
Wedi’i Selio â Sandal!

Roedd Naomi a Ruth wedi cerdded yn bell, bell iawn. Roedden nhw mor flinedig. Nid 
oedd ganddynt gartref, bwyd nac arian. Yma ym Methlehem, roedd yn amser y cynhaeaf. 
Roedd y dynion a’r menywod yn brysur yn y caeau yn torri’r haidd ac yn ei gasglu i mewn i’r 
ysguboriau. 

Roedd Naomi a Ruth eisiau bwyd. Roedd eu cegau’n dyfrio wrth feddwl am fwyta bara 
barlys ffres, poeth. Ond sut roedden nhw’n mynd i’w brynu? Roedd eu pyrsiau’n wag. 
Dywedodd Ruth wrth Naomi, ‘Os bydd y ffermwr yn fodlon, a’i draw i’r caeau er mwyn 
casglu’r grawn sydd wedi disgyn ar yr ymylon.’ 

Felly aeth Ruth ar hyd ymyl y cae gan godi’r haidd oedd wedi disgyn i’r ddaear. Cyn hir 
roedd hi wedi casglu digon i wneud torth haidd iddi hi a Naomi ei bwyta. 

Sylwodd Boas, y ffermwr oedd yn berchen ar y cae, ar Ruth, a phan glywodd ei stori drist, 
teimlai’n flin. Roedd yn teimlo mor ddrwg drosti, trefnodd fod ei weithwyr yn gollwng grawn 
iddi ddod o hyd iddo. 

Pan gyrhaeddodd Ruth adref y noson honno dywedodd wrth Naomi pa mor garedig 
oedd Boas. Roedd Naomi yn falch ac yn synnu. 

‘Mae Boas yn perthyn o bell,’ meddai. 

Pan oedd y cynhaeaf ar ben, roedd Naomi yn poeni. 

‘Sut ydyn ni’n mynd i gael bwyd i’w fwyta nawr?’ dywedodd wrth Ruth. ‘Os wnei di 
siarad â Boas, efallai y bydd e’n barod i ofalu amdanom ni. Mae’n dweud yn ein cyfraith 
ni y dylai dynion ein teulu ofalu am weddwon fel ni.’ Roedd Ruth yn 
nerfus iawn ond roedd hi’n ymddiried yn Naomi ac fe wnaeth yr hyn a 
ddywedodd wrthi.

Roedd Naomi’n bryderus wrth ddisgwyl i Ruth ddod yn ôl. ‘Beth 
ddywedodd Boas?’ gofynnodd.



‘Dywedodd y byddai’n gofalu amdanom,’ atebodd Ruth, ‘ac edrychwch, rhoddodd yr 
holl rawn hwn i ni i wneud yn siŵr na fyddwn ni’n brin o fwyd.’ Cymerodd Naomi y grawn. 
‘Dyna ddyn da yw e. Rwy’n siŵr y bydd yn dod o hyd i ffordd i’n helpu.’ 

Roedd Naomi yn iawn. Roedd Boas am helpu. Yn wir roedd e’n hoffi Ruth gymaint fel ei 
fod am ei phriodi, ond roedd problem. Roedd dyn arall yn perthyn yn agosach i Naomi na 
Boas. Roedd angen i Boas gyfarfod ag ef. 

Y diwrnod wedyn aeth Boas i giât y dref ac aros i’r perthynas fynd heibio. 

Sylwodd Boas arno a galwodd, ‘Tyrd i eistedd gyda mi. Mae gen i fater pwysig i’w 
drafod gyda ti. Mae Naomi wedi dod yn ôl yma i fyw gyda’i merch-yng-nghyfraith, Ruth. 
Mae gwŷr y ddwy wedi marw. Wyt ti’n fodlon gofalu amdanynt?’ 

‘Na, dim diolch,’ atebodd, ‘ond os wyt ti eisiau, cei di ofalu amdanynt.’ 

‘Rho un o dy sandalau i mi felly,’ meddai Boas; oherwydd dyna sut roedd pobl 
Bethlehem yn selio bargen. Tynnodd y dyn un o’i sandalau a’i roi i Boas. Wrth iddo hopian i 
ffwrdd, rhuthrodd Boas i ddod o hyd i Ruth er mwyn gofyn iddi ei briodi. 

Roedd Naomi mor hapus! Roedd ei merch annwyl Ruth am briodi Boas. Roedd hi’n 
gwybod nawr y byddai ganddi hi a Ruth gartref, bwyd a rhywun i ofalu amdanynt. Roedd gan 
Naomi wên fawr ar ei hwyneb wrth iddi ddweud gweddi, ‘Diolch Dduw, am ofalu amdanom 
mor dda. Diolch am bobl garedig a hael.’


