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Gwers 1  Ruth – Penderfyniadau Anghywir
Mae’r gwersi sy’n dilyn yn adrodd hanes teulu oedd yn byw flynyddoedd lawer cyn Dafydd,
brenin enwocaf Israel.  Mae’r stori’n dechrau ar adeg pan oedd pobl Israel wedi troi cefn ar
Dduw ac yn byw bywydau pechadurus a hunanol iawn. 

■C Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol sy’n esbonio sut roedd y bobl yn byw.

Mae’n bwysig ein bod ni, yn ystod ein bywydau, yn dewis yr hyn sy’n iawn ac yn dilyn Duw.  Yn y
Darlleniad hwn o’r Beibl, cawn weld sut y mae rhai yn dewis y ffordd gywir, tra bod eraill yn
gwneud y penderfyniad anghywir. 

■C Ar y map, ysgrifennwch enw’r:-
1) dref yn Israel lle’r oedd y teulu’n byw.  

2) y wlad yr aethant i fyw iddi. 

Teithiodd y teulu tua 50 milltir. 

■C Isod, ysgrifennwch y rheswm 
pam y gadawsant eu cartref.

Yn aml iawn yn nyddiau’r Beibl, roedd gan enwau pobl a lleoedd ystyr arbennig.

Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun er mwyn canfod ystyr Bethlehem. 
Felly, gallwn weld NAD oedd tref Bethlehem yn driw i’w henw!
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  ■C Dyma lun o’r teulu yn dechrau ar eu taith.
Beth yw enw’r fam a’r tad?

Beth yw enw’r ddau fab? 

Ddylen nhw ddim fod wedi mynd i Moab, am ei bod yn wlad bechadurus lle’r oedd pobl yn addoli
eilunod.  Byddai’n well pe baent wedi ymddiried yn Nuw ac aros yn y wlad a roddodd Duw
iddynt.  Yn y wlad estron honno, digwyddodd trasiedi, ac fe’i dilynwyd gan achlysur trist iawn. 

■C Ar y garreg fedd, ysgrifennwch 
enw’r person a fu farw.                

Yn ddiweddarach, profodd Naomi hapusrwydd unwaith eto.  Penderfynodd ei dau fab briodi gwraig.

■C Ad-drefnwch y llythrennau i ganfod enwau eu gwragedd.

POAR       THUR

Ond digwyddodd trasiedi arall!   

■C Ar y cerrig bedd, 
ysgrifennwch enwau’r
rhai fu farw nesaf!  

Bellach, dim ond tair gwraig weddw sydd ar ôl yn ein stori.  Cyn hir, clywodd Naomi newyddion
da o’i thref enedigol, Bethlehem..

■C YN EICH GEIRIAU EICH HUN, ysgrifennwch beth glywodd hi.

Dechreuodd y tair ar eu ffordd i wlad Jwda.  Ar ôl bod ar y daith am ychydig, arhosodd y tair a
diolchodd Naomi i Ruth ac Orpa am eu caredigrwydd tuag ati ac erfyniodd arnynt i fynd yn eu
hôl.  Ar y dechrau, roedd y ddwy ferch yn benderfynol i barhau ar y daith gyda Naomi, ond
dechreuodd honno erfyn yn fwy taer fyth arnynt i’w gadael. Dechreuodd y tair grïo gyda’i gilydd.
Ym mhen hir a hwyr, aeth un adref ac arhosodd y llall gyda’i mam-yng-nghyfraith.  

■C Ar y llinellau isod, dan enwau’r 
lleoedd, ysgrifennwch pwy aeth i 
ble.

Gwelwn felly fod hon yn stori am y dewisiadau a
wnaethpwyd gan bobl.  Dewisodd Elimelech fynd i Moab; dewisodd Mahlon a Chilion wragedd, a
dewisodd Naomi ddychwelyd adref.  Penderfynodd Ruth ac Orpa hefyd beth roeddent am ei
wneud.  Byddwn ninnau hefyd yn gorfod gwneud nifer o benderfyniadau wrth i’n bywyd fynd yn
ei flaen.  Y dewis pwysicaf ohonynt i gyd yw beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r Arglwydd Iesu.

■C Darllenwch Ioan 1:12 ac ysgrifennwch beth mae Duw yn addo’i roi
i’r sawl sy’n dewis derbyn yr Arglwydd Iesu.
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