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Yntred/galwad i addoli 
CFf 867  Heddwch ar ddaear lawr

Croeso
Croeso i’r oedfa hon lle byddwn yn cysegru Offrwm y Pasg. Cawn 

glywed storïau am bartneriaid mewn cenhadaeth sy’n cael eu noddi 

gan Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang. Dyna’r gronfa lle byddwn yn 

anfon Offrwm y Pasg. Adnod o Salm 34 yw ein thema, ‘Ceisia 

heddwch a’i ddilyn’ ac mae’r thema hon i’w gweld ar waith ym 

mhob stori. Drwy ein gweddïau a’n hemynau, byddwn yn meddwl 

hefyd am heddwch yn ein bywydau ni: boed i ni gofleidio heddwch.

Emyn
CFf 835  Arglwydd Iôr, fe ddisgwyl d’Eglwys 

Gweddi o addoliad
Gweddïwn.

O Dduw yr heddwch,

wrth edrych ar dy fyd,

gwelwn ôl dy fysedd yn holl brydferthwch y cread.

Sylweddolwn mor nerthol wyt ti wrth weld grym rhyfeddol y blaned 

hon.

Ymddiriedwn yn dy gariad diysgog wrth i ddiwrnod newydd wawrio.

Ceisiwn dy heddwch di wrth inni ganfod tawelwch yn ein bywydau 

prysur, swnllyd.

O Dduw ein Creawdwr, y mae dy dangnefedd y tu hwnt i bob deall,

deuwn ger dy fron i’th geisio di. Gad i ni dy ganfod a’th gael, yma 

heddiw.  Amen.
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Salm 34
Darllener yn atebiadol.

Emyn 
CFf 835  Arglwydd Iôr, fe ddisgwyl d’Eglwys 

Gweddi o gyffes
O Dywysog tangnefedd, deuwn ger dy fron gan wybod nad ydym bob 

amser yn bobl heddychlon.

Cofiwn yr adegau hynny pan wnaethom ni ddefnyddio geiriau wnaeth 

beri loes yn lle defnyddio geiriau fuasai wedi helpu.

 Arglwydd, mae’n ddrwg gennym. Arglwydd, maddau.

Cofiwn yr adegau pan wnaethom ni adeiladu waliau yn lle pontydd.

 Arglwydd, mae’n ddrwg gennym. Arglwydd, maddau.

Cofiwn yr adegau pan wnaethom ni ddistrywio heddwch yn lle ei greu.

 Arglwydd, mae’n ddrwg gennym. Arglwydd, maddau.

Dyro i ni dy dangnefedd, fel y bydd pawb drwy’r byd yn gwybod mai 

ffrindiau i ti ydym ni.

Gofynnwn hyn oll yn dy enw di.  Amen.

Gweddi’r Arglwydd

Emyn 
CFf 809   Dragwyddol, hollalluog Iôr
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Stori 1
Mae Raing a Mervyn McCullagh yn bartneriaid cenhadol yn Sri 

Lanka. Daw’r stori gyntaf ganddynt hwy.

Stori 2
Mae John Howard yn bartner cenhadol yn Israel/Palestina. Yma 

mae’n dweud hanes Pabell y Cenhedloedd. 

Stori 3
Dyma stori gan Sheila Norris yn Japan.

––  Darn corawl  ––

(dewisol)

Emyn
CFf 862  Dragwyddol Dduw, sy’n Dad holl deulu’r llawr

Darlleniadau
Mathew 5:43-48

1 Pedr 3:8-11

––  Myfyrdod  ––

(dewisol)
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Gweddïau o eiriolaeth
O Dduw, ein noddfa a’n nerth, gweddïwn dros bobl yn y rhannau 

hynny o’n byd a chwalwyd gan ryfel, dros arweinwyr llwgr a 

gwrthryfelwyr treisgar. Dros bobl sydd wedi gorfod mynd o’u cartrefi, 

sy’n ffoi rhag perygl… (Ychwanegwch sefyllfaoedd sydd yn y 

newyddion, os dymunwch.)

O Dduw, gofynnwn am dy heddwch. Dyro dy heddwch, O Dduw.

O Dduw, ein noddfa a’n nerth, gweddïwn dros bobl Sri Lanka: y 

menywod, y mamau, y merched, y gweddwon a’r rhai y dibynnir arnynt 

i ennill cyflog. Dros waith gweddnewidiol, pwysig Raing, Mervyn a 

Chyngor Cristnogol Cenedlaethol Sri Lanka, er mwyn i bawb allu byw 

ynghyd wedi i’r gwrthdaro ddod i ben, mewn gwir gymod a heb ofn, 

heb unrhyw elyniaeth, casineb na drwgdybiaeth yn eu calonnau.

O Dduw, gofynnwn am dy heddwch. Dyro dy heddwch, O Dduw.

O Dduw, ein noddfa a’n nerth, gweddïwn dros Babell y Cenhedloedd: 

cymuned heddychlon yng nghanol gwrthdaro. I’th ddwylo di y 

rhoddwn Daoud, ei deulu a’r gymuned yno, felly hefyd y Parchedig 

John Howard, y partner cenhadol. Gweddïwn am heddwch a 

chyfiawnder, lle bydd pawb yn gwrthod bod yn elynion.

O Dduw, gofynnwn am dy heddwch. Dyro dy heddwch, O Dduw.

O Dduw, ein noddfa a’n nerth, gweddïwn dros Japan; dros y gwaith 

y mae Sheila Norris, ein partner cenhadol, yn ei wneud gyda grwpiau 

heddwch Ysgol Uwchradd Nagasaki ac yn y teithiau cyfnewid addysgol. 

Boed iddynt ysbrydoli’r cenedlaethau sydd i ddod i fod yn bobl sy’n 

hyrwyddo heddwch a chymod. 

O Dduw, gofynnwn am dy heddwch. Dyro dy heddwch, O Dduw.
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O Dduw, ein noddfa a’n nerth, gweddïwn drosom ein hunain a’r rhai yr 

ydym ni yn eu hadnabod; y bobl hynny sy’n codi ein gwrychyn a’r rhai 

y byddai’n well gennym eu hosgoi. Gad i ni weld pobl eraill fel yr wyt 

ti yn eu gweld. (Ychwanegwch bethau lleol a phersonol sydd o bwys, 

fel y bo’n briodol.)

O Dduw, gofynnwn am dy heddwch. Dyro dy heddwch, O Dduw.

Amen.

––  Cesglir Offrwm y Pasg i gyfeiliant cerddoriaeth.  ––

Dywedwn gyda’n gilydd

O Dduw yr heddwch a’r cymod, boed i’r arian hwn a’r bobl sydd 

wedi ei roi fod yn offeryn dy hedd. Boed i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-

eang a’n holl Bartner Eglwysi fod yn fodd i’th heddwch di orffwys 

ar y cymunedau ym mhob cwr o’th fyd, a boed i ninnau chwarae ein 

rhan i geisio heddwch a’i ddilyn yn ein bywydau.  Amen.

Boed i ninnau agor ein llygaid, ein meddyliau a’n calonnau wrth i ni ganu 

ein hemyn nesaf. 

Emyn 
CFf 841  Agor di ein llygaid, Arglwydd 

Ymateb

Emyn 
CFf 397  Dyro gân dan fy mron 

Bendith 
Boed inni fynd, fel pobl Dduw i geisio heddwch a’i ddilyn.  Amen.




