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ADNOD 
ALLWEDDOL

Ruth 4: 10

Astudiaeth 4  Boas a Ruth yn derbyn bendith Duw

Roedd gan Naomi broblem.  Roedd hi’n awyddus i werthu
darn o dir oedd yn eiddo iddi, ond roedd yn rhaid i’r
prynwr fod yn berthynas a fyddai hefyd yn priodi Ruth, er
mwyn i’r tir aros yn y teulu.  Gwyddai Naomi fod Boas yn
berthynas agos ac y byddai, o bosibl, yn barod i brynu’r tir.
Aeth hi ati felly i gynllunio sut y gallai Ruth siarad â Boas
ar ei ben ei hun.

■C Tanlinellwch y geiriau cywir yn y paragraff canlynol.

Roedd DECHRAU / DIWEDD y cynhaeaf haidd a gwenith bron â dod.  

Y BORE / PRYNHAWN / NOSON honno, byddai Boas ei hun yn gweithio yn ei  BABELL /

WINWASG / LAWR DYRNU.  Roedd Naomi’n gyfarwydd â’r arferion lleol, felly gwyddai y

byddai Boas a’i weision yn GWERTHU / GWARCHOD / BWYTA’r grawn y noson honno er

mwyn sicrhau na fyddai neb yn dwyn dim ohono.  Daeth yn amser i gyflwyno hawliad y teulu

gerbron Boas.  Dyma’r union gyfle i Ruth!

■C Ar ôl ymolchi, beth oedd y ddau beth nesaf roedd yn rhaid i Ruth eu gwneud?

■C Beth oedd ateb Ruth i gyfarwyddiadau Naomi?

Roedd Ruth wedi dod i werthfawrogi holl rinweddau Boas, felly roedd hi’n ddigon bodlon i
gydymffurfio â chynlluniau Naomi.   Aeth Ruth ar ei ffordd i’r llawr dyrnu.  Nid dyma’r lle i ferch
ddibriod fel arfer, felly doedd hi ddim i adael neb ei gweld na’i hadnabod.

■C Dywedwyd wrthi am aros i Boas orffen gwneud rhywbeth.  Beth? 

Pam y dywedodd Naomi wrth Ruth am dynnu’r dillad oddi ar draed Boas? Fel ffordd effeithiol o’i
ddeffro, heb darfu ar neb arall o bosibl, pan fyddai ei draed yn mynd yn oer!  Rhaid i ni
ddychmygu’r ddau yn sibrwd eu sgwrs, a Ruth, wedi hynny’n diflannu’n dawel oddi yno.
Dywedodd Boas wrthi ei fod yn gwybod am berthynas agosach iddynt nag ef ei hun.  Roedd
rhaid i hwn gael y cyfle cyntaf i brynu’r darn tir ac i briodi Ruth. Yn gynnar fore trannoeth, aeth
Boas ymaith ac arhosodd wrth borth y dref lle'r oedd y materion pwysig i gyd yn cael eu
penderfynu.

■C Ar bwy y galwodd Boas i fod yn dystion o’r cyfan oedd yn digwydd?
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Roedden nhw yno i sicrhau fod yr arferion yn cael eu cadw.  Unwaith y byddai Boas yn
cwblhau’r cytundeb, ni fyddai modd i neb ei newid.  Penderfynodd y perthynas agosaf – ni
wyddom ei enw – beidio â phrynu’r tir pan sylweddolodd fod priodi Ruth yn rhan o’r fargen.

■C Beth oedd ei eiriau olaf wrth Boas?

■C Beth wnaeth e wrth ddweud hyn?

■C Beth oedd ei reswm dros wneud hyn?

CHWILAIR

Ysgrifennwch yr atebion i’r cliwiau canlynol, ac yna, rhowch gylch o’u hamgylch yn y
Chwilair.  Maent wedi eu hysgrifennu ymlaen, tuag yn ôl, ar draws, i lawr ac yn
groeslinol.

1. Y peth cyntaf a wnaeth Ruth wrth baratoi i fynd i weld Boas
...................... 
2. Tynnodd Ruth y dillad oddi am ................ 
Boas a gorweddodd yn eu hymyl. 
3 a 4. Canmolodd Boas Ruth am beidio â mynd ar ôl y dynion
ifanc, boent .............  neu ...................... 
5. Rhoddodd Boas chwe mesur (bron 20 cilogram) o hwn i Ruth
i’w gario adref i Naomi.  
6. Yn y bore, aeth Boas i’r ............
7. Nifer yr henuriaid (arweinwyr) a alwyd gan Boas. ................ 
8 a 9. Y ddwy chwaer y cyfeirir atynt yn Ruth 4: 11. 
...........................  a ......................... 

Felly, prynodd Boas holl eiddo Elimelech a’i ddau fab, gan
gynnwys Ruth, a fyddai bellach yn wraig iddo.  Ac felly, darganfu’r
ferch a ddaeth i Fethlehem heb ddim, fod Duw wedi dod â
hapusrwydd iddi, y tu hwnt i’w holl ddisgwyliadau.  Pan fyddwn
yn barod i adael i Dduw gymryd drosodd ein bywydau, bydd Ef
bob tro yn ein harwain i fendith, er mai ar ôl cyfnod o galedi ac
anawsterau y daw’r fendith honno. Mae stori Ruth yn bwysig
oherwydd fe ddaeth y wraig hon yn hen fam-gu neu’n hen nain i
frenin enwocaf Israel.

■C Pwy oedd ef?
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