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Mae gwasanaeth Offrwm yr Adfent yn cael ei 
gynnal drwy’r Cyfundeb cyfan gan godi arian 
at y gwaith a wneir gyda chymorth Cronfa’r 
Genhadaeth ym Mhrydain.

Ein thema eleni yw Cysurwch fy mhobl. Byddwn 
fel dilynwyr Iesu yn edrych ar waith dau o’n 
caplaniaid, er mwyn ystyried sut y gallwn 
chwarae ein rhan i ddod â chysur Duw i bobl y tu 
hwnt i furiau ein heglwysi.

Croeso i’n hadnoddau ar gyfer addoliad y cewch 
ddewis a dethol o’u plith ar gyfer gwasanaeth 
Offrwm yr Adfent, 2017. Dewiswch, defnyddiwch 
ac addaswch yr elfennau fydd yn gweddu orau 
i’ch cyd-destun chi. Yn y nodiadau hyn fe gewch: 

1. Nodiadau ar y rhannau o’r Beibl yr ydym wedi’u 
dewis, gan eu cysylltu â’n thema sef Cysurwch fy 
mhobl, Adfent a chaplaniaeth – sef y gwaith yr 
ydym yn tynnu sylw ato eleni, sy’n cael ei noddi 
gan Gronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain

2. Sgetsh fer ar gyfer pob oed a syniad ar gyfer sgwrs
3. Gweddïau ar gyfer gwahanol rannau o’ch 

gwasanaeth
4. Rhai cwestiynau a awgrymir ar gyfer ymateb a 

myfyrio
5. Tri syniad creadigol ar gyfer gweddïau, addas i bob 

oed
6. Awgrymiadau ar gyfer emynau
7. Ambell syniad ar gyfer cynnwys gosodiadau 

Handel o Eseia 40 os hoffech wneud hynny.

  1. Nodiadau ar y darlleniadau o’r 
Beibl a ddewiswyd

Eseia 40:1-11 – prif ddarlleniad
 ● Dyma’r adnodau yr ydym yn canolbwyntio’n 

bennaf arnynt ar gyfer Offrwm yr Adfent eleni; 
mae ein thema yn y frawddeg agoriadol.

 ● Mae’n ddarlleniad addas ar gyfer yr Adfent, gan 
gynnig addewid i bobl sy’n byw mewn tri chyfnod: 
y bobl fyddai’n wynebu alltudiaeth Jwda a’i 
adferiad, pobl yn disgwyl am enedigaeth Crist a’r 
rhai sy’n hiraethu am ei weld yn dychwelyd.

 ● Y gair Hebraeg sy’n cael ei gyfieithu fel ‘cysur’ yma  
yw ‘nachem’, lle mae’r pwyslais ar dawelu meddwl 
neu ddiddanwch yn hytrach nag esmwythdra. 
Mae’n cynnwys y syniad o fynd ati i atgyfnerthu, yn 
fwriadol a gofalus.

 ● Daw ein cysur ar ffurf neges, addewid ryfeddol 
sy’n cynnig gobaith. Er gwaethaf ein camweddau, 
bydd Duw yn ein hadfer, oherwydd ei fod yn llawn 
cariad a ffyddlondeb (adnod 2). Bydd gogoniant 
Duw yn cael ei ddatguddio i ni ac fe ddaw 
presenoldeb Duw i’n plith (adnodau 5 a 10-11).

 ● Cawn gipolwg hefyd ar y cysur a ddaw pan 
wireddir yr addewid, am fod presenoldeb Duw:

 ●  yn agos – mae’n dod i ganol y bobl, gan 
gerdded yn wylaidd yn eu plith, fel y mae 
bugail yn cerdded ymhlith ei braidd (adnod 11)

 ●  yn gadarn – er bod Duw yn faddeugar 
a thyner, nid yw’n wan (mae adnod 10 yn 
ein hatgoffa o nerth Duw, sydd yn barod i 
amddiffyn y defaid)

 ●  yn barod i uniaethu â’n gwendid – Mae 
Duw yn sanctaidd a gogoneddus ond mae’n 
fodlon dod at bobl ddrygionus (adnod 2); mynd 
i’r anialwch a chanfod ffordd drwy’r anialwch 
er mwyn cael hyd iddynt (adnod 3); a byw yn 
eu plith i’w bugeilio (adnod 11).

 ●  yn goleuo – mae Duw yn maddau pechod, 
hunanoldeb a gwendid y bobl (adnod 2) a phan 
fyddant yn sylweddoli eu bod wedi eu hachub, 
fe welant yn gliriach o lawer sut y mae’n rhaid 
iddynt hwy a’r hyn sydd o’u cwmpas newid 
eto. Oherwydd fod Duw yn dod a dangos 
trugaredd tuag atynt, cânt eu helpu i baratoi’r 
ffordd er mwyn i Dduw ddod yn nes eto 
(adnodau 3-4)
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 ●  yn cael ei gynnig ar goedd i bawb – mae’r 
neges hon i’w chyhoeddi o ben mynydd uchel 
ac i lawer o ddinasoedd, yn hytrach na chael ei 
chadw yn y cysegr (adnod 9)

 ●  yn ddibynadwy a chyson – bydd geiriau, 
gweithredoedd a bywyd pobl yn anwadal ond 
mae gair Duw yn sefyll hyd byth (adnodau 6-8)

 ●  yn bersonol a thyner gan ymateb yn 
gysurlon i angen pob unigolyn – sylwer ar y 
modd y mae’r bugail yn cludo’r rhai bregus yn 
ei gôl ond yn coleddu’r rhai sydd â chyfrifoldeb 
am eraill (adnod 11)

 ●  yn grymuso – mae gan y bobl ran bendant 
i’w chwarae a gwaith sylweddol pan baratoir 
y ffordd (adnodau 3-4) ac y cyhoeddir y neges 
(adnod 9) ac nid yw’r bugail yn mynd â’u 
cyfrifoldeb oddi ar y rhai sydd â chyfrifoldeb

 ●  yn trawsnewid yn llwyr (ac yn peri cyffro, 
yn aml!) - mae hyd yn oed y dirwedd yn cael 
ei throi wyneb i waered wrth inni baratoi ar 
gyfer ei ddyfodiad a’i dderbyn i’n plith (gweler 
adnodau 3-5).

 ● Wrth inni dderbyn cysur teyrnas Dduw, byddwn 
hefyd yn cynnig cysur i eraill. Fel Eseia 61 (sydd 
hefyd yn un o’r hoff ddarlleniadau yn nhymor yr 
Adfent), mae pennod 40 yn gomisiwn i ddilynwyr 
Iesu. Ein gorchwyl ninnau yw chwarae ein rhan 
i ddod â’i gysur i bobl. Nid disgwyl yn oddefol a 
wnawn i gael gweld penllanw ein gobaith, pan 
wireddir y deyrnas yn llawn. Yn hytrach, cawn 
ymuno yng ngwaith Duw i wireddu ei deyrnas 
yma, yn awr.

 ● Mae caplaniaid yn adlewyrchu ymgnawdoliad Crist 
wrth iddynt ei ddilyn a dod â’i gysur i’r gymuned y 
tu hwnt i furiau’r Eglwys – gan galonogi’r rhai sydd 
angen cysur; ymateb i unigolion; grymuso pob un 
i wynebu’r sefyllfa unigryw y mae ynddi; a bod yn 
barod i godi llais ac amddiffyn hawliau pawb sy’n 
wynebu anghyfiawnder.

 ● Mae gwaith ehangach y genhadaeth ym Mhrydain 
hefyd yn golygu gadael ein hadeiladau cyfarwydd, 
cyfforddus a mynd at bobl lle maen nhw: yn y 
gweithle, cartrefi gofal, tai, ysgolion, siopau, 
carchardai neu orsafoedd tân, gan wybod mai 
dyma lle mae’r Iesu eisoes ar waith drwy ei 
Ysbryd.

 ● Cawn gefnogi’r gwaith hwn a bod yn rhan ohono, 
lle bynnag y byddwn, yn ein gwahanol sefyllfaoedd, 
gyda gwahanol bobl. Boed inni ddefnyddio’r 
doniau, yr adnoddau a’r dylanwad sydd gennym 
fel unigolion. Mae’r gwaith yn gallu bod yn heriol 
a gall anghysur a thorcalon fod yn rhan o’r darlun 
yn ogystal ag ysbrydoliaeth a boddhad, oherwydd 
dyna yw stori’r ddynoliaeth. Ond cawn gysur a 
nerth o wybod y daw y gwir ddiddanwch gydag 
ailddyfodiad Iesu Grist, pan fydd dydd newydd 
yn gwawrio ac y sychir pob deigryn ac ni fydd 
mwyach anghyfiawnder, poen na marwolaeth.

Philipiaid 2:1-11 – darlleniad ychwanegol
 ● Ysgrifennodd Paul a Timotheus eu llythyr at un 

o’r eglwysi yr oedd Paul wedi’u sefydlu yn Philipi, 
Macedonia (gwlad Groeg heddiw). Nid pregeth 
yw hon a baratowyd mewn lle cyfforddus neu o 
fewn muriau eglwys braf. Mae Paul yn ysgrifennu 
yn y carchar lle mae’n dioddef (yn llawen!) dros 
yr efengyl y bu’n ei chyhoeddi. Mae’n ysgrifennu 
at bobl y bu iddo eu cyfarfod a’u harwain ar ei ail 
daith genhadol (rhwng 49 a 51 OC).

 ● Mae’r testun yn galw arnom i addoli a thystiolaethu 
wrth inni ‘fod o’r un meddwl’ â Christ. Cyffyrddir 
â digwyddiadau’r Nadolig a’r Pasg, a ninnau’n awr, 
yng nghyfnod yr Adfent, yn aros am ddyfodiad Iesu 
Grist. Dathlu a wnawn mai’r un a gymerodd ffurf 
caethwas yw’r brenin a atgyfododd ac a esgynnodd 
i’r nefoedd.

 ● Sylwer ar y gair ‘symbyliad’ yn adnod 1, sef 
anogaeth neu gysur, sydd yn cysylltu’r darlleniad ag 
Eseia 40.

 ● Mae’r cyfarwyddyd yn adnod 3 yn hollbwysig 
i waith caplaniaeth, a holl waith y deyrnas. Ni 
ddylem ddychmygu bod yr holl atebion gennym na 
bod gennym fonopoli ar gyfiawnder; yn hytrach 
dylem fynd allan i ddyrchafu eraill a bod yn barod i 
weld delw a gwaith Duw ynddynt a’u gwasanaethu 
mewn cariad.
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Actau 17:16-34 – darlleniad ychwanegol
 ● Roedd y darlleniad o’r llythyr at y Philipiaid yn 

sôn ychydig am deithiau cenhadol Paul a’r modd 
y maent yn adlais o ymgnawdoliad Crist. Yn y 
darlleniad hwn, mae yn Athen, ar ganol un o’r 
teithiau.

 ● Oherwydd bod Paul yn siarad mor nerthol a 
medrus, mae’n hawdd anghofio bod yr adnodau 
hyn yn atgyfnerthu i raddau helaeth neges y 
darlleniad o’r llythyr at y Philipiaid. Edrychwch 
eto ar adnod 16. Am iddo gael ei “gythruddo” y 
llefarodd, wedi iddo ddarganfod beth sy’n drysu’r 
bobl. Mae hyn yn adlais o’r hyn a ddarllenwn yn 
yr Efengylau, am yr Iesu’n gweithredu wedi iddo 
dosturio. 

 ● Mae Paul yn rhyfeddol o greadigol a pharod i 
ymaddasu er mwyn gweithio yn y cyd-destun 
penodol y caiff ei hun ynddo ar ei daith, i alluogi’r 
bobl sy’n byw yno i ddeall ei neges am gysur y 
deyrnas.

 ● Bu Duw yn fwy creadigol fyth er mwyn ein 
cysuro ni – cymerodd wisg o gnawd yn y Nadolig 
cyntaf a dod i’n plith i adleisio ein profiad ninnau. 
Ailddehonglodd sut i fyw a gosododd batrwm 
newydd; dioddefodd gyda ni a throsom; cymododd 
ni â Duw; gan weithio ym mhob peth er daioni fel 
y cawn yn y pen draw, ar ôl y disgwyl a’r hiraeth, 
gysur a phob cyflawnder.

 ● Mae caplaniaid yn mynd fel gwesteion, heb unrhyw 
reolaeth dros y llefydd y byddant yn mynd iddynt. 
Maent yn mynd fel gweision cariadlon, yn barod 
i ymateb yn hyblyg i anghenion a diwylliant y lle y 
cânt eu hanfon iddo; gan chwilio am dir cyffredin 
a phethau i ddod â phobl at ei gilydd, i wneud 
pethau’n gliriach i bobl a rhoi tawelwch meddwl a 
chwmnïaeth.

  2. Syniad ar gyfer sgetsh i bob oed 
a phregeth: Sut i fod yn gysurwr

Ymlaen llaw:

 ● Bydd arnoch angen dau wirfoddolwr hyderus – 
oedolion neu blant. Mae Gwirfoddolwr A am actio 

rhywun sydd angen cysur a bydd Gwirfoddolwr 
B yn fodlon torri ar eich traws i sicrhau bod 
Gwirfoddolwr A yn ei gael! Eglurwch iddynt beth 
sydd am ddigwydd.

 ● Bydd arnoch angen y pethau a ganlyn i wneud y 
sgetsh yn ddifyr:
   bocs o hancesi     blanced
   cwpan      Beibl  
   blwch cymorth cyntaf    tortsh neu olau.
   siocled, melysion neu flodau 

Yn ystod y gwasanaeth:

 ● Dylai Gwirfoddolwr A ddod i’r tu blaen, eistedd ar 
y llawr a chymryd arno ei fod yn crio, wedi crymu 
ac mewn rhyw boen (gallech ofyn iddo wneud hyn 
yn ystod yr emyn cyn y rhan hon o’r gwasanaeth). 
Dywedwch wrth y gwirfoddolwr ymlaen llaw na 
ddylai roi unrhyw awgrym penodol beth sy’n bod 
arno.

 ● Dechreuwch ddweud eich bod am siarad ynglŷn 
â chysur a disgwyl cysur, gan ei bod hi’n Adfent 
ac mai dyna yw thema’r gwasanaeth. Rhaid i chi 
anwybyddu Gwirfoddolwr A tra byddwch yn 
dweud hyn.

 ● Yn awr, dylai Gwirfoddolwr B dorri ar eich traws a 
dweud fod ar rywun angen cysur ar hyn o bryd!

 ● Wedyn byddwch yn cael sgwrs fer â Gwirfoddolwr 
B, gan brotestio ei fod yn tarfu ar eich pregeth ac 
ar yr oedfa. Gallech sôn fod gennych lawer i gael 
trwyddo o fewn yr awr!

 ● Dylai Gwirfoddolwr B ddal i fynnu siarad a dylech 
chithau ateb ei bod hi’n Adfent a bod pawb yn aros 
beth bynnag, a byddai’r sawl sydd mewn trafferth 
yn gallu aros tan ar ôl y gwasanaeth i gael cymorth. 
Eglurwch fod gennych bethau pwysig iawn i sôn 
amdanynt heddiw - edrych ymlaen at ddyfodiad 
Iesu Grist i’n plith a holl genhadaeth yr Eglwys 
Fethodistaidd ym Mhrydain ac yn y blaen...

 ● Yn awr, dylai Gwirfoddolwr B godi a dod i’r blaen 
er mwyn sicrhau bod yr unigolyn yn cael ei gysuro. 
Dylai eistedd wrth ymyl y sawl sydd mewn trybini 
a dylai’r ddau feimio siarad yn dawel â’i gilydd tra 
byddwch chithau’n parhau i sefyll ymhell i ffwrdd, 
gan ddweud efallai mor ddigywilydd yw’r ddau 
yma a’u bod yn tarfu ar y gwasanaeth!
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 ● Dywedwch, gan eu bod wedi tarfu ar y 
gwasanaeth a chan mai cysuro yw’r thema, y 
byddai’n bosib i chi ddweud rhyw air o gysur, 
mae’n debyg. Dywedwch y bydd hyn yn rhoi 
ambell syniad i chi, efallai, ar gyfer eich pregeth.

 ● Gwnewch lawer o synau cysurlon (‘dyna ni, 
dyna ni’) o ble rydych yn sefyll ac yna estynnwch 
eich propiau fesul un gan stopio’r cysuro wrth 
eu hestyn. Er enghraifft, gallech agor eich Beibl 
a dechrau darllen, neu ddechrau pregethu am 
ymddiried yn Nuw; gallech gymryd rhwymyn allan 
o’r blwch cymorth cyntaf a dechrau ei lapio am 
law’r person, neu ddweud nad oes dim byd tebyg 
i de llysieuol yn eich profiad chi, pan fydd gennych 
gur pen.

 ● Erbyn hyn, dylai Gwirfoddolwr B fod yn helpu 
Gwirfoddolwr A, sydd wedi cael ei gysuro 
rhywfaint, i godi ar ei draed a cherdded yn ôl i 
eistedd gydag ef yn y gynulleidfa. Gallai gymryd y 
bocs hancesi gennych chi wrth fynd heibio.

 ● Mynegwch ryddhad!

Defnyddiwch y pwyntiau a’r awgrymiadau a 
ganlyn i gyffwrdd â’r themâu ehangach sy’n cael 
eu codi yn y sgetsh, naill ai mewn sgwrs yn union 
ar ôl y sgetsh neu fel rhan o’ch pregeth:

 ● Gofynnwch i’r gynulleidfa bleidleisio: pwy oedd yn 
cysuro orau, chi ynteu Gwirfoddolwr B, a pham.

 ● Nodwch fod cysurwr da:
 ●  yn ystyried bod y sawl sydd mewn angen yn 

bwysig ac yn werthfawr, a chydymdeimlo ag ef 
neu hi

 ●  yn barod i roi beth mae wrthi’n ei wneud o’r 
neilltu a mynd allan o’i fan cysurus ei hun

 ●  yn dod ochr yn ochr â’r unigolyn a rhoi sylw 
iddo

 ●  yn holi – a gwrando – i wybod beth yn union 
yw’r broblem

 ●  yn tawelu meddwl y person a/neu yn cynnig 
helpu ar ôl deall beth sydd ei angen (gallech 
ddangos gweddill y propiau yn awr ac egluro 
pryd y gallent fod yn gysur i rywun a phryd na 
fyddent)

 ●  yn helpu’r person anghenus i godi yn ôl ar ei 
draed a dal ati â’i fywyd, os oes modd.

 ● Ewch yn ôl at y darlleniadau o’r Beibl, i ddangos sut 
y maent yn berthnasol i’r holl bwyntiau a ganlyn 
(gweler y nodiadau uchod). Cewch farnu i ba 
raddau y dylid manylu, yn ôl y cyd-destun:

 ●  Iesu Grist yw’r cysurwr gorau erioed!
 ●  Yn ystod yr Adfent, byddwn yn edrych ymlaen 

at gofio:
 – dyfodiad yr Iesu pan ildiodd bopeth er mwyn 
nesáu atom ni ar y Nadolig cyntaf un

 – y cariad mawr a ddangosodd tuag atom drwy 
ei fywyd a’i farwolaeth

 – y cysur gorau erioed, fod popeth wedi’i 
wneud yn iawn rhyngom ni a Duw

 – ei fod yn awr gyda ni bob amser drwy ei 
Ysbryd

 – ei fod wedi addo y daw dydd pan na fydd 
mwyach na thristwch nac anawsterau

 – yn y cyfamser, cawn ninnau ymuno i helpu i 
gysuro pobl!

 ●  Mae digonedd o ffyrdd y gallwn ymuno i 
ddod â chysur Duw i bobl: drwy nesáu atynt 
ein hunain; drwy weddïo drostynt neu drwy 
gefnogi pobl eraill sy’n eu cysuro. Heddiw 
rydym am glywed am bobl arbennig, sef 
caplaniaid, sy’n treulio eu hamser yn cysuro 
pobl. Wrth glywed eu hanes, gallwn ninnau 
ddysgu ganddynt sut i fod yn gysurwr gwerth 
chweil.

  3. Gweddïau

Gweddi ymgynnull

Arweinydd: Cysurwch, cysurwch fy mhobl, medd eich 
Duw,

Pawb: deuwn ynghyd heddiw i dderbyn 
cysur tyner dy addewid a’th 
bresenoldeb yn ein plith.

Arweinydd: Cysurwch, cysurwch fy mhobl, medd eich 
Duw,

Pawb: deuwn ynghyd heddiw i groesawu dy 
alwad, sy’n ein nerthu i weithio gyda 
thi er mwyn dod â chysur i eraill.
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Arweinydd: Cysurwch, cysurwch fy mhobl, medd eich 
Duw,

Pawb: deuwn ynghyd heddiw i edrych 
ymlaen yn eiddgar at ddyfodiad y 
Brenin a’i gysur. Arglwydd Iesu, dy 
bobl ydym ni. Tyrd i’n calonnau a’n 
bywydau a gwna fel y mynni.

Gweddi o gyffes

Arglwydd Iesu, Frenin pob cysur, ddoe, heddiw ac am 
byth,

cyffeswn nad ydym bob amser wedi ufuddhau i’th 
eiriau bywiocaol di.

Weithiau rydym wedi ceisio cael cysur mewn mannau 
eraill,

a bu’n well gennym gysur ffals y byd na’r gwir nerth a 
ddaw ohonot ti.

Dro arall, rhoesom fwy o flaenoriaeth i fyw ein 
bywydau cyfforddus

nag i fod yn rhan o’th gomisiwn i ddod â chysur i eraill.
Ac weithiau rydym hyd yn oed wedi troi cysur y 

deyrnas, sy’n achosi cyffro,
yn rhywbeth nad yw’n cyffroi gormod ar ein diwylliant 

neu ein hagenda personol.
Arglwydd Iesu, Frenin pob cysur, ddoe, heddiw ac yn 

dragywydd,
mae’n wir ddrwg gennym am yr holl ffyrdd na 

wnaethom ddilyn dy alwad.
Cysura ni yn awr drwy ein cyffwrdd eto â’th gariad, dy 

faddeuant a’th drugaredd,
oherwydd fe delaist ti am bob pechod a bai o’n heiddo.
Cod y rhai sy’n wan, arwain y rhai sy’n ysgwyddo 

cyfrifoldeb,
a nertha ni i gyd i’th ddilyn, allan y tu hwnt i’n muriau
i ymuno â thi, yn y man lle rwyt ti eisoes – yn parhau i 

gysuro dy bobl. Amen.

Gweddi o ddiolchgarwch

Sut y diolchwn i ti, Arglwydd,
am ddod i’n cysuro ni?
Pan oeddem ymhell oddi wrthyt,
daethost ti i chwilio amdanom,

gan wneud dy hun yn was
a’n cymodi â thi dy hun.

Sut y diolchwn i ti, Arglwydd,
am ddod bob amser i’n cysuro?
Pan fyddwn ni’n teimlo ymhell oddi wrthyt,
byddi di’n canfod ffyrdd newydd
o ddod atom, fel ffrind
a chyrraedd allan atom gyda’th gariad nad yw’n pallu.

Sut y diolchwn i ti, Arglwydd
am y cysur a ddaw un dydd i’n rhan?
Pan na fyddwn byth mwyach yn teimlo’n bell oddi 
wrthyt
a phan na fydd dim byd byth yn ein rhwystro
rhag dy weld a’th adnabod yn llawn
a’th addoli di, Frenin Gogoneddus.
Am yr holl gysuron hyn, diolchwn i ti. Amen.

Gweddïau o eiriolaeth ar gyfer pob oed

Mae’r gweddïau hyn o eiriolaeth yn fwriadol syml ac 
fe’u cynlluniwyd i gyd-fynd â symbolau gweledol y 
gallwch eu dal i fyny neu ddangos lluniau ohonynt ar 
sgrin (defnyddir rhai o’r un pethau ag a ddefnyddiwyd 
yn y sgetsh ar gyfer pob oed). Efallai yr hoffech ofyn 
i rywun gwahanol offrymu pob gweddi. Gallech 
addasu’r gweddïau i greu gorsafoedd gweddi syml 
iawn os dymunwch.

Gyda blwch hancesi

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen 
cysur yn ein gwlad oherwydd eu bod yn drist heddiw. 
Gweddïwn dros bawb sydd wedi colli rhywun annwyl 
yn ddiweddar neu sy’n cael yr adeg hon o’r flwyddyn 
yn arbennig o anodd. Gweddïwn hefyd dros y rhai sy’n 
dioddef am fod perthynas wedi mynd ar chwâl gan 
achosi ofn neu bryder neu wneud iddynt deimlo nad 
oes ar neb eu heisiau.

Gyda blwch cymorth cyntaf

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen cysur 
yn ein gwlad oherwydd eu bod mewn poen corfforol 
heddiw. Gweddïwn dros bawb sydd mewn ysbyty, y 
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rhai sy’n wael gartref neu’n methu codi o’r gwely, a’r 
rhai sy’n aros am ganlyniadau profion neu driniaeth.

Gyda blanced

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen cysur 
yn ein gwlad oherwydd eu bod yn ddigartref neu’n 
methu fforddio twymo’r tŷ ar dywydd oer. Gweddïwn 
dros y rhai sydd angen cymorth ymarferol i gael bwyd, 
cysgod, gwaith neu unrhyw beth arall.

Gyda chwpan

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen 
cysur yn ein gwlad oherwydd eu bod yn unig 
heddiw. Diolchwn i ti dy fod wedi ein creu ar gyfer 
cyfeillgarwch â thi ac â’n gilydd ac am ein bod yn cael 
hapusrwydd pan fyddwn yn sgwrsio, chwarae neu gael 
paned gyda’n gilydd. Gweddïwn dros y rhai na fydd yn 
cael edrych ymlaen at hyn yn ystod y dydd heddiw.

Gyda siocled, melysion neu flodau

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen cysur 
yn ein gwlad oherwydd eu bod yn teimlo’n ddiobaith 
neu heb unrhyw ymdeimlad o edrych ymlaen at 
bethau heddiw. Gweddïwn dros bawb sy’n teimlo 
nad oes unrhyw lawenydd mewn bywyd, y rhai sy’n 
wynebu sefyllfa wirioneddol anodd yn y gwaith, yn 
eu cartref neu yn yr ysgol, pawb sy’n poeni am arian 
a phawb sy’n teimlo dan straen, yn bryderus neu’n 
ofnus.

Gyda Beibl

Arglwydd Iesu, gweddïwn dros bawb sydd angen 
cysur yn ein gwlad am nad ydynt yn dy adnabod di 
eto. Gweddïwn dros bawb sy’n chwilio am atebion, 
sy’n holi ac yn chwilio am ffydd. Gweddïwn hefyd 
dros bawb sy’n teimlo nad wyt ti’n bodoli neu’n 
berthnasol iddyn nhw. Gweddïwn y bydd pawb sydd 
angen clywed dy eiriau bywiocaol di y Nadolig hwn yn 
eu derbyn, gan wybod bod y geiriau hyn ar eu cyfer 
hwythau hefyd.

Gyda golau neu gannwyll

Arglwydd Iesu, oleuni’r byd, diolchwn i ti dy fod yn fwy 
na chysurwr – ti dy hun yw’r gwir gysur. Diolch dy fod 
gyda ni a chyda phawb yr ydym wedi gweddïo drosto, 
gan ymestyn allan atynt yn dy gariad.

Arglwydd Iesu, oleuni’r byd, diolch i ti am gaplaniaid, 
am yr holl wahanol lefydd y maen nhw’n mynd a’r holl 
bobl y maen nhw’n gymdeithion iddyn nhw. Helpa 
nhw i fod yn gysurwyr caredig, drwy dy ysbrydoliaeth 
di. Cysura nhw ar y diwrnodau blinderus, trallodus 
neu ddryslyd y byddan nhw’n eu hwynebu, a dangos 
i ninnau sut y gallwn ni eu cefnogi nhw a phawb sy’n 
mynd at bobl yn dy enw di.

Arglwydd Iesu, oleuni’r byd, rydym ninnau’n barod i 
fod yn gysurwyr yn dy enw di – anfon ni allan i fod yn 
rhan o’r gwaith, gan ateb ein gweddïau! Helpa ni i fod 
yn gymdeithion i bobl a dangos dy gariad di iddyn nhw. 
A bendithia bob gweithred syml, pob rhodd, pob gair 
neu gofleidiad a roddwn i bobl.

Arglwydd Iesu, oleuni’r byd, edrychwn ymlaen at dy 
weld un dydd wyneb yn wyneb! Helpa ni i barhau yn 
obeithiol a llewyrchu’n olau er dy fwyn di, nes daw y 
dydd hwnnw. Amen.

Gweddi dros gaplaniaid a’u gwaith

Arglwydd Iesu, a adewaist gysur y tu hwnt i’n 
dychymyg ni

er mwyn rhodio yn ein plith, gyda ni ac erom ni,
cofiwn ger dy fron am bob gweithiwr a gwirfoddolwr
sy’n treulio’u dyddiau y tu hwnt i furiau eglwys,
gan fod yn gydymaith i eraill yn yr un modd â thi
i weini a rhannu dy gariad, dy bresenoldeb a’th gysur
yn nerth iddynt waeth pwy ydynt na beth y maent yn 

ei wynebu.
Rho iddynt yn ddi-ball y cydymdeimlad sydd ei angen i 

wrando’n astud,
doethineb i wybod pryd i siarad a beth i’w ddweud,
y gallu i fod yn hyblyg a chreadigol wrth ymateb i 

unigolion yn ôl eu hangen,
gostyngeiddrwydd a dyfalbarhad i barhau i 

wasanaethu,
dewrder i siarad dros y rhai sydd angen eiriolwr,
ac yn anad dim, rho iddynt y cariad sy’n gorlifo o’th 

gariad di atynt. Amen.
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Gweddi bersonol

Arglwydd Iesu, sy’n dod ataf yn Frenin,
cysura fi unwaith eto yr Adfent hwn.
Cadarnha fi lle mae arnaf angen cysur,
nertha fi lle rwy’n wan
a heria fi lle mae angen i mi newid.

Arglwydd Iesu, sy’n dod ataf yn Frenin,
gwna fi’n gysurwr drosot ti eto yr Adfent hwn.
Deffro fy nghalon yn fy ngweddïau dros eraill,
cymell fy nwylo, fy nhraed a’m dyhead i roi er mwyn 
gwasanaethu
a pharatoa fy nghalon a’m bywyd ar dy gyfer di, fy 
Arglwydd sy’n dod ac sy’n cysuro.
Amen.

Gweddi arbennig i gysegru Offrwm yr Adfent 
eleni

Arglwydd Iesu, ein Brenin sy’n dod ac sy’n cysuro,
yr un ddoe, heddiw ac am byth,
diolchwn i ti dy fod yn ein gwahodd
i weithio gyda thi yn dy waith o rannu dy gariad y tu 

hwnt i furiau ein heglwys,
Derbyn y rhoddion hyn at y genhadaeth ym Mhrydain,
yn arwydd ein bod â’n holl galon yn dweud ‘gwnawn’,
ein bod yn barod i wasanaethu eraill gyda thi ac er dy 

fwyn di.
Pâr i’r rhoddion hyn gael eu defnyddio
i nesáu yn wylaidd at bobl,
gan gynnig cymorth ymarferol a gobaith yn hael,
i siarad yn ddewr dros y rhai sy’n fregus
a chyfeirio’n fwyn at y drws i’th deyrnas di sydd yn 

agored led y pen
drwy dy ras, sydd yn arwain, yn gwaredu ac yn 

nerthu. Amen.

Gweddi i anfon allan, a ysbrydolwyd gan 
Philipiaid 2:1-5

A ninnau wedi derbyn gan Dduw
gysur a chydymdeimlad anhraethol,
boed i ni fynd allan yn llawn o Ysbryd nerthol Crist,
yn gyfoethog oherwydd ei gariad sy’n gorlifo,
i symud ymhlith pobl ein gwlad gydag ef.

Boed inni ymuno i gynnig yn wylaidd gysur i bawb,
gan ystyried pawb yn well na ni ein hunain,
a rhoi buddiannau eraill o flaen ein buddiannau ein 
hunain;
a thrwy hyn boed inni ymhyfrydu wrth sylweddoli
ein bod yn rhannu ac yn adlewyrchu
gwir feddwl, cenhadaeth a llawenydd Crist. Amen.

  4. Cwestiynau a awgrymir i bobl 
ymateb iddynt a myfyrio arnynt

Mae’r themâu, y darlleniadau a’r storïau am y 
caplaniaid yn llawn o bosibiliadau da ac efallai y 
bydd arnoch eisiau gadael iddynt siarad drostynt eu 
hunain. Ond os hoffech rannu, argraffu neu daflunio’r 
cwestiynau a ganlyn ar ôl y bregeth, yn ystod ychydig 
funudau o dawelwch, byddai hynny’n fodd i roi cyfle i 
bobl feddwl sut y maent am ymateb.

1. Pa gysur neu nerth y mae arnoch chi ei angen yr 
Adfent hwn?

2. Pwy tybed y mae Duw yn eich galw chi i’w gysuro?
3. Sut y gallwch chi gefnogi caplaniaid a gwaith 

ehangach Cenhadaeth ym Mhrydain yr Adfent 
hwn?

  5. Syniadau creadigol ar gyfer 
ymateb mewn gweddi

Gallech ddefnyddio unrhyw un o’r syniadau hyn 
ar gyfer pawb gyda’i gilydd, gan baratoi’r eitemau 
angenrheidiol a’u gadael ar/o dan y seddau cyn y 
gwasanaeth neu eu rhoi i bawb yn unigol. Os yw’n well 
gennych, gallwch eu defnyddio i wneud gorsafoedd 
gweddi.

Gorchudd
Bydd arnoch angen:  un ysgrifbin, un sgwâr bach 
o ddefnydd (byddai ffelt yn arbennig o effeithiol) a 
phedwar sgwâr bach o bapur yr un. 
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Gam wrth gam, gwahoddwch bobl:
 ● I ysgrifennu label gwahanol ar dri o’r sgwariau 

papur: eich enw eich hun ar un, yna enwau’r 
caplaniaid y clywsoch amdanynt, yna Yr Eglwys 
Fethodistaidd.

 ● Dal pob sgwâr papur yn ei dro.
 ● Wrth ddal pob un, cymryd y sgwâr ffelt a’i osod ar 

ben y papur, gan weddïo am gysur Duw ar gyfer 
yr unigolyn/pobl dan sylw. Yna rhoi’r sgwâr ffelt y 
tu ôl i’r papur, gan weddïo drostynt wrth iddynt 
‘fynd’, a thros bawb sy’n nesáu atynt i dderbyn 
cysur, nerth a grym.

 ● Dechrau gyda’r sgwariau sydd ar gyfer y caplaniaid 
a’r Eglwys Fethodistaidd.

 ● Pan ddaw hi’n dro i chi weddïo dros y sgwâr sydd 
â’ch enw chi arno, ymlonyddwch a gwrandewch. 
A ddaw rhywun i’r meddwl y mae Duw efallai yn 
eich galw i’w gysuro neu i ddal ati i’w gysuro?

Pan gyrhaeddwch y sgwâr gwag, diolchwch fod 
cysur Duw y tu hwnt i’n gwybodaeth, ein rheolaeth 
a’n gafael; fod Duw yn mynd o’n blaenau a’i fod yn 
bresennol i’r unig, yr ofnus, y galarus a’r ansicr. Fe’n 
gelwir i ymuno yn yr hyn y mae Duw eisoes yn ei 
wneud ac un dydd bydd y cysur y mae’n ei roi i ni yn 
gyflawn.

 ● Ewch â’r pedwar sgwâr adref gyda chi i’ch helpu i 
barhau i weddïo drwy’r Adfent.

Gwahodd i dderbyn a rhoi
Bydd arnoch angen:  ysgrifbin a dau gerdyn Nadolig 
gwag (gydag amlenni) yr un.

Awgrymwch fod pawb:
 ● yn cyfeirio un cerdyn ato ef ei hun/ati hi ei hun, 

oddi wrth Iesu, gan ysgrifennu ynddo o leiaf un 
peth penodol y mae’n dymuno ei gofio o’r oedfa 
hon, ynglŷn â’r cysur y mae eisoes wedi’i gael a’r 
cysur y caiff edrych ymlaen ato yn y pen draw

 ● yn cyfeirio’r ail gerdyn at Iesu, ganddo ef/ganddi 
hi ei hun, gan leisio gweddi dros bobl sydd angen 
cysur, y caplaniaid y clywodd amdanynt, gwaith 
cenhadol ym Mhrydain yn gyffredinol, ac efallai 

 ●  unrhyw beth y teimla yr hoffai ei wneud, gweddïo 
drosto neu ei roi yn dilyn yr oedfa hon

 ● yn selio’r cardiau a mynd â nhw adref i edrych 
arnynt a gweddïo gyda nhw eto ar fore dydd 
Nadolig neu ddydd Calan.

Ymestyn allan

Bydd arnoch angen: dim byd os ydych yn arwain 
y gweithgaredd i bawb ei wneud gyda’i gilydd; 
ysgrifbinnau, papur a siswrn os ydych yn addasu’r 
syniad i greu gorsaf weddi lle bydd pobl yn amlinellu 
siâp eu llaw ac yn ysgrifennu’r enwau ar y siapiau hyn 
yn y llefydd perthnasol.

Gofynnwch i bawb:

 ● ddal eu llaw dde allan o’u blaenau fel petaent ar fin 
ysgwyd llaw â rhywun

 ● diolch i Dduw am yr holl ffyrdd y mae’r Eglwys yn 
ymestyn allan i fod yn rhan o’r gwaith o ddod â 
chysur Duw i bobl sydd y tu hwnt i furiau’r Eglwys

 ● gafael ym mawd eu llaw dde, a ddylai fod yn 
pwyntio i fyny, â’u llaw chwith a diolch i Dduw ein 
bod yn gallu caru am i Dduw ein caru ni yn gyntaf, 
a gweddïo y caiff yr Eglwys ei llenwi â chariad Duw 
fel y gallwn barhau i gysuro yn nerth Duw ac nid 
yn ein nerth ein hunain.

 ● gafael ym mhob un o’r bysedd eraill ar y llaw dde, 
fesul un – y rhain i gyd yn ymestyn allan

 ● gweddïo am fendith a nerth ar gyfer:
 ●  Matt Albury, y caplan ym Mryste sydd yn 

gwasanaethu yn y gweithle a’r carchar
 ●  Rachel Sturt, y caplan ar gyfer pobl hŷn, 

sy’n gwneud gwaith maes yn Alton, Swydd 
Hampshire, fel un o Gaplaniaid Anna

 ●  pob caplan a’r holl waith arall a noddir gan 
Gronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain

 ●  ein rhan ninnau wrth inni ymestyn allan – yn 
uniongyrchol ble rydym ni a thrwy gefnogi 
Cronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain.
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  6. Emynau 

Gellir defnyddio rhai o’r emynau isod ac efallai yr 
hoffech ddewis rhai hefyd o adran ‘Yr Adfent a’r Geni’ 
yn Caneuon Ffydd.

Cymer, Arglwydd, f ’einioes i (CFf 767)
Diolch i ti, yr hollalluog Dduw (CFf 49)
Lle bynnag wyt, O Grist (CFf 379)
Mae Iesu Grist yn aros (CFf 870)
Mi glywais lais yr Iesu’n dweud (CFf 774)
Mor beraidd i’r credadun gwan (CFf 287)
O am gael byw i Iesu Grist bob dydd (CFf 405)
O’r nef y daeth, Fab di-nam (CFf 276)
Y mae in Waredwr (CFf 416) 

  7. Syniadau ar gyfer cynnwys 
elfennau o’r Meseia gan Handel yn 
eich gwasanaeth

Mae oratorio Handel, y Meseia, yn cynnwys tri 
symudiad sydd yn seiliedig yn uniongyrchol ar adnodau 
o Eseia 40:1-11, yn dilyn y Sinffonia offerynnol ar 
ddechrau’r gwaith. Darn myfyriol yw Cysurwch, 
cysurwch fy mhobl a naws dathlu sydd i Pob mynydd a 
bryn ac A gogoniant yr Arglwydd.

Os ydych yn teimlo y byddai hyn yn dda o beth ar 
gyfer eich cynulleidfa chi, gallech gynnwys un neu 

ragor o’r symudiadau hyn ar adegau addas yn ystod 
eich gwasanaeth. Er enghraifft:

 ● yn lle darllen Eseia 40 yn uchel, gwahodd pobl i 
ddarllen yr adnodau eu hunain tra’n gwrando ar un 
neu ragor o’r rhannau o’r Meseia

 ● chwarae Cysurwch, cysurwch fy mhobl fel galwad 
i addoli neu fel cyflwyniad i’ch gweddïau o gyffes 
neu eiriolaeth ac yna chwarae Pob mynydd a bryn fel 
rhan o’r offrwm neu wrth anfon y gynulleidfa allan

 ● chwarae’r rhannau perthnasol cyn neu ar ôl y 
gwasanaeth wrth i bobl gyrraedd/ymadael, neu 
yn y cefndir yn ystod gweithgareddau gweddi 
creadigol os byddwch yn gwahodd y bobl i gymryd 
rhan mewn gweithgaredd o’r fath.

Os byddwch yn dilyn yr awgrym hwn, efallai yr hoffech 
grybwyll hefyd fod Handel yntau wedi dod â chysur 
Duw i bobl trwy:

 ● ysgrifennu’r gerddoriaeth hon – aeth John Wesley 
i glywed “Meseia Mr Handel” yng nghadeirlan 
Bryste ar 17 Awst 1758 ac meddai, “Mae’n amheus 
gen i a fu’r gynulleidfa honno erioed gymaint o 
ddifrif wrth wrando ar bregeth ag yr oeddent yn 
ystod y perfformiad hwn” a thros y blynyddoedd 
mae’r oratorio wedi ysbrydoli a chalonogi miliynau 
o bobl.

 ● helpu plant amddifad yn yr Ysbyty Plant Amddifad 
trwy roi elw cyngherddau o’r gwaith a rhoi copi o’r 
sgôr iddynt yn ei ewyllys.


