
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth 
Arferion Cristnogol: Moesoldeb

Cysylltiadau

Cristnogaeth – Eglwys (Swyddogaethau 
cymdeithasol a chymunedol eglwysi).

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

Materion sy’n ymwneud â daioni a drygioni – 
trosedd a chosb, maddeuant.

Hen gwestiwn arholiad

• Disgrifiwch ddysgeidiaethau Iesu am 
drysor a chyfoeth. [5] 2018

 

Gorchymyn 
dwyfol

Moesoldeb absoliwt yw'r syniad bod rhai rheolau moesol yn gymwys i bawb bob amser. Felly mae “Na Ladd” 
(Exodus 20:13) yn golygu nad yw lladd byth yn dderbyniol (e.e. rhyfel, erthylu, ewthanasia). Mae moesoldeb 
cymharol yn gofyn i bobl edrych ar bob sefyllfa ac addasu'r rheolau yn unol â hynny. Felly, gall lladd fod yn 
dderbyniol weithiau (e.e. rhyfel, erthylu, ewthanasia). Gellir galw hyn yn foeseg sefyllfa hefyd. Mae Cristnogion 
yn credu mewn gorchymyn dwyfol, sef bod rhywbeth yn foesol gywir am fod Duw wedi gorchymyn hynny ac 
mae'n foesol anghywir os bydd Duw wedi'i wahardd.

Dysgeidiaeth 
Iesu

Dysgodd Iesu ei ddilynwyr sut y dylent drin pobl eraill. Dywedodd wrthynt am fod yn debyg i'r Samariad 
Trugarog (a helpodd rhywun oedd yn cael ei ystyried yn elyn) a “Pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i 
chwi, gwnewch chwithau felly iddynt hwy” (Mathew 7:12). Y wobr am wneud daioni yw bywyd tragwyddol (bod 
gyda Duw yn y nefoedd). Y gosb am weithredoedd drwg a pheidio â gwneud daioni yw cael eich gwahanu oddi 
wrth Dduw. Yn Nameg y Defaid a'r Geifr, dywedodd Iesu y byddai pobl yn cael eu barnu yn ôl p'un a oeddent 
wedi byw bywydau da neu a oeddent wedi gwrthod Duw. Mae Cristnogion hefyd yn credu y dylent roi bwyd, diod 
a dillad i'r rhai y mae eu hangen arnynt a gofalu am bobl sâl a'r rhai yn y carchar oherwydd “yn gymaint ag ichwi 
ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain ... i mi y gwnaethoch” (Mathew 25:40). 

Cariad 
(agapé)

Dyweodd Iesu, “carwch eich gilydd” (Ioan 13:34). Agapé yw'r gair y mae Cristnogion yn ei ddefnyddio am ei 
fod yn cyfeirio at dosturi ac at “Câr dy gymydog fel ti dy hun” (Marc 12:31). Dywedodd Iesu wrth ei ddilynwyr, 
“Carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy’n eich erlid”(Mathew 5:44). Mae Cristnogion yn credu mai 
croeshoeliad Iesu oedd yr enghraifft orau o agapé, sef cariad aberthol.

Maddeuant

Dywedodd Iesu gryn dipyn am faddeuant. Bydd Duw yn maddau i bobl os ydynt yn fodlon maddau i eraill: “A 
maddau inni ein troseddau, fel yr ŷm ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn)” (Matthew 6:12). Yn 
Nameg y Mab Colledig, mae Duw yn debyg i'r tad sy'n maddau i'w fab a ddychwelodd adref ar ôl gwastraffu 
holl arian ei dad. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion y dylent barhau i faddau “Nid hyd seithwaith a ddywedaf 
wrthyt, ond hyd saith deg seithwaith” (Mathew 18:22). Gofynnodd hyd yn oed i Dduw faddau i'r bobl a oedd 
yn ei groeshoelio, “O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud.” (Luc 23:34). Mae 
Cristnogion yn credu bod marwolaeth Iesu yn gymod ac y byddai Duw yn maddau iddynt am bechod gwreiddiol 
Adda ac Efa. I Gristnogion, mae maddeuant yn hanfodol i adfer perthnasoedd gyda phobl a gyda Duw.

Trysorau ar y 
ddaear ac yn 
y nefoedd

Mae Cristnogion yn credu y bydd Duw yn gwobrwyo pobl sy’n dilyn dysgeidiaethau Iesu ac yn gwneud pethau 
da. Caiff pobl nad ydynt yn gwneud daioni eu cosbi. Adroddodd Iesu Ddameg y Dyn Cyfoethog a Lasarus er 
mwyn dangos hyn. Ar ôl marw, aeth y dyn cyfoethog, nad oedd erioed wedi helpu Lasarus tlawd a newynog, i 
uffern, ac aeth Lasarus i’r nefoedd i fod gyda Duw. Cymharodd Iesu wneud gweithredoedd da a bod yn garedig 
gyda chynilo ar gyfer dyfodol yn y nefoedd – “Casglwch ichwi drysorau yn y nef ... Oherwydd lle mae dy drysor, 
yno hefyd y bydd dy galon” (Mathew 6: 21). Rhybuddiodd Iesu bobl am beidio â rhoi sylw i drysorau bydol 
oherwydd y gallant gael eu dinistrio gan wyfynod a rhwd, neu am y gallai lladron eu dwyn. Y neges yw nad yw 
eiddo bydol yn arwain unigolyn at Dduw ond y bydd helpu eraill yn cael ei wobrwyo â chyfoeth ysbrydol a chyfle i 
fod yn nes at Dduw.

Cysyniadau allweddol

natur hollgariadus ymgnawdoliad

hollalluogrwydd          atgyfodiad

natur hollwybodus agape

Yr Ysbryd Glân yr iawn

Meseia gorchymyn dwyfol

Y Drindod deialog ryng-ffydd


