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ALLWEDDOL
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Gwers 3  Ruth – Y Perthynas Cyfoethog

Roedd Ruth a Naomi yn weddwon tlawd ond roedd Ruth yn barod i weithio’n galed i gael bwyd
i Naomi ac iddi hi ei hun.  Aeth i loffa yn y caeau ŷd.  Roedd hyn yn golygu ei bod yn casglu’r
tywysennau grawn a adawyd gan y medelwyr. (Edrychwch ar Lefiticus 23:22)

Cwblhewch y CROESAIR hwn i ganfod manylion am ei gwaith.
AR DRAWS 
4. Roedd y ffermwr yn dod o’r lle hwn. 
5. Dywedodd y gweithwyr,
“_ _ _ _ _ __ _ _ _ yr Arglwydd dithau”. 
6. Gair arall am gasglu’r grawn oedd yn weddill. 

I LAWR 
1. Enw am y dynion sy’n casglu’r cynhaeaf.
2 Enw’r weddw aeth i gasglu’r grawn oedd yn weddill. 
3 Roedd y grawn yn tyfu yn y _ _ _ _ _ . 
4 Perchennog y fferm. 

Pan ddaeth Boas i edrych sut roedd y gwaith yn mynd yn ei flaen, sylwodd ar Ruth a gofynnodd
pwy oedd hi.

■C Beth ddywedodd ei fforman wrtho? (Edrychwch ar adnodau 6 a 7)

Roedd gwaith Ruth yn waith syml iawn, cyffredin iawn a blinedig iawn, ond bu’n ffyddlon yn y
gwaith hwnnw.  Mae Duw’n disgwyl i ni wneud ein gorau ym mhopeth, yn union fel y gwnaeth
Ruth. Cynheswyd ei chalon gan garedigrwydd Boas tuag ati, a theimlai nad oedd yn ei haeddu gan
ei bod yn wraig estron.  (Edrychwch ar adnod 10)

Mae agwedd Boas tuag at Ruth yn ddarlun o ras Duw tuag atom ni. 

Dyna beth rhyfeddol yw bod Duw yn ein caru, er ein bod yn bechaduriaid.  Dangosodd Ei gariad
tuag atom trwy anfon yr Arglwydd Iesu i farw trosom.  Trwyddo Ef bydd Duw o’n plaid am byth! 

■C Roedd Boas yn berson caredig iawn.  YN EICH GEIRIAU EICH 
HUN, esboniwch pam y bu’n arbennig o garedig wrth Ruth. (Adnod 11)
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GRAS Duw yw Ei ffafr ryfeddol Ef tuag at rai fel ni sy’n haeddu dim!
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Mae Duw’n gwarchod y rhai sy’n ymddiried Ynddo Ef, yn union fel y bydd iâr yn
cysgodi ei chywion dan ei hadenydd.  Mae’r cywion yn rhedeg at yr iâr pan fydd
perygl gerllaw.  Maent yn ymddiried ynddi. Sicrhaodd Boas Ruth y byddai’r
Arglwydd yn gofalu amdani yn yr un ffordd. 

■C Ysgrifennwch eiriau Boas yn adnod 12.

Bu Boas yn hael iawn wrth Ruth; rhoddodd iddi bopeth oedd ei angen arni.

■C Defnyddiwch y lluniau hyn a rhif yr adnodau i’ch helpu i lanw’r 
geiriau sydd ar goll.

Adnod 9               Adnod 14              Adnod 14             Adnod 16

Rhoddodd ganiatâd iddi yfed o’r ...................., ac yn ystod amser cinio gwahoddodd hi i

fwyta.............. .  Pan oedd yn eistedd wrth ochr y medelwyr, estynnodd Boas ............. 

wedi ei grasu iddi.  Yn olaf, dywedodd wrth ei ddynion am adael 

rhywfaint o ....... ar ôl, yn fwriadol, er mwyn iddi ei loffa.  

Aeth Ruth â digon o fwyd adref i Naomi.  Sylweddolodd honno fod yr Arglwydd yn gofalu amdanynt. 

■C Edrychwch ar yr Adnod Allweddol ac ysgrifennwch beth oedd gan 
Naomi i’w ddweud am garedigrwydd yr Arglwydd tuag atynt.

■C Ysgrifennwch beth ddywedodd hi am Boas.

Nid damwain a hap oedd hi fod Ruth wedi mynd i loffa yng nghae Boas a bod Boas yn perthyn
yn agos iddi.  Mae’r Arglwydd yn cyfeirio ein bywydau, hyd yn oed pan fyddwn yn cael amser
anodd.  Roedd Duw wedi bod yn cynllunio ar gyfer Ruth a Naomi, ac yn trefnu eu bywydau er y
gorau. Wrth i’r bennod hon ddod i ben, mae Ruth yn dal yn ffyddlon i Naomi.

■C Edrychwch ar adnod 23 ac ysgrifennwch y ddau beth a 
wnaeth Ruth.  
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