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Astudiaeth 2  Ruth – Naomi yn troi’n ôl at Dduw

Gwnaeth Orpa ei phenderfyniad a ffarweliodd yn
ddagreuol â Naomi a Ruth.  Trodd a cherddodd
ymaith oddi wrthynt, yn ôl i gyfeiriad cartref ei
mam.  Daw rhan Orpa yn y stori i ben.

Trodd Naomi wedyn at Ruth a rhoddodd un cynnig arall ar ei hannog hithau hefyd i ddychwelyd.  

■C Dywedodd fod Orpa wedi mynd yn ôl at ddau beth.  Beth oeddent?

Mae hyn yn dangos fod tynfa teulu a chrefydd yn gryf iawn.  Mae’n ein hatgoffa fod grym y diafol
hefyd yn gryf iawn a bydd yn gwneud ei orau glas i gadw ei afael ynom.  Duw’n unig all ein
rhyddhau.
Doedd dim modd perswadio Ruth i newid ei meddwl.  Yn yr Adnod Allweddol, mae Ruth yn sôn
am 5 peth roedd yn bwriadu eu gwneud.

■C Ysgrifennwch y rhain isod, yn eu trefn gywir.

Mae Ruth, yn y fan hon, yn datgan ei gwir ffydd yn Nuw, a’i ffyddlondeb i’w mam-yng-nghyfraith.  

■C Rhowch  ✓ wrth ymyl un o’r 5 ateb sy’n dangos ffydd Ruth.

Dywedodd Ruth mai un peth yn unig allai ei gwahanu oddi wrth Naomi.

■C Beth oedd hwnnw?

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen  
Diarhebion 13: 15     Luc 15: 11-24      1 Ioan 1: 9 
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Mae bod yn gwbl ffyddlon i’n teulu a’n ffrindiau yn rhywbeth sy’n plesio Duw.  Ond, mae ein
hymrwymiad a’n hymroddiad i’r Arglwydd Iesu Grist yn bwysicach hyd yn oed na hynny. 

Edrychwch ar Luc 5: 27 a 28 am enghraifft o wir ymrwymiad 

■C Beth oedd enw’r dyn a benderfynodd ddilyn Iesu?

■C Beth adawodd ar ei ôl?

Mae’r hyn wnaeth Ruth yn esiampl arall o ymrwymiad, a dylai pob un ohonom geisio’i hefelychu.

■C Pa adnod sy’n dangos fod Naomi’n sylweddoli fod Ruth
yn benderfynol o fynd gyda hi?

O’r diwedd, daeth Naomi a Ruth i Fethlehem.  Cyn hir, dechreuodd pobl adnabod Naomi.
Doedd hynny ddim yn syndod gan ei bod wedi treulio’r rhan helaeth o’i bywyd yno.  Byddai nifer
o’i chyn gymdogion a’i pherthnasau yn dal yn fyw. 

■C Beth oedd ymateb pobl Bethlehem i Naomi a Ruth?

Er hynny, gofynnodd Naomi iddynt am beidio â’i galw yn Naomi o hynny ymlaen, ond ei galw
wrth yr enw Mara.  Ystyr yr enw Naomi yw ‘hyfryd’, ‘prydferth’ neu ‘ddymunol’ 

■C Pam ddywedodd hi wrthynt am ei galw’n Mara - sy’n golygu ‘chwerw’?

■C Chwiliwch am eiriau yn y Darlleniad o’r Beibl er mwyn cwblhau’r brawddegau 
canlynol.

Esboniodd Naomi ei bod wedi mynd

allan yn ............ a bod yr

...................................... wedi dod â hi 

nôl yn ............... . Rhoddodd y bai ar

Dduw gan ddweud i’r

................................. ddod â drwg arni.

Cyrhaeddodd y ddwy ym

.......................................... ar .............’r

cynhaeaf.

Roedd Naomi, yr un fu’n crwydro, wedi dod yn ei hôl.  Roedd ei chamgymeriadau yn codi
cywilydd arni a chyfaddefodd mai Duw a’i gosododd yn ôl ar y llwybr cywir a’i harwain adref.
Ond gorfu iddi dalu’r pris.  Bu’n rhaid i’r Arglwydd ei thywys i gyfnod anoddaf ei bwyd cyn iddi
edifarhau a throi’n ôl Ato.  Er hynny, roedd caredigrwydd yr Arglwydd yn parhau.  Roedd Naomi
gartref ac roedd Ruth gyda hi. 
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