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CREFYDD A MOESEG  : GEIRFA   

TERM DIFFINIAD 

moeseg 

Daw'r gair Saesneg ethics o'r gair Groeg ethike, sydd, yn ei ffurf wreiddiol 
(ethos) yn golygu defod neu arferiad. I'r Groegiaid, roedd yn cyfeirio at y ffordd 
briodol neu arferol o ymddwyn yn y gymdeithas. Yn y byd modern mae'n 
cyfeirio at faes o athroniaeth foesol sy'n anelu at bennu ystyr cywir ac anghywir. 

moesegol Cydymffurfio â'r safonau derbyniol o ran ymddygiad cymdeithasol neu 
broffesiynol. 
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THEMA 1: MEDDYLFRYD MOESEGOL 

Ayer, A. J.  Athronydd o Brydain oedd Ayer (1910-1989) a oedd yn adnabyddus am 
hyrwyddo Positifiaeth Resymegol, yn enwedig yn ei lyfr Language, Truth and 
Logic (1936). 

Bradley, Francis 
Herbert  

Athronydd idealaidd o Brydain (1846-1924). O dan ddylanwad cryf gan Kant, 
cynigiodd Bradley ddamcaniaeth feta-foesegol Naturiolaeth.  

dadl cwestiwn 
agored  

Dadl feirniadol am Naturiolaeth. Yn y bôn, mae hon yn dweud nad oes modd 
diraddio ffeithiau moesol i briodweddau naturiol.  

Deddf Hume  Deddf Hume (neu Gilotîn Hume). Dadleuodd Hume fod gwahaniaeth sylweddol 
rhwng gosodiadau cadarnhaol (yr hyn sydd) a gosodiadau rhagnodol (yr hyn a 
ddylai fod).  

emosiynaeth (neu 
an-wybyddiaeth 
foesegol)  

Damcaniaeth foesegol sy'n seiliedig ar y rhagdybiaeth bod pobl yn bennaf yn 
gwneud penderfyniadau moesegol ar sail teimladau ac emosiwn yn hytrach nag 
egwyddorion a dadl resymegol.  

meta-foeseg Math o foeseg sy'n ymwneud ag ystyr termau moesegol, natur gosodiadau 
moesegol a sylfeini egwyddorion moesegol.  

myfïaeth foesegol Moeseg normadol sy'n hawlio y dylai asiantau moesol wneud yr hyn sydd o 
hunan-les iddynt.  Felly, mae gweithred yn foesol gywir os yw'n mwyhau hunan-
les. 

naturiolaeth Mae Naturiolaeth Foesegol (neu Foeseg Naturiolaethol) yn gred feta-foesegol 
bod yna nodweddion moesol gwrthrychol. Hynny yw bod gosodiadau moesol yn 
wybyddol, h.y. gellir profi eu bod yn wir neu'n anwir gan ddefnyddio tystiolaeth.  

Prichard, Harold 
Arthur   

Athronydd o Brydain (1871-1947) sy’n cael ei gysylltu'n aml ag athroniaeth 
ddadansoddol a datblygu Sythwelediaeth.  

sythwelediaeth 
(neu 
annaturiolaeth 
foesegol) 

Dyma'r farn bod sythwelediaeth yn rhoi ymwybyddiaeth o foesoldeb i asiantau 
moesol. Felly, mae gwybodaeth sythweledol yn rhoi sylfaen i'w gwybodaeth 
foesegol.  

twyllresymeg 
naturiolaethol  

Dadl sy'n gysylltiedig â G. E. Moore sy'n dweud na ellir dadansoddi termau 
moesegol ac felly na ellir eu diffinio yn nhermau rhyw rinwedd naturiol.  
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THEMA 2: MOESEG DDEONTOLEGOL 

TERM DIFFINIAD 

cyfranoliaeth Datblygiad o'r Ddeddf Naturiol yn ystod yr 20fed ganrif. Mae'r ddadl yn 
gymysgedd o'r Ddeddf Naturiol a Moeseg Sefyllfa ac mae'r ddadl, yn y bôn, yn 
dweud nad yw byth yn gywir gweithredu yn erbyn egwyddor / rheol foesol onid 
oes rheswm cymesur a fyddai’n cyfiawnhau hynny.  

Deddf Naturiol Damcaniaeth foesegol sy'n seiliedig ar y cysyniad o achos neu ddiben terfynol, 
sy'n pennu defnydd naturiol neu nod popeth; corff o wirioneddau moesol 
cyffredinol sydd wedi eu casglu trwy resymau a phrofiad; safbwynt sy'n cael ei 
gysylltu ag Aristotle ac a gafodd ei ddatblygu gan Aquinas. 

yr egwyddor 
foesol gyntaf 
(Finnis)  

Y syniad ein bod yn gweithredu er budd cyffredin y gymuned gyfan yn hytrach 
na dim ond fel unigolyn. Er mwyn sicrhau bod y gymuned gyfan yn gweithredu, 
mae angen cydgysylltu. Fodd bynnag, mae hyn yn gofyn am awdurdod (ond nid 
awdurdod gorfodol o reidrwydd).  

Finnis, John Mae Finnis (1940– ) yn ysgolhaig cyfreithiol ac athronydd o Awstralia. Yn ei lyfr 
Natural Law and Natural Rights, datblygodd fersiwn gyfoes o Ddeddf Naturiol 
Aquinas.  

gofynion 
rhesymu 
ymarferol  

Er mwyn cyflawni'r saith daioni dynol sylfaenol, datblygodd Finnis y naw 
egwyddor rhesymu ymarferol. Maen nhw’n creu'r amodau gorau posibl ar gyfer 
cyflawni'r daionin sylfaenol. Mae'r egwyddorion fel a ganlyn: ystyried eich bywyd 
yn gyffredinol, blaenoriaethu sawl daioni penodol dros eraill, bod y daioni 
sylfaenol yr un mor berthnasol i bawb, peidio â dod yn obsesiynol, peidio ag 
eistedd yn yr unfan neu ailadrodd hen arferion, bod yn effeithiol er mwyn 
cyflawni cymaint o dda â phosibl, peidio â chyflawni  gweithred sy'n gwneud 
niwed uniongyrchol i ddaioni sylfaenol, meithrin budd y gymuned a gweithredu'n 
unol â rhesymu 'rhesymu ymarferol'  ymarferol yn hytrach nag awdurdod 
rhywun arall.  

y gosb eithaf Awdurdod cyfreithiol i ladd rhywun fel cosb am drosedd.  

gweithred dda  Term a ddefnyddir gan Hoose i ddiffinio gweithred nad yw'n weithred gywir, ond 
sy'n arwain at y lleiaf o ddau ddewis drwg.  

gweithred ddrwg 
ragfoesol (y 
cyfeirir ati hefyd 
fel gweithred 
ddrwg ontig)  

Gweithred y gellir ei hystyried yn weithred ddrwg ond nad yw ynddi'i hun yn 
anfoesol.  

gweithred foesol 
ddrwg 

Gweithred a ddiffinnir fel gweithred anfoesol gan ei bod yn mynd yn groes i reol 
grefyddol.  

gweithred gywir  Term a ddefnyddir gan Hoose i ddiffinio gweithred sy'n dilyn y rheol foesol.  

Hoose, Bernard Athronydd a diwinydd o America a aned yn 1945. Caiff ei gysylltu'n aml â 
chyfranoliaeth.  
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mewnfudo Y weithred o fudo i wlad arall, fel arfer at ddibenion preswyliaeth barhaol.  

pwyll Y gallu i farnu'n rhesymol rhwng gweithredoedd ac i gydnabod y gweithredoedd 
mwyaf priodol ar unrhyw adeg benodol. Un o'r pedair prif rinwedd. 

rhesymu 
damcaniaethol / 
ymarferol  

Nid yw Deddf Naturiol Finnis yn rhagdybio bodolaeth bod dwyfol. Felly, ni all 
daioni darddu o ddeddf Duw (rhesymu ddamcaniaethol). Yn hytrach, 
canolbwyntiodd ar resymu cyfres o saith daioni y gellir eu defnyddio i sicrhau 
bywyd da. Mae'r saith daioni hyn yn tarddu o deyrnas rhesymu ymarferol.   

y saith daioni 
dynol sylfaenol  

Nid yw Deddf Naturiol Finnis yn rhagdybio bod dwyfol, felly, ni all daioni penodol 
darddu o ddeddf Duw (rhesymu ddamcaniaethol). Yn hytrach, canolbwyntiodd 
ar resymu cyfres o saith daioni y gellir eu defnyddio i sicrhau bywyd da. Mae'r 
saith daioni dynol sylfaenol hyn yn tarddu o deyrnas rhesymu ymarferol.  
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THEMA 3: PENDERFYNIAETH 

TERM DIFFINIAD 

athrawiaeth ethol Damcaniaeth rhagordeiniad a ddatblygwyd gan Calvin. Yr athrawiaeth bod 
iachawdwriaeth dyn yn dibynnu ar ethol Duw. Ystyr rhagordeiniad yw gorchymyn 
pendant Duw y byddai Ef, cyn creu'r byd, yn achub rhai pobl (yr etholedig), gan eu 
rhagarfaethu i fywyd tragwyddol, ond y byddai eraill (y gwrthodedig) yn “cael eu 
gwahardd rhag iachawdwriaeth” a'u dedfrydu i “ddamnedigaeth dragwyddol”.  

athrawiaeth y 
pechod 
gwreiddiol 

Damcaniaeth rhagordeiniad a ddatblygwyd gan Awstin, yn seiliedig ar y syniad bod 
cyflwr pechodus dynoliaeth yn deillio o 'gwymp' Adda ac Efa.   

Awstin 
 

(tua 354-430) Esgob Cristnogol cynnar Hippo (Gogledd Affrica). Trodd at 
Gristnogaeth yn gymharol hwyr yn ei fywyd, ar ôl dilyn nifer o wahanol grefyddau 
ac ideolegau cyn hynny, yn fwyaf nodedig Manicheaniaeth.  Roedd yn ddylanwadol 
iawn wrth ddatblygu fframwaith moesol Cristnogaeth, gyda phwyslais ar ewyllys 
rydd. Ei waith enwocaf yw 'Cyffesion' a 'Dinas Duw'. 

Calvin, John (1509-1564) Diwygiwr Protestannaidd a oedd yn credu bod iachawdwriaeth yn rhan 
o sofraniaeth Duw; gan hyrwyddo'r syniad o ragordeiniad felly. 

cydnawsydd Person sy'n credu nad yw’r cysyniadau o ewyllys rydd a phenderfyniaeth yn 
gysyniadau croes, ond yn hytrach eu bod yn gwbl gydnaws â'i gilydd. 

dyfalbarhad yr 
etholedig 

Ni all yr etholedig gyflawni gwrthgiliad (rhoi'r gorau i'w ffydd). Mae'r Ysbryd Glân yn 
sicrhau hyn. 

ethol diamod Duw sy'n dewis yr etholedig a hynny yn ôl ei ewyllys Ef yn unig.  

yr Etholedig / 
Saint 

Y rhai a ddewiswyd gan Dduw, cyn iddo greu'r byd, i gael iachawdwriaeth.   

gras anorchfygol Ni all yr etholedig wrthod galwad Duw.  

gweddi Deisyfiad duwiol ar Dduw neu wrthrych a addolir.  

y gwrthodedig Rhan o ddamcaniaeth rhagordeiniad Calvin. Mae'r rheini sydd ddim yn cael eu 
dewis gan Dduw fel yr etholedig yn cael eu gadael i barhau â'u pechodau a chael 
cosb gyfiawn am fynd yn groes i gyfraith Duw.  

gwyrth Gweithred o ryfeddod; ceir diffiniadau amrywiol gan gynnwys rhywbeth sy’n groes i 
ddeddfau natur (Hume), a digwyddiad anarferol a thrawiadol sy'n ysgogi ac yn 
cyfryngu ymwybyddiaeth fyw o Dduw (Hick).  

Hobbes, Thomas Roedd Hobbes (1588-1679) yn athronydd o Loegr a oedd yn fwyaf adnabyddus am 
ei waith ar athroniaeth wleidyddol. Roedd yn gysylltiedig â phenderfyniaeth feddal. 

hollalluogrwydd Un o briodweddau Duw sy'n dweud fod ganddo lefel anfeidredd o bŵer.  

hollgariadus 
(hollraslon) 

Un o briodweddau Duw sy'n dweud ei fod yn caru popeth a/neu'n anfeidraidd dda.  

yr Iawn Cymodi Duw a dynoliaeth drwy'r bywyd achubol a marwolaeth Iesu.  

yr Iawn Dim ond ar gyfer yr etholedig y bu marwolaeth Crist ac Ef yn gwneud iawn am ein 
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cyfyngedig pechodau. 

Locke, John Roedd John Locke (1632-1704) yn athronydd o Loegr, a ystyrir yn gyffredinol yn un 
o feddylwyr mwyaf dylanwadol Oes y Goleuo. Cyfeirir ato'n aml fel "Tad 
Rhyddfrydiaeth". Ystyrir ei fod yn un o empirwyr cyntaf Prydain, ac mae’n 
gysylltiedig â phenderfyniaeth galed hefyd. 

moeseg 
normadol 

Ystyried a thrafod a yw egwyddorion a rheolau cyffredinol yn bodoli a all bennu 
agweddau ac ymddygiad moesegol neu beidio. 

penderfyniaeth Y gred sy'n awgrymu bod pob digwyddiad wedi'i ragordeinio. Penderfyniaeth galed 
– y gred bod pob gweithred wedi'i rhagderfynu mewn gwirionedd ac nad oes y fath 
beth â dewis 'rhydd'. Penderfyniaeth feddal – y gred y gall gweithredoedd gael eu 
hachosi a bod yn rhydd, h.y. nad yw pob dewis yn 'orfodol'. (Mae 'cydnawsiaeth' yn 
derm arall am hyn.).  

penderfyniaeth 
athronyddol 

Mae penderfyniaeth athronyddol yn ymchwilio i natur, achosion neu egwyddorion 
penderfyniaeth yn seiliedig ar resymu rhesymegol yn hytrach na dulliau empiraidd. 

penderfyniaeth 
seicolegol 

Astudiaeth o ymddygiad dynol sy’n credu bod holl ymddygiad, meddyliau a 
theimladau dynol yn deillio'n anochel o ddeddfau seicolegol cymhleth.  

penderfyniaeth 
wyddonol 

Yn seiliedig ar ddamcaniaeth achosiaeth, h.y. am bob digwyddiad ffisegol ceir 
achos ffisegol, a gellir olrhain y gadwyn achosol hon yn ôl i adeg y Glec Fawr.  

rhagderfynedig Rhywbeth a bennwyd ymlaen llaw.  

rhagordeiniad Y gred bod Duw eisoes wedi penderfynu beth fydd yn digwydd ym mhob agwedd ar 
fywyd; yn benodol, mae hyn yn ymwneud â'r syniad bod Duw eisoes wedi ethol rhai 
eneidiau penodol mewn perthynas ag iachawdwriaeth. 
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THEMA 4: PENDERFYNIAETH AC EWYLLYS RYDD  

TERM DIFFINIAD 

Arminius, 
Jacobus 

Roedd Jacobus Arminius (1560-1609) yn ddiwinydd o'r Iseldiroedd yn ystod cyfnod 
y Diwygiad Protestannaidd. Ysgrifennodd lawer o lyfrau a thraethodau am 
ddiwinyddiaeth, a defnyddiwyd ei safbwyntiau fel sail i Arminiaeth. Roedd yn 
gwrthwynebu damcaniaeth rhagordeiniad Calvin a chynigiodd ei ddamcaniaeth 
ewyllys rydd ei hun, yn seiliedig ar y syniad nad oedd yn rhaid i ddyn, drwy ras 
Duw, fyw yn gaeth i bechodau.  

athrawiaeth y 
pechod 
gwreiddiol 

Damcaniaeth rhagordeiniad a ddatblygwyd gan Awstin, yn seiliedig ar y syniad 
bod cyflwr pechodus dynoliaeth yn deillio o 'gwymp' Adda ac Efa.   

ethol diamod  Duw sy'n dewis yr etholedig yn ôl ei ewyllys Ef yn unig.  

yr Etholedig / 
Saint  Y rhai a ddewiswyd gan Dduw, cyn iddo greu'r byd, i gael iachawdwriaeth.   

ewyllys rydd Y gred bod Duw yn rhoi i ddynoliaeth y gallu i ddewis rhwng camau gweithredu 
gwahanol.  

gras 
anorchfygol  Ni all yr etholedig wrthod galwad Duw. 

gras ragflaenol  Y gras a roddir gan Dduw sy'n rhagflaenu gweithred pechadur sy'n arddel ffydd yn 
Iesu Grist.  

gweddi  Deisyfiad duwiol ar Dduw neu wrthrych a addolir. 

y gwrthodedig  Rhan o ddamcaniaeth rhagordeiniad Calvin. Mae'r rheini sydd ddim yn cael eu gan 
Dduw fel yr etholedig yn cael eu gadael i barhau â'u pechodau a chael cosb 
gyfiawn am fynd yn groes i gyfraith Duw. 

gwyrth  Gweithred o ryfeddod; ceir diffiniadau amrywiol gan gynnwys rhywbeth sy’n groes i 
ddeddfau natur (Hume), a digwyddiad anarferol a thrawiadol sy'n ysgogi ac yn 
cyfryngu ymwybyddiaeth fyw o Dduw (Hick). 

Hobbes, 
Thomas 

Roedd Hobbes (1588-1679) yn athronydd o Loegr a oedd yn fwyaf adnabyddus 
am ei waith ar athroniaeth wleidyddol. Roedd yn gysylltiedig â phenderfyniaeth 
feddal. 

hollalluogrwydd Un o briodweddau Duw sy'n dweud fod ganddo lefel anfeidraidd o  bŵer. 

hollgariadus 
(hollraslon) 

Un o briodweddau Duw sy'n dweud ei fod yn caru popeth a/neu'n anfeidraidd dda. 

yr Iawn  Cymodi Duw a dynoliaeth drwy'r bywyd achubol a marwolaeth Iesu. 

yr Iawn 
cyfyngedig  

Dim ond ar gyfer yr etholedig y bu marwolaeth Crist ac Ef yn gwneud iawn am ein 
pechodau. 

Locke, John Roedd John Locke (1632-1704) yn athronydd o Loegr, a ystyrir yn gyffredinol yn 
un o feddylwyr mwyaf dylanwadol Oes y Goleuo. Cyfeirir ato'n aml fel "Tad 
Rhyddfrydiaeth". Ystyrir ei fod yn un o empirwyr cyntaf Prydain, ac mae’n 
gysylltiedig â phenderfyniaeth galed hefyd. 



 

10 
 

moeseg 
normadol  

Ystyried a thrafod  a yw egwyddorion a rheolau cyffredinol yn bodoli a all bennu 
agweddau ac ymddygiad moesegol neu beidio. 

pechod 
gwreiddiol  

Cyflwr pechod dynoliaeth yn deillio o Gwymp Dyn; dywedir ei fod yn deillio o'r adeg 
pan fwytaodd Adda ac Efa ffrwyth gwaharddedig coeden benodol yng Ngardd 
Eden. Yn draddodiadol y gred yw mai'r pechod cyntaf hwn (y pechod gwreiddiol), 
un o weithredoedd y bodau dynol cyntaf,  oedd achos y pechod gwreiddiol, sef y 
cyflwr syrthiedig na ellir ond achub bodau dynol ohono drwy ras Duw.  

Pelagius (tua 354-420) Asgetig Cristnogol cynnar, a ysgrifennodd yn helaeth am ryddid 
ewyllys ddynol ac addysgu y gallai bodau dynol osgoi pechu a gwneud dewis 
rhydd i ufuddhau i orchmynion Duw. Roedd hyn yn gwbl groes i safbwynt Sant 
Awstin o Hippo, yn enwedig o ran athrawiaeth pechod gwreiddiol Awstin.  

penderfyniaeth 
seicolegol  

Astudiaeth o ymddygiad dynol sy’n credu bod holl ymddygiad, meddyliau a 
theimladau dynol yn deillio'n anochel o ddeddfau seicolegol cymhleth. 

penderfyniaeth 
wyddonol  

Yn seiliedig ar ddamcaniaeth achosiaeth, h.y. am bob digwyddiad ffisegol, ceir 
achos ffisegol, a gellir olrhain y gadwyn achosol hon yn ôl i adeg y Glec Fawr. 

Rogers, Carl Roedd Rogers (1902-1987) yn seicolegydd dylanwadol o America ac yn un o 
sylfaenwyr yr ymagwedd ddyneiddiol tuag at seicoleg. Mae'n gysylltiedig â 
Rhyddewyllysiaeth.  

rhyddewyllysiae
th 

Athroniaeth sy'n dweud bod bodau dynol yn rhydd, bod ganddynt ewyllys rydd a 
bod unrhyw gysyniad o benderfyniaeth o reidrwydd yn ffug.  

Sartre, Jean-
Paul 

Roedd Sartre (1905-1980) yn athronydd o Ffrainc a oedd yn ffigwr allweddol o ran 
athroniaeth dirfodaeth a ffenomenoleg. Mae'n gysylltiedig â Rhyddewyllysiaeth. 
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ATHRONIAETH CREFYDD: GEIRFA 

THEMA 1 : HERIAU I GRED GREFYDDOL  (RHAN 2) 

TERM DIFFINIAD 

agnostig  Person nad yw'n credu ei bod yn bosibl gwybod a yw Duw yn bodoli neu beidio. 
Fe'i defnyddir yn fwy cyffredin i gyfeirio at berson nad yw wedi penderfynu a yw 
Duw yn bodoli ai peidio neu beidio.  

anymwybod 
cyffredinol 

Mae'r anymwybod cyffredinol yn gynhwysfawr. Ni ellir ei ddatblygu fel y gwneir 
ag anymwybod personol; yn hytrach, mae'n rhagddyddio'r unigolyn. Dyma'r 
storfa ar gyfer yr holl symbolau a phrofiadau crefyddol, ysbrydol a mytholegol. 
Term Jung am ei strwythurau sylfaenol – strwythurau dwfn yr enaid, hynny yw – 
oedd archdeipiau, term Platonaidd  Helenistig diweddarach a Christnogol 
Awstinaidd a oedd yn cyfeirio at y ffurfiau ysbrydol. Y ffurfiau ysbrydol hyn yw'r 
prototeipiau o bethau'r byd materol a oedd eisoes yn bodoli. Gan ddehongli'r 
syniad hwn mewn ffordd seicolegol, nododd Jung mai'r archdeipiau oedd y 
matricsau neu'r patrymau cysyniadol a oedd yn sail i bob un o'n cysyniadau 
crefyddol a mytholegol, ac yn wir, i'n prosesau meddwl yn gyffredinol.  

archdeip Enghraifft nodweddiadol o rywbeth; y gwreiddiol a ddefnyddir i wneud copïau 
eraill.  

atheistiaeth  Cred nad oes y fath beth â Duw.  

Atheistiaeth 
Newydd  

Mudiad athronyddol o ddiwedd yr ugeinfed ganrif/dechrau'r unfed ganrif ar 
hugain. Mae'n ystyried bod y cysyniad o Dduw yn gred dotalitaraidd sy'n dinistrio 
rhyddid unigol. Ystyrir bod crefydd yn bygwth goroesiad pobl. Cyfeirir ato 
weithiau fel gwrth-theistiaeth gan ei fod yn ymosod yn daer ar unrhyw fath o 
theistiaeth.  

cyflawni dyhead Ymdrechion gan yr anymwybod i ddatrys gwrthdaro o ryw fath, boed yn 
rhywbeth diweddar neu'n rhywbeth o'r gorffennol pell.  

cymhleth Oedipus Y duedd i fachgen, tua 5 oed, brofi teimladau rhywiol newydd tuag at ei fam 
gydag awydd i ddisodli ei dad yn ei theimladau. Yn anymwybodol gan fwyaf. 
Pan ymdrinnir â nhw'n llwyddiannus, caiff y teimladau hyn eu hatal yn llwyr, a 
daw'r bachgen i uniaethu â'i dad, gan fod arno ofn cael ei ysbaddu. O ganlyniad 
i hyn oll, mae'n mewnoli ei rieni ac yn meithrin uwch-ego y mae ei hunanddelfryd 
yn disodli rhywfaint o'i narsisiaeth gynnar. Daw'r enw o'r Brenin Oedipus, a 
laddodd ei dad, priododd â'i fam yn ddiarwybod iddo, ac a dynnodd ei lygaid ei 
hun allan (ac mae Freud yn dehongli hyn fel ysbaddiad symbolaidd) ar ôl iddo 
ddarganfod y gwirionedd am ei wreiddiau. 

Freud, Sigmund Sigmund Freud (1856-1939), a ystyrir yn gyffredinol fel tad seicoleg fodern. 
Mae'n fwyaf adnabyddus am ei ddamcaniaethau am y meddwl anymwybodol a'r 
mecanwaith amddiffyn o atalnwyd. O ganlyniad i'w ddamcaniaethau, 
ailddiffiniodd chwant rhywiol fel prif egni cymhelliant bywyd dynol sy'n cael ei 
gyfeirio tuag at amrywiaeth eang o wrthrychau, hefyd cafwyd ei dechnegau 
therapiwtig, gan gynnwys ei ddamcaniaeth trosglwyddo yn y berthynas 
therapiwtig, a gwerth tybiedig breuddwydion fel ffordd o ddeall chwantau 
anymwybodol.  
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ffwndamentalydd  Crediniwr neu grŵp crefyddol sy'n cydymffurfio'n gaeth ag egwyddorion 
sylfaenol unrhyw set o gredoau. Weithiau fe'u disgrifir fel rhai sy'n anoddefgar 
tuag at safbwyntiau eraill.  

Jung, Carl Carl Jung (1875-1961), seiciatrydd a seicotherapydd o'r Swistir. Astudiodd 
feddygaeth a seicoleg. Yn 1912, sefydlodd ei ysgol seicoleg ei hun yn Zurich. 
Wedyn, daeth yn Athro Seicoleg ym Mhrifysgol Polydechnegol Zurich. Cynigiodd 
a datblygodd Jung gysyniadau'r bersonoliaeth allblyg ac ymhlyg, archdeipiau a'r 
anymwybod cyffredinol. 

llu gwreiddiol Syniad Freud oedd bod totemiaeth a thabŵ cyntefig yn deillio o 'lu gwreiddiol' 
Darwin. Yn y grŵp hominid hwn, roedd y dyn gorthrymus cryfaf yn dominyddu'r 
menywod, ac wrth i'w blant aeddfedu, cawsant eu herlid ganddo. Cafodd ei blant 
eu taflu allan ganddo ond, un diwrnod, daethant at ei gilydd, gan ladd a bwyta 
eu tad, a rhyddhau'r menywod a'u cymryd iddynt eu hunain.  

niwrosis  Salwch meddwl sy'n arwain at lefelau uchel o orbryder, ofnau ac ymddygiad 
afresymol ac, yn aml, angen i ailadrodd gweithredoedd yn ddiangen.  

totem Gwrthrych neu symbol cysegredig a ddefnyddir fel emblem ar gyfer grŵp o bobl.  

unigolrannu Mewn seicoleg Jungaidd, dyma integreiddio ac uno'r hunan yn raddol drwy 
ddatrys haenau olynol o wrthdaro seicolegol.  
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THEMA 2 PROFIAD CREFYDDOL (RHAN 2) 

TERM DIFFINIAD 

gwyrth Gweithred o ryfeddod; ceir diffiniadau amrywiol gan gynnwys rhywbeth sy’n 
groes i ddeddfau natur (Hume), a digwyddiad anarferol a thrawiadol sy'n 
ysgogi ac yn cyfryngu ymwybyddiaeth fyw o Dduw (Hick). 

Holland, R. F. R. F. Holland (1923-2013), athronydd o Loegr a oedd o'r farn y gellid egluro 
gwyrthiau fel cyfres o gyd-ddigwyddiadau. Nid ydynt yn torri'r gyfraith ond 
ystyrir bod ganddynt arwyddocâd crefyddol.  

Hume, David David Hume (1711-1776), athronydd o'r 18fed ganrif, y cafodd ei waith ym 
maes empiriaeth ddylanwad sylweddol ar bositifwyr rhesymegol yr ugeinfed 
ganrif. Mae ei Dialogues Concerning Natural Religion (a gyhoeddwyd ar ôl 
iddo farw) wedi cael dylanwad arbennig ar y broses o ddatblygu athroniaeth 
crefydd.  

Swinburne, Richard Richard Swinburne (1934- ), athronydd o Brydain a diffynnydd Cristnogol sy'n 
ysgrifennu am faterion amrywiol ym maes athroniaeth crefydd. O ran 
gwyrthiau, dadleuai fod gwyrthiau nid yn unig yn mynd yn groes i ddeddfau 
natur ond bod iddynt arwyddocâd crefyddol hefyd.  
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THEMA 3 IAITH GREFYDDOL (RHAN 1) 

TERM DIFFINIAD 

Ayer, Alfred J. Dadleuodd A. J. Ayer (1910-1989), yn ei lyfr Language Truth and Logic, o 
blaid yr egwyddor wirio.  

bliciau Credoau anwiriadwy a ddefnyddir i bennu safbwynt byd-eang – ac nad ydynt 
o reidrwydd yn ddiystyr. Yn syml, ystyr 'blic' yw eich safbwynt chi am 
rywbeth. Mae bliciau yn afresymegol ac ni ellir eu anwirio gan nad oes sail 
iddynt – nid ydynt yn seiliedig ar unrhyw sail resymegol na rhesymol. 
Datganodd Hare, er na ellir eu hanwirio, eu bod yn ystyrlon o hyd i'r rheini 
sy'n credu ynddynt.  

cred Derbyn bod rhywbeth yn wir.  

egwyddor anwirio  Mae gosodiad yn ystyrlon dim ond os yw'r hyn fyddai'n dangos ei fod yn 
anwir yn hysbys.  

egwyddor wirio  Dim ond os gellir ei wirio gan y synhwyrau y bydd gosodiad yn ystyrlon.  

empiriaeth Y safbwynt mai profiad yw sail bwysicaf gwybodaeth. 

gosodiad 
dadansoddol  

Gosodiad lle mae'r traethiad yn cael ei gynnwys yn y goddrych.  

gosodiad synthetig  Gosodiad lle nad yw'r traethiad yn cael ei gynnwys yn y goddrych.  

gwybyddol Yn gysylltiedig â meddwl neu brosesau meddyliol sy'n ymwneud â 
gwybodaeth, rhesymu ac ati. Gosodiadau sydd â gwerth o ran gwirionedd yw 
gosodiadau gwybyddol.  

Hare, R. M. R. M. Hare (1919-2002), athronydd o Loegr yn yr 20fed ganrif, a gynigiodd y 
syniad o 'bliciau' – credoau anwiriadwy a ddefnyddir i bennu safbwynt byd-
eang – ac nad ydynt o reidrwydd yn ddiystyr. Yn syml, ystyr 'blic' yw eich 
safbwynt chi am rywbeth.   

Mitchell, Basil Basil Mitchell (1917-2011), athronydd o Loegr. Defnyddiwyd ei ddameg 
Ymladdwr dros Ryddid i ddangos bod iaith grefyddol yn ystyrlon.  

Positifiaeth 
Resymegol  

Mudiad a geisiodd ddod o hyd i'r prawf terfynol ar gyfer gosodiadau ystyrlon 
– yr egwyddor wirio.  

Ramsey, Ian Ian Ramsey (1915-1972) athronydd o Loegr yn yr 20fed ganrif ac, yn 
ddiweddarach, Esgob Durham a ddarparodd ei ddamcaniaeth 'modelau a 
goleddfwyr' fel ffordd ystyrlon o siarad am Dduw.  

Wittgenstein, Ludwig Ludwig Wittgenstein (1889-1951) athronydd yn ystod yr 20fed ganrif. 
Hyrwyddodd bositifiaeth resymegol i ddechrau ond gwrthododd y maes 
ymholiad hwn yn ddiweddarach gan ddweud ei fod yn ddiffygiol. Mae ei 
ddefnydd o 'gemau iaith' yn cyfrannu at ddealltwriaeth o ystyrlonrwydd iaith 
grefyddol yn y gymdeithas.  
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THEMA 4 IAITH GREFYDDOL (RHAN 2) 

TERM DIFFINIAD 

an-wybyddol  Safbwynt meta-foesegol sy'n awgrymu nad yw iaith bob amser yn cyfleu 
cynigion y gellir dal eu bod yn 'gywir' neu'n 'anghywir'.  

cydweddiadol Ddim yn llythrennol; cymharu dau syniad penodol; cyfeirir at 
eiriau/ymadroddion fel 'cydweddiadol' os yw eu hystyr yn debyg ond yn 
wahanol o ran rhinweddau, yn enwedig wrth gymhwyso rhinweddau a 
geir ymhlith bodau dynol at Dduw.  

gêm iaith Y syniad nad yw'n bosibl deall ystyr iaith onibai bod rheolau ei chyd-
destun yn cael eu deall – term a gyflwynwyd gan Wittgenstein.  

iaith fythegol  Iaith an-wybyddol a all ddefnyddio delweddaeth ffantastig neu straeon 
chwedlonol i gyfleu ystyr a gwirionedd, yn aml yn ymwneud â mater 
sylfaenol am bwrpas bodolaeth.  

iaith symbolaidd  Defnyddio lluniau, trosiadau a mathau eraill cyffredin o symbolau i gyfleu 
syniadau mewn ffordd an-wybyddol.  

Randall, John Hermann John Hermann Randall (1899-1980), athronydd o America yn ystod yr 
20fed ganrif, a nododd fod gan iaith symbolaidd wahanol bwrpasau, gan 
gynnwys rhai cymdeithasol, cymhellol, cyfathrebol ac eglurhaol.  

Tillich, Paul Paul Tillich (1886-1965) athronydd Almaenig-Americanaidd yn ystod yr 
20fed ganrif a ddadleuai fod "Duw-drafod" yn symbolaidd. Diffiniwyd Duw 
ganddo fel "yr hyn sy'n bwysig i ni yn y pen draw". Nid "unrhyw fod" yw 
Duw, ond "bod" ei hun.  

Wittgenstein, Ludwig Ludwig Wittgenstein (1889-1951), athronydd yn ystod yr 20fed ganrif. 
Hyrwyddodd bositifiaeth resymegol i ddechrau ond gwrthododd y maes 
ymholiad hwn yn ddiweddarach gan ddweud ei fod yn ddiffygiol. Mae ei 
ddefnydd o 'gemau iaith' yn cyfrannu at ddealltwriaeth o ystyrlonrwydd 
iaith grefyddol yn y gymdeithas. 
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ASTUDIAETHAU TESTUNOL (Y TESTAMENT NEWYDD) : GEIRFA 

TERM DIFFINIAD 

alegori  Yn fras, naratif symbolaidd. Mae alegori yn ddyfais lenyddol lle mae'r awdur 
yn trafod mater cudd drwy ddefnyddio digwyddiadau, ffigurau, gweithredoedd 
symbolaidd ac ati. 

apocalyptaidd Defnyddir y term "apocalyptaidd" yn aml mewn sgyrsiau cyffredin i gyfeirio at 
ddiwedd y byd, a'r digwyddiadau dinistriol cyn hynny. Fodd bynnag, yn y 
cyd-destun hwn, defnyddir y term i gyfeirio at lenyddiaeth sy'n datgelu 
gwybodaeth (ddwyfol neu gosmig), gyda rhai nodweddion penodol eraill. 
Caiff nodweddion llenyddiaeth apocalyptig (yn enwedig wrth gyfeirio at y 
Testament Newydd) eu trafod yn eang o hyd gan ysgolheigion beirniadol.  

Cristnogion Iddewig  Aelodau'r mudiad Iddewig a ddaeth yn ddiweddarach, ynghyd â'r mudiad 
Cristnogaeth Genhedlig, yn Gristnogaeth. (Noder: ni ddylid drysu rhwng y 
term hwn ac unrhyw gangen o Iddewiaeth Feseianaidd fodern.)  

cymuned Gristnogol 
gynnar 

Term a ddefnyddir mewn Astudiaethau Beiblaidd a Hanes yr Eglwys i 
gyfeirio at y gymuned Gristnogol (cymunedau Cristnogol) cyn 325 CC.  

dameg  Stori fer, ddidactig a ddefnyddir i ddisgrifio egwyddor grefyddol neu ysbrydol 
neu wers foesol.  

y dieflig  Yn y cyd-destun hwn, yr enw: person yr honnir ei fod wedi'i feddiannu gan 
ddiafol neu ysbryd (anfad).  

gwyrth Effaith neu ddigwyddiad yn y byd ffisegol sy'n mynd y tu hwnt i bwerau dynol 
hysbys, y gellir ei briodoli i fod goruwchnaturiol, arweinydd crefyddol a/neu 
hud. 

proffwydol  Yn fras, datgeliad neu gyfarwyddyd (wedi'i ysbrydoli gan dduw) sy'n anelu at 
feirniadu'r sefyllfa sydd ohoni. Noder er y gall proffwydoliaeth weithiau 
gynnwys rhagfynegi'r dyfodol ("rhagddweud"), mae proffwydoliaeth feiblaidd 
yn ymwneud yn fwy cyffredin â "blaenddweud" – datgan neges er mwyn 
ymdrin ag amgylchiadau cymdeithasol, gwleidyddol a chrefyddol penodol.  

 

 

  

 

 

 


