenin Dafydd.
“Rwy eisiau bod yn garedig i ti er mwyn
Jonathan.”
Rhoddodd Dafydd dir Saul a Jonathan i
Meffiboseth. 
Ar ben hynny, roedd Meffiboseth yn cael
bwyta gyda’r brenin bob dydd fel pe bai’n
fab iddo!

Roedd Dafydd yn g _ _ _ _ _ _ i
Meffiboseth er mwyn J_ _ _ __ _ _.

Mae Duw yn gallu’n gwneud ni yn rhan o’i
deulu oherwydd bod Iesu Grist wedi marw
droson ni.  Pan rydyn ni’n derbyn Iesu i’n
calon, rydyn ni’n dod yn blant i Dduw.

DARLLENWCH 
2 Samuel 9: 1-13
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