Pwyntiau Gweddi ar gyfer argyfwng y Coronafeirws
Fel crediwyr credwn fod y Duw sy’n plygu ei glust i wrando yn
clywed ein gweddïau i gyd, ac felly gweddïwn:
1. Dros y rhai sy’n sâl a’r heintiedig: Dduw, iachâd a helpa hwy.
Cynnal hwy mewn corff ac ysbryd. Atalia y ymlediad yr haint.
2. Dros ein poblogaethau fregus: Dduw, amddiffyn ein henoed a’r
rhai sy’n dioddef o glefydau cronig. Cofia’r tlawd a’r diamddiffyn
ym mhob gwlad.
3. Dros yr ifanc a’r cryf: Dduw, gad iddyn nhw ystyried y
rhybuddion angenrheidiol iddyn nhw i’w cadw rhag lledaenu’r
afiechyd hwn yn ddiarwybod. Wnei di eu hysbrydoli i helpu.
4. Dros ein llywodraethau lleol, ac ar bob lefel: Dduw, helpa
ein swyddogion etholedig wrth iddynt ddyrannu’r adnoddau
angenrheidiol ar gyfer brwydro yn erbyn y pandemig hwn. Helpa
nhw yn y gwaith o ddarparu mwy o brofion.
5. Dros ein cymuned wyddonol, am arweiniad yn yr ymchwil i
ddeall y clefyd a chyfleu ei ddifrifoldeb: Dduw, rho wybodaeth,
doethineb a llais perswadiol iddynt.
6. Dros y cyfryngau, sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth
gyfoes: Dduw, helpa nhw i gyfathrebu â difrifoldeb priodol heb
achosi panig.
7. Dros ddefnyddwyr y cyfryngau, sy’n ceisio gwybodaeth: Dduw,
helpa ni i ddod o hyd i’r wybodaeth leol fwyaf defnyddiol i’n harfogi
i fod yn gymdogion da. Cadw ni rhag pryder a phanig, a’n galluogi i
weithredu’r strategaethau a argymhellir, hyd yn oed os yw’n costio i
ni’n hunain.

8. Dros y rhai sydd â heriau iechyd meddwl sy’n teimlo’n ynysig, yn
bryderus ac yn ddiymadferth: Dduw, gad iddyn nhw dderbyn bob
cefnogaeth angenrheidiol iddynt.
9. Dros y digartref, sy’n methu ymarfer protocolau pellhau
cymdeithasol yn y system lloches: y byddi’n eu hamddiffyn rhag
afiechyd, ac y bydd yna ddarparu llochesi ynysu iddyn nhw.
10. Dros deithwyr rhyngwladol sy’n sownd mewn gwledydd tramor:
Dduw, helpa nhw i ddychwelyd adref yn ddiogel ac yn gyflym.
11. Dros genhadon Cristnogol ledled y byd, yn enwedig mewn
ardaloedd sydd â chyfraddau uchel o’r haint: Dduw, rho eiriau o
obaith iddynt, a’u harfogi i garu a gwasanaethu’r rhai o’u cwmpas.
12. Dros weithwyr mewn amrywiaeth o ddiwydiannau sy’n wynebu
diswyddo a chaledi ariannol: Dduw, cadw nhw rhag panig, ac
ysbrydola dy eglwys i’w cefnogi’n hael.
13. Dros deuluoedd â phlant ifanc gartref hyd y gellir rhagweld:
Dduw, helpa famau a thadau i bartneru gyda’i gilydd yn greadigol i
ofalu bod eu plant yn ffynnu. Dros famau a thadau sengl, y bydd eu
rhwydweithiau cymorth yn tyfu.
14. Dros y rhieni na allant aros adref o’r gwaith ond sy’n gorfod dod
o hyd i ofal i’w plant: Dduw, cyflwyna atebion creadigol iddynt.
15. Dros y rhai sydd angen therapïau a thriniaethau rheolaidd
y mae’n rhaid eu gohirio nawr: Dduw, helpa nhw i aros yn
amyneddgar ac yn bositif.
16. Dros arweinwyr busnes sy’n gwneud penderfyniadau anodd
sy’n effeithio ar fywydau eu gweithwyr: Dduw, rho ddoethineb

i’r menywod a’r dynion hyn, a’u helpu i arwain yn aberthol a
thosturiol.
17. Dros fugeiliaid ac arweinwyr eglwysig sy’n wynebu heriau pellter
cymdeithasol: Dduw, helpa nhw i ddychmygu ffyrdd creadigol o sut
i fugeilio eu cynulleidfaoedd a charu eu dinasoedd a’u hardaloedd
yn dda.
18. Dros fyfyrwyr coleg a phrifysgol, y mae eu cyrsiau astudio yn
newid, y mae eu darlithoedd wedi’u canslo a’u symud, y mae eu
graddio yn ansicr: Dduw, dangos iddynt, er bod bywyd yn ansicr,
bod modd iddynt ymddiried ynot ti.
19. Dros Gristnogion ym mhob cymdogaeth, cymuned a dinas:
Boed i’th Ysbryd Glân ein hysbrydoli i weddïo, i roi, i garu, i
wasanaethu, ac i gyhoeddi’r efengyl, er mwyn i enw Iesu Grist gael
ei ogoneddu ledled y byd.
20. Dros weithwyr gofal iechyd sydd yn y rheng flaen, rydym yn
diolch i ti am eu galwad i’n gwasanaethu. Gweddïwn hefyd:
Dduw, cadw nhw’n ddiogel ac yn iach. Cadw eu teuluoedd yn
ddiogel ac yn iach.
Dduw, helpa nhw i fod yn gwybod a allan nhw am ddiagnosis a
thriniaeth y clefyd hwn, yn ogystal â’r protocolau newidiol.
Dduw, helpa nhw i gadw meddwl clir yng nghanol y panig o’u
cwmpas.
Dduw, gwared hwy rhag pryder.
Y cyfan yn Enw mawr ein Gwaredwr Iesu Grist, Amen.

