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Gofynnwch am 
help i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 2 Ruth a Boas
Adeg y cynhaeaf oedd
hi pan gyrhaeddodd
Naomi a Ruth ym
Methlehem.  Roedd
Ruth yn awyddus i gael
gwaith, felly aeth i’r
caeau, a chafodd
ganiatâd i loffa (casglu)
unrhyw dywysennau ŷd
roedd y medelwyr
wedi gadael ar eu hôl.
Gweithiai’n galed
drwy’r dydd – heb
seibiant, bron.  Erbyn
nos, roedd ganddi sach
o ŷd i fynd adref i’w
mam-yng-nghyfraith. 

■C Llanwch y
llythrennau sydd ar goll. 

Pa adeg o’r flwyddyn oedd hi pan ddaeth Naomi a Ruth i Fethlehem?  

A __ __ g y C __ __ __ __ __ __ f 

Beth oedd wedi bod yn tyfu yn y cae lle’r oedd Ruth yn gweithio? 

__  __ 

Dyn o’r enw Boas oedd perchennog y cae.  Bu Boas yn garedig iawn wrth Ruth.
Roedd e’n ei helpu i gasglu ychwaneg o ŷd.  Dywedodd wrthi hefyd am helpu ei
hun, amser cinio, i unrhyw fwyd a diod roedd y medelwyr wedi dod gyda hwy.

■C Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR ar ôl pob un o’r canlynol:- 

1. Boas oedd perchennog y cae lle bu Ruth yn gweithio. ...............

2. Anfonodd hi i ffwrdd am ei bod yn wraig estron. ...............

3. Bu’n gyfeillgar tuag ati, ac fe’i helpodd. ...............
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Dyn cyfoethog oedd Boas ac roedd yn berchen ar lawer
o dir o amgylch Bethlehem, tra mai gweddw ifanc, dlawd
o wlad Moab bell oedd Ruth.  Eto i gyd, tyfodd y
cyfeillgarwch rhwng y ddau a chyn hir roedden nhw’n
briod!
Roedd Ruth yn hapus unwaith eto, wrth i gynllun Duw ar
gyfer ei bywyd symud ymlaen un cam arall.

“Felly, cymerodd BBooaass  RRuutthh
yynn  wwrraaiigg  iiddddoo..””

Lliwiwch y geiriau.

Mae gan Dduw gynllun ar gyfer pob un
ohonom ni!  Dylem gyflwyno ein
bywyd i’r Arglwydd Iesu, ac wedyn
gwneud ein gorau bob dydd i’w blesio
Ef.  Pan fyddwn yn gwneud hynny, yna
bydd Ef yn gweithio allan Ei gynllun ar
ein cyfer, gam wrth gam.  Ym mhen
amser, ganwyd bachgen bach o’r enw
Obed i Boas a Ruth.  Roedd pawb yn
llawen, ond doedd neb hapusach na
Naomi am ei bod yn gofalu amdano.
Tyfodd Obed yn ddyn, ac ef,
flynyddoedd yn ddiweddarach, ddaeth
yn dad-cu neu’n daid i frenin enwocaf
Israel – Dafydd!  Ruth, y wraig ‘estron’
o wlad Moab, felly, oedd hen fam-gu
neu hen nain y Brenin Dafydd.  Dyna
gynllun rhyfeddol oedd hwn gan Dduw
ar gyfer ei bwyd! 

■C Gosodwch y geiriau yn y mannau cywir:- 

Ruth      Dafydd      Obed

1. Ganwyd bachgen o’r enw __ __ __ __ i Boas a Ruth. 

2. Pan oedd Obed yn hen ŵr, ef oedd tad-cu/taid __ __ __ __ ____ .

3. __ __ ____ oedd hen fam-gu/hen nain Dafydd.
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