
Gwers 4   Ruth – Ewyllys Duw 
Mae diweddglo hapus i stori Ruth.  Daeth o hyd i ŵr newydd!
Chwaraeodd Naomi ran bwysig drwy drefnu’r briodas.

■C Darllenwch Bennod 3: 1-18 a rhowch ✓
neu ✗ ar ôl y brawddegau canlynol i 
ddangos a ydynt yn Gywir neu’n 
Anghywir. 

Dywedodd Naomi wrth Ruth am orwedd wrth draed Boas. ❑
Gwnaeth Ruth yn union fel y dywedodd Naomi. ❑
Aeth Ruth at Boas yn ei babell. ❑
Cysgodd Boas drwy’r nos. ❑
Atgoffodd Ruth Boas ei fod yn berthynas agos (neu’n gâr). ❑
Roedd Boas yn flin oherwydd yr hyn a wnaeth Ruth. ❑
Addawodd Boas helpu Ruth. ❑
Rhoddodd Boas lond llaw o farlys i Ruth. ❑

Yna, bu’n rhaid i Naomi a Ruth aros i weld beth fyddai’n digwydd wedyn. 
Drwy ddarllen Pennod 4: 1-11 a chwblhau’r Croesair, byddwch yn darganfod sut y cafodd ewyllys
Duw ei rhoi ar waith ym mywyd Ruth. 

CROESAIR
I LAWR 
1.Enw’r dynion a welodd yr hyn wnaeth Boas.
(adnod 10)
2.Nifer yr henuriaid neu arweinwyr. (adnod 2) 
4 Roedd hon yn wraig weddw o Moab.(adnod 5) 
5.Tynnwyd hon i gadarnhau’r cytundeb. _ _ _ _ _ 

AR DRAWS 
1. Darn _ _ _ (adnod 3) 
3. _ _ _ _ _ _ Boas oedd Ruth. 
5. Gwnaeth pawb hyn. 
(adnod 2) _ _ _ _ _ __ 
6. Trefnwyd popeth wrth y _ _ _ __ 

DARLLENWCH
Ruth 3: 1-18, 4: 1-17   

ADNOD 
ALLWEDDOL 

Salm 37: 5
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Roedd Naomi yn hapus oherwydd priodwyd Boas a Ruth.  Bendithiodd yr Arglwydd y ddau
drwy roi iddynt fab a ddaeth, ym mhen amser, yn dad-cu neu’n daid i rywun arbennig iawn yn
hanes Israel. 

■C Llanwch yr enwau sydd ar goll yn y goeden deulu. 

(Edrychwch ar adnod 17)

Roedd gan Dduw, felly, gynllun rhyfeddol ar gyfer bywyd Ruth.  Oherwydd iddi hi ymddiried yn
Nuw ac ufuddhau i’w ewyllys Ef, bendithiodd yr Arglwydd hi mewn nifer o ffyrdd.

■C Mae stori Ruth yn darlunio geiriau’r Adnod Allweddol.  
Ysgrifennwch y geiriau hynny.  

Dros 1000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, ganwyd yr Arglwydd Iesu yn yr union dref honno –
Bethlehem.  Roedd Ef yn un o ddisgynyddion Ruth (Mathew 1: 5). 
Dyna i chi ryfeddol fod Duw wedi dewis merch estron, oedd yn addoli eilunod ar un adeg, i
chwarae rhan mor bwysig yn Ei gynllun i achub dynion a merched a phlant!  Drwy’r cynllun
arbennig hwn, gall pob un ohonom ninnau hefyd ddod i adnabod Duw, a thrwy hynny fwynhau 
Ei fendithion am byth. 
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