
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth
Arferion Cristnogol – Taith bywyd

Cysylltiadau

Uned 1 Cristnogaeth – Iesu fel Duw 
Ymgnawdoledig.

Uned 2 Materion sy’n ymwneud â 
Pherthnasoedd – Perthnasoedd.

 

Bedydd 
babanod a 
chredinwyr

Caiff Cristnogion eu bedyddio i ddilyn esiampl Iesu, a gafodd ei fedyddio “yn afon Iorddonen gan Ioan” (Marc 
1:9). Defnyddir dŵr yn ystod y seremoni am ei fod yn gallu cynrychioli pechod yn cael ei olchi ymaith. Mae 
rhai Cristnogion yn credu mewn bedyddio babanod (bedydd yn ystod babandod). Yn Saesneg caiff ei alw'n 
'christening' am mai hon yw'r seremoni lle y rhoddir ei enw cyntaf i'r baban ac y caiff ei groesawu i'r teulu o 
Gristnogion. Cynhelir y seremoni wrth y ffont, ac mae'r rhieni a'r rhieni bedydd yn cytuno i fagu'r plentyn yn y 
ffydd Gristnogol. Gwneir arwydd y groes â dŵr ar dalcen y baban. Mae Cristnogion eraill yn credu mai dim ond 
pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion a ddylai gael eu bedyddio (bedydd credinwyr) pan allant benderfynu 
drostynt eu hunain. Yn ystod y seremoni caiff yr unigolyn ei drochi o dan y dŵr sy'n cynrychioli golchi pechodau 
ymaith, marwolaeth hen fywyd a dechrau bywyd newydd mewn Cristnogaeth.

Conffyrmasiwn

Conffyrmasiwn yw'r seremoni ar gyfer unigolyn sydd wedi cael ei fedyddio pan fydd yn derbyn yr addewidiadon 
a wnaed ar ei ran yn ei fedydd pan yn faban, ac yn cadarnhau (cytuno) ei fod am fyw fel Cristion. Er mwyn 
helpu i ddeall yr ymrwymiad mae'n ei wneud, mae Cristnogion yn paratoi drwy fynd i ddosbarthiadau lle y 
gallant ddysgu mwy am weddïo a'r Beibl. Yn ystod y seremoni, bydd esgob yn galw ar nerth yr Ysbryd Glân ac 
yn eneinio'r unigolyn ag olew. Mae Cristnogion yn credu y gallant nhw fyw yn ôl dysgeidiaethau Iesu am eu bod 
wedi'u llenwi â'r ysbryd glân, “llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân” (Actau 2:4). Yn yr Eglwys Gatholig, mae'r unigolyn 
yn cymryd enw sant ysbrydoledig am ei fod yn credu y bydd hyn yn ei helpu i fyw bywyd Cristnogol da. Yn dilyn 
eu conffyrmasiwn, bydd y Cristion yn cymryd bara a gwin (yr ewcharist/cymun). Nid oes angen gwasanaethau 
conffyrmasiwn ar eglwysi sy'n bedyddio credinwyr am fod yr unigolyn eisoes wedi gwneud ei ymrwymiad 
drosto'i hun.

Priodas 
grefyddol

Byddai llawer o Gristnogion am briodi mewn man addoli a chael seremoni grefyddol, lle maent yn credu bod 
y cwpl yn cael eu huno gan Dduw mewn uniad na ellir ei dorri; “Gan hynny nid dau mohonynt mwyach, ond un 
cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, peidied neb ei wahanu” (Marc 10:8-9). Yn ystod y seremoni mae'r cwpl 
yn gwneud addunedau i'w gilydd, gan addo aros gyda'i gilydd drwy amseroedd da a drwg, yn ystod salwch yn 
ogystal ag iechyd a charu ei gilydd a gofalu am ei gilydd nes iddynt farw. Maent yn rhoi modrwy i'w gilydd sy'n 
symbol o'u cariad a'u hymrwymiad. Fel arfer, mae priodferch yn gwisgo fêl er mwyn gorchuddio ei hwyneb 
pan fydd yn mynd i mewn i'r eglwys, mae tynnu'r fêl yn dangos bod y briodferch a'r priodfab bellwch wedi'u 
huno. Mewn eglwysi uniongred, mae'r cwpl yn gwisgo coronau aur sy'n symbol o bresenoldeb Duw ac yn dal 
cynhwyllau wedi'u cynnau er mwyn dangos eu bod yn derbyn goleuni Iesu. 

Ewcharist/ 
Y Cymun

Mae'r Ewcharist/Cymun (a elwir hefyd yn Offeren yn yr Eglwys Gatholig a Swper yr Arglwydd yn Eglwys y 
Bedyddwyr) yn cofio'r Swper Olaf a rannodd Iesu â'i ddisgyblion pan fendithiodd fara a gwin ac esbonio eu 
harwyddocâd. Dywedodd wrthynt mai'r bara “yw fy nghorff” ac mai'r gwin “ yw'r cyfamod [cytundeb] newydd 
yn fy ngwaed i.” (I Corinthiaid 11:24, 25). Dywedodd Iesu hefyd wrth ei ddisgyblion eu bod yn cymryd bara a 
gwin “er cof amdanaf” (I Corinthiniaid 11:24). Mae rhai Cristnogion yn credu bod yr Ewcharist mor arbennig 
bod angen ei ddathlu bob wythnos; mae eraill yn credu ei fod mor arbennig mai dim ond unwaith y mis y dylid 
ei ddathlu. Mae Catholigion yn credu bod y bara a'r gwin yn dod yn gorff a gwaed Iesu (traws-sylweddiad). Mae 
llawer o Anglicaniaid yn credu mai symbolau o gorff a gwaed Iesu yw'r bara a'r gwin. Drwy ddathlu Swper yr 
Arglwydd mewn ffordd syml (gyda bara a sudd grawnwin), mae Bedyddwyr yn dilyn cyfarwyddiad Iesu i'w gofio. 

Sacrament = seremoni grefyddol 
sy’n datgelu bendithion Duw. 
I rai Cristnogion, mae bedydd, 
conffyrmasiwn, priodas a’r 
Ewcharist yn sacramentau. 

Cysyniadau allweddol

Beibl rheswm

bedydd ewyllys rydd               

addunedau barn

Ewcharist symbolau priodas

datguddiad pererindod

conffyrmasiwn nefoedd/uffern


