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Uned 3
Cristnogaeth Gatholig - Credoau, dysgeidiaethau ac arferion
craidd
Credoau
Natur yr Eglwys
Catecism yr Eglwys Gatholig 846-848
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm
“Nid oes gwaredigaeth y tu allan i’r Eglwys”
846 Sut ydyn ni i ddeall y datganiad hwn, sy’n cael ei ailadrodd yn aml gan y Tadau Eglwysig? 335 O’i ailosod
yn ffurfiol, mae’n golygu bod pob gwaredigaeth yn dod gan Grist y Pen drwy’r Eglwys, sef ei Gorff:
Gan seilio’i hun ar Ysgrythur a Thraddodiad, mae’r Cyngor yn dysgu bod yr Eglwys, pererin erbyn hyn ar
y ddaear, yn angenrheidiol i gael gwaredigaeth (neu iachawdwriaeth): yr un Crist yw’r cymodwr a ffordd
gwaredigaeth; mae ef yn bresennol i ni yn ei gorff, sef yr Eglwys. Mynnodd ef ei hun fod ffydd a Bedydd
yn angenrheidiol, ac felly roedd yn cadarnhau ar yr un pryd yr angen am yr Eglwys, y mae dynion yn mynd
i mewn iddi drwy Fedydd fel drwy ddrws. Felly ni allai’r rheini gael eu hachub, y rhai oedd yn gwybod fod
yr Eglwys Gatholig wedi’u sylfaenu yn angenrheidiol gan Dduw drwy Grist, ond yn gwrthod naill ai mynd i
mewn iddi neu aros ynddi.336
847 Nid yw’r datganiad hwn wedi’i anelu at y rheini sydd, heb unrhyw fai arnyn nhw, ddim yn adnabod
Crist a’i Eglwys:
Y rheini sydd, heb unrhyw fai, ddim yn gwybod am Efengyl Crist na’i Eglwys, ond sydd eto i gyd yn chwilio
am Dduw gyda chalon ddidwyll, ac, wedi’u symud gan ras, yn ceisio yn eu gweithredoedd gwneud ei ewyllys
fel y gwyddant amdano drwy’r hyn mae eu cydwybod yn dweud - gall y rheini hefyd gael iachawdwriaeth
dragwyddol.337
848 “Er y gall Duw mewn ffyrdd y mae ef yn gwybod amdanynt, arwain y rheini sydd, heb fai, yn anwybodus
am yr Efengyl, i’r ffydd honno y mae’n amhosibl ei blesio hebddo, mae gan yr Eglwys o hyd y rheidrwydd
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a hefyd yr hawl sanctaidd i efengylu i bob dyn.”338
Mathew 16:18
18

Ac rwyf fi’n dweud wrthyt mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau

Hades y trechaf arni.
Ail Gyngor y Fatican a’i bedair dogfen allweddol
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm
Mawrygu Mair
Mathew 1:18-25
Joseff yn derbyn Iesu fel ei fab
18

Fel hyn y bu genedigaeth Iesu y Meseia: Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddïo i Joseff, cyn iddynt

ddod at ei gilydd fe gafwyd ei bod hi’n feichiog o’r Ysbryd Glân. 19 A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb
ddymuno ei chywilyddio’n gyhoeddus, penderfynodd Joseff, ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel.
20

Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr Arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud,

“Joseff fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae’r hyn a genhedlwyd ynddi yn
deillio o’r Ysbryd Glân.

21

Bydd yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu, am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu

pechodau.”
22

A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr Arglwydd trwy’r proffwyd: 23 “Wele, bydd y

wyryf yn beichiogi, ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Immanuel”, hynny yw, o’i gyfieithu, “Y mae Duw gyda ni”.
24

A phan ddeffrôdd Joseff o’i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr Arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd

Mair yn wraig iddo.

25

Ond ni chafodd gyfathrach â hi hyd nes iddi esgor ar fab. A galwodd ef Iesu.

Luc 1
Dweud ymlaen llaw am eni Iesu
26

Yn y chweched mis anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Ngalilea o’r enw Nasareth,

27

at

wyryf oedd wedi ei dyweddïo i ŵr o’r enw Joseff, o dŷ Dafydd. Mair oedd enw’r wyryf. 28 Aeth yr angel ati
a dweud, “Henffych well, tydi, yr un y rhoddodd Duw ei ffafr iddi! Y mae’r Arglwydd gyda thi.”
29

Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod.
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Meddai’r angel wrthi, “Paid ag ofni, Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw;

31

ac wele, byddi’n beichiogi

yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. 32 Bydd hwn yn fawr, a Mab y Goruchaf y gelwir ef; rhydd
yr Arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, 33 ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni
bydd diwedd”
34

Meddai Mair wrth yr angel, “Sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach â gŵr?”

35

Atebodd yr angel hi, “Daw’r Ysbryd Glân arnat a bydd nerth y Goruchaf yn dy gysgodi; am hynny, gelwir

y plentyn a genhedlir y sanctaidd, Mab Duw.

Arferion
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Rhan B
Thema 1: Materion Perthnasoedd o safbwynt Catholig
Perthnasoedd
Marc 10: 1-12
Ysgariad
10 Cychwynnodd Iesu oddi yno a daeth i diriogaeth Jwdea a’r tu hwnt i’r Iorddonen. Daeth tyrfaoedd
ynghyd ato drachefn, a thrachefn yn ôl ei arfer dechreuodd eu dysgu.
2

A daeth Phariseaid ato a gofyn iddo a oedd yn gyfreithlon i ŵr ysgaru ei wraig;

3

Atebodd yntau hwy gan ofyn, “Beth a orchmynnodd Moses i chwi?”

4

Dywedasant hwythau, “Rhoddodd Moses ganiatâd i ysgrifennu llythyr ysgar a’i hanfon ymaith.”

5

Ond meddai Iesu wrthynt, “Oherwydd eich ystyfnigrwydd yr ysgrifennodd ef y gorchymyn hwn ichwi.

6

Ond o ddechreuad y greadigaeth, yn wryw a benyw y gwnaeth Duw hwy”. 7 Dyna pam y bydd dyn yn

gadael ei dad a’i fam ac yn glynu wrth ei wraig, 8 a bydd y ddau yn un cnawd. Gan hynny nid dau mohonynt
mwyach, ond un cnawd. 9 Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, peidied neb ei wahanu.”
10

Wedi mynd yn ôl i’r tŷ, holodd ei ddisgyblion ef ynghylch hyn.

11

Ac meddai wrthynt, “Pwy bynnag sy’n

ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall, y mae’n godinebu yn ei herbyn hi; 12 ac os bydd iddi hithau ysgaru ei
gŵr a phriodi un arall, y mae’n hi’n godinebu.”
Catecism yr Eglwys Gatholig 2360-2363
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s2c2a6.htm
CARIAD GŴR A GWRAIG
2360 Trefnir rhywioldeb i gariad priodasol gŵr a gwraig. Mewn priodas mae agosrwydd corfforol y pâr
priod yn dod yn arwydd ac adduned o gymundeb ysbrydol. Caiff clymau priodas rhwng pobl a fedyddiwyd
eu sancteiddio gan y sacrament.
2361 “Nid yw rhywioldeb, lle mae dyn a menyw yn rhoi eu hunain i’w gilydd drwy’r gweithredoedd sy’n
gywir ac yn unigryw i bâr priod, yn rhywbeth biolegol yn unig, ond mae’n ymwneud â bod dyfnaf y person
dynol ei hun. Caiff ei wireddu mewn ffordd gwirioneddol ddynol dim ond os yw’n rhan annatod o’r cariad
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lle mae dyn a menyw yn ymrwymo’n llwyr y naill i’r llall hyd at farwolaeth.”
Cododd Tobias o’r gwely a dweud wrth Sara, “Chwaer, cwyd, a gad i ni weddïo ac erfyn ar ein Harglwydd
i roi trugaredd a diogelwch i ni.” Felly fe gododd hi, a dechreuon nhw weddïo ac erfyn am gael eu cadw’n
ddiogel. Dechreuodd Tobias drwy ddweud, “Bendigedig wyt ti, O Dduw ein tadau. . . . Ti a wnaeth Adda,
ac iddo ef fe wnest ti Efa i’w helpu a’i gynnal. O’r ddau ohonynt mae hil y ddynoliaeth wedi tarddu. Fe
ddywedaist, ‘Nid yw’n dda fod dyn ar ei ben ei hun; gadewch i ni wneud cynorthwyydd iddo, fel ei hun.’
Rwyf innau yn cymryd y berthynas hon i mi, nid oherwydd chwant, ond gyda didwylledd. Bydded iddi hi
a minnau ganfod trugaredd a chael heneiddio gyda’n gilydd.” A dywedodd y ddau, “Amen, Amen.” Yna
aethant i gysgu am y noson.
2362 “Mae’r gweithredoedd mewn priodas lle mae uniad agos a phur y pâr priod yn digwydd yn urddasol
ac anrhydeddus; mae elfen gwirioneddol ddynol y gweithredoedd hyn yn meithrin yr hunan-roi y maent
yn dangos ac yn cyfoethogi’r pâr priod mewn llawenydd a diolchgarwch.” Mae rhywioldeb yn ffynhonnell
llawenydd a phleser;
Y Creawdwr ei hun...bennodd y dylai cyplau yn y swyddogaeth [genhedlol], brofi pleser a mwynhad y corff
a’r ysbryd. Felly, nid yw’r pâr priod yn gwneud dim drygioni wrth geisio’r pleser a’r mwynhad hwn. Maent
yn derbyn yr hyn y bwriadodd y Creawdwr ar eu cyfer. Ar yr un pryd, dylai’r pâr priod wybod sut i gadw’u
hunain o fewn terfynau cymedroldeb union.
2363 Mae uniad y pâr priod yn cyflawni nod deublyg priodas: lles y pâr priod eu hunain a throsglwyddiad
bywyd. Ni all y ddau ystyr neu’r gwerthoedd hyn o briodas gael eu gwahanu heb newid bywyd ysbrydol y
cwpwl a pheryglu daioni priodas a dyfodol y teulu.
Mae cariad priodasol dyn a menyw yn sefyll o dan rwymedigaeth ddeublyg ffyddlondeb a ffrwythlondeb.
* Ffyddlondeb priodasol
Mathew 5:32
32

Ond rwyf i’n dweud wrthych fod pob un sy’n ysgaru ei wraig, ar wahân i achos o anffyddlondeb, yn peri

iddi hi odinebu, ac y mae’r sawl sy’n priodi gwraig a ysgarwyd yn godinebu.
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Marc 10:11-12
11

Ac meddai wrthynt, “Pwy bynnag sy’n ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall, y mae’n godinebu yn ei

herbyn hi; 12 ac os bydd iddi hithau ysgaru ei gŵr a phriodi un arall, y mae’n hi’n godinebu.”
Marriage Care Cymru
https://www.marriagecare.org.uk/centres/cardiff/
Perthnasoedd rhywiol
Catecism yr Eglwys Gatholig, paragraffau 2362-2363
2362 Mae’r gweithredoedd mewn priodas lle mae uniad agos a phur y pâr priod yn digwydd yn urddasol
ac anrhydeddus; mae elfen gwirioneddol ddynol y gweithredoedd hyn yn meithrin yr hunan-roi y maent
yn dangos ac yn cyfoethogi’r pâr priod mewn llawenydd a diolchgarwch.” Mae rhywioldeb yn ffynhonnell
llawenydd a phleser;
Y Creawdwr ei hun...bennodd y dylai cyplau yn y swyddogaeth [genhedlol], brofi pleser a mwynhad y
corff a’r ysbryd. Felly, nid yw’r pâr priod yn gwneud dim drygioni wrth geisio’r pleser a’r mwynhad hwn.
Maent yn derbyn yr hyn y bwriadodd y Creawdwr ar eu cyfer. Ar yr un pryd, dylai’r pâr priod wybod sut i
gadw’u hunain o fewn terfynau cymedroldeb union.
2363 Mae uniad y pâr priod yn cyflawni nod deublyg priodas: lles y pâr priod eu hunain a throsglwyddiad
bywyd. Ni all y ddau ystyr neu’r gwerthoedd hyn o briodas gael eu gwahanu heb newid bywyd ysbrydol y
cwpwl a pheryglu daioni priodas a dyfodol y teulu.
Mae cariad priodasol dyn a menyw yn sefyll o dan rwymedigaeth ddeublyg ffyddlondeb a ffrwythlondeb.
* Ffyddlondeb priodasol
Lefiticus 18:22
22

Nid wyt i orwedd gyda dyn fel gyda gwraig; y mae hynny’n ffieidd-dra.

Lefiticus 20:13
13

Os bydd dyn yn gorwedd gyda dyn fel gyda gwraig, y mae’r ddau wedi gwneud ffieidd-dra. Y maent i’w

rhoi i farwolaeth; ac y maent yn gyfrifol am eu gwaed eu hunain.
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1 Timotheus 1: 8-10
8

Fe wyddom fod y gyfraith yn beth ardderchog os caiff ei harfer yn briodol fel cyfraith. 9 y mae’r gyfraith

wedi ei llunio, nid ar gyfer y sawl sy’n cadw’r gyfraith ond ar gyfer y rheini sy’n ei thorri a’i herio, sef yr
annuwiol a’r pechadurus, y digrefydd a’r di-dduw, y rhai sy’n lladd tad a mam, yn llofruddio, 10 yn puteinio,
yn ymlygru â’u rhyw eu hunain, yn herwgipio, yn dweud celwydd, yn tyngu ar gam, ac yn gwneud unrhyw
beth arall sy’n groes i’r athrawiaeth iach.
Materion cydraddoldeb: rhagfarn a gwahaniaethu ar sail rhyw
CCC 369-373
Cydraddoldeb a gwahaniaeth a ewyllysiwyd gan Dduw
369 Cafodd dyn a menyw eu creu, sy’n golygu, eu hewyllysio gan Dduw: ar y naill law, yn gwbl gydradd fel
bodau dynol; ar y llaw arall, yn ôl eu bodau fel dyn a menyw. Mae “bod yn ddyn” neu “bod yn fenyw” yn
realiti sydd yn dda ac wedi’i ewyllysio gan Dduw; mae dyn a menyw yn meddu ar urddas diymwad sy’n
dod iddynt yn uniongyrchol gan Dduw eu Creawdwr.240 Mae gan ddyn a menyw ill dau yr un urddas “ar
ddelw Duw”. Yn eu “bod yn ddyn” a “bod yn fenyw” maent yn adlewyrchu doethineb a daioni’r Creawdwr.
370 Ddim mewn unrhyw ffordd y mae Duw ar ddelw dyn. Nid yw yn ddyn nac yn fenyw. Ysbryd pur yw
Duw ac nid oes lle ynddo i’r gwahaniaeth rhwng y rhywiau. Ond mae “perffeithrwydd” dyn a menyw yn
adlewyrchu rhywfaint o berffeithrwydd anfeidraidd Duw: perffeithrwydd mam a pherffeithrwydd tad a
gŵr. 241“Pob un er mwyn y llall” - “Undod mewn dau”

371 Creodd Duw ddyn a menyw gyda’i gilydd ac ewyllysio’r naill ar gyfer y llall. Mae Gair Duw yn gwneud i
ni ddeall hyn drwy amrywiol nodweddion o’r testun sanctaidd. “Nid yw’n dda fod dyn ar ei ben ei hun. Fe
wnaf gynorthwyydd addas iddo.”

242

Ni all dim un o’r anifeiliaid hyn fod yn gymar i ddyn.243 Mae Duw yn

“ffurfio”’r fenyw o asen y dyn ac wrth ddod â hi ato mae cri o ryfeddod yn dod gan y dyn, ebychiad o gariad
a chymundeb: Cafodd dyn a menyw eu gwneud “i’w gilydd” - nid bod Duw wedi’u gadael wedi hanner eu
gwneud ac yn anghyflawn:
372 Cafodd dyn a menyw eu gwneud “i’w gilydd” - nid bod Duw wedi’u gadael wedi hanner eu gwneud
ac yn anghyflawn: fe’u creodd nhw i fod yn gymundeb rhwng unigolion, lle gall y naill fod yn “helpwr” i’r
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llall, oherwydd maen nhw’n gyfartal fel pobl (“esgyrn fy esgyrn. . .”) ac yn ategu ei gilydd fel gwrywaidd
a benywaidd. Mewn priodas mae Duw yn eu huno yn y fath fodd fel, trwy ffurfio “un cnawd”,

245

gallant

drosglwyddo bywyd dynol: “Byddwch yn ffrwythlon ac amlhewch, a llenwi’r ddaear.”246 Drwy drosglwyddo
bywyd dynol i’w disgynyddion, mae dyn a menyw fel pâr priod yn cydweithio mewn ffordd unigryw yng
ngwaith y Creawdwr.247
373 Yng nghynllun Duw mae gan ddyn a menyw’r gwaith o “feistroli’r” ddaear248 fel stiwardiaid Duw. Ni
ddylai’r sofraniaeth hon fod yn oruchafiaeth ormesol a dinistriol. Mae Duw yn galw dyn a menyw, a wnaed
ar ddelw’r Creawdwr “sy’n caru popeth sy’n bodoli”,249 i rannu yn ei ragluniaeth tuag at greaduriaid eraill;
o hynny daw eu cyfrifoldeb dros y byd y mae Duw wedi’i ymddiried iddyn nhw.
CCC 1935
1935 Mae cydraddoldeb dynion yn gorffwys yn ei hanfod ar eu hurddas fel unigolion a’r hawliau sy’n llifo
ohono:
Mae’n rhaid i bob math o wahaniaethu cymdeithasol neu ddiwylliannol mewn hawliau personol sylfaenol
ar sail rhyw, hil, lliw, amodau cymdeithasol, iaith, neu grefydd gael eu ffrwyno a’i dileu gan eu bod yn
anghydnaws â chynllun Duw.40
1 Timotheus 2:11-12
11

Rhaid i wragedd gymryd eu dysgu yn dawel gan lwyr ymostwng.

12

Ac nid wyf yn caniatáu i wragedd

hyfforddi, nac awdurdodi ar y gwŷr; eu lle hwy yw bod yn dawel.
Galatiaid 3:27-29
Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano.

28

Nid oes

rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person
ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. 29 Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr
addewid.
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Thema 2: Hawliau Dynol a Chyfiawnder Cymdeithasol o
safbwynt Catholig
Hawliau Dynol a Chyfiawnder Cymdeithasol
Catecism yr Eglwys Gatholig 1929-1933
PARCH I’R PERSON DYNOL
1929 Dim ond wrth barchu urddas trosgynnol dyn y gellir cael cyfiawnder cymdeithasol. Mae’r person yn
cynrychioli nod eithaf cymdeithas, a orchmynnwyd iddo:
Yr hyn sydd yn y fantol yw urddas y person dynol, y mae ei amddiffyniad a’i hyrwyddiad wedi’u hymddiried
i ni gan y Creawdwr, ac iddo mae dynion a menywod ar bob adeg o hanes yn bendant ac yn gyfrifol yn
ddyledus.35
1930 Mae parch i’r person dynol yn golygu parch i’r hawliau sy’n llifo o’i urddas fel creadur. Daw’r hawliau
hyn cyn cymdeithas a rhaid i gymdeithas eu cydnabod. Dyma sail dilysrwydd moesol pob awdurdod:
drwy eu wfftio, neu wrthod eu cydnabod yn ei ddeddfwriaeth gadarnhaol, mae cymdeithas yn tanseilio’i
dilysrwydd moesol ei hun.36 Os nad yw’n eu parchu, dim ond ar rym neu drais y gall awdurdod ddibynnu
i gael ufudd-dod gan ei ddeiliaid. Rôl yr Eglwys yw atgoffa dynion am ewyllys da’r hawliau hyn a’i
gwahaniaethu oddi wrth hawliadau diwarant neu ffug.
1931 Mae parch i’r person dynol yn digwydd drwy barch at yr egwyddor y “dylai pawb edrych ar ei gymydog
(yn ddiwahân) fel ‘hunan arall’, gan ystyried yn fwy na dim ei fywyd a’r modd sydd ei angen i’w fyw gydag
urddas.”37 Ni allai’r un ddeddfwriaeth ar ei phen ei hun wneud i ffwrdd â’r ofnau, y rhagfarnau a’r agweddau
o falchder a hunanoldeb sy’n rhwystro sefydlu cymdeithasau gwirioneddol frawdgarol. Bydd ymddygiad
o’r fath ddim ond yn dod i ben drwy’r cariad sy’n canfod ym mhob dyn, “gymydog”, brawd.
1932 Mae’r ddyletswydd o wneud eich hun yn gymydog i eraill a mynd ati i’w gwasanaethu yn dod yn fwy
taer pan mae’n cynnwys y difreintiedig, ym mha fodd bynnag y mae hyn. “Yn gymaint ag y gwnaethoch i’r
lleiaf o’r rhai hyn fy mrodyr, i mi y’i gwnaethoch.”38
1933 Mae’r un ddyletswydd hon yn ymestyn i’r rheini sy’n meddwl neu’n gwneud pethau’n wahanol i ni.
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Mae dysgeidiaeth Crist yn mynd mor bell â gofyn am faddau tramgwyddau. Mae’n ymestyn gorchymyn
cariad, sef gorchymyn y Ddeddf Newydd, i bob gelyn.39 Nid yw rhyddhad yn ysbryd yr Efengyl yn cyd-fynd
â chasáu eich gelyn fel person, ond ddim yn casáu’r drygioni y mae’n ei wneud fel gelyn.
Catecism yr Eglwys Gatholig 2493-2499
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s2c2a8.htm
Y DEFNYDD O’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
2493 Yn y gymdeithas fodern, mae’r cyfryngau cyfathrebu yn chwarae rhan bwysig o ran gwybodaeth a
hyrwyddo a ffurfio diwylliant. Mae’r rôl hon yn cynyddu, o ganlyniad i gynnydd technolegol, hyd a lled ac
amrywiaeth y newyddion sy’n cael ei drosglwyddo, a’r dylanwad a geir ar y farn gyhoeddus.
2494 Mae’r wybodaeth a ddarperir gan y cyfryngau at wasanaeth lles pawb285 Mae gan y gymdeithas hawl
i wybodaeth sy’n seiliedig ar wirionedd, rhyddid, cyfiawnder, a chydgefnogaeth.
Mae arfer yr hawl hwn yn gywir yn mynnu fod cynnwys y cyfathrebiad yn wir ac - o fewn y cyfyngiadau
a osodwyd gan gyfiawnder a charedigrwydd - yn gyflawn. Ymhellach, dylai gael ei gyfathrebu yn onest ac
yn briodol. Golyga hyn, wrth gasglu a chyhoeddi newyddion, y dylai’r gyfraith foesol a hawliau ac urddas
cyfreithlon dyn gael eu hamddiffyn.286
2495 “Mae’n angenrheidiol fod pob aelod o gymdeithas yn bodloni gofynion cyfiawnder a charedigrwydd
yn y maes hwn. Dylent helpu, drwy gyfrwng cyfathrebu cymdeithasol, i ffurfio a lledaenu barn gyhoeddus
gadarn.”287 Mae cydgefnogaeth yn ganlyniad i gyfathrebu dilys a chywir a rhannu’n rhydd syniadau sy’n
hyrwyddo gwybodaeth a pharch at eraill.
2496 Gall cyfrwng cyfathrebu cymdeithasol (yn enwedig y cyfryngau torfol) arwain at ryw oddefolrwydd
ymhlith defnyddwyr, yn eu gwneud yn llai gwyliadwrus o’r hyn y maen nhw’n ei glywed neu ei weld. Dylai
defnyddwyr fod yn gymedrol ac yn ddisgybledig yn eu hagwedd at y cyfryngau torfol. Byddant eisiau
ffurfio cydwybod oleuedig a chywir, er mwyn gallu gwrthsefyll dylanwadau afiach yn haws.
2497 Drwy natur eu proffesiwn, mae gan newyddiadurwyr rwymedigaeth i ddarparu’r gwirionedd ac i
beidio â thramgwyddo caredigrwydd wrth ledaenu gwybodaeth. Dylent ymdrechu i barchu, yr un mor
ofalus, natur y ffeithiau a therfynau barn feirniadol am unigolion. Ni ddylent ymostwng i ddifenwad.
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2498 “Mae gan awdurdodau sifil gyfrifoldebau arbennig yn y maes hwn oherwydd y lles cyffredinol. . . . Yr
awdurdod sifil...ddylai amddiffyn a diogelu rhyddid gwybodaeth wir a chyfiawn”288 Drwy gyhoeddi deddfau a
goruchwylio eu defnydd, dylai awdurdodau cyhoeddus sicrhau nad yw “moesoldeb cyhoeddus a chynnydd
cymdeithasol yn cael eu peryglu’n ddifrifol drwy gamddefnydd o’r cyfryngau.289 Dylai awdurdodau sifil
gosbi unrhyw dorri hawliau unigolion i’w henw da a’u preifatrwydd. Dylent roi adroddiadau amserol a
dibynadwy am y budd i bawb neu ymateb i bryderon dilys y bobl. Ni all dim byd gyfiawnhau troi at ffug
wybodaeth er mwyn dylanwadu ar y farn gyhoeddus drwy’r cyfryngau. Dylai ymyriadau gan awdurdod
cyhoeddus osgoi niweidio rhyddid unigolion neu grwpiau.
2499 Rhaid i farn foesol gondemnio pla gwladwriaethau totalitaraidd sydd yn ffugio’r gwirionedd yn
systematig, arfer rheolaeth wleidyddol dros farn drwy’r cyfryngau, llywio diffynyddion a thystion mewn
treialon cyhoeddus, a dychmygu eu bod yn sicrhau eu gormes drwy dagu a ffrwyno popeth maen nhw’n
ei ystyried yn “droseddau meddwl.”
Catecism yr Eglwys Gatholig 1905-1912
Y LLES CYFFREDIN
1905 Yn unol â natur gymdeithasol dyn, mae lles pob unigolyn yn perthyn o reidrwydd i’r lles cyffredin, y
gellir yn ei dro ei ddiffinio’n unig wrth gyfeirio at y person dynol:
Peidiwch â byw yn gwbl ar wahân, wedi cilio i mewn i’ch hunain, fel pe baech eisoes wedi’ch cyfiawnhau,
ond ceisiwch yn lle hynny chwilio am y lles cyffredin gyda’ch gilydd.25
1906 Y ddealltwriaeth o les cyffredin yw “cyfanswm yr amodau cymdeithasol sy’n caniatáu i bobl, naill
ai fel grwpiau neu fel unigolion, gyrraedd eu cyflawniad yn llawn ac yn haws.”26 Mae’r lles cyffredin yn
ymwneud â bywyd pawb. Mae’n galw am bwyll gan bob un, a hyd yn oed mwy gan y rheini sydd mewn
swydd o awdurdod. Mae’n cynnwys tair elfen hanfodol:
1907 I ddechrau, mae’r lles cyffredin yn rhagdybio parch i’r person fel y mae. Yn enw’r lles cyffredin, mae
awdurdodau cyhoeddus yn gorfod parchu hawliau sylfaenol a diymwad y person dynol. Dylai cymdeithas
ganiatáu i bob un o’i haelodau wireddu ei alwad. Yn arbennig, mae’r lles cyffredin yn byw yn yr amodau ar
gyfer arfer y rhyddid naturiol sy’n hanfodol i ddatblygu’r alwad ddynol, fel “yr hawl i weithredu yn ôl norm
cydwybod gadarn ac i ddiogelu. . . preifatrwydd, a rhyddid cyfiawn hefyd mewn materion crefydd.”27.
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1908 Yn ail, mae’r lles cyffredin yn mynnu llesiant a datblygiad cymdeithasol y grŵp ei hun. Datblygiad yw
ymgorfforiad pob dyletswydd gymdeithasol. Yn sicr, mae’n iawn i awdurdod gymrodeddu, yn enw’r lles
cyffredin, rhwng gwahanol fuddiannau arbennig; ond dylai fod ar gael i bawb yr hyn sydd ei angen i fyw
bywyd gwirioneddol ddynol: bwyd, dillad, iechyd, gwaith, addysg a diwylliant, gwybodaeth addas, yr hawl
i sefydlu teulu, ac yn y blaen.28
1909 Yn olaf, mae’r lles cyffredin yn gofyn am heddwch, hynny yw, sefydlogrwydd a diogelwch trefn
gyfiawn. Mae’n rhagdybio y dylai awdurdod sicrhau drwy ddulliau sy’n foesol dderbyniol, ddiogelwch
cymdeithas a’i haelodau. Dyma sail dilysrwydd moesol amddiffyniad personol a thorfol.
1910 Mae pob cymuned ddynol yn meddu ar les cyffredin sy’n caniatáu iddi gael ei hadnabod felly; yn
y gymuned wleidyddol y mae ei sylweddoliad mwyaf cyflawn i’w gael. Rôl y wladwriaeth yw amddiffyn a
hybu lles cyffredin cymdeithas sifil, ei dinasyddion, a chyrff cyfryngol.
1911 Mae rhyng-ddibyniaeth ddynol yn cynyddu ac yn lledaenu’n raddol ar draws y byd. Mae undod y teulu
dynol, sy’n cwmpasu pobl sy’n mwynhau’r un urddas naturiol, yn golygu lles cyffredin hollgyffredinol. Mae’r
lles hwn yn galw am drefnu’r gymuned o genhedloedd sy’n gallu “darparu ar gyfer gwahanol anghenion
dynion; bydd hyn yn cynnwys y maes o fywyd cymdeithasol lle perthyn cwestiynau am fwyd, glendid,
addysg,... a sefyllfaoedd arbennig sy’n codi yma a thraw, fel er enghraifft...lliniaru dioddefaint ffoaduriaid
sydd wedi’u gwasgaru drwy’r byd, a helpu mudwyr a’u teuluoedd.”29
1912 Mae’r lles cyffredin bob amser wedi’i gyfeirio tuag at gynnydd unigolion: “Mae’n rhaid i drefn pethau
ddod o dan drefn unigolion, ac nid y ffordd arall.”30 Mae’r drefn hon wedi’i seilio ar wirionedd, ei hadeiladu
mewn cyfiawnder, a’i bywiogi â chariad.
Rhagfarn a gwahaniaethu
Galatiaid 3:27-29
27

Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. 28Nid oes

rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person
ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. 29 Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr
addewid.
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Catecism yr Eglwys Gatholig paragraffau. 1934-1938
RHAGFARN A GWAHANIAETHU YMHLITH DYNION
1934 Wedi’u creu ar ddelw’r un Duw ac wedi cael yr un eneidiau rhesymol, mae gan bob dyn yr un natur
a’r un tarddiad. Wedi eu prynu gan aberth Crist, caiff pob un ei alw i gymryd rhan yn yr un gwynfyd dwyfol:
mae pob un felly yn mwynhau urddas cyfartal.
1935 Mae cydraddoldeb dynion yn gorffwys yn ei hanfod ar eu hurddas fel unigolion a’r hawliau sy’n llifo
ohono:
Mae’n rhaid i bob math o wahaniaethu cymdeithasol neu ddiwylliannol mewn hawliau personol sylfaenol
ar sail rhyw, hil, lliw, amodau cymdeithasol, iaith, neu grefydd gael eu ffrwyno a’i dileu gan eu bod yn
anghydnaws â chynllun Duw.40
1936 Wrth ddod i mewn i’r byd, nid yw dyn wedi cael popeth sydd angen arno ar gyfer datblygu ei fywyd
corfforol ac ysbrydol. Mae angen eraill arno. Mae gwahaniaethau’n ymddangos yn gysylltiedig ag oed, gallu
corfforol, doniau deallusol neu foesol, y budd a geir o ymwneud cymdeithasol, a dosbarthiad cyfoeth.41
Nid yw’r “doniau”’n cael eu dosbarthu’n gyfartal.42
1937 Mae’r gwahaniaethau hyn yn perthyn i gynllun Duw, sy’n ewyllysio bod pawb yn derbyn yr hyn
mae ei angen gan eraill, a bod y rheini a gafodd “ddoniau” arbennig yn rhannu’r buddion gyda’r rheini
sydd eu hangen. Mae’r gwahaniaethau hyn yn annog ac yn aml yn gorfodi unigolion i ddangos haelioni,
caredigrwydd, a rhannu nwyddau; maen nhw’n ffordd o gyfoethogi diwylliannau y naill a’r llall;
Rwyf yn dosbarthu’r rhinweddau yn eithaf amrywiol; Nid wyf yn eu rhoi nhw i gyd i bob person, ond
rhai i un, eraill i unigolion eraill. . . . Rhoddaf yn bennaf garedigrwydd i un; cyfiawnder i un arall;
gostyngeiddrwydd i hwn, ffydd fyw i’r person yna. . . . Ac felly y rhoddais lawer o roddion a grasusau, yn
ysbrydol a seciwlar, gyda’r fath amrywiaeth fel nad wyf wedi rhoi popeth i un unigolyn, fel y bydd yn rhaid
i chi arfer caredigrwydd tuag at eich gilydd. . . . Rwyf wedi ewyllysio bod y naill angen y llall ac y dylai pawb
fod yn weinidogion i mi wrth ddosbarthu’r grasusau a’r rhoddion a gawsant gen i.43
1938 Mae yn bodoli hefyd anghydraddoldebau pechadurus sy’n effeithio ar filiynau o ddynion a menywod.
Mae’r rhain yn gwrthddweud yr Efengyl yn agored:
Mae eu hurddas cyfartal fel unigolion yn mynnu ein bod yn ymdrechu am amodau tecach a mwy
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dyngarol. Mae anghyfartaledd economaidd a chymdeithasol gormodol rhwng unigolion a phobloedd yr
un hil ddynol yn fater o warth ac yn milwrio yn erbyn cyfiawnder cymdeithasol, tegwch, urddas dynol, yn
ogystal â heddwch cymdeithasol a rhyngwladol.44
Cydraddoldeb
Marc 12:31
31

Yr ail yw hwn: “Câr dy gymydog fel ti dy hun.”[a] Nid oes gorchymyn arall mwy na’r rhain.”

Actau 10:34-35
34

A dechreuodd Pedr lefaru: ‘Rwy’n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth35 ond bod y sawl o bob cenedl

sy’n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef.
Materion cyfoeth a thlodi
Luc 16:19-30
Y dyn cyfoethog a Lasarus
19

‘Yr oedd dyn cyfoethog oedd yn arfer gwisgo porffor a lliain main, ac yn gwledda’n wych bob dydd.

Wrth ei ddrws gorweddai dyn tlawd, o’r enw Lasarus, yn llawn cornwydydd21 ac yn dyheu am wneud

20

pryd o’r hyn a syrthiai oddi ar fwrdd y dyn cyfoethog. Byddai cŵn yn dod ato ac yn llyfu’r briwiau agored
ar ei gorff.
22

‘Bu farw’r dyn tlawd, a dygwyd ef ymaith gan yr angylion i wledda wrth ochr Abraham. Bu farw’r dyn

cyfoethog yntau, a chladdwyd ef.

23

Yn Hades, ac yntau mewn poen arteithiol, cododd ei lygaid a gweld

Abraham o bell, a Lasarus wrth ei ochr. 24 A galwodd, “Abraham, fy nhad, trugarha wrthyf: anfon Lasarus
i wlychu blaen ei fys mewn dŵr ac i oeri fy nhafod, oherwydd yr wyf mewn ingoedd yn y tân hwn.”
25

“Fy mhlentyn,’ meddai Abraham, ‘cofia iti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd, a Lasarus yn yr un

modd ei adfyd: yn awr y mae ef yma yn cael ei ddiddanu, a thithau yn dioddef mewn ingoedd.

26

Heblaw

hyn oll, rhyngom ni a chwi y mae agendor llydan wedi ei osod, rhag i neb a ddymunai hynny groesi oddi
yma atoch chwi, neu gyrraedd oddi yna atom ni.”
27

‘Atebodd ef, “Os felly, fy nhad, rwy’n erfyn arnat ei anfon ef i dŷ fy nhad, 28 at y pum brawd sydd gennyf,

i’w rhybuddio am y cyfan rhag iddynt hwythau ddod i’w harteithio yn y lle hwn.”
29

‘Ond dywedodd Abraham, “Y mae Moses a’r proffwydi ganddynt; dylent wrando arnynt hwy.”
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30

‘“Nage, Abraham, fy nhad,’ atebodd ef, ‘ond os â rhywun atynt oddi wrth y meirw, fe edifarhânt.”

Marc 10:21-31
21

Edrychodd Iesu arno ac fe’i hoffodd. “Un peth sy’n eisiau ynot; “Dos, gwerth y cwbl sydd gennyt a dyro i’r

tlodion, a chei drysor yn y nef; a thyrd, canlyn fi.”
22

Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer.

23

Edrychodd Iesu o’i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, “Mor anodd fydd hi i rai cyfoethog fynd i mewn

i deyrnas Dduw!”
24

Syfrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrthynt drachefn, “Blant, mor anodd yw mynd i

mewn i deyrnas Dduw! 25 Y mae’n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn
i deyrnas Dduw.”
26

Synasant yn fwy byth, ac meddent wrth ei gilydd, “Pwy ynteu all gael ei achub?

27

Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, “Gyda dynion y mae’n amhosibl, ond nid gyda Duw. Y mae pob peth

yn bosibl gyd Duw.”
28

Dechreuodd Pedr ddweud wrtho, “Dyma ni wedi gadael pob peth ac wedi dy ganlyn di.”

29

Meddai Iesu, “Yn wir, rwy’n dweud wrthych, nid oes neb a adawodd dŷ neu frodyr neu chwiorydd neu fam

neu dad neu blant neu diroedd er fy mwyn i ac er mwyn yr Efengyl, 30 na chaiff dderbyn ganwaith cymaint yn
awr yn yr amser hwn, yn dai a brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd, ynghyd ag erledigaethau,
ac yn yr oes sy’n dod fywyd tragwyddol. 31 Ond bydd llawer sy’n flaenaf yn olaf, a’r rhai olaf yn flaenaf.”
Marc 12:41-44
Offrwm y weddw
41

Eisteddodd i lawr gyferbyn â chist y drysorfa, ac yr oedd yn sylwi ar y modd yr oedd y dyrfa yn rhoi arian

i mewn yn y gist. Yr oedd llawer o bobl gyfoethog yn rhoi yn helaeth. 42 A daeth gweddw dlawd a rhoi dau
ddarn bychan o bres, gwerth chwarter ceiniog.
43

Galwodd ei ddisgyblion ato a dywedodd wrthynt, “Yn wir, rwy’n dweud wrthych fod y weddw dlawd hon

wedi rhoi mwy na phawb arall sy’n rhoi i’r drysorfa.

44

Oherwydd rhoi a wnaethant hwy i gyd o’r mwy na

digon sydd ganddynt, ond rhoddodd hon o’i phrinder y cwbl oedd ganddi i fyw arno.”
CAFOD
https://cafod.org.uk/
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