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Y Digartref
Gwared ni, O Dduw, rhag inni ddibrisio a bychanu bywyd neb, ond
helpa ni i edrych ar ein cyd-ddyn yng ngoleuni dy efengyl di a gweld
Iesu ei hun yn ein cyfarfod ynddo. Tad yw Duw y mae pob person unigol
yn blentyn iddo ac yn werthfawr yn ei olwg.
EMYNAU
Efelychwn Iesu a defnyddiwn ein dwylo i roi cymorth yn ein cymuned:
Dwylo ffeind oedd dwylo
    Iesu ymhob man,
yn iacháu y cleifion
    a bendithio’r gwan;
golchi traed blinedig,
    dal rhai isa’r byd,
dwylo ffeind oedd dwylo
    Iesu Grist o hyd.

Margaret Cropper cyf. Dafydd Owen (Caneuon Ffydd: 372)

Cyfannu a chofleidio mae rhwydwaith dirgel Duw:
Mae rhwydwaith dirgel Duw
yn cydio pob dyn byw;
cymod a chyflawn we
myfi, tydi, efe:
mae’n gwerthoedd ynddo’n gudd,
ei dyndra ydyw’n ffydd;
mae’r hwn fo’n gaeth yn rhydd.

Waldo Williams (Caneuon Ffydd: 280)

Rho i ni ysbryd ac awydd Iesu i gario beichiau’n gilydd:
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O am ysbryd cario beichiau
a fo’n llethu plant gofidiau;
ar fy ngeiriau a’m gweithredoedd
bydded delw lân y nefoedd.

Thomas Morgan (Caneuon Ffydd: 819)

Gwna ni’n ffyddlon i eiriau Iesu i garu a lliniaru beichiau’n cyd-ddyn:
O Arglwydd, gwna ni’n ffyddlon
    i gyd-ddyn ymhob gwlad,
a’n gweddi ddwys fo’n gyson
    am fron heb ddig na brad;
enynner ynom gariad
    yn awr ym more’r daith
i estyn balm Gilead
    i deulu’r clwyf a’r graith.

T. Elfyn Jones (Caneuon Ffydd: 831)

Boed i ni dy weld di yng ngwedd y llesg a’r gwael:
Gad imi weld dy þyneb-pryd
    yng ngwedd y llesg a’r gwael,
a gwrando’r cwyn nas clyw y byd
    er mwyn dy gariad hael.

E. A. Dingley cyf. Nantlais (Caneuon Ffydd: 805)

Gwaith yr eglwys ymhob oes yw estyn llaw a gweld y gorau ym mhawb:
Arglwydd Iesu, llanw d’Eglwys
    â’th Lân Ysbryd di dy hun
fel y gwasanaetho’r nefoedd
    drwy roi’i llaw i achub dyn:
dysg i’w llygaid allu canfod,
    dan drueni dyn, ei fri;
dysg i’w dwylo estyn iddo
    win ac olew Calfarî.

W. Pari Huws (Caneuon Ffydd: 839)
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GWEDDÏAU
Gwna ni’n ymwybodol o anghenion ein cyd-ddyn gan gofio’n arbennig
ein cymdogion:
‘Homeless Please Help.’
Darllenais y geiriau wrth fynd heibio...
rhoddais wên iddo wrth fynd heibio...
do, es heibio a llais bach yn lleddfu fy nghydwybod:
‘Paid â phoeni, nid dy gyfrifoldeb di mohono.’
Ond, Arglwydd, gwnest ni’n gyfrifol am ein gilydd,
am gymydog...a dieithryn. Amen.

Owain Llyr Evans

Cofiwn nad oedd gan Fab y Dyn le i roi ei ben i lawr:
Teimlwn yn hyderus i droi atat yn enw Iesu Grist oherwydd dy fod yn
Dduw graslon a thrugarog. Wrth feddwl am y digartref, cofiwn eiriau
Iesu ei hun am ‘Fab y dyn heb le i roi ei ben i lawr’. Diolch dy fod yn
gallu uniaethu gyda dyn yn ei angen. Mae ein dinasoedd a’n trefi mawr
yn llawn o bobl nad oes ganddynt le i roi eu pen i lawr. Maent yn cerdded
y strydoedd heb unman arbennig i fynd nac unrhyw beth o werth i’w
wneud, a hynny o ddydd i ddydd. Amen.

Brian Wright

Rho i mi esiampl y Samariad Trugarog i weld fy mrawd yn llygad fy
nghyd-ddyn:
Ninnau bob un ohonom

yn rhan o’r system sy’n llethu, bychanu a dibrisio;
yn cadw dyndod llawn oddi wrth ein cyd-aelodau, a ninnau
o’th deulu mawr.
Os gweli’n dda,
deffra ein cydwybod,
goleua ein dychymyg.
Atgoffa ni o’r newydd am esiampl y Samariad Trugarog:



GEIRIAU CYHOEDDUS

298

‘Caru dynion a’u gwasanaethu,
dyma’r ffordd i garu Iesu.’
Atgoffa ni dy fod ti ym mhawb a phawb ynot ti. Amen.

Owain Llyr Evans

Agorwn ein bywydau i ymateb i dy her di i roi er mwyn eraill:
Arglwydd,

helpa ni i ymgyflwyno i ti ac i’th waith yn y byd:
i ymateb i’th gymhelliad i ddilyn Iesu Grist;
i roi i ti ein calonnau i fynegi dy gariad;
i roi i ti ein genau i gyhoeddi dy neges;
i roi i ti ein meddyliau i ddirnad dy ewyllys;
i roi i ti ein dwylo i gyfryngu dy dosturi;
i roi i ti ein hamser i’w lenwi a’i sancteiddio â’r tragwyddol. Amen.

Elfed ap Nefydd Roberts

Cyffeswn ein difrawder a’n diffyg parodrwydd i helpu eraill:
Arglwydd, gwared ni rhag byw yn hunanol er mwyn osgoi croes;

rhag byw heb groes er mwyn osgoi rhoi’n cwbl;
rhag byw i osgoi eraill yn lle ein cysegru’n hunain er eu mwyn;
rhag byw yn farwaidd yn lle marw i fyw.

Maddau inni fod cynifer o bobl yn ein bywyd na wnawn fawr ddim
drostynt nac erddynt:
y rhai a helpwn yfory a ’dyw yfory byth yn dod;
y rhai y dylem eu cofleidio ond a gadwn o hyd braich;
y rhai na hoffwn mohonynt, ac am hynny nas cerir gennym;
y rhai a bechodd i’n herbyn ac na cheisiasom gymodi â hwy.

Wrth gofio faint a wnaethost ti er ein mwyn ni, cynorthwya ni,
Arglwydd, i weld faint mwy y dylem ni ei wneud drosot ti. Amen.

D. Hughes Jones



GEIRIAU CYHOEDDUS

299

ADNODAU
Mae’r Bugail Da yn mynd i chwilio am y ddafad a nod dilynwyr Iesu
yw ceisio’r colledig:
Myfi yw’r bugail da; yr wyf yn adnabod fy nefaid, a’m defaid yn f’adnabod
i, yn union fel y mae’r Tad yn f’adnabod i, a minnau’n adnabod y Tad.
Ac yr wyf yn rhoi fy einioes dros y defaid.

Ioan 10: 14–15

Aruthrol ac anhygoel ydi gofal Duw am bob creadur, hyd yn oed adar
y to!
Oni werthir dau aderyn y to am geiniog? Eto nid oes un ohonynt yn
syrthio i’r ddaear heb eich Tad. Amdanoch chwi, y mae hyd yn oed pob
blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly; yr ydych
chwi’n werth mwy na llawer o adar y to.

Mathew 10: 29–31

Mae gan adar nythod a llwynogod ffeuau, ond nid oes gan Fab y Dyn
le i roi ei ben i lawr:
Meddai Iesu wrtho, “Y mae gan y llwynogod ffeuau, a chan adar yr
awyr nythod, ond gan Fab y Dyn nid oes lle i roi ei ben i lawr.”

Mathew 8: 20

Y Samariad, y gelyn, gymerodd drugaredd â’r dyn ar lawr. ‘Dos a
gwna dithau yr un modd’:
“Prun o’r tri hyn, dybi di, fu’n gymydog i’r dyn a syrthiodd i blith lladron?”
Meddai ef, “Yr un a gymerodd drugaredd arno.” Ac meddai Iesu wrtho,
“Dos, a gwna dithau yr un modd.”

Luc 10: 36–37

Dyn wedi ei alltudio o gwmni ei deulu oedd y dyn gwahanglwyfus ond
trwy gymorth Iesu fe’i hadferwyd:
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Daeth dyn gwahanglwyfus ato ac erfyn arno ar ei liniau a dweud, “Os
mynni, gelli fy nglanhau.” A chan dosturio estynnodd ef ei law a
chyffwrdd ag ef a dweud wrtho, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.”

Marc 1: 40–41

Mae caru Duw a charu cyd-ddyn yn mynd law yn llaw:
A dyma’r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef: bod i’r sawl sy’n caru
Duw garu ei gydaelod hefyd.

1 Ioan 4: 21

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
Mae gþr yn eistedd wrth fynedfa’r archfarchnad, a’r ci wrth ei ochr. Mae
hysbyseb wrth ei ochr, ‘Dim lle yn y llety’. Mae’r tyrfaoedd yn mynd
heibio a’r mwyafrif yn ei anwybyddu. Oni fyddai’n well iddo newid yr
hysbyseb, ‘A phwy yw fy nghymydog?’
Yr hyn a wnaeth y Samariad oedd chwalu holl ffiniau crefydd a hil; a
charu nid â’r rheswm, ond â’r galon. Mewn gair, yr hyn a wnaeth y
Samariad oedd caru fel y mae Duw yn caru, heb ffin na therfyn.
Mae Iesu yn galw arnom, yn y digartref, y dieithryn a’r dioddefwr.
Yr hyn sy’n gwneud gwasanaeth Cristnogol yn wahanol yn ei hanfod i
ddyngarwch seciwlar yw’r ymwybyddiaeth ein bod, wrth wasanaethu’n
gilydd, yn gwasanaethu Iesu Grist.
Mae perthynas â Duw yn creu perthynas newydd rhyngom â’n gilydd –
perthynas o gariad, o undeb, o rannu beichiau, o gydymdeimlo, o
gydlawenhau a chydaddoli. A’r berthynas hon sy’n ein harwain i weld y
gorau ym mhawb.




