
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth
Arferion Cristnogol – Eglwys

Cysylltiadau ag uned 2

Cristnogaeth – taith bywyd: bedydd, 
ewcharist/y cymun, conffyrmasiwn, 
priodas grefyddol.

Cristnogaeth – mannau arbennig.

Materion sy’n ymwneud â Hawliau 
Dynol – hawliau dynol a chyfiawnder 
cymdeithasol, materion sy’n ymwneud 
gyda chyfoeth a thlodi.

Hen gwestiynau arholiad

• Disgrifiwch rôl yr eglwys yn y 
gymuned leol. [5]

• “Gweddïo yw’r gweithgaredd pwysicaf 
i Gristnogion.” [15] 2018

• “Y peth pwysicaf gall Cristnogion ei 
wneud yw gweithio dros fyd gwell.” 
[15] 2019

 

Amrywiaeth 
Cristnogaeth

Mae Cristnogaeth wedi'i rhannu'n grwpiau gwahanol (enwadau). Er bod pob un ohonynt yn credu mai Iesu yw mab Duw, bydd pob grŵp 
yn pwysleisio dysgeidiaethau gwahanol ac yn dangos eu cred mewn ffyrdd gwahanol. Mae'r Eglwys Gatholig yn dilyn awdurdod y Pab. 
Mae'r Eglwys yng Nghymru yn rhan o'r Eglwys Anglicanaidd, sy'n grŵp Protestannaidd. Mae grwpiau Protestannaidd eraill yn cynnwys 
Bedyddwyr, Methodistiaid a Phresbyteriaid – fe'u gelwir yn anghydffurfiol am eu bod yn gwrthod cydymffurfio â dysgeidiaethau'r Eglwys 
Anglicanaidd.

Rôl yr eglwys 
leol

Mae eglwys neu gapel yn fan addoli lle gall Cristnogion fynd i weddïo a chymryd rhan mewn gwasanaethau crefyddol sy'n nodi bedydd, 
conffyrmasiwn, priodas ac angladdau. Cynhelir llawer o weithgareddau eraill mewn eglwys/capel fel boreau coffi, meithrinfeydd, Cybiau 
a Brownies, llochesi brys, digwyddiadau cymunedol a dosbarthiadau astudio'r Beibl. Mae Cristnogion yn credu bod gan yr Eglwys rôl i'w 
chwarae mewn materion cymdeithasol sy'n ymwneud â digartrefedd a newyn, ac y gallent fod yn ganolfannau ar gyfer banciau bwyd. 
Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn grŵp Cristnogol sy'n gweithio gyda phobl ddigartref ac yn ceisio helpu'r rhai sy'n byw mewn tlodi. Nod 
Shelter Cymru yw gwella bywydau pobl ddigartref drwy roi cyngor ymarferol a darparu gwasanaethau cymorth.

Nodweddion 
eglwysi a 
chapeli

Yn draddodiadol, adeiladwyd eglwysi ar ffurf croes. Mae'r gwrthrychau y tu mewn i eglwysi Catholig ac Anglicanaidd yn debyg fel arfer, 
er bod eglwysi Anglicanaidd yn llai addurnedig fel arfer. Y prif nodweddion yn y naill a'r llall yw'r allor (y bwrdd lle mae Cristnogion yn cael 
bara a gwin), bedyddfan (basn sy'n dal dŵr a ddefnyddir i fedyddio pobl), pulpud (llwyfan uchel lle mae'r offeiriad yn traddodi ei bregeth/
dysgeidiaeth) a darllenfa (desg ddarllen a ddefnyddir i ddarllen y Beibl ohoni). Hefyd, bydd gan eglwys Gatholig gerfluniau, cyffesgell a 
darluniadau o orsafoedd y groes. Fel arfer, mae capeli anghydffurfiol yn llawer symlach o ran eu cynllun. Canolbwynt capel yw'r pulpud 
neu ddarllenfa am mai darllen y Beibl yw'r rhan bwysicaf o wasanaeth. Mae bwrdd cymun (allor) hefyd.

Ffyrdd 
gwahanol o 
addoli

Addoli litwrgaidd (Catholig/Anglicanaidd fel arfer) yw pan fydd gwasanaethau yn dilyn patrwm penodol, o lyfr gwasanaeth yn aml. Mae'r 
offeiriad yn arwain y gynulleidfa mewn gweddïau y mae ymatebion penodol iddynt, darllenir darnau o'r Beibl a chenir emynau. Gallai'r 
ewcharist/ cymun gael ei ddathlu. Nid oes trefn benodol i addoli anlitwrgaidd (anghydffurfiol) ond, fel arfer, mae'n canolbwyntio ar 
ddarllen o'r Beibl a phregeth. Mae Crynwyr (Cymdeithas y Cyfeillion, sy'n grŵp Cristnogol) yn addoli mewn ffordd anffurfiol ac efallai y 
byddant yn dibynnu ar weddïau di-strwythur neu dawelwch nes i rywun deimlo bod Duw yn dweud wrtho am siarad. 

Gweddi

Ffordd i Gristnogion gyfathrebu â Duw yw gweddi. Anogodd Iesu ei ddilynwyr i weddïo, gan roi Gweddi'r Arglwydd fel enghraifft o sut i 
weddïo. Gallai Cristnogion weddïo ar eu pen eu hunain (gweddi breifat) a siarad yn uniongyrchol â Duw. Gallent ddweud beth bynnag a 
fynnent a mynegi eu teimladau dyfnaf. Dywedodd Iesu, “dos i mewn i'th ystafell, ac wedi cau dy ddrws gweddïa ar dy Dad” (Mathew 6:6). 
Gweddi gymunedol yw pan fydd Cristnogion yn dod ynghyd i weddïo; mae i'r gweddïau hyn strwythur a gallent fod yn ffordd o gysylltu â 
chyd-gredinwyr yn ogystal â Duw. Mae gweddïau anffurfiol yn defnyddio iaith bob dydd tra gallai gweddïau traddodiadol ddefnyddio iaith 
ffurfiol.

Gweithio dros 
gyfiawnder 
cymdeithasol

Mae Cristnogion yn ceisio rhoi dysgeidiaethau Iesu i garu ei gilydd ar waith drwy hyrwyddo cymdeithas deg. Mae enghreifftiau o 
Gristnogion yn gwneud hyn yn cynnwys Martin Luther King a Desmond Tutu; dau a heriodd anghyfiawnderau arwahanu ac apartheid. 
Mae Tearfund yn darparu cymorth brys a hirdymor i gymunedau sydd wedi dioddef trychinebau naturiol a allai arwain at wahaniaethu a 
thlodi. Mae eglwysi hefyd yn gweithio i gymodi cymunedau Cristnogol gwahanol drwy gofio eu bod yn arfer “dal pob peth yn gyffredin” 
(Actau 2:44). Mae eglwysi hefyd yn gweithio gyda grwpiau eraill o grefyddau eraill (deialog ryng-ffydd).

Erlid 
Gallai enghreifftiau o ffyrdd y gallai Cristnogion gael eu herlid yn y byd modern gynnwys; ddim cael gwisgo symbolau crefyddol; cael eu 
trin yn annheg pan fyddant mewn lleiafrif; cael eu targedu gan y Wladwriaeth Islamaidd yn y Dwyrain Canol; bomio eglwysi mewn lleoedd 
megis yr Aifft a Sri Lanka; ymgyrchoedd gan yr heddlu yn erbyn eglwysi yn Tsieina.

Cysyniadau allweddol

natur hollgariadus ymgnawdoliad

hollalluogrwydd          atgyfodiad

natur hollwybodus agape

Yr Ysbryd Glân yr iawn

Meseia gorchymyn 
dwyfol

Y Drindod deialog ryng-
ffydd


