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Gair Duw

Mae rhai Cristnogion yn credu bod Duw wedi dweud wrth fodau dynol beth i'w ysgrifennu. Felly ‘gair Duw’ yw’r Beibl yn 
llythrennol, ac mae’n meddu ar yr awdurdod terfynol. Ystyrir ei fod yn ysgrythur sanctaidd (ysgrif grefyddol) am ei fod yn 
cynnwys y dysgeidiaethau terfynol a roddwyd gan Dduw: “Peidiwch ag ychwanegu dim at yr hyn yr wyf yn ei orchymyn ichwi, 
nac ychwaith dynnu oddi wrtho” (Deut. 4:2). I Gristnogion, y Beibl yw lle y gallant nhw weld beth yw Duw a'r hyn y mae ei 
eisiau arno (datguddiad). Mae Cristnogion nad ydynt yn credu mai gair Duw ei hun ydyw yn dal i feddwl ei fod wedi'i ysbrydoli 
gan Dduw: “Y mae pob Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw” (2 Timotheus 3:16).  Byddai Cristnogion yn cytuno bod y 
dysgeidiaethau yn dod gan Dduw ac, felly, ei fod yn ysbrydol; maent yn aml yn ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau.

Casgliad o 
ysgrifau

Mae'r Beibl yn aml yn cael ei ddisgrifio fel llyfrgell am ei fod yn cynnwys gwahanol fathau o lyfrau e.e. hanes, barddoniaeth, 
cyfraith, proffwydoliaeth, llythyrau. Mae llawer o Gristnogion ac ysgolheigion yn ymwybodol bod angen i'r llyfrau hyn gael eu 
hystyried yng nghyd-destun pryd a ble y cawsant eu hysgrifennu a phwy oedd y gynulleidfa arfaethedig. Mae angen iddynt 
hefyd ystyried pam y cawsant eu hysgrifennu – yn aml i gyflwyno dysgeidiaeth foesol. Ni fyddai rhai Cristnogion yn cytuno â 
llunio barn seciwlar (bydol) am lyfrau a ysbrydolwyd gan Dduw ac sydd ag awdurdod tragwyddol.

Sut mae'r 
Beibl yn 
cael ei 
ddefnyddio?

Mae Cristnogion yn defnyddio'r Beibl fel canllaw wrth wneud penderfyniadau moesol, fel sut i drin eraill a phenderfyniadau 
ynghylch materion sy'n ymwneud â bywyd a marwolaeth e.e. ewthanasia neu erthylu. Mae'n “fuddiol i hyfforddi [am gredoau 
Cristnogol], ceryddu, cywiro [sut i wella'r berthynas â Duw sydd wedi chwalu] a disgyblu mewn cyfiawnder [sut i fyw bywyd 
Cristnogol]” (2 Timotheus 3: 16). Defnyddir y Beibl yn ystod addoli pan gaiff darnau eu darllen yn aml neu pan fydd yr offeiriad 
yn ei ddefnyddio i addysgu. Caiff ei ddefnyddio mewn seremonïau bedyddio, priodasau ac angladdau. Gall darllen y Beibl 
helpu Cristnogion yn eu bywydau bob dydd.

Ffyrdd o 
ddehongli'r 
Beibl

Dehongliad llythrennol – mae rhai Cristnogion yn credu nad oes unrhyw gamgymeriadau yn y Beibl a bod popeth wedi digwydd 
yn union fel y dywed y Beibl e.e. crëwyd y bydysawd yn union fel y mae Genesis yn ei nodi. 
Dehongliad symbolaidd (anllythrennog) – efallai y byddai Cristnogion eraill yn dweud ei bod yn bosibl nad yw rhannau eraill 
o’r Beibl yn ‘llythrennol’ wir ond bod iddynt ystyr o hyd e.e. mae hanes y creu yn Genesis yn addysgu bodau dynol am eu 
cyfrifoldebau i ofalu am y blaned. 
Dehongliad ceidwadol – mae rhai Cristnogion yn credu bod angen dehongli’r Beibl yng ngoleuni’r byd lle y cafodd ei ysgrifennu 
ond bod gwirionedd Duw yn dal i gael ei ddatgelu (gan y bodau dynol a’i hysgrifennodd) e.e. mae rôl Duw yn y broses o greu’r 
bydysawd yn bwysig, hyd yn oed os nad ydynt yn credu iddi ddigwydd mewn chwe diwrnod. 
Dehongliad o fyth Beiblaidd – mae rhai Cristnogion yn derbyn bod rhai straeon yn y Beibl i’w cael hefyd mewn diwylliannau 
cynharach eraill. Drwy dderbyn y dehongliad hwn, byddai Cristnogion yn dweud bod negeseuon y Beibl yn agored i bawb ym 
mhob oes.

Ffynonellau 
eraill o 
awdurdod

Er mai’r Beibl yw’r prif ffynhonnell o awdurdod i Gristnogion, maent yn derbyn ei bod yn bosibl nad yw’n cyfeirio’n benodol 
at rai problemau cyfoes. Wrth wneud penderfyniadau neu ystyried beth sy’n gywir neu’n anghywir, mae Cristnogion hefyd 
yn ystyried ffynonellau eraill o awdurdod: teulu – byddai teulu Cristnogol yn arddel gwerthoedd Cristnogol; cydwybod – eu 
hymwybyddiaeth eu hunain o’r hyn sy’n gywir ac yn anghywir hyd yn oed os nad ydynt yn gwybod dysgeidiaethau’r Beibl gyda 
“[eu] cydwybod yn cyd-dystiolaethu â’r Gyfraith” (Rhufeiniaid 2:15); rheswm – meddwl yn rhesymegol am sefyllfa; cymdeithas 
– mae Cristnogaeth wedi dylanwadu ar fywyd yn y DU. Felly, gellir defnyddio gwerthoedd cymdeithas i wneud penderfyniadau; 
cyfraith sifil – yn y gorffennol, roedd cyfreithiau’r DU yn seiliedig ar ddysgeidiaethau Cristnogol ond mae’n bosibl bod hyn 
wedi newid. Mae llawer o Gristnogion yn credu bod cyfreithiau’r Beibl yn gymwys i bawb bob amser (moesoldeb absoliwt); 
amgylchiadau – mae agweddau moesol yn newid ac, felly, gallai rhai Cristnogion addasu eu safbwyntiau i gyd-fynd â 
digwyddiad penodol (moeseg sefyllfa). Gallai Cristnogion hefyd ofyn i arweinydd eu heglwys/capel am gyngor wrth ymdrin 
â sefyllfaoedd anodd e.e. materion sy’n ymwneud â bywyd a marwolaeth, priodasau rhwng pobl o’r un rhyw, materion sy’n 
ymwneud â rhywedd, rhagfarn a gwahaniaethu.

Cysylltiadau

Uned 1 Cristnogaeth – Duw; Moesoldeb.

Uned 1 Materion sy’n ymwneud â Bywyd 
a Marwolaeth – Tarddiad a Gwerth 
Bywyd Dynol.

Uned 1 Materion sy’n ymwneud â 
Daioni a Drygioni – Trosedd a Chosb; 
Maddeuant.

Uned 2 Materion sy’n ymwneud â 
Hawliau Dynol – Hawliau Dynol a 
Chyfiawnder Troseddol.

Hen gwestiwn arholiad

• “Dysgeidiaethau’r Beibl yw’r cyfan 
sydd ei angen ar Gristion er mwyn 
byw ei fywyd i Dduw.” [15] 2019

Cysyniadau allweddol

Beibl rheswm

bedydd ewyllys rydd               

addunedau barn

Ewcharist symbolau 
priodas

datguddiad pererindod

conffyrmasiwn nefoedd/uffern


