
 CHWARAE R L CREADIGOL AR GYFER 
GWEDD AU YMATEB AC EIRIOLAETH

Bydd arnoch angen: dwy neu dair cadair, neu fainc

Mae angen dau o bobl ar gyfer pob golygfa: un 
sydd angen cymorth ac un sy’n ymateb.

NEWYNOG

Dau o bobl yn eistedd ochr yn ochr:

A. “Mae gen i frechdanau caws. Hoffet ti eu 
rhannu?”

B. “Grêt, os galli di eu sbario.”
A. “Mi fuaset ti’n gwneud ffafr â mi. Rydw i o hyd 

yn cael gormod ac yn mynd i helynt os af i â 
nhw adref!”

B. “Pam na wnei di eu taflu, te?”
A. “Ond fedra i ddim! Wneith hynny mo’r tro! Beth 

am i ti fy helpu…” 

GWEDDI

Ein Duw hael, rwyt yn tywallt bendithion arnom. 
Diolch i ti am haelioni’r rhai sy’n rhoi yn gariadus 
o’u gwirfodd, gan ei gwneud yn hawdd i bobl 
dderbyn eu rhoddion. 

Gweddïwn dros y rhai sydd yn ddigartref a 
newynog, ac angen cymorth. Diolch i ti am waith 
Canolfan Fethodistaidd Bryste lle gall pobl fynd, 
nid yn unig i gael bwyd da ond hefyd i gael eu 
gwerthfawrogi a’u trin fel aelod o’r teulu.

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych yn rhoi bwyd i mi

pan fyddwch yn bwydo’r newynog.” 
Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di. 

 SYCHEDIG
Dau o bobl yn eistedd ochr yn ochr: 

A. “Mae hi mor boeth heddiw, yntydi?” 
B. “Dwi jyst â tagu…”
A. “Mae gen i botel o dd r. Fuasai wahaniaeth gen 

ti petaen ni’n ei rhannu?”
B. “Diolch. Ga’ i gadw’r botel? Mi alla i ei hail 

lenwi hi o’r ffownten.”
A. “Mae i ti groeso, doedd arna i wir ddim eisiau ei 

chario hi.”
 

GWEDDI

O Dduw, rhoddwr bywyd, wrth inni ddiolch am  
dd r glân fe gofiwn am bawb sy’n teithio mewn 
llefydd diffaith. Meddyliwn am Mair a Joseff a’r 
pryder a’r anghysur oedd yn eu hwynebu ar y daith 
hir i Fethlehem.
 
Tybed wnaeth dieithriaid gynnig d r iddynt ar eu 
taith? Gweddïwn dros bawb sy’n sychedu am fwy na 
dim ond d r, y bydd yr Iesu iddynt yn Dd r Bywiol.

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych wedi fy ngweld i pan roddwch

ddiod i’r sychedig.”
Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di. 

UNIG
Un person yn eistedd, un arall sydd yn edrych tipyn 
yn ddi-raen, eisiau eistedd:

A. “Helo! Ty’d i iste, mi symuda i fy mhethe.”
B. “Diolch!”
A. “Fydda i’n falch o gael cwmni. Ddim llawer o 

hwyliau arna i heddiw. Ddrwg gen i! Gen ti fwy 
o broblemau na fi…”

B. B: “Ia si r, ond gei di ddeud wrtha i be sy’n dy 
boeni di os ti isio.”

A. “Diolch…”
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GWEDDI

Ein Duw croesawus, nad wyt byth yn troi neb 
i ffwrdd, gweddïwn dros y rhai sy’n croesawu 
dieithriaid i’w cartrefi. Gweddïwn dros y dieithryn 
sy’n chwilio am le i ymgartrefu ynddo ac am wên o 
groeso. 

Boed inni gadw meddyliau a chalonnau agored a 
boed inni ymateb pan fydd arnat Ti ein hangen. 
Wrth inni gofio Canolfan Fethodistaidd Bryste, 
gweddïwn y gwireddir eu breuddwyd o fod yn 
agored mwy o ddiwrnodau yn yr wythnos er mwyn 
iddynt allu cynnig mwy o gymorth i bobl anghenus. 
Gweddïwn y bydd y dieithryn sydd mewn man 
tywyll yn ceisio diogelwch, yn canfod croeso.

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych yn fy nghroesawu i 

pan fyddwch yn croesawu’r dieithryn.” 
Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di.

OER
Un person yn eistedd, un arall yn dod draw ato a 
siarad:

A. “Esgusodwch fi, tybed fyddech chi’n hoffi cael 
y sach cysgu yma, roedd hi gan fy mab yn 
gwersylla. Mae hi’n reit lân.”

B. “Fasai dim ots gen i. Ond mae stwff da yn aml 
yn mynd ar goll ar y strydoedd.”

A. “Wel, ydi, debyg. Hwyrach y gallai’r ddau 
ohonom ni wneud iddi edrych ychydig yn fwy 
hen a blêr?”

B. “Wel, pam lai. Biti, hefyd!”
A. “Welais i chi y dydd o’r blaen ac rydych wedi 

bod ar fy meddwl byth ers hynny. Fuasai’n dda 
gen i petaech chi’n cael cadw’n gynhesach.”

B. “Diolch, rydych chi’n garedig iawn.”
A. “Dyna’r lleiaf y gallaf ei wneud!”
 

GWEDDI

O Dduw pob cysur, nid wyt ti yn ein hanghofio ni, 
hyd yn oed pan fyddwn ni yn dy anghofio di. Helpa 
ni i ddeall, pan fyddwn yn gweld angen, fod yn 
rhaid inni helpu.
 

Gweddïwn am ddoethineb i wybod pryd i ofyn am 
fwy o gymorth ar gyfer pobl eraill, a thosturi i fynd 
o dan yr wyneb gan weld y person go iawn tu ôl i’r 
angen. Helpa ni i fynd yn ôl at y rhai sydd mewn 
angen a pheidio ag anwybyddu yr hyn a ddywed 
ein calon.

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych yn fy nghynhesu i

 pan fyddwch yn dilladu y rhai sy’n rhynnu.”
Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di.

ANHWYLDER

Dau o bobl, un yn eistedd (yn ei gwman, yn dal ei 
ben yn ei ddwylo gan edrych yn ofidus), y llall yn 
dod draw ato:

A. “Ddrwg gen i, ddim eisiau tarfu arnoch chi…” 
B. (Yn ysgwyd ei ben)
A. “Dydych chi ddim yn edrych yn dda. Alla i 

helpu? Hoffech chi siarad? Oes arnoch chi 
angen meddyg?”

B. (Yn ysgwyd ei ben)
A. “O twt, dwi’n gwybod fy mod i’n ffysian. Un felly 

ydw i. Mae’n ddrwg gen i!”
B. “Fedrwch chi ddim helpu…”
A. “Na fedraf, mae’n si r! Ond wn i be wna i – mi 

wna i nôl coffi o’r stondin acw i ni’n dau.”
B. “Does dim rhaid i chi.”
A. “Maen nhw’n gwneud paned dda. Llefrith a 

siwgr? Fydda i ddim gwerth o dro.”
 

GWEDDI

O Arglwydd Dduw, y Meddyg da, mae llawer math 
o salwch ac afiechyd. Cofiwn y cleifion yr ydym yn 
eu hadnabod, gan wybod dy fod yn cadw pob un 
yn dy gariad. Diolchwn am y rhai sydd yn gofalu ac 
am y mannau sy’n cynnig ymgeledd i’r rhai sydd 
mewn trallod. Helpa ni i fod â meddwl agored a 
bod yn ystyrlon ac amyneddgar a pharod i wrando. 
Gad inni gofio fod gennym lawer i’w ddysgu gan 
bobl sydd â mwy o broblemau na ni.

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych yn ymweld â mi

pan fyddwch yn ymweld â’r cleifion.”
Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di.
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ISELDER YSBRYD

Un person yn eistedd ac un arall yn dod ato: 

A. “Ddrwg gen i, ddim eisiau tarfu arnoch chi…”
B. “Dim ots gen i.”
A. “Wna i ddim siarad os nad ydych chi eisiau.”
B. “Siarad ddim yn mynd i helpu…”
A. “Dwi’n deall. Ond fydda i yma os oes arnoch chi 

eisiau siarad.”

 
GWEDDI

Ein Duw maddeugar, a groesawodd yr afradlon, 
rwyt ti yn maddau ac yn dyrchafu. Dygwn ger dy 
fron bawb y mae eu bywydau wedi eu difetha 
oherwydd drwgweithredu, y rhai sy’n gaeth mewn 
cell neu yn eu meddyliau. Gwyddom eu bod yn 
bwysig i ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helpa ni i ymatal rhag barnu nes inni glywed eu 
stori. Gad i ni ddeall fel yr wyt ti yn deall. Mae 
cyfiawnder yn bwysig i arwain y ffordd at iachâd a 
maddeuant, ond fe all tosturi gyffwrdd â’r galon a’i 
thrawsnewid. Gweddïwn am yr iachâd hwnnw.
 tywyll yn ceisio diogelwch, yn canfod croeso. 

Mae’r Iesu’n dweud,
“Rydych yn ymweld â mi

pan fyddwch yn ymweld â’r rhai sydd yn y 
carchar.”

Agor ein llygaid a’n calonnau i’th weld di.

 

GWEDDI

Fel y rhai a wrandawodd yn y dyddiau gynt, efallai y 
cawn ein synnu o glywed yr hyn y mae’r Iesu am ei 
ddweud wrthym ni. Boed inni ddal i’w ddilyn a dal 
i garu a gofalu. Er mwyn yr Iesu Digartref y mae 
arno ein hangen ni o hyd. Amen.

 
Ysgrifennwyd y gweddïau gan Hazel Parsons  

ac Anne Browse.
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