
DARLLENWCH
Ruth 2: 1-23

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Ruth 2: 20

Astudiaeth 3  Ruth – Gweddwon dan arweiniad Duw

Roedd caeau Bethlehem yn gorwedd ar wahanol lefelau, ac felly ni fyddai’r grawn i gyd yn
aeddfedu ar yr un pryd.  Gallai’r cyfnod cynaeafu bara am amser hir.  Byddai hyn o gymorth
mawr i Ruth oherwydd roedd hawl gan y tlodion ddilyn y medelwyr a mynd ati i godi unrhyw
rawn oedd ar ôl.  ‘Lloffa’ oedd yr enw ar hyn. 

■C Darllenwch ac ysgrifennwch Lefiticus 23: 22.

Deuai’r dynion â’u crymanau’n gyntaf, yna’r merched i rwymo
ysgubau, ac yn olaf y lloffwyr, fel Ruth, i gasglu’r hyn oedd yn
weddill.

GRID GEIRIAU
AR DRAWS 
1. Cynigiodd Boas hwn i Ruth i’w fwyta.

2. Moesymgrymodd Ruth o flaen Boas a chyffyrddodd 
y rhan hon o’i chorff â’r llawr. 

3. Ymatebodd y gweithwyr i gyfarchiad Boas drwy ddweud
“...............yr Arglwydd dithau”

4. Yr enw ar y dynion oedd yn casglu’r cynhaeaf. 

5. Gadawodd Ruth y perthnasau hyn ar ôl ym Moab (Adnod 11)

6 a 7. Ceir sôn am ddau gynhaeaf. (Adnod 23)

8. Roedd Ruth yn lloffa mewn .... oedd yn eiddo i Boas. 

■C Chwiliwch yn y Grid Geiriau am enw tref enedigol Boas.

Cawn ein cyflwyno i Boas yn adnod 1 ac o hynny ymlaen mae ganddo rôl bwysig yn y stori.
Bryd hyn, roedd y gwahaniaethau rhwng Boas a Ruth yn fawr iawn.  Roedd ganddo ef bopeth.
Doedd ganddi hi ddim.  Sut y daeth y ddau ynghyd?  Dyma’r ateb – roedd Duw wrth y llyw.
Roedd Ruth a Naomi yn ymddiried Ynddo Ef ac roedd yr Arglwydd yn eu harwain hwy. 

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salmau 37: 23-24        Diarhebion 10: 22         Effesiaid 4: 28 
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PROFFIL O BOAS
CORFFOROL

Ni wyddom ddim am nodweddion corfforol Boas.

CYMDEITHASOL

■C Beth ydym ni’n ei ddysgu am Boas yn adnod 1? 

CYMERIAD 

■C Atebwch GWIR neu ANWIR:-

Ni sylwodd Boas ar Ruth yn y cae.  .....................

Ni wyddai Boas ddim am Ruth nes iddi siarad ag ef. .....................

Dywedodd Boas wrth Ruth am aros yn ei gae.  .....................

Dywedodd Boas wrth Ruth am yfed yr un dŵr â’i ddynion. .....................

Siaradodd Boas yn llym â Ruth. .....................

Roedd Boas yn ddyn hael. .....................

YSBRYDOL

■C Oedd Boas yn credu ac yn ymddiried yn yr Arglwydd Dduw?  
Rhowch reswm dros eich ateb. 

Casglodd Ruth effa o farlys (bron deg cilogram) ar y diwrnod cyntaf hwnnw.  Gan gymryd i
ystyriaeth yr haidd dros ben a adawyd ar ei chyfer (ad. 15 ac 16), roedd hwn yn ddiwrnod o
waith eithriadol o galed.  Roedd hi wedi creu argraff ar was Boas yn gynharach gyda’i gwaith
dygn, cyson.  Gwyddai pam ei bod yno a chymerodd y gweddill yn unig er mwyn iddi allu
gweithio’n fwy effeithiol.  Ydych chi’n weithiwr caled?  Dylem wneud popeth, hyd yn oed y
pethau mwyaf di-nod, fel pe baem yn eu gwneud i Dduw. Mae gwaith Ruth yn y cae yn esiampl i
Gristnogion. Dylai Cristnogion fod yn barod i wasanaethu eu Meistr, yr Arglwydd Iesu, gyda’u
holl galon.  Dywed y Beibl:
“Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â’ch holl galon, fel i’r Arglwydd, ac nid i neb arall
.......Gwasanaethwch Grist, eich Meistr chwi.” (Colosiaid 3:23+24)

■C Yn yr Adnod Allweddol, beth oedd Naomi’n awyddus i’r Arglwydd ei wneud i 
Boas?  Ticiwch yr ateb cywir.

Ei ladd.                     Ei gosbi.                 Ei fendithio. 

■C Yn yr Adnod Allweddol, beth mae Naomi’n ei ddweud am y berthynas rhwng 

Boas a Ruth a hi ei hun?
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