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GWEDDÏAU CYHOEDDUS

Iechyd

Darlleniad: Salmau 42 a 43

O! Arglwydd trugarog a graslon, diolchwn i ti am rodd werthfawr
iechyd. Heb iechyd ni allwn fyw ein bywydau fel y dymunwn.
Gwyddom na allwn gymryd ein hiechyd yn ganiataol - gall
rhywbeth ddigwydd mewn eiliad i beri inni ei golli, boed am amser
byr neu am amser hir.

Ein Tad nefol, gwyddom fod yna nifer helaeth o gyflyrau a all
arwain at golli iechyd a bod nifer yr afiechydon yn ddi-rif.
Sylweddolwn mor fregus yw bywyd pob un ohonom, a chymaint yr
ydym yn dibynnu arnat ti, pa un ai ydym glaf neu iach.

Diolchwn i ti ein bod yn gallu troi at dy Air sanctaidd a darganfod
fod yna bobl sy’n dioddef o’r un problemau ac anhwylderau â ni.
Diolch ein bod yn gallu cael cysur, cymorth a bendith trwy ddarllen
am eu profiadau.

Fel y Salmydd gynt, O! Arglwydd, mae bywyd llawer wedi
chwalu’n deilchion. Anodd iddynt yw meddwl y cânt fyth ddod
allan o bwll tywyll iselder. Teimlant weithiau dy fod ti wedi pellhau
oddi wrthynt ac nad wyt yn poeni amdanynt.

Galluoga ni, O! Dad, fel y Salmydd gynt, i weddïo arnat am dy
oleuni a’th wirionedd i’n harwain a’n dwyn i’th fynydd sanctaidd ac
i’th drigfan. Yna cawn edrych arnat ti yn lle arnom ein hunain,
edrych i’r dyfodol yn lle i’r gorffennol, gorffwys ar dy addewidion
yn lle chwilio am resymau am ein cyflwr, a chael buddugoliaeth
dros y cyfan yn dy enw mawr.

Deuwn ger dy fron yn awr, O! Arglwydd, i weddïo dros y rhai sy’n
dioddef oherwydd methiant a siom. O! Dduw trugarog, rydym i gyd
yn gwybod beth yw siom pan fo ein breuddwydion yn torri’n
deilchion gan ein gorfodi i newid ein cynlluniau. Gwyddom nad
wyt ti erioed wedi rhoddi addewid y buasai hi’n heulog a chlir yn
gyson, ond fe’n rhybuddiaist y cawn brofi amser pan fydd hi’n
stormus ac yn dywyll arnom. Gan ein bod yn byw mewn byd
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pechadurus, gwyddom fod siom yn un o ffeithiau caled bywyd. Fel
y dywedir yn dy air, ‘ni pherthyn i’r teithiwr drefnu ei gamre’.

Gweddïwn dros  bawb sy’n dioddef poenau bywyd boed hynny’n
gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol neu’n ysbrydol. Cofiwn am y
rhai sy’n dioddef poen cyson yn ddyddiol ac yn cael bywyd yn
anodd ei fyw. Rwyt ti’n gwybod yn iawn pa bryd y byddwn yn
mynd i mewn i ffwrnais dioddefaint. Rwyt ti’n gofalu drosom tra
ydym yno, ac rwyt ti hefyd yn gallu ein hachub oddi yno. Diolchwn
i ti am y cyffuriau sydd ar gael i leddfu poen ac i’n helpu i deimlo’n
well.  Dyro inni hefyd y ffydd i bwyso ar dy eiriau fel y ceir hwy
ym mhroffwydoliaeth  Eseia,

‘Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw;
eiddof fi ydwyt. Pan fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, byddaf
gyda thi; a thrwy’r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi’n
rhodio trwy’r tân, ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau ni losgant
di. Oherwydd myfi, yr Arglwydd dy Dduw, Sanct Israel,
yw dy waredydd.’

O! Arglwydd trugarog, mae salwch yn ymyrryd â’n bywyd, yn torri
ar draws ein prysurdeb ac yn ein gorfodi i arafu a gorffwys.
Diolchwn i ti am feddygon a llawfeddygon a’r meddyginiaethau a’r
triniaethau sydd ar gael er mwyn ein gwella. Rydym yn ddiolchgar
am ofal y nyrsys ar y wardiau a’r llu pobl eraill sy’n gweithio yn ein
hysbytai er lles ein hiechyd.

Gweddïwn dros y rhai sy’n dioddef o afiechyd meddwl ac wedi
colli eu hunanhyder a’u hunan-barch. Diolchwn am y gofal sydd ar
gael ar eu cyfer mewn ysbyty ac yn y gymuned. Pan ddaw methiant
a siom, digalondid ac anobaith i bwyso arnom, a phoen afiechyd a
gwendid corff a meddwl i’n blino, diolchwn am y gallu i ymddiried
y cyfan i ti yn enw Iesu Grist a chael nerth a chysur ynot er clod i’th
enw mawr. Diolchwn i ti am waith gwerthfawr y weinidogaeth
iacháu sy’n gweddïo a chynorthwyo’r rhai sy’n wael ac mewn
gwendid.  Gweddïwn am dy fendith ar y gwaith ac ar y rhai sy’n
ymddiried ynddo a thrwyddo. Yn enw Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.
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