
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth
Credoau Cristnogol am Dduw

Cysylltiadau

Cristnogaeth – Iesu fel Duw yn y cnawd (ymgnawdoliad).

Materion sy’n ymwneud â Bywyd a Marwolaeth – y byd, 
tarddiad bywyd dynol, credoau am farwolaeth a bywyd ar 
ôl marwolaeth.

Materion sy’n ymwneud â daioni a drygioni – da, drwg a 
dioddefaint.

Hen gwestiynau arholiad

• Esboniwch gredoau Cristnogol am yr Ysbryd Glân. 
[8] Deunyddiau Asesu Enghreifftiol 

• Esboniwch y credoau Cristnogol am natur 
dynoliaeth. [8] 2018

• Esboniwch gredoau Cristnogol am y Creu o ran y 
byd a bodau dynol. [8] 2019

• “Mae’n rhaid bod Duw yn difaru creu bodau dynol.” 
[15] Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Ffynonellau perthnasol o awdurdod

Gellir defnyddio Genesis Penodau 1–3 i ddangos sut y 
cafodd bodau dynol eu creu, eu natur a’u rôl e.e., “Yn y 
dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear” (Genesis 
1:1), “Bendithiodd Duw hwy a dweud, “Byddwch ffrwythlon 
ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch hi; 
llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar 
bopeth byw sy’n ymlusgo ar y ddaear’” (Genesis 1:28), 
“Rhoddodd yr ARGLWYDD Dduw orchymyn i’r dyn, a dweud, 
“Cei fwyta’n rhydd o bob coeden yn yr ardd; ond ni chei 
fwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y 
bwytei ohono ef, byddi’n sicr o farw’” (Genesis 2:16-17). 

Yn Nameg y Mab Colledig (Luc 15:11-32), caiff Duw ei 
gymharu â thad maddeugar. 

“Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, 
a Duw oedd y Gair. Yr oedd Ef yn y dechreuad gyda Duw. 
Daeth pob peth i fod trwyddo Ef; hebddo Ef ni ddaeth un dim 
sydd mewn bod.” (Ioan 1:1-3). Dengys hyn y gred Gristnogol 
fod Iesu (y Gair) yn bodoli pan grëwyd y bydysawd.

“Ond bydd yr Eiriolwr ... yn dysgu popeth ichwi, ac yn dwyn 
ar gof ichwi y cwbl a ddywedais i wrthych” (Ioan 14: 25-
26), a “ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, 
goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, 
addfwynder, hunanddisgyblaeth” (Galatiaid 5:22-23). Mae 
hyn yn dangos y ddwy gred Gristnogol am yr Ysbryd Glân.

 

Crëawdwr 
a 
Chynhaliwr

Creodd Duw y byd ac mae'n dal i fod yn weithredol ynddo. Mae Duw yn hollalluog (yn gallu 
gwneud popeth), yn holbresennol (ym mhobman), yn hollwybodus (yn gwybod popeth) ac yn 
hollgariadus (yn dda i gyd/yn caru popeth). Mae Cristnogion yn credu bod Duw yn parhau i 
ddarparu ar gyfer pobl a'i fod yn rheoli natur. Mae Cristnogion yn credu y gallant nhw weddïo i 
Dduw am ei help (e.e. i atal dioddefaint).

Y Creu

Creodd Duw’r byd o ddim byd (ex nihilo). Mae rhai Cristnogion yn credu stori’r Creu yn y Beibl 
(Genesis Penodau 1-3) yn llythrennol, ac yn credu bod Duw wedi creu'r byd mewn chwe diwrnod 
ac wedi gorffwys ar y seithfed dydd. Nid yw Cristnogion eraill yn ei gymryd yn llythrennol; maent 
yn credu mai Duw oedd yn gyfrifol am y creu ond efallai na ddigwyddodd fel y dywed y Beibl. Mae 
pob Cristion yn credu bod straeon y Creu yn dangos bod gan bobl gyfrifoldeb i ofalu am y byd.

Natur 
dynoliaeth

Mae hanes y Creu yn dweud wrth Gristnogion fod Duw wedi creu bodau dynol ar Ei ddelw Ei hun 
(“i fod yn debyg iddo” – Genesis 1:27), a gydag enaid, sef y rhan ysbrydol y mae llawer yn credu 
y bydd yn parhau ar ôl marwolaeth. Crëwyd bodau dynol i fod yn rhesymegol ac i ddefnyddio 
deallusrwydd i wneud penderfyniadau. Crëwyd pobl ag ymdeimlad o'r hyn sy'n gywir ac anghywir, 
ond mae ganddynt ewyllys rydd hefyd, sef y gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain. Er i Dduw 
ddweud wrthynt am beidio â bwyta'r ffrwyth o'r pren gwaharddedig yng Ngardd Eden, dewisodd 
Adda ac Efa anufuddhau i Dduw ac oherwydd hynny daethant yn ymwybodol o'r hyn sy'n gywir 
ac yn anghywir. Caiff y weithred hon ei galw yn y pechod gwreiddiol; ers hynny, credir bod bodau 
dynol yn ‘gwympedig’, gan fod gwneud drygioni yn eu natur. Mae Cristnogion hefyd yn credu 
bod Duw wedi creu pobl i fod yn greadigol e.e. dod o hyd i ffyrdd o wneud y defnydd gorau o 
adnoddau'r byd.

Y Drindod

Credu yn nhri pherson Duw: Duw'r Tad, Duw'r Mab a Duw'r Ysbryd Glân. Mae Cristnogion yn 
credu bod pob rhan o'r Drindod wedi bodoli ers dechrau amser a bod pob un ohonynt yr un mor 
bwerus, doeth a da â'i gilydd. Duw'r Tad yw creawdwr popeth, ac mae ganddo berthynas rhiant 
â bodau dynol. Credir bod y Mab gyda Duw pan grëwyd y bydysawd cyn ei ffurf ddynol, sef 
Iesu Grist. Credir mai'r Ysbryd Glân yw presenoldeb parhaus Duw yn y byd sy'n atgoffa pobl o 
ddysgeidiaethau Iesu ac yn helpu pobl i ddatblygu nodweddion cadarnhaol.

Cysyniadau allweddol

natur hollgariadus ymgnawdoliad

hollalluogrwydd          atgyfodiad

natur hollwybodus agape

Yr Ysbryd Glân yr iawn

Meseia gorchymyn dwyfol

Y Drindod deialog ryng-ffydd


