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Gwers 2  Ruth – Y Gweddwon yn Dychwelyd

Roedd Orpa wedi dod i benderfyniad a dychwelodd i Moab.  Roedd
Ruth yn benderfynol y byddai’n mynd gyda Naomi i Fethlehem. Mae
geiriau Ruth yn yr Adnodau Allweddol yn dangos gymaint oedd ei
chariad tuag at ei mam-yng-nghyfraith a pha mor ffyddlon oedd hi
iddi.

■C Llanwch y geiriau sydd ar goll yn y swigen
siarad.

.  .  .  I ble bynnag yr ei di,
__________________________________; 

ac ym mhle bynnag y byddi di’n aros, 
fe arhosaf finnau; dy bobl di fydd 

_____________________________; a’th Dduw di 
______________________________.  Lle y byddi di farw, 

_______________________________ .  
Fel hyn y gwnelo’r Arglwydd i mi, a rhagor, os bydd unrhyw beth 

__________________________________________. .

Ceisiodd Naomi dair gwaith i annog Ruth i
ddychwelyd at ei theulu, ei mamwlad a’i duwiau,
ond dewisodd Ruth ymddiried yn y gwir Dduw ac
aros gyda Naomi.  Roedd Ruth wedi dewis y
ffordd gywir.  Pan gyrhaeddodd y ddwy
Bethlehem, roedd pawb a gofiai Naomi yn falch o’i
gweld unwaith eto.

■C Beth ddywedon nhw?

Rhaid eu bod wedi gweld newid mawr ynddi, oherwydd roedd hi’n anhapus iawn! 
Fel y gwelsom yn barod, mae ystyr arbennig i enwau pobl weithiau, ond nid yw’r ystyron hynny’n
addas iawn bob tro!

■C Dywedodd Naomi y dylid newid ei henw i beth?                  
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■C Rhowch ddau reswm pam roedd hi’n awyddus i’w newid. 

Ydych chi’n gwybod beth yw ystyr eich enw chi?

■C Ad-drefnwch y ddau air yn y frawddeg isod, i ganfod gwir ystyr 
adnod 20. 

Ystyr imoaN __ __ __ __ __ yw ‘hyfryd’ ond ystyr Mara yw ‘wrechw' ___ __ __ __ __'  

■C Atebwch Gwir neu Anwir:- 
Roedd Bethlehem yng ngwlad Moab. ....................

Daeth Orpa a Ruth i fyw ym Methlehem. ....................

Teitl am Dduw yw ‘Yr Hollalluog’.   ....................     

Roedd y cynhaeaf ŷd newydd ddechrau. ....................

Aeth Ruth i weithio yn y caeau. ....................

Ym Mhennod 2, daw cymeriad newydd yn rhan o’r stori.  

■C Edrychwch ar y Ffeil Ffeithiau a dewiswch yr ateb cywir ar gyfer 
pob un o’r pedwar pwynt amdano.

.

FFEIL FFEITHIAU 

F’enw yw:-........................Boas / Obed / Mahlon 

Fy Nheulu:- .................. Dafydd / Elimelech / Saul 

Fy Ngwaith:- ................ Bugail / Ffermwr / Pysgotwr 

Fy Statws:- .......................... Tlawd / Cyfoethog 

Wrth edrych yn ôl dros yr astudiaeth hyd yma, gwelwn fod newid mawr wedi digwydd yn hanes
bywyd Ruth!  Bellach, doedd hi ddim yn addoli gau dduwiau Moab, ond yn hytrach, roedd hi’n
addoli gwir a bywiol Dduw yr Israeliaid.  Mae angen newid arnom ninnau hefyd!  Ydych chi wedi
troi o’ch pechodau at yr Arglwydd Iesu Grist? 
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