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Astudiaeth 4 Paul yn Effesus

Roedd Effesus yn ddinas lle’r oedd y mwyafrif yn addoli’r dduwies Diana (Artemis). Lle yn llawn
drygioni a llygredigaeth oedd y deml a gysegrwyd i’w henw. Daethai Paul ar ymweliad â’r ddinas
hon ar ddiwedd ei ail daith genhadol. Nawr, beth amser yn ddiweddarach, roedd wedi dychwelyd,
fel yr addawodd y gwnâi, os mai dyna fyddai ewyllys Duw.  (Gweler Actau 18: 19-21)
Ar ôl cyrraedd, daeth Paul ar draws tua deuddeg o ddisgyblion oedd heb glywed y stori gyfan am
yr Arglwydd Iesu Grist.  Gofynnodd Paul nifer o gwestiynau iddyn nhw am eu ffydd.

■C Ysgrifennwch y cwestiynau hyn a’r atebion a roddwyd ganddynt. 

C.  ........................................................................................................................................... ?

A.  ........................................................................................................................................... !

C.  ...........................................................................................................................................?

A.  ........................................................................................................................................... !

Esboniodd Paul wrthynt fod y bedydd hwn yn wahanol i’r bedydd Cristnogol.  Roedd Ioan
Fedyddiwr wedi cyfeirio pobl ymlaen at yr Arglwydd Iesu a oedd, bryd hynny, eto i ddod. Bellach,
nid yn unig roedd yr Arglwydd Iesu wedi dod ond roedd Ef wedi gwneud y cyfan oedd ei angen i
dalu’r ddyled am ein pechodau.  Ar unwaith, rhoddodd y rhain eu ffydd yng Nghrist ac aethant ati
i ddangos hyn drwy gael eu bedyddio yn enw’r Arglwydd Iesu.

■C RHIFAU – At beth mae’r rhifau canlynol yn cyfeirio? 
Ysgrifennwch frawddeg am bob un. 

Dwy flynedd -

2 awr - 

3 mis - 

7 mab - 

12 disgybl -

50,000 drachmas - (neu ddarnau arian)

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Effesiaid 2: 1-10
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■C POBL – Ysgrifennwch frawddeg am bob un o’r dynion canlynol.

Erastus - (adn. 22)

Demetrius -  (adn. 24)

Aristarchus -  (adn. 29)

Clerc y Ddinas -  (adn. 35)

■C YMATEBION.

Beth oedd ymateb rhai o’r Iddewon i bregethu Paul yn y synagog? 

(Gweler adnodau 8 a 9)

■C Beth oedd ymateb yr Effesiaid i’r hyn a ddigwyddodd i saith mab Scefa? 

Nodir yn benodol mai drwy nerth Duw y cyflawnodd Paul y gwyrthiau arbennig yn Effesus.
(Gweler ad. 11).  Pan geisiodd rhai o’r Iddewon efelychu Paul, bu eu hymdrechion yn fethiant
llwyr.

■C Darllenwch yn ofalus beth ddywedodd Demetrius wrth ei gyd-grefftwyr yn 
adnodau 24-27.  Beth oedd eu hymateb i eiriau Demetrius?

Er gwaethaf yr holl wrthwynebiad, lledaenwyd y Gair ymhell ac agos.  Clywodd Iddewon a
Groegiaid ym mhob cwr o Asia ‘Air yr Arglwydd Iesu’ a chafodd llawer eu hachub. 
(Gweler ad.10)

■C Mae’r Adnod Allweddol yn dweud wrthym sut y derbyniwyd y fendith fawr hon 
ganddynt.

Mae Effesiaid Pennod 2 yn werth ei hastudio, os ydych am fod yn sicr ynglŷn ag iachawdwriaeth.
Oherwydd bod Cristnogion Effesus yn bechaduriaid, yn union fel ninnau, maent yn cael eu
disgrifio yn yr adnodau cyntaf fel pe baent yn feirw, yng ngolwg Duw beth bynnag. (Adnodau 1-3).
Er hynny, drwy ffydd yn yr Arglwydd Iesu, cawsant eu bywhau a’u dwyn i brofi bendithion
iachawdwriaeth.  Dywedodd Paul na all gweithredoedd da achub neb, ond gall ffydd yng Nghrist
wneud hynny. (Adnodau 8 a 9). Mae gweithredoedd da, felly, yn brawf o iachawdwriaeth. (Adnod10)
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