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Astudiaeth 2 Paul yn Thesalonica a Berea

Ar ôl teithio drwy nifer o ddinasoedd, cyrhaeddodd Paul Thesalonica, dinas wedi’i lleoli ar y
groesffordd rhwng priffyrdd y dwyrain a’r gorllewin a phriffyrdd y de a’r gogledd. Ymddengys mai
am gyfnod byr iawn y bu Paul yn aros yn y ddinas hon.

Grid Geiriau  
Cliwiau
1. Aeth Paul drwy’r ddinas hon. 
2. Defnyddiodd Paul yr Ysgrythurau er mwyn . . . . . mai Iesu yw’r Meseia. 
3. Ymosododd y dyrfa ar dŷ’r gŵr hwn.
4. Y dref gyntaf lle’r arhosodd Paul, yn ôl y darlleniad o’r Beibl. 
5. Aeth Paul, fel arfer, i’r adeilad hwn. 
6. Roedd y dyrfa’n honni bod Paul yn ceisio dyrchafu Iesu fel . . . . .
arall. 
7. “Hwn yw’r . . . . . – Iesu, yr hwn yr wyf fi’n ei gyhoeddi i chwi.”
8. Esboniodd Paul wrthynt fod yr Ysgrythurau yn dangos bod yn
rhaid i Iesu ddioddef, . . . . . . ac yna atgyfodi. 

■C Lliwiwch enw’r lle arall y teithiodd Paul drwyddo.  (Mae hwn wedi’i ysgrifennu 

ar draws y Grid Geiriau)

O’r hyn a ddarllenai’r Iddewon yn yr Hen Destament, rhaid eu bod yn disgwyl y Meseia, (y Crist).
Serch hynny, roedd y syniad o Feseia fyddai’n marw yn beth dieithr iddyn nhw.  Defnyddiodd Paul
yr Hen Destament i brofi mai dyma oedd rhaid, ac aeth yn ei flaen i ddangos bod Iesu wedi
cyflawni popeth oedd wedi’i ysgrifennu am y Meseia dioddefus. Felly Iesu, yn wir, oedd y Crist,
neu’r Meseia.  Argyhoeddwyd rhai o’r gwirionedd hwn, ac fe ddaethant yn Gristnogion.

■C Ychydig wedi hyn, ysgrifennodd Paul lythyr at y Cristnogion newydd hyn. ‘Y 
Llythyr Cyntaf at y Thesaloniaid’ yw’r enw a roddwn ar hwn.  Sut mae Paul yn 
disgrifio’r eglwys hon sydd newydd ei sefydlu? (1 Thesaloniaid 1:1) 

Ar ôl sefydlu eglwys yn Thesalonica, bu’n rhaid i Paul adael y ddinas ar frys.  Fel arfer, aeth yr
Iddewon anghrediniol ati i greu terfysg, a hynny am eu bod yn eiddigeddus.

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
1 Thesaloniaid 2:18
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■C Sut aeth yr Iddewon eiddigeddus hyn ati i greu terfysg yn y ddinas? 

■C Ysgrifennwch beth ddywedon nhw am Paul a’i gymdeithion.

Mae’n debyg bod yr Iddewon yn credu bod Paul
a’i gyfeillion yn nhŷ Jason.
Efallai mai dyma ble’r oedd Paul yn byw pan
oedd yn yr ardal.  Llusgwyd Jason a chredinwyr
eraill allan a chawsant eu cyhuddo ar gam.  Gan
nad oedd Paul yn bresennol, doedd dim rhyw
lawer y gallai’r llywodraethwyr ei wneud.
Cafodd Jason a’r gweddill eu rhyddhau ganddynt
ar fechnïaeth, a chawsant sicrwydd y byddai’r
arian gwarant a dalwyd yn cael ei roi nôl iddynt
cyhyd â bod y ddinas yn rhydd o derfysg. 
Gadawodd Paul Thesalonica gan fentro
ymhellach i berfeddwlad Macedonia, i dref o’r
enw Berea.

■C Sut y bu i’r Iddewon yn Berea ymateb i eiriau Paul? 

Dyma ddylai fod ein hymateb ni hefyd pan
glywn Air Duw yn cael ei bregethu. Dylem
fod yn awyddus i wrando, dylai ein
meddyliau a’n calonnau fod yn barod i
dderbyn y Gair. Dylem fwydo’n feunyddiol
ar Air Duw (Josua 1: 8) drwy ddarllen ein
Beiblau. Canlyniad chwilio o ddifrif yn yr
Ysgrythurau yw y daw llawer i gredu – fel
yn Berea.  Os chwiliwn ni drwy’r
Ysgrythurau gan ddymuno gwybod y
gwirionedd, yna fe ddown o hyd i’r
Gwirionedd – yr Arglwydd Iesu ei Hun – ac
fe fydd gwir ffydd yn dilyn.

■C Unwaith eto, bu’n rhaid i Paul 

adael ar frys. Pam? 
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