
Cyflwyniad Croeso i Wasanaeth Offrwm Pasg eleni. Fe wnaeth nifer o ferched o wahanol rannau 
o’r Cyfundeb ddechrau ei gynllunio ychydig dros flwyddyn yn ôl. Mae’r gwasanaeth 

hwn yn dilyn traddodiad a sefydlwyd 135 o flynyddoedd yn ôl er mwyn codi arian ar gyfer cenadesau’r 
Eglwys Fethodistaidd. Erbyn heddiw, Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang sydd yn derbyn yr arian a’r gweddïau. 
Yn 2017, codwyd £340,641 trwy wasanaeth Offrwm y Pasg.  

Dewiswyd y thema oherwydd ein bod yn credu ei bod yn gweddu i’r flwyddyn 2018, pan fyddwn yn 
cofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Rydym yn parhau hyd heddiw i orfod ymdrechu i geisio 
heddwch a’i ddilyn. Mae’r oedfa hon yn rhannu storïau gan rai o’n partneriaid cenhadol: pobl a alwyd gan 
Dduw a’u hanfon i fod yn rhan o gymunedau lleol, gan ddefnyddio eu doniau er mwyn rhannu cariad Duw. 
Maent yn ein helpu i gofio fod y genhadaeth, sy’n eiddo i Dduw, yn lleol ac ar yr un pryd yn fyd-eang. 

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhodd gan Ferched Methodistaidd ym Mhrydain i’r Eglwys gyfan; yn oedfa a 
hefyd yn gyfle i glywed storïau ac ymateb drwy gyfrannu’n ariannol a rhoi ein bywydau, wrth i ninnau 
gael ein herio i fod yn bobl heddychlon. Bob blwyddyn caiff menyw wahanol y dasg, a’r anrhydedd, o 
arwain y gwaith o ysgrifennu’r gwasanaeth. Ysgrifennwyd gwasanaeth 2018 yn bennaf gan Rachel Collins, 
deilydd Ysgoloriaeth Goffa Helen Kim ym Mhrydain (2011-16), sydd yn bregethwr lleol yng Nghylchdaith 
Ashton-Under-Lyne.

Gweddïwn y bydd y cyfnod hwn o baratoi ac addoli yn gymorth i chithau geisio heddwch a’i ddilyn – fel 
unigolion, gyda’ch gilydd ac wrth i chi ymestyn allan at eraill.

NODIADAU I’R ARWEINYDD

Ceisia 
heddwch
a’i ddilyn
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Cyn y gwasanaeth
• Trefnwch i amlenni Offrwm y Pasg gael eu 

dosbarthu (ynghyd â’r nodau llyfr sy’n rhoi mwy o 
wybodaeth) i bob capel yn eich cylchdaith yn ystod 
y Grawys ac yn arbennig ar Sul y Pasg.

• Sicrhewch fod gan drysoryddion y capeli a’r 
gylchdaith gopi o’r canllawiau/cyfarwyddiadau 
ariannol sydd yn rhan o’r nodiadau hyn ac sydd 
hefyd ar gael ar y gwefannau. 

• Defnyddiwch y posteri A3 i hysbysebu’r 
gwasanaeth. Cofiwch gwblhau’r rhan sy’n dangos 
ble a phryd y cynhelir y gwasanaeth. Gallwch 
lawrlwytho posteri llai, maint A4, o’r wefan a’u 
hargraffu’n lleol os dymunwch. 

• Hysbysebwch y gwasanaeth yng nghyhoeddiadau’r 
capeli, gan estyn croeso cynnes i bawb. 

• Cysylltwch â’ch cynrychiolydd ar Fforwm Taleithiau 
Merched Methodistaidd, gan roi’r manylion am y 
gwasanaeth fel y caiff yr wybodaeth ei chynnwys 
yn y rhestr o’r holl wasanaethau lleol.

Dylai’r nodiadau hyn roi i chi bopeth y mae arnoch ei 
angen er mwyn edrych i mewn i’r thema yn ogystal 
â pharatoi ar gyfer y gwasanaeth ei hun. Efallai yr 
hoffech hefyd ddefnyddio’r myfyrdodau ar gyfer 
y Grawys ar wefan Merched Methodistaidd ym 

Rhannwch y nodiadau hyn â’r 
rhai sy’n helpu i gynllunio eich 
gwasanaeth lleol. 

Gwnewch lungopïau o’r nodiadau os yw 
hynny o gymorth. Sicrhewch fod pob 
trysorydd yn gyfarwydd â’r cyfarwyddiadau 
ar gyfer ymdrin â’r arian a Chymorth Rhodd.

Cerddoriaeth
Awgrymiadau yw’r emynau sydd i’w gweld yn nhrefn 
y gwasanaeth ac rydym yn deall y byddwch efallai yn 
dymuno canu rhai eraill.

Y darn corawl 
Awgrymir cynnwys darn corawl yn nhrefn y 
gwasanaeth os hoffech chi. Ar y pwynt hwn yn y 
gwasanaeth, byddai’n bosibl cael emyn mwy modern 
neu emyn o un o wledydd eraill yr Eglwys Fyd-eang.

Mhrydain: www.mwib.org.uk. Darllenwch drwy 
drefn y gwasanaeth a’r nodiadau hyn er mwyn sicrhau 
bod popeth gennych yn barod ar gyfer y gwasanaeth. 
Gallwch lungopïo unrhyw ran o’r ddogfen hon y 
bydd arnoch ei hangen ar gyfer eich gwasanaeth, yn 
enwedig y tair stori sydd i’w gweld yn nes ymlaen. 
Rydym hefyd wedi cynnwys syniadau y gellir eu 
defnyddio gyda phlant neu bobl o bob oed, neu 
fel rhan o sesiwn mwy creadigol. Mae croeso i chi 
ddefnyddio’r rhain fel sydd yn addas yn eich cyd-
destun lleol chi.
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Gweddïau a darlleniadau
Awgrymir darllen Salm 34 yn atebiadol, gyda’r gynulleidfa’n 
ymrannu’n ddau hanner a darllen bob yn ail. Gallech ofyn i 
bawb y mae’n well ganddo de na choffi ddarllen yr adnodau 
gydag odrifau, a’r rhai y mae’n well ganddynt goffi ddarllen yr 
adnodau eilrif. Os yw’n gas gan rywun y ddau, neu os ydynt yn 
hoffi te a choffi lawn gymaint â’i gilydd, cânt ddewis gyda pha 
grwp i fod. Neu gallech rannu’r gynulleidfa yn ôl lle maent yn 
eistedd, neu ddarllen mewn ffordd draddodiadol.

Yn ystod y gweddïau o eiriolaeth, cewch ychwanegu gweddïau 
dros eich sefyllfa chi yn lleol neu broblemau’r byd ar hyn o 
bryd.

Ymateb
Yn yr amser sydd wedi’i neilltuo ar gyfer 
ymateb, awgrymwn eich bod yn rhannu 
glanhawyr pibell y gall pobl lunio symbol 
heddwch ohonynt (neu gallech ddefnyddio 
clai). Cofiwch annog y gynulleidfa i fynd â’u 
celfyddydwaith adref gyda nhw, i’w hatgoffa 
a’u herio i fod yn dangnefeddwyr.

Yn fwriadol, rydym wedi gwneud yr ymateb 
eleni yn wahanol i’r blynyddoedd o’r blaen. 
Nid oes angen coeden neu fwrdd i osod 
pethau ac felly mae’n fwy hyblyg. Mae 
syniadau pellach ar gyfer hyn yn y nodiadau 
ychwanegol.

Storïau
Llungopïwch y storïau ar gyfer y rhai sydd am 
eu darllen neu ewch i wefan MwiB er mwyn 
eu cael. Nid ydynt wedi’u cynnwys yn llawn 
yn y taflenni ar gyfer y gwasanaeth ond gall 
pobl eu lawrlwytho o’r wefan i’w darllen eto 
ar ôl y gwasanaeth. Mae lluniau i gyd-fynd 
â’r storïau yn y cyflwyniad PowerPoint.

Myfyrdod
Efallai yr hoffech wahodd siaradwr i ddweud gair yn y rhan 
hon o’r gwasanaeth, neu gallech wrando ar gerddoriaeth 
dawel fel y caiff pawb gyfle i fyfyrio. Syniad arall posib 
yw trafod mewn grwpiau bach, sut y gallwn ni fod yn 
dangnefeddwyr (mae cwestiynau i sbarduno trafodaeth i’w 
cael yn yr adnoddau ychwanegol).

Dyma enghraifft o syniad ar gyfer pregeth fach gyda thri phen, 
ynglyn â heddwch. 

•  Mae heddwch yn bosibl – rhaid i ni gredu hynny er mwyn 
gwneud iddo ddigwydd.

•  Mae heddwch yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni ymdrechu yn 
ymarferol i wneud iddo ddigwydd.

• Mae heddwch yn arwain at weddi – oddi wrth Dduw y daw 
heddwch, a rhan o’n hymateb ymarferol ni yw gweddïo.

Efallai yr hoffech ddefnyddio rhai o’r delweddau o’r storïau, 
hefyd. Gallent fod yn sail i anerchiad neu gallech ddangos 
lluniau ar y sgrin.

Y prif ddelweddau yw:

•  dwylo

•  pontydd (yn hytrach na waliau)

•  pensiliau (symbol o addysg).
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Stori 1
Mae Raing a Mervyn McCullagh yn bartneriaid cenhadol yn Sri Lanka. Dyma eu stori.

Yn dilyn y rhyfel a barodd am dri deg o flynyddoedd, 
rhwng y Sinhaliaid a’r Tamiliaid yng ngwlad hardd, 
baradwysaidd Sri Lanka, gadawyd llawer o bobl yn 
weddw, yn anabl ac yn amddifad. Mae llawer o’r rhain 
yn ifanc (rhwng 25 a 40 oed) ac mewn safle bregus yn 
seicolegol, yn economaidd ac yn gymdeithasol.

Mae Cyngor Cristnogol Cenedlaethol Sri Lanka yn cynnig 
cymorth i bawb sy’n dioddef oherwydd y gwrthdaro, 
yn Sinhaliaid a Tamiliaid fel ei gilydd, gan geisio creu 
cymdeithas heddychlon a chymodlon lle gall pawb gydfyw 
mewn urddas, cydraddoldeb, diogelwch a pharch.

Trwy ei raglen ‘gweddnewid pobl’ (sy’n cael ei chefnogi 
gan raglen Brodorion mewn Penodiadau Cenhadol a 
Chronfa Cenhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd), 
rydym yn galluogi pobl i rannu eu storïau a chanfod iachâd 
a gobaith yng nghanol eu poen. Mae’r cyfleoedd hyn 
yn cynnig rhywbeth prin ac arbennig i bobl ac maent yn 
hollbwysig er mwyn hyrwyddo heddwch a chymod yn y 
tymor hir.

Roedd Raing yn un o weithdai’r Cyngor Cristnogol pan 
alwodd criw o ferched heibio i ddweud helo.

“Mi welais i greithiau clwyf mawr ar law un o’r merched,” 
meddai Raing. “Roedd y llaw fel petai’n fyrrach na’r llall 
ac roedd marciau mawr ar y croen, fel petai hi heb ofalu 
amdano’n iawn. Pan ofynnais beth oedd wedi digwydd i’w 
llaw, bu distawrwydd. Ateb unsill un o’r merched oedd: 
“Bom!”. Yna, o un i un, dyma nhw’n dangos i mi eu coesau 
gosod, eu dwylo gosod, y creithiau ar draws eu cyrff.

“Dyna pryd y sylweddolais fod mwy i’w bywydau na’u 
cyflwr o fod yn weddw. Mae’r bobl hyn yn fenywod, 
Tamiliaid, Sinhaliaid, cyn-filwyr, dioddefwyr, goroeswyr, 
mamau, gwragedd a merched galarus.”

Pobl fel y wraig a gollodd ei dwy law pan ffrwydrodd bom 
tir. Pwythodd ei gwr ei chlwyfau â nodwydd wnïo dillad, 
yna mentro allan o’r goedwig i chwilio am fwyd. Dyna’r tro 
olaf iddi ei weld.

Neu fel y ferch fach Sinhalaidd, naw mlwydd oed, oedd yn 
ymguddio gyda’i theulu mewn lloches dros dro o frics y tu 
ôl i’w cartref. Daeth yr ymladdwyr i mewn a saethu ei holl 
deulu. Bu farw ei dau frawd bach yn ei breichiau. Er iddi 
gael ei hanafu gan fwledi, mae hi wedi goroesi.

Neu y wraig Tamil a oedd yn ffoi o’i phentref ynghyd â’i 
holl deulu. Clywodd ffrwydrad mawr y tu ôl iddi, trodd 
a gweld fod pawb oedd y tu ôl iddi wedi marw. Collodd 
chwe aelod o’i theulu y diwrnod hwnnw, gan gynnwys ei 
gwr.

Neu’r wraig a adawodd ei gwr mewn rhyw lun o ysbyty 
ac a fethodd gael hyd iddo wedyn yng nghanol y miloedd 
o ddioddefwyr eraill pan ddaeth yn ôl. “Mae arna i ofn 
drwy’r amser a dwi’n ansicr am y dyfodol,” meddai. “Dydw 
i ddim yn byw fy mywyd. Dim ond bodoli ydw i, yn wraig 
weddw ac yn dioddef oherwydd y gorffennol.”

Mae llawer iawn o storïau eraill, yn seiliedig ar brofiad 
miloedd o ferched eraill, nad oes neb wedi eu hadrodd 
na’u clywed.

Mae merched yn arbennig o bwerus pan fyddant yn 
dod ynghyd a chefnogi ei gilydd. Os bydd un ohonynt 
yn cymryd agwedd gadarnhaol a blaengar, bydd hi’n 
ysbrydoli’r lleill. Dyna un rheswm pam mae rhaglen 
‘gweddnewid pobl’ mor effeithiol a pham mae angen i ni 
hyfforddi mwy o ferched i fod yn hwyluswyr; byddant hwy 
yn eu tro yn cefnogi merched eraill sydd yn dal i fod ofn 
codi eu llais. Mae ar y merched hyn angen eich gweddïau 
a’ch cefnogaeth i’w helpu i fyw bywydau cyflawn, heb ofni 
dial, poen a dicter.

Gweddïwch dros y rhain i gyd, yn famau, merched, enillwyr 
cyflog a gweddwon. A gweddïwch dros Raing, Mervyn a 
gwaith gweddnewidiol Cyngor Cristnogol Cenedlaethol Sri 
Lanka. Gweddïwch y bydd pob cymuned yn gallu cydfyw 
wedi i’r gwrthdaro ddod i ben, mewn gwir gymod a heb 
fod ofn, a’u calonnau’n rhydd rhag gelyniaeth, casineb a 
drwgdybiaeth.
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Stori 2
Partner mewn cenhadaeth yn Israel/Palestina yw John Howard. Yma mae’n dweud stori 
Pabell y Cenhedloedd.

Nid yw’r stori hon yn sôn am gymod, oherwydd mae rhwyg dwfn ac anghyfartaledd mawr yn parhau i fod 

yn y sefyllfa dan sylw.

Teulu o Gristnogion o Fethlehem yw’r teulu Nassar. Ers can mlynedd buont yn ffermio ar y bryniau ger 

pentref Nahhalin. O amgylch y fferm, mae aneddiadau Israelaidd ar ben y bryniau i gyd. Er bod yr holl 

weithredoedd tir ganddynt ar gyfer y fferm, mae’r teulu wedi bod yn mynd trwy’r llysoedd ers 1991 pan 

ddatganwyd mai’r wladwriaeth oedd biau’r tir. Aethant i’r Goruchaf Lys a chytunodd y llys hwnnw mai’r 

teulu oedd ei biau. Dywedwyd wrthynt am ailgofrestru’r tir ond, er iddynt wneud pob ymdrech i ddilyn y 

cyfarwyddyd hwn, mae’r awdurdodau wedi gwneud popeth i’w rhwystro. Yng ngwanwyn 2017, roeddent 

yn parhau i wynebu achos llys a allai gymryd eu tir oddi arnynt. 

Daoud Nassar yw un o’r meibion sy’n rhedeg y fferm heddiw. Mae’r fferm yn cynhyrchu bwyd ond 

bellach mae hefyd yn ganolfan ryngwladol ar gyfer heddwch a gwrthsafiad di-drais, i wrthwynebu 

ehangu’r aneddiadau a dwyn tir Palestiniaid. Enw’r cynllun yw Pabell y Cenhedloedd. Mae’r teulu’n estyn 

gwahoddiad i bobl o bob gwlad: “Dewch i weld; ewch a dywedwch” – ac mae llawer o bobl yn derbyn y 

gwahoddiad hwn. Cynhelir gwersylloedd ieuenctid yn yr haf, lle bydd pobl ifanc o Balestina’n dod ynghyd, 

rhai yn Fwslemiaid ac eraill yn Gristnogion. Byrdwn yr hyn a ddysgir yw bod angen parhau yn ffrindiau. 

Meddai Daoud: “Pan welant anghyfiawnder, bydd pobl yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd. Bydd rhai yn 

troi at drais, eraill yn derbyn y sefyllfa, ond rhai hefyd yn mudo i wlad arall i ffoi rhag y broblem. Rydym 

ni’n dilyn pedwaredd ffordd: gwrthsafiad di-drais. Rydym yn gwrthod bod yn elynion. Rydym yn ceisio 

adeiladu pontydd ac nid waliau.” 

Mae’n ymdrech cyrraedd y fferm, hyd yn oed. Mae ffyrdd sy’n gwasanaethu’r aneddiadau newydd yn atal 

mynediad ar hyd y ffordd sydd wedi gwasanaethu’r ffermwyr lleol ers cenedlaethau. Er gwaethaf popeth, 

meddai Daoud, “Rydym yn wynebu llawer o anawsterau – ond fe wynebodd Iesu’r groes er ein mwyn ni, 

ac wedyn fe ddaeth yr atgyfodiad. Byddwn yn dal ati i geisio cyfiawnder a heddwch – gyda ffydd, cariad a 

gobaith.”



Stori 3
Daw’r stori hon gan Sheila Norris yn Japan.

Iesu, ein Harglwydd, sydd yn rhoi ei heddwch i ni

heddwch sy’n gorlifo o’r nefoedd uwchben

Iesu, ein Harglwydd, sydd yn rhoi ei lawenydd i ni

ac yn disgleirio i’n byd tywyll oleuni ei gariad.

Dyma linellau agoriadol emyn a ysgrifennwyd gan Hinako Ogawa,  
yn mynegi ei dymuniad ar i’r byd allu profi gwir heddwch.
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Mae Hinako yn awr yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd 
y Merched yn Kwassui ac mae’n un o drydedd 
genhedlaeth goroeswyr y bomiau atomig, ar y ddwy 
ochr i’w theulu. Roedd ei nain ar ochr ei thad yn 
Hiroshima ar 6 Awst 1945 pan ffrwydrodd y bom 
atomig ac mae hi bob amser wedi bod yn fodlon 
siarad llawer am ei phrofiadau. Ond nid oedd ei thaid 
ar ochr ei mam, a oroesodd y bomio yn Nagasaki dri 
diwrnod yn ddiweddarach, yn sôn dim am yr hyn a 
ddigwyddodd. Pan oedd Hinako ar ei blwyddyn olaf 
yn yr ysgol gynradd, cymerwyd ei thaid yn ddifrifol 
wael. Aeth i ymweld ag ef yn yr ysbyty a chafodd fraw 
pan welodd pa mor wan a thenau oedd o. Er hynny, 
roedd ei feddwl yn dal yn glir ac fe gymerodd law 
Hinako a gwneud un cais olaf: “Hinako, dydw i erioed 
wedi sôn wrthyt ti am y bomio atomig. Mae’n ddrwg 
gen i. Mae arna i eisiau i ti fynd i’r ysgol uwchradd yn 
Nagasaki a dysgu am heddwch.”

Fe anrhydeddodd Hinako a’i theulu gais ei thaid ar ei 
wely angau ac aeth hi i Ysgol Uwchradd Iau Kwassui 
i Ferched. Mae Hinako yn dod o Kumamoto, taith 
dwyawr neu dair o Nagasaki ac felly roedd mynd i’w 
hysgol newydd yn golygu bod yn ddisgybl preswyl.

Yn Kwassui, dechreuodd Hinako chwarae rhan 
flaenllaw yn y Clwb Astudiaethau Heddwch a 
chymerodd ran yn ymgyrch gyffredinol disgyblion yr 
ysgol i gasglu llofnodion. Un o brif weithgareddau’r 
grwp bob blwyddyn yw casglu llofnodion i ddeisebu 
dros heddwch yn y byd a diddymu arfau niwclear. Yn 
2015 (saith deg o flynyddoedd wedi’r bomiau atomig) 

dewiswyd Hinako i fod yn un o’r Negeswyr Heddwch 
a aeth â mwy na 160,000 o lofnodion i bencadlys y 
Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa. Ar ei hymweliad 
yno, cafodd Hinako ei chalonogi drwy weld elusennau 
yn gweithio dros heddwch, ond cafodd ei herio hefyd 
oherwydd bu’n meddwl am y ffaith bod Japan yn un 
o’r ymosodwyr yn y rhyfel yn ogystal â bod yn wlad a 
ddioddefodd.

Mae grwpiau heddwch Ysgolion Uwchradd Nagasaki 
yn sylweddoli bod angen i Japan feithrin gwell 
perthynas â’i chymdogion. Yn ogystal â chasglu 
llofnodion, mae’r aelodau yn ymuno mewn dialog i 
hyrwyddo heddwch drwy sicrhau bod pobl yn deall 
ei gilydd yn well, ac maent yn gwneud pethau i helpu 
eraill yn ymarferol. Er enghraifft, maent yn gwahodd 
myfyrwyr o Korea a’r Philipinau i ddod i Nagasaki ar 
deithiau cyfnewid diwylliannol ac addysgol. Gyda’r 
slogan “Addysg nid grym! Pensiliau nid taflegrau!” 
byddant yn casglu pensiliau rhwng Hydref a Rhagfyr 
bob blwyddyn a’u hanfon at blant yn y Philipinau. 
Mae Cronfa Plant Asia Disgyblion yr Ysgolion 
Uwchradd yn darparu chwe ysgoloriaeth ar gyfer 
disgyblion yn y Philipinau ar hyn o bryd.

Arwyddair y grwp yw: “Cyfraniad bach yw ein 
hymdrech, ond dydym ni ddim heb rym!” Mae 
Hinako yn credu, pa mor wan bynnag y byddant yn 
ymddangos, fod yr hyn y mae’r grwp yn ei wneud 
yn werthfawr am ei fod yn cyfrannu i greu byd mwy 
heddychlon.



Y dulliau gorau ar gyfer casglu a danfon rhoddion gan 
ddefnyddio amlenni casglu Offrwm y Pasg.

OPSIWN 1
A. Casglu rhoddion GYDA Chymorth Rhodd

• Fel sy’n digwydd gyda chasgliadau arbennig eraill (e.e. All We 
Can, MHA neu Gymorth Cristnogol) gofynnwch i swyddogion eich 
eglwysi (Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd neu swyddogion cyfatebol) 
gasglu amlenni casglu Offrwm y Pasg (gydag arian parod neu sieciau 
ynddynt) a gafwyd gan eu cynulleidfa, wedi’u selio a gyda’r manylion 
wedi’u llenwi. Yna dylid agor yr amlenni a rhoi’r cyfan i drysorydd 
yr eglwys (neu swyddog cyfatebol) er mwyn bancio’r rhoddion yng 
nghyfrif banc yr eglwys. 

• Os bydd yr eglwys wedi derbyn a bancio’r rhoddion yng nghyfrif 
banc yr eglwys, dylai swyddogion yr eglwys gadw amlenni gwag 
casgliad Offrwm y Pasg at ddibenion archwilio a chynnwys y 
rhoddion a fanciwyd ar ffurflen hawlio Cymorth Rhodd eu heglwys, 
sy’n cael ei chyflwyno i’r Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd*. 
NI DDYLID anfon yr amlenni hyn at Adran Gyllid Methodist Church 
House oni bai ei bod yn amhosibl i’ch eglwys hawlio Cymorth Rhodd 
(gweler Opsiwn 2). Dylai pob eglwys gadw’r amlenni hyn am chwe 
blynedd yn unol â’r gofynion ar gyfer cadw cofnodion Cymorth 
Rhodd. 

Y drefn uchod yw’r ffordd orau o ddelio â rhoddion ac fe hoffem 
i bob eglwys ddilyn y drefn hon os yn bosibl er mwyn hawlio 
Cymorth Rhodd ar roddion.

*Mae Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd yr Eglwys Fethodistaidd yn 
prosesu hawliadau Cymorth Rhodd ar gyfer tua 4,000 o eglwysi bob 
blwyddyn, gan adennill tua £10m gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar 
ran yr eglwysi hynny. Ar ôl prosesu’r hawliadau, bydd y Gwasanaeth yn 
trosglwyddo’r arian Cymorth Rhodd a ad-delir i bob eglwys unigol. 

B. Anfon rhoddion i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang

Pan fydd eglwys wedi casglu a bancio ei rhoddion yng nghyfrif banc yr 
eglwys, gellir dewis pa un o’r canlynol i’w wneud:

• Gall trysorydd yr eglwys ysgrifennu siec, taladwy i “Gronfa 
Cenhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd” am gyfanswm y 
rhoddion. (Bydd angen anfon siec arall pan ad-delir yr arian Cymorth 

Cyllid/Cymorth Rhodd

A fyddwch cystal â darllen 
y cyfarwyddiadau hyn a’u 
rhoi i drysorydd eich eglwys 
a’r Ysgrifennydd Cymorth 
Rhodd. Mae’n bwysig 
hefyd eu bod yn cael eu 
rhoi i Drysorydd Merched 
Methodistaidd ym Mhrydain 
yn y Gylchdaith. 

Gallwch lawrlwytho’r 
cyfarwyddiadau ar gyfer casglu 
Cymorth Rhodd ac anfon rhoddion 
i mewn gan ddefnyddio amlenni 
casglu Offrwm y Pasg fel dalen 
ar wahân, o wefan yr Eglwys 
Fethodistaidd. Gallwch ddefnyddio 
amlenni 2016 a 2017 ond nid rhai 
o flynyddoedd cynt.

Mae’r cyfarwyddiadau hyn yn 
berthnasol i gasgliadau eglwysi 
unigol. Sylweddolwn, fodd bynnag, 
fod llawer o wasanaethau Offrwm 
y Pasg yn cael eu cynnal ar gyfer 
cylchdaith gyfan; os felly, gall 
eglwysi lleol wneud casgliad 
ar wahân gyda swyddogion 
cylchdeithiol yn eu derbyn wedyn.

Yn unol â chanllawiau Cyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi o safbwynt 
dilyn yr arferion gorau wrth ymdrin 
â rhoddion a’u bancio, rydym yn 
argymell y ddau ddewis isod. 
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Rhodd). Yna gellir rhoi’r siec am y rhoddion i drysorydd Merched Methodistaidd ym Mhrydain yng ngwasanaeth 
cysegru Offrwm y Pasg yn y gylchdaith (neu ei hanfon drwy’r post). Wedyn dylai trysorydd Merched 
Methodistaidd ym Mhrydain yn y Gylchdaith gasglu’r holl sieciau a’u bancio gan ddefnyddio llyfr talu i mewn 
‘O2’. 

• Os nad yw eglwysi’n gallu cysylltu â thrysorydd Merched Methodistaidd ym Mhrydain eu cylchdaith, gellir anfon 
y siec i’r Adran Gyllid yn Methodist Church House gyda llythyr eglurhaol, gan nodi enw a rhif y Gylchdaith fel y 
gellir priodoli’r rhoddion i’r Gylchdaith dan sylw.

OPSIWN 2
Os na all yr eglwys hawlio Cymorth Rhodd drwy’r Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd 
NEU os yw sieciau eisoes yn daladwy i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang, dylech ddilyn y 
cyfarwyddiadau isod:

A. Casglu rhoddion

• Dylai swyddogion yr eglwys (Ysgrifenyddion Cymorth Rhodd neu swyddogion cyfatebol) gasglu amlenni casglu 
Offrwm y Pasg (gydag arian parod neu sieciau ynddynt) wedi’u selio a gyda’r manylion wedi’u llenwi, a gafwyd 
gan eu cynulleidfa. 

B. Anfon rhoddion i mewn

• Anfonir y rhoddion (sieciau/arian parod) a’r amlenni Cymorth Rhodd at drysorydd Merched Methodistaidd ym 
Mhrydain yn y gylchdaith, a fydd yn bancio’r rhoddion gan ddefnyddio llyfr talu i mewn ‘O2’ ac yn anfon yr 
amlenni i’r Adran Gyllid yn Methodist Church House, gyda llythyr eglurhaol yn nodi bod y rhoddion wedi cael eu 
bancio ac ar ba ddyddiad ac yn rhoi enw a rhif y Gylchdaith. 

• Oni all eglwysi gysylltu â thrysorydd Merched Methodistaidd ym Mhrydain yn y gylchdaith, gallant anfon y 
rhoddion a’r amlenni yn uniongyrchol i’r Adran Gyllid yn Methodist Church House. 

SYLWER: Os dewiswch ddilyn Opsiwn 2, ni all eglwysi hawlio Cymorth Rhodd gan na fyddant wedi bancio 
rhoddion i’w cyfrifon eu hunain.

Yn y ddau achos, dylai unrhyw sieciau fod yn daladwy i “Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang” ac nid “Merched 
Methodistaidd ym Mhrydain” ac ni ddylid eu hanfon at Ferched Methodistaidd ym Mhrydain.

Am wybodaeth bellach ynglyn â hawlio Cymorth Rhodd, y rheolau ar gyfer Cymorth Rhodd a chwestiynau cyffredin 
amdano, cysylltwch ag Ysgrifennydd Cymorth Rhodd eich eglwys.
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Cyflwyniad

Gweddi

Yn yr atodiad hwn i brif ran nodiadau’r arweinydd cynigir detholiad o adnoddau a 
syniadau ychwanegol yn seiliedig ar thema ‘Ceisia heddwch a’i ddilyn’, y gallwch eu 
defnyddio os dymunwch.

Mae’n bosibl defnyddio’r gweithgareddau dewisol hyn gyda phlant a phobl ifanc, gydag oedolion fel rhan 
o Wasanaeth Offrwm y Pasg neu mewn sesiwn ychwanegol neu gyda grwp bychan. Gellir eu defnyddio 
hefyd fel rhan o sesiwn Llan Llanast neu ddigwyddiad arall i bobl o bob oed, gan ddewis ambell un o’r 
gweithgareddau a awgrymir. Mae rhwydd hynt i chi addasu’r deunydd i weddu i’ch amgylchiadau chi a 

bod yn greadigol!

Atodiad i nodiadau’r arweinydd

Adnoddau ychwanegol

Heddwch yn ein bywydau

Ar liain bwrdd plastig, rhowch ddysgl o ddwr, 
pentwr o gerrig ac ysgrifbinnau gydag inc sy’n 
golchi i ffwrdd. Gwahoddwch bobl i feddwl am 
bethau yn eu bywydau a allai fod yn rhwystro 
heddwch rhwng pobl, gan ysgrifennu unrhyw 
feddyliau, geiriau, gweithredoedd neu arferion 
ar garreg. Wrth i bobl ddweud wrth Dduw fod yn 
ddrwg ganddynt am y pethau hyn, gallant roi’r 
garreg yn y dwr ac wrth i’r geiriau olchi i ffwrdd, 
cofir am addewid Duw yn 1 Ioan 1:9: “Os cyffeswn 
ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, 
ac felly fe faddeua inni ein pechodau, a’n glanhau o 
bob anghyfiawnder.”

Heddwch yn ein byd 

Dangoswch fap mawr o’r byd a gwahoddwch bobl i 
roi Post-it neu bin ar wlad lle mae angen heddwch, 
wrth iddynt weddïo dros y wlad honno.

Gweddïo am heddwch

Casglwch nifer o bapurau newydd diweddar, yn rhai 
lleol a chenedlaethol, a gwahoddwch bobl i dorri 
allan storïau sy’n dangos sefyllfaoedd lle mae angen 
heddwch. Rhowch y storïau ar fwrdd yn y canol, gan 
eu gludo ar gardfwrdd neu ddarn mawr o bapur, yn 
ganolbwynt ar gyfer gweddïau o eiriolaeth dros y 
mannau, y bobl a’r sefyllfaoedd dan sylw.

Arddangosfa heddwch

Gosodwch ganolbwynt gweledol gan ddefnyddio 
weiren bigog (yn cynrychioli rhyfel a chynnen). 
Cofiwch fod yn ofalus! O’i blaen rhowch 
ganhwyllau, colomennod, mapiau, baneri, 
ffotograffau neu wrthrychau eraill i gynrychioli 
heddwch, yn enwedig yn y gwledydd a enwir yng 
Ngwasanaeth Offrwm y Pasg
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Creu
Ffeil ffeithiau

Crëwch ffeil ffeithiau am Japan, Israel, Palestina neu 
Sri Lanka, ar ffurf collage neu lyfryn - chwiliwch 
am wybodaeth am faner, iaith, arferion, hinsawdd, 
cerddoriaeth, bwyd ac yn y blaen, y wlad dan sylw.

Clai

Adeiladwch rywbeth sy’n cynrychioli heddwch i 
chi. Cewch adeiladu beth bynnag fynnwch chi, 
i gynrychioli syniad haniaethol os dymunwch. Y 
peth pwysig yw fod mowldio’r clai yn fynegiant o’n 
gweddïau am heddwch. Efallai yr hoffech wahodd 
pobl i osod yr hyn y byddant wedi’i greu ar liain 
wrth droed croes, yn symbol eu bod yn offrymu eu 
gweddïau i Dduw. 

Sut i wneud eich clai eich hun

• Llond mwg o flawd plaen
• Hanner llond mwg o halen
• Llond mwg o ddwr
• Llond llwy fwrdd o olew (mae olew babi yn rhoi 

arogl dymunol)
• 2 lond llwy de o bowdr tartar
• Lliw bwyd 

a) Rhowch y cynhwysion hyn mewn sosban.
b) Gwresogwch nhw’n araf nes bydd y cymysgedd 

yn cydio yn ei gilydd.
c) Tylinwch yn ysgafn.
ch) Cadwch y clai mewn cynhwysydd aerdyn yn yr 

oergell.

Colomennod

Mae amryw o grefftau yn bosibl ar thema 
colomennod – chwiliwch ar-lein am grefftau gyda 
cholomen neu yn ymwneud â heddwch. 

Ôl llaw

Gwnewch lun o bont neu groes gan ddefnyddio olion 
llaw. Ysgrifennwch allan eiriau Effesiaid 2:14, i’w 
harddangos gyda’r llun gorffenedig. Wrth i chi greu’r 
llun, meddyliwch am ffyrdd y gallwch chi ymestyn 
allan mewn heddwch at rywun ac adeiladu pontydd 
o gymod a chyfeillgarwch yn enw Iesu Grist. 

Datganiadau gyda llofnod

Gwnewch lun o bont neu groes gan ddefnyddio olion 
llaw. Ysgrifennwch allan eiriau Effesiaid 2:14, i’w 
harddangos gyda’r llun gorffenedig. Wrth i chi greu’r 
llun, meddyliwch am ffyrdd y gallwch chi ymestyn 
allan mewn heddwch at rywun ac adeiladu pontydd 
o gymod a chyfeillgarwch yn enw Iesu Grist. 

Acrostig heddwch

Cymerwch bob llythyren yn y gair ‘HEDDWCH’ a 
meddyliwch am linell yn dechrau â’r llythyren honno, 
i greu cerdd neu weddi am heddwch. Gwnewch 
arddangosfa o weddïau/cerddi pawb.

Er enghraifft:

H – Heddiw down ynghyd.

E – Efengyl sydd i’r byd.

DD – Ddaw heddwch yn ei hoes?

W – Wrth ddilyn Crist y groes

CH – Chwi fydd dangnefeddwyr.



Chwarae rôl

Gofynnwch i ddau o bobl chwarae rôl, gan actio pobl sy’n ffraeo 
neu’n dadlau dros rywbeth. Anogwch bawb i rannu eu syniadau ar 
gyfer ffyrdd o ddatrys y broblem dan sylw yn heddychlon. Cynhaliwch 
y sgwrs eto gan chwarae’r rolau unwaith eto ond gan ddefnyddio’r 
awgrymiadau a gafwyd.

Gweddnewid pobl

Wrth i chi ddysgu am raglen 
gweddnewid pobl yn Sri Lanka, 
rhowch i bawb ddau wahanol 
amlinell o siâp person, a’u 
gwahodd i feddwl am bethau 
yn eu bywydau eu hunain 
lle mae angen cyffyrddiad 
gweddnewidiol Duw heddiw. Ar 
y naill amlinell, gallant ysgrifennu 
neu dynnu llun o bethau yn eu 
bywydau, eu hagweddau neu 
eu gweithredoedd yr hoffent eu 
newid. Ar y llall, gallant ysgrifennu 
nodweddion yr hoffent eu gweld 
yn eu bywydau. Gweddïwch 
gyda’ch gilydd, gan ofyn am 
gymorth Duw i newid ac yna 
dinistriwch yr amlinell oedd â’r 
priodoleddau annymunol arni, yn 
symbol eich bod yn eu gadael ar ôl 
gan ddechrau o’r newydd.

Pabell y Cenhedloedd

Wrth i chi feddwl am y stori o 
Israel/Palestina, ynglyn â gwaith 
Pabell y Cenhedloedd, efallai yr 
hoffech greu pabell neu guddfan 
eich hun, a gwahodd pobl i 
ddod i mewn yno i weddïo dros 
sefyllfaoedd a phobl lle mae 
angen heddwch a chymod.

Meddwl

Archwilio’r Beibl

Darllenwch y rhannau o’r Beibl sy’n cael eu defnyddio yng 
ngwasanaeth Offrwm y Pasg sef Salm 34, Mathew 5:43-48 ac 1 Pedr 
3:8-11.

Mewn grwpiau bach, gallech feddwl am y cwestiynau a ganlyn gyda’ch 
gilydd:

• Beth ydych chi’n meddwl yw ystyr “ceisio heddwch a’i ddilyn” yn 
eich bywyd personol chi, yn eich cymuned ac yn y byd i gyd?

• Yn y darlleniad o Efengyl Mathew, mae Iesu Grist yn dweud y dylem 
garu ein gelynion. Pwy yw eich gelynion, dybiwch chi, mewn cyd-
destun cyfoes? Sut, yn ymarferol, y byddai rhywun yn dangos cariad 
at elynion?

• Sut y gallwn gyd-fyw yn heddychlon gyda phobl sy’n wahanol i ni?

• Yn y darlleniad o Epistol Pedr, pa awgrymiadau ymarferol sydd ar 
gyfer cyd-fyw mewn cytgord?

• Beth y mae’r darlleniad yma yn ei ddysgu i ni am sut i gael heddwch 
â Duw?

• Weithiau mae’n gallu bod yn anodd creu a chynnal heddwch mewn 
perthnasau. Yn Rhufeiniaid 12:18 rydym yn darllen, “Gwnewch 
bopeth allwch chi i fyw mewn heddwch gyda phawb.” A yw’r 
adnod hon yn eich calonogi, wrth i chi feddwl am y perthnasau 
anodd hynny? Os felly, sut y gallwch chi roi hyn ar waith?

• Efallai yr hoffech rannu stori bersonol am adeg pan wnaeth Duw 
eich helpu i greu neu ddilyn heddwch neu gofynnwch i’r grwp 
weddïo gyda chi am sefyllfa lle mae arnoch angen ceisio cymorth 
Duw i greu a dilyn heddwch.

• Pa un peth y gallech chi ei wneud yn ystod yr wythnos nesaf er 
mwyn rhoi’r hyn rydych wedi ei ddysgu drwy’r Beibl ar waith?
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