
TGAU Astudiaethau Crefyddol Trefnydd Gwybodaeth Cristnogaeth
Credoau Cristnogol – Bywyd ar ôl marwolaeth

Cysylltiadau

Uned 1 Cristnogaeth – Duw; Iesu fel 
Ymgnawdoliad o Dduw; Moesoldeb.

Uned 1 Materion sy’n ymwneud â Bywyd a 
Marwolaeth – Credoau am Farwolaeth a 
Bywyd ar ôl Marwolaeth.

Hen gwestiynau arholiad

• Disgrifiwch gredoau Cristnogol am 
fywyd ar ôl marwolaeth. [5]         
  

• Esboniwch gredoau Cristnogol am 
Ddydd y Farn. [8] 2019

 

Cred mewn 
bywyd ar ôl 
marwolaeth

Mae Cristnogion yn credu bod yr enaid yn parhau’n ysbrydol ar ôl marwolaeth. Gelwir hyn yn fywyd ar ôl 
marwolaeth. Maent yn credu mai paratoad at fywyd ar ôl marwolaeth yw’r bywyd hwn. Maent yn credu bod Iesu 
wedi codi Lasarus o farw'n fyw “a phob un sy'n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw byth” (Ioan 11:25). Caiff 
hanes atgyfodiad Iesu ei adrodd ym mhob un o'r pedwar Efengyl. Ar fore dydd Sul aeth menywod i'r bedd a 
chanfod bod y garreg a oedd yn gorchuddio'r fynedfa wedi'i symud; roeddent yn credu bod angylion wedi dweud 
wrthynt bod Iesu wedi codi o farw'n fyw ac wedi mynd i ran arall o'r wlad [Galilea]. Pan gafodd yr hanes ei adrodd 
iddynt, ni allai'r disgyblion gredu’r hyn roeddent wedi'i glywed, felly aethon nhw at y bedd eu hunain. Yn ystod yr 
ychydig wythnosau nesaf, cwrddodd y disgyblion a'r menywod ag Iesu cyn iddo fynd i'r nefoedd [yr esgyniad]. Mae 
Cristnogion yn credu bod marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn rhan o gynllun Duw – “Do, carodd Duw y byd gymaint 
nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol” 
(Ioan 3:16).

Barn 

Mae Cristnogion yn credu y caiff pobl eu barnu gan Dduw am y ffordd y maent wedi byw ar Ddydd y Farn. O 
ganlyniad, naill ai cânt eu gwobrwyo drwy fynd i'r nefoedd (er mwyn bod gyda Duw) neu eu cosbi drwy gael eu 
hanfon i uffern (bod ar wahân i Dduw). Mae Dameg y Defaid a'r Geifr (Mathew 25) yn dweud bod Duw yn didoli 
pobl i fynd i'r nefoedd neu i uffern fel bugail yn didoli'r defaid oddi wrth y geifr. Mae'r bobl a gaiff eu dewis i fynd i'r 
nefoedd (defaid yn y ddameg) wedi helpu eraill, ond nid yw'r rhai a gaiff eu hanfon i uffern (y geifr) wedi gwneud 
unrhyw beth i helpu eraill. 

Cyfrifoldeb 
am 
weithredoedd 
ac ewyllys 
rydd

Mae Dameg y Defaid a'r Geifr yn dangos i Gristnogion bod yn rhaid iddynt gymryd cyfrifoldeb dros eu 
gweithredoedd eu hunain am y byddant yn cael eu barnu gan Dduw, sy'n gwybod popeth (hollwybodus). Mae rhai 
Cristnogion yn credu bod angen ffydd a gweithredoedd da arnynt i fynd i'r nefoedd. Maent yn dweud y bydd pobl 
sy'n credu yn Iesu ac yn dilyn ei ddysgeidiaethau yn cael eu hannog i wneud daioni. Mae Cristnogion hefyd yn 
credu mewn ewyllys rydd. Felly, mater i unigolion yw penderfynu a ydynt am dderbyn neu wrthod Duw a gwneud 
gweithredoedd da ai peidio. 

Atgyfodiad 

Mae credu yn Atgyfodiad Iesu yn greiddiol i Gristnogaeth. I Gristnogion, mae atgyfodiad Iesu (fel dyn) yn eu 
darbwyllo y gall pob bod dynol drechu marwolaeth. Mae Cristnogion yn credu y cânt eu hatgyfodi ar ôl marwolaeth 
hefyd, “Gan mai trwy ddyn [Adda] y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw [Iesu]” (I 
Corinthiaid 15:21). Mae rhai Cristnogion yn credu mewn atgyfodiad ysbrydol pan fydd yr enaid yn byw gyda Duw 
yn y nefoedd. Mae rhai hefyd yn credu mewn atgyfodiad corfforol a fydd yn digwydd ar ddiwedd amser. Atgyfodiad 
corfforol yw pan ddaw pobl yn ôl yn fyw yn y cnawd (fel atgyfodiad Iesu). 

Nefoedd ac 
uffern

Y gred yw mai'r nefoedd yw'r wobr am gredu yn Nuw ac Iesu a gwneud gweithredoedd da. I rai, mae'r nefoedd yn 
lle go iawn llawn cariad a chytgord, tra byddai Cristnogion eraill yn ei ddisgrifio fel y man ble mae Duw. Yn y Beibl 
prin iawn yw'r disgrifiadau o'r nefoedd, ond mae Iesu yn dweud, “Yn nhŷ fy Nhad y mae llawer o drigfannau” (Ioan 
14:2) ac y bydd yn mynd â'i ddilynwyr yno “er mwyn i chwithau fod lle'r wyf fi.” (Ioan 14: 3). Mae pobl yn credu bod 
uffern yn gosb am beidio â gwneud yr hyn sydd ei eisiau ar Dduw. Mae rhai Cristnogion yn credu ei fod yn rhywle 
lle y caiff pobl eu harteithio am byth; byddai eraill yn ei ddisgrifio fel bod wedi'ch gwahanu oddi wrth Dduw. Nid 
oes unrhyw ddisgrifiadau clir o uffern, ond mae Iesu yn adrodd Dameg y Dyn Cyfoethog a Lasarus (Luc 16:19-31); 
lle mae'r dyn cyfoethog yn cwyno bod uffern yn lle llawn poen mawr a thân, a lle mae'r bwlch rhwng y nefoedd ac 
uffern mor fawr na all neb groesi rhwng y ddau. Mae Cristnogion Catholig hefyd yn credu mewn purdan, sef lle 
dros dro ble mae'r meirw yn mynd drwy broses o lanhau cyn iddynt allu mynd i'r nefoedd.

Cysyniadau allweddol

Beibl rheswm

bedydd ewyllys rydd               

addunedau barn

Ewcharist symbolau priodas

datguddiad pererindod

conffyrmasiwn nefoedd/uffern


