
Sut i ddod yn Gristion  
 
     Mae'r ymadrodd "New Testament Cristnogaeth" yn syml yn golygu gwneud pethau 
fel y Testament Newydd yn disgrifio. Mae gan Dduw "patrwm o eiriau gadarn" ar gyfer y 
ffydd Gristnogol ac rydym yn i "gynnal" i'r patrwm hwn (2 Tim. 1:13). Duw patrwm hwn 
yn rhan o'r "giât cul" sy'n arwain i fywyd (Mth. 7:13-14) ac yn y patrwm hwn, os bydd 
pobl yn ei defnyddio, cael gwared ar dryswch crefyddol a rhannu crefyddol (cymharu 1 
Cor. 14:33). Pan fydd pobl yn anwybodus o Duw batrwm neu eu gwrthod ryw ran 
ohono, bydd yna gannoedd neu filoedd o grwpiau crefyddol gwahanol bod yr holl arddel 
i fod yn "Cristnogol." Mae dilynwyr gwir Crist yn gwybod bod Duw wedi ffordd benodol o 
wneud pethau a mae'n hanfodol i "gynnal i'r patrwm" (cymharu 1 Cor. 4:17).  
     Mae un o rannau mwyaf elfennol o batrwm Duw yn dod o hyd yn trosi (y ffordd y 
bydd rhywun yn dod yn Gristion). Fel y dangoswyd gan y siart canlynol, Duw patrwm ar 
gyfer trosi ei gwneud yn ofynnol ffydd (gred), edifeirwch (a troi o bechod), cyffes, a 
bedydd (trochi mewn dwr) er maddeuant pechodau.  
 
gorchymyn adnod o'r Beibl Duw Duw orchymyn Y fendith  
Mc. 16:16: Credwch a chael eu bedyddio Gadwedig  
Actau 2:38: Edifarhewch a Pheidio â Chodi bedyddio eu pechodau  
Actau 22:16: Arise a chael eu bedyddio Golchi ymaith bechodau  
 
     Mae'r wybodaeth yn Mc. 16:16 wedi cael ei gymharu â trên, yn union fel y boxcars 
yn ymuno ynghyd â pin coupling, felly y gair "and" yn ymuno ynghyd y gorchmynion o 
"cred" a "fedydd" (yr Iesu a ddywedodd rhaid i berson fod yn credu a bedyddio cyn gall 
fod yn "cadw"). Ers rhai yn Actau 2 wedi clywed ac yn credu y ffeithiau yr efengyl (Actau 
2:37), dywedwyd wrthynt i "edifarhau ac yn cael eu bedyddio" fel y gallent dderbyn y 
"maddeuant pechodau" (Actau 2:38). Mae'r wybodaeth yn Actau 2 hefyd yn cynnig 
enghraifft wych o edifeirwch, gair sy'n golygu "i newid er gwell." Pobl a oedd wedi casáu 
gynt Iesu (Actau 02:36) repented (maent yn dechrau i garu a dilyn Iesu). Ar ôl pobl yn 
credu, ac edifarhau, maent yn cael eu bedyddio, yn weithred sy'n "golchi ymaith 
bechodau" (Actau 22:16).  
     Yn ychwanegol at y darnau yn y siart blaenorol, y Beibl hefyd yn esbonio pwrpas 
bedydd yn Gal. (Dywedodd Paul bedydd yn rhoi pobl "i mewn i Grist") 03:27. Os yw 
person yn ddigon hen i fod yn atebol am ei weithredoedd, ei fod yn naill ai "yng Nghrist" 
neu "y tu allan i Grist." Os yw person yn ddigon hen i fod yn gyfrifol am ei weithredoedd 
ac mae'n "allan o Crist," mae wedi dim fendithion ysbrydol, un ohonynt yn 
iachawdwriaeth (2 Tim. 2:10). Mae'r rhai sy'n "yng Nghrist" wedi holl fendithion ysbrydol 
(Eff. 1:3), ac un ohonynt yw iachawdwriaeth. Yn ôl Gal. 03:27, na fydd person yn mynd i 
mewn "i mewn i Grist" hyd nes ei fod wedi cael ei fedyddio yn iawn.  
     Yn ychwanegol at yr Iesu a Paul yn dweud bod bedydd yn rhan o'r broses 
iachawdwriaeth, ceir y wybodaeth yn 1 Pet. 3:20-21. Peter disgrifio sut mae dŵr yn 
gwasanaethu fel llinell rhannu ar gyfer Noa a'i deulu (Duw a ddefnyddir llifogydd i 
wahanu'r hachub oddi wrth y goll, Gen 6-7). Dwr codi yr arch a'r rhai mewn i ddiogelwch 
a dŵr achosodd y sydd heb eu cadw i foddi. Yn wir, dywedodd Peter roedd Noa a'i 
deulu "harbed trwy ddŵr" (1 Pet. 3:20). Dywedodd Peter hefyd mae "llun cywir" i bobl 
heddiw ac mae hyn yn "dangos gwir debygrwydd" yw "fedydd" (1 Pet. 3:21). Mewn 



geiriau eraill, yn union fel dŵr gwahanu'r hachub oddi wrth y goll yn y byd hynafol, felly 
dw (bedydd) bellach yn rhannu'r achub o'r gollwyd o dan y cyfnod Cristnogol (gweler y 
siart eto blaenorol). Peter Nododd ymhellach sut nad bedydd ar gyfer y "budreddi y 
cnawd" (nid yw'n broses i gael gwared ar faw corfforol), 1 Pet. 03:21. Bedydd ar gyfer 
datblygiad ysbrydol budreddi-pechod-fel yr esbonnir yn y Deddfau 02:38 a 22:16 
Deddfau.  
     Nid oedd unrhyw bŵer arbennig yn y dyfroedd a llifogydd Noa gwahanu oddi wrth y 
heb eu cadw, ac nid oes unrhyw bŵer arbennig yn y dŵr a ddefnyddir yn awr i fedyddio 
bobl. Mae ein gyfiawnhad o bechod yn dod trwy Iesu 'gwaed (Paul a wnaed y pwynt 
hwn yn Rhuf. 05:09 ac eglurodd sut y broses hon yn gweithio mewn Rom. 6:1-4).  
     Fel y dangoswyd gan y canlynol graffig, sy'n cael ei darparu drwy garedigrwydd 
Rydym Gofal gweinidogaethau, pechaduriaid mynediad manteision Iesu 'gwaed gan 
reenacting marwolaeth yr Arglwydd, claddu, ac atgyfodiad. Ar ôl i berson o'r farn, nid yw 
achub. Mae'n rhaid i'r gredwr profiad yn "marwolaeth." Dyma farwolaeth yn ddisgrifiad 
arall am edifeirwch (rhaid i bobl droi oddi wrth bechod Cymharwch Col 03:07;. Actau 
2:38;. Lc 13:03; Actau 17:30). Rhaid i bobl "farw i bechod" (edifeiriol) fel nad ydynt yn 
"marw mewn pechod" (perish eternally yn uffern).  
 



    

     Ar ôl i berson wedi credu ac edifarhaodd (bu farw i bechod), ei fod yn barod i 
gydnabod mai Iesu yw Mab Duw (Actau 08:37;. 1 Tim 6:12) ac wedyn yn cael ei "gladdu 
gyda Christ trwy fedydd" (Rom . 6:4). Ar ôl i berson wedi cael ei fedyddio yn gywir, ei 
fod wedi "newydd-deb bywyd" (Rhuf. 6:4).  
     Mae llawer yn credu bod "bywyd newydd" (iachawdwriaeth, maddeuant pechodau a 
phob fendithion ysbrydol) yn dod o'r blaen bedydd, ond mae'r Beibl yn dweud dro ar ôl 
tro mae hyn yn anghywir. Dywedodd Iesu mae person yn "arbed" ar ôl cael eu bedyddio 
(Mc. 16:16). Dywedodd Peter gan rywun y "maddeuant o'i bechodau" ar ôl cael eu 
bedyddio (Actau 2:38). Dywedodd Ananias pechodau yn "olchi i ffwrdd" trwy fod yn 
bedyddio (Actau 22:16). Dywedodd Paul "fedydd" yn rhoi pobl i mewn i Grist (Gal. 3:27). 
Mae person yn derbyn "bywyd newydd" ar ôl fedydd (Rhuf. 6:4). Dywedodd Iesu rhaid i 
berson fod yn "eni o'r newydd" (In. 3:3) ac mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol geni 
newydd dŵr (In. 3:5). Duw wedi patrwm penodol ar gyfer iachawdwriaeth a patrwm hwn 
yn gofyn i bobl gael ffydd, edifarhau am eu pechodau, gyfaddef bod Iesu yn Fab Duw, a 
bod yn "gladdu gyda Christ" ar gyfer y "maddeuant eu pechodau."  
     Mae disgrifiad o bedydd fel "gladdu" (Rhuf. 06:04 a Col. 2:12) yn dweud wrthym y 
Beibl yn ei gwneud yn ofynnol fedydd trochiad (nid ydym yn claddu rhywbeth gan llond 



llaw neu arllwys baw arno). Mae modd claddu rhywun neu rywbeth yn dod ac mae hyn 
yn beth Testament Newydd fedydd ei gwneud yn ofynnol (mae person yn dan y dŵr i 
mewn ac felly gorchuddio gan ddŵr). Pan oedd John bedyddio bobl, ei fedydd gofynnol 
"dŵr mawr" (In. 3:23). Yn wir, y pennill hwn meddai John fedyddio yn y lle hwn 
"oherwydd" nad oedd llawer o ddŵr yno.  
     Bedydd er maddeuant pechodau yn rhan hanfodol o batrwm Duw i'w trosi, ond mae 
hyn dim ond un nodweddiadol o Gristnogaeth Testament Newydd. Duw wedi creu hefyd 
yn lle arbennig o'r enw y "eglwys" (y gair hwn yn disgrifio'r arbedwyd). Iesu yn addo i 
"adeiladu ei eglwys" (Mth. 16:18) ac mae hyn yn ofynnol iddo addewid i farw o 
farwolaeth erchyll (Actau 20:28). Oedd Iesu yn adeiladu ei eglwys a adeiladwyd ef dim 
ond un eglwys (yn sylwi bod yn Mt. 16:18 y gair "eglwys" yn unigol).  
     Yn Eph. Disgrifiodd Paul 1:22-23 y "eglwys" fel Iesu '"corff" ("i'r eglwys, sydd yn ei 
gorff"). Dywedodd ffordd arall, Paul yn cadarnhau bod yr eglwys geiriau a'r corff yn 
ymgyfnewidiol ("eglwys" a "corff" ddisgrifio yr un peth). Mae arwyddocâd y ffaith hon yn 
cael ei weld yn Eph. 04:04, man lle Paul ddywedodd Duw wedi dim ond "un corff." Gan 
nad oes ond "un corff" (Eff. 4:4), ac mae hyn yn "un corff yn yr eglwys" (Eff. 1:22-23 ), 
mae un eglwys sydd wedi Duw cymeradwyaeth. Gall llawer o eglwysi eraill i'w cael yn y 
byd, ond nid yw'r rhain eglwysi yn rhan o'r eglwys a adeiladwyd gan Grist. Mae'r rhain 
eglwysi eraill yn ffug grwpiau sydd wedi cael eu hadeiladu gan ddynion (Mth. 15:8-9) a 
dywedodd Iesu bydd y grwpiau hyn yn yr un diwrnod yn cael ei dinistrio gan nad oedd 
Duw yn adeiladu arnynt (Mth. 15:13).  
     Y broblem gyda eglwysi ffug mor ddrwg a ddywedodd Iesu: "Nid yw pob un sydd yn 
dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, i mewn i deyrnas nefoedd, ond yr hwn sydd yn 
gwneuthur ewyllys fy Nhad sydd yn y nefoedd. 22 Mae llawer o yn dweud y bydd i mi yn 
y dydd hwnnw, gwnaeth yr Arglwydd, Arglwydd, nid ydym yn proffwydo gan dy enw, a 
thrwy dy enw bwrw allan gythreuliaid, a thrwy dy enw gwneud llawer o weithredoedd 
nerthol? Bydd 23 Ac yna yr arddel wrthynt byth, yr wyf yn gwybod i chi: gwyro oddi 
wrthyf, chwi fod "gwaith anwiredd (Mth. 7:21-23).  
     Os ydym yn dymuno wir gariad a gwasanaethu Duw, mae'n rhaid i ni nodi a gweithio 
gyda Iesu 'un eglwys yn wir yn hytrach na grŵp ffug. Mae'r Beibl yn ein helpu i nodi pa 
eglwys yn gywir drwy'r Ysgrythurau; gallwn adnabod yr eglwys gywir trwy ddefnyddio 
"patrwm" (2 Tim 01:13.) A geir yn air Duw. Mae'r patrwm ar gyfer eglwys Crist yn 
cynnwys pethau fel sut mae pobl yn dod yn Gristnogion, sut addoli eglwys Iesu ', sut yr 
Arglwydd eglwys yn cael ei drefnu, a beth ei aelodau ei wneud.  
     Fel yr eglurwyd eisoes yn y wybodaeth flaenorol, yn un o'r marciau adnabod Iesu 
'eglwys yn dod o hyd yn y ffordd y mae pobl yn cael eu hachub: Mae'n rhaid i bobl 
gredu (Heb. 11:06); edifarhau am eu pechodau (Lc. 13:03; Actau 17: 30); cydnabod bod 
Iesu yn Fab Duw (Rhuf. 10:9), ac yn cael eu bedyddio er maddeuant pechodau (Actau 
02:38, 22:16). Mae'r Beibl byth yn sôn am bethau fel "yr Iesu derbyn i mewn i'r galon," 
"dweud gweddi y pechadur's," neu "gweddïo i dderbyn Crist."  
     Ar ôl i berson yn dilyn patrwm Duw i'w trosi fel y trafodwyd yn y paragraff blaenorol, 
mae'r Beibl yn dweud Iesu "ychwanegu" a person i ei eglwys (Act. 2:47, KJV). Yn yr 
eglwysi a adeiladwyd gan ddynion (ffug grwpiau), pobl yn aml yn "ymuno" yr eglwys neu 
eu bod yn "pleidleisio" i mewn iddo. Act. 2:47 Dywed yr aelodaeth yn Iesu 'eglwys yn 
cael ei reoli gan yr Arglwydd ei Hun. Dywedodd ffordd arall, ni all pobl "ymuno" yr 
eglwys yn y Testament Newydd. Ni ellir eu bleidleisio i mewn iddo. Mae pobl yn 



awtomatig yn dod yn aelodau ohono ar ôl iddynt yn dilyn patrwm Duw i'w trosi.  
     Gall yr eglwys yn y Testament Newydd hefyd yn cael ei gydnabod gan yr hyn y 
mae'n ei wneud. Ar ôl pobl daeth Cristnogion ar Ddydd y Pentecost (Actau 2:36-38), 
Luke yn dweud eu bod "yn parhau stedfastly mewn addysgu yr apostolion 'a 
gymrodoriaeth, yn torri bara a'r gweddïau" (Actau 02:42). Mae'r darn yn dangos y rhan 
honno o'r enghraifft Duw yn golygu cyfarfod yn rheolaidd ac yn gwneud y pethau a 
restrir yn y pennill hwn. Mae'r rhan fwyaf o grwpiau crefyddol yn ymroddedig i "gweddi" 
a "gymrodoriaeth," ond nid yw'r rhan fwyaf yn "safadwy" gyda'r ddau arall nodweddion 
yn Actau 2:42 (y "apostolion 'dysgu" a'r "y torri bara").  
     Iesu 'Gall yr eglwys yn cael eu nodi yn rhannol gan ei ymlyniad llym at yr apostolion' 
athrawiaeth (y wybodaeth sydd gennym yn awr yn y Beibl). Yn hytrach na dilyn y 
rheolau ac yn mynnu o ddynion (Mth. 15:09), aelodau eglwys Crist yn defnyddio'r Beibl 
fel eu canllaw yn unig. Cristnogion Testament Newydd yn gwybod bod Duw wedi rhoi 
"cyfraith perffaith o ryddid" (Jas. 01:25) ac yn y wybodaeth hon yn rhoi "yr holl bethau 
sy'n berthnasol i fywyd a duwioldeb" (2 Pet. 1:3). Dywedodd ffordd arall, y Testament 
Newydd a gwblhawyd "furnishes ni at bob gwaith da" (2 Tim. 3:16-17). Felly, 
Cristnogion Testament Newydd (y rhai sy'n rhan o'r Eglwys Crist) yn unig yn dibynnu ar 
y "ffurflen yr addysgu" (Rhuf. 6:17) ar gyfer y "patrwm" (2 Tim. 1:13) y mae angen iddynt 
wasanaethu ac addoli Duw "mewn gwirionedd" (In. 4:24). eglwysi ffug dibynnu ar 
credoau, gwybodaeth oddi wrth eu "pencadlys eglwys," llawlyfrau eglwys, ac ati  
     Actau 2:42 hefyd yn cyfeirio at "y torri bara" (hy Swper yr Arglwydd. Mae'r testun 
Groeg llythrennol yn dweud "doriad y bara"). Mae'r datganiad hwn yn dweud wrthym y 
Cristnogion ganrif ar hugain partook yr Arglwydd Swper ar sail "safadwy" sail. darnau 
eraill yn atgyfnerthu'r ffaith fod yr aelodau o Iesu 'eglwys cymerodd Swper yr Arglwydd 
yn rheolaidd. Er enghraifft, Paul siaradodd y cynulliadau Corinthaidd yn 1 Cor. 16:02. 
Roedd y Corinthiaid cyfarfod ar bob Sul (y pwynt hwn ei fynegi yn dda iawn yn y NASB) 
a'r Corinthiaid yn dod â'r eitemau ar gyfer yr Arglwydd Swper at eu gwasanaethau 
wythnosol (1 Cor. 11:20). Er bod yr eitemau ar gyfer Swper yr Arglwydd yn cael eu 
camddefnyddio, y Corinthiaid gwybod eu bod yn dod â'r elfennau ar gyfer Swper yr 
Arglwydd bob dydd Sul. Dyma oedd yr arfer ar gyfer Corinth yn ogystal â'r holl 
gynulleidfaoedd eraill sy'n ymarfer Testament Newydd Cristnogaeth (1 Cor. 4:17).  
     Yn Actau 20 ydym yn darllen am amser pan oedd Paul gyda rhai cyd-Gristnogion ac 
y grŵp hwn yn aros mewn gwirionedd ar gyfer y "dydd cyntaf o'r wythnos" (Actau 20:6), 
dydd Sul, felly gallai Swper yr Arglwydd yn arsylwi (Actau 20:07 ). Er bod Paul oedd 
mewn brys (Actau 20:16), mae'n aros saith niwrnod felly gallai fod yn cyfarfod â chyd-
Gristnogion ar y "dydd cyntaf o'r wythnos" (Actau 20:6) ac yn cymryd rhan yr Arglwydd 
Swper (Cymun) . Mae'r wybodaeth hon yn cyd-fynd yn berffaith â Deddfau 02:42, testun 
sy'n dweud y Cristnogion cyntaf "parhaodd ddiysgog yn torri bara." Mae aelodau'r Iesu 
'eglwys gymryd rhan o'r Swper yr Arglwydd bob dydd Sul. Yn yr eglwysi a adeiladwyd 
gan ddynion, gall pobl gymryd rhan o'r Arglwydd Swper unwaith y flwyddyn, ddwywaith 
y flwyddyn, unwaith y chwarter, neu unwaith y mis.  
     Os oes gennych addolwyr Swper yr Arglwydd yn llai aml nag unwaith yr wythnos, 
maent yn "cymryd i ffwrdd" rhan o'r hyn a Duw a fwriedir ar gyfer addoli a thrwy hynny 
newid patrwm Duw dwyfol (Dat. cymharu 22:19). Os bydd pobl yn cynnig yr Arglwydd 
Swper fwy nag unwaith yr wythnos, maent yn "ychwanegu at" Duw patrwm dwyfol ac 
maent hefyd yn euog o bechod (Dat. cymharu 22:18). Os nad oes gan bobl Dydd Sul, y 



"dydd cyntaf o'r wythnos," fel eu diwrnod arbennig i anrhydeddu Duw yn addoli (1 Cor. 
16:02), maent hefyd yn methu â dilyn rhan o batrwm Testament Newydd ac nid yw felly 
yn rhan o'r eglwys Testament Newydd.  
     Yn ogystal â nodi'r eglwys y Testament Newydd drwy ei batrwm ar gyfer trosi, y 
ffordd y mae pobl yn dod yn aelodau o'r eglwys hon, y glynir yn gaeth at yr Ysgrythurau, 
ac ar ôl yr Arglwydd Swper bob wythnos, gall yr eglwys y Testament Newydd yn cael eu 
nodi gan ei ddysgeidiaeth ar rhoi. Mae llawer o grwpiau crefyddol yn apelio at nad ydynt 
yn Gristnogion am arian, neu maent yn cymryd rhan mewn pethau fel gwerthiant bobi a 
golchi ceir. Y Cristnogion ganrif ar hugain, a oedd yn aelodau o'r eglwys y Testament 
Newydd, "cymerodd ddim gan y Cenhedloedd" (y heb eu cadw, 3 Cyffordd. 7). Heddiw 
aelodau o'r eglwys y Testament Newydd yn dal i ddiwallu eu holl rwymedigaethau 
ariannol a fydd yn rhad ac am ddim drwy gyfraniadau gan aelodau; nid yw Cristnogion 
Testament Newydd yn dymuno nac yn disgwyl nad ydynt yn aelodau i gyfrannu unrhyw 
beth at yr Arglwydd gwaith.  
     Gall eglwys Crist hefyd yn cael ei nodi gan y swm o arian y mae pobl yn ei roi. Mae 
llawer o grwpiau crefyddol dweud wrth eu haelodau i "degwm" (yn rhoi 10% o'u 
hincwm). Os grŵp crefyddol yn dysgu degymiad, mae hyn yn arwydd sicr ei fod yn 
eglwys ffug. Degymiad yn rhan o'r gyfraith Hen Destament a roddwyd i'r genedl 
Hebraeg. Mae'r gyfraith yn Hen Destament yn cynnwys amryw o reolau am roi, gan 
gadw'r, dydd Saboth aberthau anifeiliaid, offeiriaid arbennig, ac ati, ac mae hyn yn 
gyfraith mewn grym ar gyfer tua 1,500 o flynyddoedd. Ar ôl Iesu a ddaeth i'r byd 
Dywedodd y byddai ei farwolaeth creu cyfamod newydd (Lc. 22:20) ac mae hyn yn 
digwydd. Iesu cymerodd ymaith y system gyfan Hen Destament gan farw ar y groes 
(Rhuf. 10:4 Heb a chymharu. 8:5-13). Os bydd pobl yn ceisio rhwymo unrhyw ran o'r 
Hen Destament gyfraith ar bobl, ac yn dweud wrth bobl i "degwm" yn un enghraifft o 
hyn, mae'r Beibl yn dweud mae pobl yn "gostwng o ras" ac yn cael eu "ddatgysylltu oddi 
wrth Grist" (Gal. 5: 4, ASV).  
     Yn hytrach na degymiad, aelodau o'r eglwys Testament Newydd yn gwneud 
penderfyniad personol ar faint i'w roi. Yn wir, yr eglwys sy'n perthyn i Grist yn cael ei 
lywodraethu gan ddau rheolau sylfaenol pan ddaw i roi'r: (1) Rhowch "siriol" a (2) yn 
rhoi fel yr ydym wedi bod yn "ffynnu" (1 Cor 16:02; 2 Cor. . 09:07). Ers y Testament 
Newydd yn dweud ei roi fel yr ydym wedi bod yn ffynnu, unrhyw eglwys sy'n dweud wrth 
bobl â "degwm" (rhowch 10%) yn eglwys ffug. Mae'r rhai sy'n gofyn neu ddweud wrth 
bobl i degwm yn cael eu dysgu yn "wahanol efengyl" (Gal. 1:6-9). Camgymeriad hwn 
mor ddifrifol fel bod Paul ddywedodd y rhai sy'n ceisio rwymo ryw ran o'r Hen 
Destament gyfraith ar bobl sydd fel gwraig sy'n briod â dau ddyn ar yr un pryd (Rhuf. 
7:1-4).  
     Cristnogion Testament Newydd yn gwybod ac yn dysgu bod Iesu "hoelio y gyfraith 
hen y groes" (Col. 2:14) a chael gwared ar y gyfraith Hen Destament yn cynnwys dileu y 
Deg Gorchymyn. Pethau fel, lladrad a llofruddiaeth godineb yn dal i fod yn anghywir 
(Rhuf. 13:09), ond mae'r rhain yn gweithredu yn anghywir oherwydd eu bod yn cael eu 
gwahardd gan y Testament Newydd. Gall pobl "dysgu" o'r Hen Destament (Rhuf. 
15:04), ond y Testament Newydd yn y gyfraith i gyd o dan nawr. grwpiau ffug yn aml yn 
methu i wahaniaethu rhwng yr Hen Destament a'r Newydd (maent yn eu dysgu bod y 
Deg Gorchymyn yn dal yn ddilys, mae angen i bobl degwm, mae angen i gadw'r dydd 
Saboth, ac ati), ond nid y pethau hyn yn cael eu haddysgu gan Gristnogion Testament 



Newydd. Aelodau o'r eglwys y Testament Newydd yn gwybod y gwahaniaeth rhwng yr 
Hen Destament a'r Testament Newydd.  
     Oherwydd bod y aelodau'r eglwys y Testament Newydd yn gywir gwahaniaethu yr 
Hen Destament o'r Testament Newydd, yn cydymffurfio â Duw a fydd yn ardal o 
gerddoriaeth. O dan y system Hen Destament addoli, mae pobl yn defnyddio 
cerddoriaeth offerynnol (Salmau 150;. 2 Chron 29:25). O dan y system Testament 
Newydd o addoli, mae pobl yn dweud yn benodol i "canu" (Eff. 5:19; Col 3:16) ac mae 
hyn yn beth Cristnogion yn y Testament Newydd yn ei wneud. Os dywedodd y 
Testament Newydd "yn gwneud cerddoriaeth," byddem yn cael ei awdurdodi i wneud 
cerddoriaeth unrhyw ffordd yr ydym yn dewis. Gan fod Duw wedi dweud yn benodol y 
rhai sy'n byw o dan y Testament Newydd yn cael eu gwneud cerddoriaeth trwy ganu 
(cymharu Heb. 13:15), dyma beth mae pobl ei wneud, ac mae hyn yn un arall o farc 
adnabod Crist eglwys. Os byddwn yn canu A CHWARAE mewn addoliad, rydym yn 
ychwanegu at Duw cyfarwyddiadau. Ychwanegu cerddoriaeth offerynnol i addoli yn 
enghraifft o "Bydd-addoli" (Col. 2:23) a mynd "tu hwnt i'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu" (1 
Cor. 4:6).  
     Eglwys corau yn enghraifft arall o'r Mae'r Beibl yn dweud Cristnogion yn mynd i 
"canu ei gilydd" "mynd tu hwnt i'r hyn y mae yn ysgrifenedig." (Eff. 5:19; Col 3:16), ond 
mae rhai gorau defnydd yr eglwys "oherwydd eu bod yn hoffi . nhw "Nid Addoli yw am yr 
hyn yr ydym yn hoffi, mae a wnelo Duw yn dilyn patrwm (Cyffordd cymharu 4:24 lle y 
dywedodd Iesu ydym." Rhaid i addoli mewn gwirionedd "). Os nad ydym yn gwneud 
pethau yn y ffordd mae Duw wedi ei disgrifio, rydym yn mynd y tu hwnt i'r hyn sydd 
wedi'i ysgrifennu (1 Cor. 4:6), rydym yn "bellach yn aros yn yr athrawiaeth Crist," ac yr 
ydym "Ni wedi Duw" (2 Cyffordd . 9).  
     Mae'r pynciau o iachawdwriaeth ac addoli yn ddefnyddiol iawn wrth wahanu yr 
eglwys y Testament Newydd gan grwpiau ffug, ond nid yw'r rhain yn unig y ffyrdd i 
adnabod Iesu wir eglwys. Efallai y byddwn hefyd yn penderfynu pa eglwys yn 
wirioneddol yn dilyn patrwm Duw drwy astudio hyn y mae'r Beibl yn dweud am 
drefniadaeth eglwys. Mae pob sefydliad wedi rhyw fath o strwythur, gan gynnwys 
bencadlys neu brif swyddfa, ac mae hyn yn wir hefyd am yr eglwys Testament Newydd. 
Iesu yw pennaeth ei eglwys ac Mae'n byw yn y nefoedd (Actau 1:11). Iesu 'nefol 
gorseddu'r (Actau 2:30) yn dweud wrthym y "pencadlys" ar gyfer yr eglwys Testament 
Newydd yn y nefoedd. Dywedodd ffordd arall, Iesu 'Nid oes gan yr eglwys pencadlys 
daearol; eglwysi ffug, fodd bynnag, yn aml mae ganddynt pencadlys daearol. Iesu 
'eglwys hefyd ymreolaethol (hunan-lywodraethol).  
     Fel y dangosir gan Ddeddfau 14:23 a Phil. 1:1, pob un gynulleidfa yr Arglwydd 
eglwys yw cael arweinwyr lleol a elwir yn "henoed" (y dynion hyn yn cael eu cyfeirir 
atynt hefyd fel esgobion, presbyters, gweinidogion, goruchwylwyr, bugeiliaid. Mae pob 
un o'r geiriau hyn yn disgrifio gwahanol agwedd o waith yr henoed ). Paul disgrifiodd y 
cymwysterau ar gyfer y dynion hyn mewn 1 Tim. 3:1-5 a dywedodd henuriaid "yn 
cymryd gofal o" (maent yn y rheolwyr ar gyfer ac mewn) cynulleidfa leol (1 Tim. 3:5). 
Titus cyfeirir at "henoed" yn Titw. 01:05 ac yna yn eu disgrifio fel "esgobion" yn Titw. 
01:07.  
     Rydym yn darllen o henoed yn Jwdea (Actau 11:29-30), Galatia deheuol (Actau 
14:23), Jerwsalem (Actau 15:06), Effesus (Actau 20:17), ac Asia Leiaf (1 Pet. 05:01 ). 
Ceir cyfeiriadau ymhlyg iddynt mewn 1 Thess. 5:12 a Heb. 13:17. Yn Titw. 01:05 rydym 



yn dysgu bod blaenoriaid oedd eu hangen trwy gydol y ynys Creta ("pob dinas").  
     Er nad yw Duw patrwm ar gyfer arweinyddiaeth eglwysig yn ymestyn y tu hwnt i'r 
gynulleidfa leol, mae canran uchel o grwpiau crefyddol yn cael strwythur arweinyddiaeth 
sy'n mynd y tu allan i'r eglwys leol (grwpiau crefyddol yn cael "pencadlys eglwys" mewn 
dinas adnabyddus neu wlad arall, neu os oes Mae rhyw fath o bwrdd rhanbarthol, 
cenedlaethol neu fyd-eang). Er bod y trefniadau hyn yn gyffredin, maent yn groes i 
batrwm Duw. Eglwys y sefydliad yn un ffordd o fwy ar wahân eglwys Crist oddi wrth y 
efelychiadau a adeiladwyd gan ddynion.  
     Iesu yw pennaeth yr eglwys, blaenoriaid yw'r arweinwyr lleol, ac Iesu 'eglwys wedi 
weision arbennig a elwir yn "ddiaconiaid" (Phil. 1:1). Yr eglwys Crist hefyd dynion sy'n 
gwasanaethu fel pregethwyr. Roedd Paul a Timothy dau gweinidogion ganrif ar hugain 
a dynion hyn yn cael eu cyfeirio ato fel "gweision" yn Phil. 1:1. Yn wahanol i'r eglwysi a 
adeiladwyd gan ddynion lle bregethwyr yw arweinwyr ac yn aml y bobl bwysicaf yn y 
gynulleidfa, mae'r Beibl yn dweud y pregethwyr yn eglwys Crist yn weision. Yr aelodau 
sy'n weddill yn Iesu 'eglwys o'r Testament Newydd yn cael eu galw yn syml "saint."  
     Mae'r patrwm Testament Newydd ar gyfer sefydliad eglwysig a ddisgrifir yn y 
paragraffau blaenorol yn sefyll mewn gwrthgyferbyniad llwyr i'r "clerigwyr-lleygwyr" 
system geir mewn llawer o enwadau. Yn wir, mewn llawer o ddyn-eglwysi a wnaed 
rhaid bod yn "berson swyddogol" i fedyddio pobl neu help gyda addoli. Duw patrwm ar 
gyfer Cristnogaeth yn dweud yr holl arbedwyd yn "offeiriaid" (1 Pet. 02:05, 9). Yn 
hytrach na rhannu'r bobl i mewn i "glerigwyr a lleygwyr," meddai Iesu, "i gyd yn frodyr" 
(Mth. 23:08). Paul darluniadol y pwynt hwn drwy nodi sut y sawl un o'r Corinthiaid wedi 
helpu i mewn ac ag addoliad (1 Cor. 14:26). Y Corinthiaid yn gwybod nad oedd eu 
addoli oedd angen i gael ei wneud gan offeiriad arbennig neu rhyw fath o "person 
sanctaidd" gan fod yr holl Cristnogion yn "offeiriaid" (Dat. 1:06, 5:10) ac mae pob 
Cristion yn cael eu hystyried i fod yn " sanctaidd "(1 Pet. 1:15).  
     Yr unig gyfyngiad pan ddaw'n fater o gael chwarae rhan flaenllaw yn addoli yn rhyw 
unigolyn. Dywedodd ffordd arall, nid yw menywod yn cael eu hawl i gymryd rhan 
flaenllaw yn y cynulliad os yw dynion yn bresennol (1 Cor. 14:34-35 a chymharu 1 Tim. 
2:8-13). Yn yr eglwys Crist, gall unrhyw gwrywaidd Cristnogol help gyda addoli, 
addysgu neu phregethu. Eglwysi sydd wedi bregethwyr merched yn y rhan fwyaf o 
eglwysi bendant ffug oherwydd eu bod yn torri'r hyn a ddywedodd Paul yn 1 Cor. 14:34-
35 ac 1 Tim. 2:8-13. Duw wedi rhoi "patrwm" ar gyfer yr eglwys Testament Newydd (2 
Tim. 1:13) a phob angen i ddefnyddio'r patrwm hwn i nodi a gweithio gyda'r "eglwys 
Crist" yn eu cymuned.  
     Ydyn ni wedi dod o hyd ac a ydym yn rhan o'r un eglwys a adeiladwyd gan Grist? Os 
nad yw'r "eglwys Crist" (Rhuf. 16:16) yn bodoli yn ein cymuned, gallwn ddechrau un ac 
arferion Cristnogaeth Testament Newydd (hy yn gwneud pethau yn union fel y 
Testament Newydd yn disgrifio). Gallwn ddechrau gynnulleidfa yn ein cartref (1 Cor 
16:19;. Col. 4:15; Phile 2.) neu ddefnyddio lle ar rent i ddechrau "addoli mewn ysbryd a 
gwirionedd" (In. 4:24). Sicr, nid ydym am fod yn rhan o'r grwpiau ffug bod "yn gadael y 
orchymyn Duw, ac yn dal gyflym y traddodiad o ddynion" (Mc. 07:08). Cofiwch, "Mae'r 
holl eglwysi Crist salute chi" (Rhuf. 16:16).  
 

 


