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Arferion Cristnogol – Mannau arbennig

Cysylltiadau

Uned 1 Cristnogaeth – Iesu fel 
Ymgnawdoliad o Dduw (creodau); Eglwys 
(arferion).

Hen gwestiynau arholiad

• Disgrifiwch beth allai ddigwydd 
ar bererindod Gristnogol. [5] 
Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

• Esboniwch arwyddocâd eu man 
addoli i Gristnogion. [8] 2019

• “Dydy lle mae rhywun yn addoli ddim 
yn bwysig.” [15] Deunyddiau Asesu 
Enghreifftiol

 

Man addoli

Mae Cristnogion yn aml yn cyfarfod er mwyn addoli gyda'i gilydd mewn man penodol (e.e. mewn eglwys neu gapel) 
am fod Iesu wedi dweud wrthynt, “Oherwydd lle y mae dau neu dri wedi dod ynghyd yn fy enw i, yr wyf yno yn eu 
canol” (Mathew 18:20). Mae adeiladau eglwysi wedi'u cynllunio er mwyn i Gristnogion ganolbwyntio ar addoli. 
Mae yna  allor, y pulpud a'r ddarllenfa yn y blaen; y ffont ger y drws er mwyn croesawu aelodau newydd drwy eu 
bedyddio; ffenestri gwydr lliw i adrodd straeon o'r Beibl; cerfluniau o ffigyrau pwysig. Wrth addoli, gallai Cristnogion 
weddïo, canu, gwrando ar ddarlleniadau o'r Beibl a'r bregeth (addysgu), a chael bara a gwin. Mae Cristnogion yn 
dathlu gwyliau, yn cynnal seremonïau bedyddio, priodasau ac angladdau ac yn addysgu plant ac oedolion yn eu man 
addoli. Gall addolwyr deimlo'n agosach at Dduw ac aelodau eraill o'u cymuned yn eu heglwys/capel a gallant “annog 
ein gilydd, ac yn fwy felly ” (Hebreaid 10:25).

Beth yw 
pererindod?

Mae pererindod yn daith i le sydd ag ystyr crefyddol. Mae'n bosibl y bydd Cristnogion am ymweld â lleoedd sy'n 
gysylltiedig â digwyddiadau ym mywyd a marwolaeth Iesu yn Israel (y Tir Sanctaidd), neu le y maent yn credu bod 
ganddo bwerau iachusol e.e. Mae Awstin Ffynnon Santes Non Yng Nghymru. Gallent ymweld â man lle mae esgyrn 
sant (unigolyn sanctaidd) wedi'u claddu e.e. Mae Awstin Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yng Nghymru neu Fasilica Sant 
Pedr (eglwys gadeiriol) yn Rhufain i lawer o Gristnogion. Mae mynd ar bererindod yn eu helpu i deimlo'n agosach at 
Dduw, Iesu neu sant penodol. Weithiau, mae Cristnogion yn ymweld â lleoedd megis Lourdes (Ffrainc) yn y gobaith 
y cânt eu gwella'n gorfforol. I lawer o bererinion, mae mynd ar bererindod yn arwain at dwf ysbrydol.

Pererindod 
i'r Tir 
Sanctaidd

Yn y Tir Sanctaidd, (Israel a Phalestina), efallai y bydd Cristnogion yn ymweld â Bethlehem (man geni Iesu), 
Nasareth (lle y tyfodd Iesu i fyny) a Jerwsalem (lle y bu farw). Ym Methlehem, maent yn ymweld ag Eglwys y Geni 
ac efallai y byddant yn cyffwrdd â'r seren sydd i fod i ddynodi lle y cafodd Iesu ei eni neu gusanu'r seren honno. 
Maent yn gweddïo, yn aml gyda phererinion eraill o bob cwr o'r byd, ac yn meddwl am yr ymgnawdoliad (pan ddaeth 
Duw yn ddynol). Yn Nasareth, mae pererinion yn ymweld ag Eglwys y Cyfarchiad, lle y gallant addoli a myfyrio ar 
yr Angel Gabriel yn dweud wrth Mair y byddai'n rhoi genedigaeth i fab Duw. Yn Jerwsalem, wrth ymweld â Gardd 
Gethsemane lle y cafodd Iesu ei fradychu a'r Via Dolorosa, sef y llwybr y byddai wedi'i gerdded gyda'i groes i'r man 
croeshoelio, gallai pererinion ganolbwyntio ar gynllun Duw i Iesu ddioddef a marw. Gallai rhai pererinion gario croes 
ar hyd y llwybr hwn. Yn Eglwys y Beddrod Sanctaidd, maent yn gweld lleoliad posibl bedd Iesu ac yn myfyrio ar ei 
farwolaeth a'i aberth, yn ogystal â'i atgyfodiad (yr iawn) a'r addewid o fywyd ar ôl marwolaeth i'w ddilynwyr. Mae 
Eglwys yr Esgyniad yn cynrychioli Iesu yn mynd i'r nefoedd. Mae gweddïo yn bwysig ar bob un o'r safleoedd hyn, gan 
fod Cristnogion yn gallu datblygu eu ffydd a chysylltu â phererinion eraill.

Pererindod 
yng
Nghymru

Mae'r ganolfan bererindod yn Nhyddewi (Tŷ’r Pererin) yn galluogi pererinion i weddïo ac addoli gyda'i gilydd gan 
fyfyrio ar eu taith eu hunain drwy fywyd. Mae'n cynnig lletygarwch a gwasanaethau addysgol er mwyn i Gristnogion 
allu dyfnhau eu ffydd fel unigolion a grwpiau. Mae Cristnogion yn aml yn gweithio rhwng Eglwys Gaderiol Tyddewi a 
Ffynnon Santes Non, lle maent yn credu y gallent brofi ei phriodoleddau iachusol. Weithiau, maent yn gosod cerrig 
mân ger y garreg lle y credir i Dewi Sant gael ei eni fel ffordd o ddiolch i Dduw am ateb gweddïau. Gallai'r cerflun o 
Santes Non fod wedi'i addurno â llaswyrau ac offrymau eraill (e.e. blodau, canhwyllau neu arian). Ar Ynys Enlli, yng 
Ngogledd Cymru, gall pererinion weddïo wrth adfeilion hen gapel ond mae llawer yn ymweld â'r ynys er mwyn profi 
ei hunigrwydd a chryfhau eu hysbrydolrwydd eu hunain. Gall bod ar encil eu helpu i ailgysylltu â Duw a'u crefydd.

Cysyniadau allweddol

Beibl rheswm

bedydd ewyllys rydd               

addunedau barn

Ewcharist symbolau priodas

datguddiad pererindod

conffyrmasiwn nefoedd/uffern


