
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth
Credoau Cristnogol am Iesu fel y Duw ymgnawdoledig

Cysylltiadau

Cristnogaeth – Credoau am Dduw. 

Materion sy’n ymwneud â Bywyd a Marwolaeth – credoau am 
farwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth.

Hen gwestiynau arholiad

• Disgrifiwch gredoau Cristnogol am Iesu fel y Meseia. [5] 
2019

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

 

Ymgnawdoliad 
(Y Gair)

Y gred mai Iesu oedd Duw ar ffurf ddynol yw ymgnawdoliad (ystyr ymgnawdoliad yw ‘gwnaed yn gnawd’) ac iddo gael 
ei eni fel baban i Mair. Mae Cristnogion yn credu bod Iesu yn gwbl ddynol ac yn gwbl ddwyfol (Duw). Yn yr Efengyl yn ôl 
Ioan, mae Iesu yn dweud “Myfi a'r Tad [h.y. Duw], un ydym” (John 10:30). Mae ‘Gair’ yn cyfeirio at y ffordd y mae Iesu yn 
cael ei ddisgrifio yn yr Efengyl yn ôl Ioan fel ei fod gyda Duw ers cyn y Creu: “Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair 
gyda Duw, a Duw oedd y Gair” (Ioan 1:1).  

Mab, yr Ysbryd 
Glân

Iesu yw'r ail dduwdod y Drindod. Duw y Mab – “Credwch fi pan ddywedaf fy mod i yn y Tad, a'r Tad ynof fi” (John 14:11). 
Mae'r Ysbryd Glân, sef y trydydd duwdod y Drindod, yn gweithio drwy Iesu ac o'i amgylch e.e. credir i'r gwyrthiau iacháu 
a gyflawnwyd gan Iesu gael eu gwneud drwy nerth yr Ysbryd Glân. “Eneiniodd Duw ef [Iesu] â'r Ysbryd Glân ac … Aeth ef 
oddi amgylch gan wneud daioni ac iacháu” (Actau 10:38). Mae Iesu yn cael ei alw weithiau'n ‘Fab Duw’ er mwyn dangos 
mai dyn ydoedd ond ei fod hefyd yn ddwyfol.

Meseia, 
gwaredwr, 
iachawdwriaeth 
a'r iawn

Y Meseia (‘Crist’) oedd yr ‘eneiniog un’ a anfonwyd gan Dduw i achub dynolryw. Mae Cristnogion yn credu bod Duw wedi 
anfon Iesu fel y Meseia. Er na honnodd Iesu erioed mai ef oedd y Meseia, cydnabu ei ddisgybl Pedr ef fel y Meseia, a 
dywedodd, “Ti yw'r Meseia, Mab y Duw byw” (Mathew 16:16). Mae Cristnogion yn credu bod Iesu wedi aberthu ei fywyd 
ei hun ar y groes (y croeshoeliad) er mwyn achub pobl rhag canlyniadau'r pechod gwreiddiol, sy'n cynnwys marwolaeth. 
Drwy weithredu fel gwaredwr neu iachawdwr, roedd Iesu yn cau'r rhwyg (cymodi) rhwng pobl a Duw a oedd wedi bodoli 
ers Adda ac Efa. Mae Cristnogion yn credu bod yr iachawdwriaeth hon a'r iawn wedi'u cynllunio gan Dduw ac mai dyma'r 
rheswm dros yr ymgnawdoliad. Yn yr Efengyl yn ôl Ioan, mae'n dweud bod Iesu yn “cymryd ymaith bechod y byd” (Ioan 
1:29). Mae Cristnogion yn credu iddo allu gwneud hyn am mai ef oedd Mab Duw, gyda chymorth yr Ysbryd Glân.

Genedigaeth, 
croeshoeliad, 
atgyfodiad 

Mae Cristnogion yn credu bod Iesu wedi'i eni i Mair ym Methlehem. Roedd yr Ysbryd Glân wedi dweud wrth ei fam, 
a oedd yn wyryf, y byddai'n rhoi genedigaeth i Fab Duw (ymgnawdoliad). Yn hanesion y Beibl, ymddengys angylion 
i fugeiliaid i ddweud wrthynt am yr enedigaeth a dynion doeth yn rhoi rhoddion symbolaidd o aur, thus a myrr, gan 
ddangos nad plentyn cyffredin oedd Iesu. Mae hyd yn oed ei enw yn arwyddocaol, gan ddangos “mai ef a wareda ei 
bobl oddi wrth eu pechodau” (Mathew 1:21). Ar ôl cael ei ddedfrydu i farwolaeth gan y llywodraethwr Rhufeinig, cafodd 
Iesu ei chwipio ac aethpwyd ag ef i gael ei groeshoelio. Ac yntau'n wan ar ôl cael ei chwipio, ni allai gario ei groes ac, 
felly, gorfodwyd i rywun a oedd yn mynd heibio ei gario yn ei le. Yn y man croeshoelio, rhoddwyd Iesu ar y groes ac fe'i 
gadawyd i farw. Cafodd ei sarhau gan ambell un a oedd yn bresennol yn chwerthin am ben y syniad ei fod yn cael ei 
ystyried yn waredwr. Pan fu farw, dywedodd milwr Rhufeinig a oedd yn gwarchod y lle, “Yn wir, Mab Duw oedd y dyn hwn” 
(Marc 15:39). Mae Cristnogion yn credu bod marwolaeth Iesu yn arwain at iachawdwriaeth am nad oes angen i fodau 
dynol fod ar wahân i Dduw mwyach, a bod iddynt fywyd ar ôl marwolaeth gydag ef yn y nefoedd. Mae Cristnogion yn 
credu bod Iesu wedi codi o farw’n fyw dri diwrnod ar ôl ei farwolaeth. Ymwelodd rhai o'i ddilynwyr a’r bedd a'i ganfod 
yn wag. Ymddangosodd yr Iesu atgyfodedig i sawl unigolyn yn y dyddiau yn dilyn yr atgyfodiad. I Gristnogion, gwyrth 
yr atgyfodiad yw'r prawf mwyaf mai Iesu oedd Duw ac mae'n ganolog i'r ffydd Gristnogol. Ddeugain diwrnod ar ôl yr 
atgyfodiad, mae'r Beibl yn disgrifio sut yr esgynnodd Iesu i'r nefoedd.
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