
GEIRIAU CYHOEDDUS

307

Iechyd
Yn nioddefaint Iesu – ei riddfannau yn yr ardd, ei ddagrau dros ddinas
Jerwsalem, poenau ei fflangellu ac ingoedd ei farwolaeth ar y groes –
gwelwn nad anfon nac achosi dioddefaint y mae Duw, ond ei fod yn
cyd-ddioddef â ni ac yn amsugno pob poen i mewn i’w galon ei hun.
Yn fy natur wedi’i demtio
Fel y gwaela o ddynol-ryw,
Yno’n ddyn, yn wan, yn ddinerth,
Yn anfeidrol fywiol Dduw.
EMYNAU
At bwy yr awn ni yn ein gwendid ond atat ti; down atat yn hyderus:
O Grist, Ffisigwr mawr y byd,
down atat â’n doluriau i gyd;
nid oes na haint na chlwy’ na chur
na chilia dan dy ddwylo pur.

D. R. Griffiths (Caneuon Ffydd: 301)

Crist, y meddyg a’r ffisigwr, cofia am bawb sydd mewn gwendid a
gwaeledd:
    O Iesu’r Meddyg da,
    Ffisigwr mawr y byd,
O cofia deulu’r poen a’r pla,
    a’r cleifion oll i gyd.

Nantlais (Caneuon Ffydd: 804)

Mae’r Meddyg Da yn cynnig balm i’n heneidiau a chariad i’n cysuro:
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Y mae’r balm o ryfedd rin
    yn Gilead,
ac mae yno beraidd win
    dwyfol gariad;
yno mae’r Ffisigwr mawr,
    deuwch ato
a chydgenwch, deulu’r llawr –
    diolch iddo!

J. T. Job (Caneuon Ffydd: 846)

Rwyt ti’n dod atom yn ein gwendid a’n trallod a hynny’n aml trwy ein
cymdogion:
Deui atom yn ein gwendid
    gan ein codi ar ein traed,
drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol,
    sefyll yr wyt ti o’n plaid.

Glen Baker cyf. Cynthia Saunders Davies (Caneuon Ffydd: 849)

Tyrd atom Dywysog hedd a hoff Feddyg dynol-ryw i’n cadarnhau a
thawelu’r storm:
Dywysog hedd, hoff Feddyg dynol-ryw,
dy gwmni di sy’n falm i galon friw;
pan gaeir drws mewn ofn rhag llid y byd,
saf yn ein mysg yn nodded gadarn, glyd;
o’th weled di ac arnat ôl y groes
tawela’r storm o’n mewn, a pheidia’r loes.

R. R. Williams (Caneuon Ffydd: 853)

Mae’r Meddyg wedi marw dros ei gleifion:
Caed modd i faddau beiau
    a lle i guddio pen
yng nghlwyfau dyfnion Iesu
    fu’n gwaedu ar y pren;
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anfeidrol oedd ei gariad,
    anhraethol oedd ei gur
wrth farw dros bechadur
    o dan yr hoelion dur.

1 Mary Owen 2 Anad. (Caneuon Ffydd: 507)

GWEDDÏAU
Ti yw’r Creawdwr ac ynot ti yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod:
O! Dduw, ein Tad, cydnabyddwn gyda’n gilydd mai ti a’n creaist ac mai
ti sy’n ein cynnal. Ynot ti yr ydym ni’n byw, yn symud ac yn bod.
Diolchwn i ti dy fod wedi’n creu ar dy lun ac ar dy ddelw. Trwy hynny,
rhoddaist ynom ddyhead diflino amdanat dy hun ac nid oes diwallu arno
nes inni orffwys ynot ti. Drwyddot ti y cawn ein cyflawni a thrwyddot ti
y cawn ein hiechyd. Amen.

John Owen

Wrth i ni droi atat ti cyflwynwn ein hunain, gorff, meddwl ac ysbryd:
O! Dduw trugarog, cynorthwya ni, dy bobl, i edrych ar ein bywyd yn ei
gyfanrwydd, yn gorff a meddwl ac ysbryd. Galluoga ni i dderbyn Iesu
Grist yn arglwydd ar bob rhan o’n bywyd. Amen.

John Owen

Yn wyneb afiechyd cynorthwya ni i ddal ein gafael ynot ti:
Os daw afiechyd i’n rhan, galluoga ni i’w wynebu’n ddewr a chadarnhaol.
Dysg ni i edrych i’r dyfodol a dal ein gafael yn ein gobaith ynot ti. Dyro
inni chwilio am yr hyn y gallwn ei gael o’n profiad. Dyro inni weld o’r
newydd y gallwn gymryd y pethau pwysicaf yn ganiataol, a bod
ansicrwydd yn ein dysgu i werthfawrogi’r pethau sy’n bwysig. Amen.

John Owen
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Boed i mi eiriol ar ran y claf a’r cystuddiol:
Eiriolwn, Arglwydd,
Ar ran y cleifion a’r cystuddiol
      a’r sawl sydd heb obaith gwellhad;
Ar ran y rhai sy’n gweini ar eraill,
      yn lleddfu poen ac yn iacháu afiechydon:
Arglwydd, clyw ein gweddi. Amen.

Elfed ap Nefydd Roberts

Yn wyneb pob poen a loes boed i ni wybod y gallwn droi atat ti a
chanfod gras a nerth:
Diolchwn i ti, O Arglwydd, y medrwn droi atat ti yn ein gwendidau a’n
hanghenion a chanfod y gras a’r nerth sydd gennyt ar ein cyfer.
Pan ddaw afiechyd, poen a gwendid corff i’n blino,

arwain ni i orffwys yn dy hedd.
Dyfnha ein ffydd a rho inni ymddiriedaeth lwyrach ynot;

er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.
Elfed ap Nefydd Roberts

ADNODAU
Nod y wraig oedd cyffwrdd â’i ddillad a byddai wedi ei hiacháu:
Oherwydd yr oedd hi wedi dweud, “Os cyffyrddaf hyd yn oed â’i ddillad
ef, fe gaf fy iacháu.”

Marc 5: 28

Dim ond ar y cleifion y mae angen meddyg ac mi rydyn ni i gyd yn
perthyn i’r dosbarth hwnnw:
Clywodd Iesu, a dywedodd, “Nid ar y cryfion ond ar y cleifion y mae
angen meddyg.”

Mathew 9: 12
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Mae gobaith pob claf, pob pechadur, yn Nuw:
“Ac yn awr, Arglwydd, am beth y disgwyliaf?
Y mae fy ngobaith ynot ti.”

Salm 39: 7

Mae’r Meddyg Da yn gallu cyd-ddioddef â ni am ei fod yn gwybod
beth yw treialon bywyd:
Canys nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef â’n gwendidau sydd
gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth, yn yr un modd â ni,
ac eto heb bechod.

Hebreaid 4: 15

Yr oedd pregethu’r Gair ac iacháu’r bobl ar agenda’r Meddyg Da
bob dydd:
Yr oedd yn mynd o amgylch Galilea gyfan, dan ddysgu yn eu synagogau
hwy a phregethu efengyl y deyrnas, ac iacháu pob afiechyd a phob
llesgedd ymhlith y bobl.

Mathew 4: 23

Fel mae’r ewig yn dyheu am y dyfroedd mae enaid yr unigolyn yn
sychedu am y Duw byw:
Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog,
felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw.

Salm 42: 1

DYWEDIADAU A THRADDODIADAU
A fynno iechyd, bid lawen.
Gorau cyfoeth yw iechyd.
Wrth deimlo’r boen y sylwir ar iechyd.
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Y mae gwir gryfder i’w ganfod o adnabod ein gwendid ein hunain ac o
ymddiried yn llwyr yng ngallu a chadernid Duw. Dinoethi’r gwendid
sydd mewn cryfder dynol a wna Iesu, er mwyn ei ddwyn at gyfrinach y
cryfder sydd mewn gwendid.
Yr hyn mae Duw’n ei addo yw ei ras, a dylai hwnnw fod yn ddigonol i ni
ym mhob amgylchiad.




