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yr adnod hon.

Stori 1  Ruth
Mae’r stori hon yn dechrau mewn tref enwog yn y Beibl.

■C Defnyddiwch yr wyddor luniau i ddod o hyd i’r enw.

Yn y dref hon, trigai Elimelech, ei wraig Naomi a’u dau fab, Mahlon a Chilion.
Daeth cyfnod o newyn enbyd, a phenderfynodd Elimelech fynd â’i wraig a’i
feibion i wlad arall o’r enw Moab.

■C Ar y mynegbost, ysgrifennwch 
enw’r wlad yr aethant iddi. 

Yn fuan wedi iddynt gyrraedd Moab, bu
farw Elimelech, druan.  Tyfodd y bechgyn
yn ddynion a phenderfynodd y ddau briodi
gwraig.  Priododd Mahlon ferch o’r enw
Ruth, a phriododd Chilion ferch o’r enw
Orpa.
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■C Llanwch y bylchau gyda’r enwau cywir:-

Mahlon a  __  __  ___      Chilion a  __  __  __  __ 

Merched o wlad baganaidd Moab oedd y ddwy.  Yn ôl Cyfraith Dduw, doedd dim
hawl gan feibion Israel briodi estroniaid fel rhain.  Yn ddiweddarach, bu farw
Mahlon a Chilion.  Dim ond Naomi a’i dwy ferch-yng-nghyfraith oedd ar ôl bellach. 

■C Ysgrifennwch enwau’r rhai a fu farw ar y cerrig beddau.

Yna, clywodd Naomi newyddion da!  Roedd y newyn ar ben!  Er ei bod wedi
byw ym Moab ers dros ddeng mlynedd, roedd hi’n awyddus i ddychwelyd i
Fethlehem.  Dechreuodd ar ei thaith yng nghwmni Orpa a Ruth.  Ceisiodd
Naomi eu perswadio i aros ym Moab.  O’r diwedd, ufuddhaodd Orpa i
erfyniadau Naomi ac aeth yn ei hôl at ei phobl ei hun ym Moab.  Roedd Ruth, er
hynny, yn benderfynol o fynd gyda Naomi.  Doedd dim allai newid ei meddwl.
Dywedodd wrth Naomi,

“Ble bynnag yr ei di, fe af finnau;

aa’’tthh  DDdduuww  ddii  ffyy
NNuuww  iinnnnaauu..””  

Lliwiwch y geiriau. 

O’r diwedd, cyrhaeddodd y ddwy dref Bethlehem.

■C Pwy ddaeth i Fethlehem?      N __  __  __  __     a    R __  ____

Wyddai Ruth ddim am y cynllun rhyfeddol
oedd gan Dduw ar gyfer ei bywyd!  Un
diwrnod, fe fyddai hi’n berson pwysig iawn.
Drwy ymddiried yn yr unig wir a bywiol
Dduw, roedd hi wedi cymryd y cam cyntaf
tuag at gyflawni cynllun Duw.  Gallai
ddibynnu arno Ef i ddangos iddi’r cam nesaf
– pan fyddai’r amser hwnnw wedi dod. 
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