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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Henaint

Darlleniad 1: Josua 14: 6-14
Darlleniad 2: Luc 2: 25-38

Ein Tad nefol, sy’n Dduw pob cyfnod a chenhedlaeth, addolwn di.
Diolchwn dy fod yn oleuni ac yn waredigaeth inni ar hyd ein
bywyd, yn Arglwydd arnom o gri ein geni hyd flynyddoedd
henaint.  Ti sy’n symbylu breuddwydion ein hieuenctid, yn ein
cynnal ym mlynyddoedd ein hanterth, ac  yn gydymaith a gobaith
inni yn nyddiau ein haeddfedrwydd.  Yr un wyt ddoe, heddiw ac
am byth, ac nid oes terfyn ar dy drugaredd.

Cofiwn ger dy fron heddiw bawb a welodd hir ddyddiau, y rhai
sy’n tystiolaethu i ti mewn henaint, a’r rhai y mae arnynt angen dy
gynhaliaeth pan fo’u blynyddoedd yn byrhau.

Diolchwn am y rhai a dreuliodd ‘o dan iau Crist eu dyddiau oll’.
Am eu bod ‘yn adnabod yr hwn sydd wedi bod o’r dechreuad’, y
mae eu tystiolaeth gyson i’r efengyl yn parhau. Llawenhawn wrth
werthfawrogi eu cyfraniad, ac  wrth iddynt rannu eu profiad ag
eraill.  Diolchwn am eu cof a’u doethineb, eu cyngor a’u cwmni.
Mawrygwn y cyswllt rhwng y cenedlaethau sydd o fewn dy
Eglwys, am gadwyn o dystiolaeth, ac am bob traddodiad sy’n fyw
ac yn werthfawr.

Diolchwn am rai mewn oedran teg sydd â’u gweledigaeth yn glir
a’u ffydd yn loyw, ac am bobl nad  yw eu gallu i edrych yn ôl yn
pylu eu dawn i edrych ymlaen.  Diolchwn am rai sy’n mynd yn hÿn
heb heneiddio, y rhai y mae eu meddwl yn ieuanc a’u dychymyg
yn effro, y rhai na phallodd eu brwdfrydedd na’u chwilfrydedd.
Diolchwn am y rhai sy’n fodlon bellach i ddal yn ôl fel y caiff
cenhedlaeth newydd ei chyfle - y rhai sy’n cefnogi to iau, ond sydd
hefyd ar gael bob amser i wrando ac i roi cyngor.
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Derbyn ein hymbil a’n heiriolaeth dros bobl oedrannus sy’n ymdopi
â’r cyfyngu sydd arnynt bellach - yn rhodio lle gynt y rhedent.
Cofiwn y rhai sy’n gorfod dysgu bodloni i arafu cam, i wynebu
rhwystredigaeth pan fo rhai o’u pum synnwyr yn pylu, neu i
ddygymod â llesgedd cynyddol.  Dyro dawelwch meddwl a
dewrder i’r rhai sy’n ofni henaint, a’th fendith i bawb sy’n ei
wynebu â dycnwch a sirioldeb.

Gweddïwn dros y rhai y mae eu cof yn pallu, a’r meddwl ar chwâl.
Cofiwn am y rhai sy’n gofalu amdanynt, aelodau o’u teulu, a
phawb sy’n gwasanaethu mewn ysbytai, cartrefi preswyl a chartrefi
nyrsio.  Dyro i’r gofalwyr hyn amynedd a thynerwch, hiwmor a
charedigrwydd, parch a chariad.  Diolchwn i ti am eu hymroddiad.

Gweddïwn dros y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi yn ei
darpariaeth ar gyfer yr henoed.  Rho ras a dawn i barhau i feithrin
ysbryd cymdogol, ac ymwybod gwâr o ofal am bobl. Bendithia
fudiadau sy’n hyrwyddo lles yr henoed, yn diogelu eu buddiannau,
yn llais i’w hanghenion.  Arddel eu hymdrechion trwy’n gwlad ac
ym mhob un o’n hardaloedd.  Bendithia’r cymdeithasau a’r clybiau
henoed lleol sy’n dod â’r bobl hÿn at ei gilydd, yn meithrin
cwmnïaeth, yn rhoi cyfle i’w doniau a’u dyfeisgarwch. Pâr i fywyd
bro a diwylliant ardaloedd gael eu cyfoethogi trwy gyfraniad eu
cenhedlaeth.

Uwchlaw pob dim, bendithia’r henoed yn dy Eglwys.  Arddel eu
ffyddlondeb a bendithia’u tystiolaeth i’r efengyl.  Dwg bob oed a
chenhedlaeth yn un gymdeithas gyflawn, fel y bydd cyfoeth y
bywyd newydd sydd yn Iesu Grist yn dod i’r amlwg ynddi.

Gwrando arnom er mwyn dy Fab. Amen.

John Rice Rowlands


