Paratowyd y gwasanaeth i’w
ddefnyddio’n lleol gydag Offrwm y
Pasg gan Ferched Methodistaidd ym
Mhrydain ar ran Cronfa’r Genhadaeth
Fyd-eang. Mae’r weithred hon o addoliad
yn galluogi’r Eglwys Fethodistaidd ym
Mhrydain ac Iwerddon i gyfrannu at
waith ein 65 Partner-Eglwys dramor.

Cyflwyniad

Cyn y gwasanaeth

Croeso i Wasanaeth Offrwm y Pasg ar gyfer
eleni. Fe wnaeth grwp 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 136
o flynyddoedd yn ôl er mwyn codi arian ar
gyfer cenadesau’r Eglwys Fethodistaidd. Erbyn
heddiw, Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang sydd
yn derbyn eich arian a’ch gweddïau. Yn 2019,
codwyd dros £370,000 trwy wasanaeth Offrwm
y Pasg.

• 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.
Maent i’w cael (yn Gymraeg a Saesneg) gan
www.methodistpublishing.org.uk

Yr ysbrydoliaeth y tu ôl i thema “I’r holl fyd”
yw mai 2020 yw 400 mlwyddiant mordaith
y Mayflower i’r Amerig. Mae hefyd yn 260
o flynyddoedd ers dechreuad y genhadaeth
Fethodistaidd, a ddechreuodd yn y Caribî.
Byddwn yn clywed storïau am bobl mewn
gwahanol rannau o’r byd ac ar wahanol
amserau, sydd wedi ymgymryd â theithiau,
rhai er mwyn ufuddhau i alwad Duw ac eraill
am nad oedd ganddynt ddim dewis arall. Wrth
inni fyfyrio ar y teithiau hyn, fe weddïwn y
bydd inni ystyried ein teithiau ein hunain, boed
gorfforol neu ysbrydol, ac y byddwn yn ddigon
dewr i ddilyn pwrpas Duw ar gyfer ein bywydau
ninnau.
Mae’r gwasanaeth hwn yn rhodd gan Ferched
Methodistaidd ym Mhrydain i’r Eglwys gyfan.
Mae’n weithred o addoliad a hefyd yn gyfle
i glywed storïau ac ymateb drwy gyfrannu’n
ariannol a thrwy ein bywydau. Bob blwyddyn
bydd menyw wahanol yn arwain y gwaith
o ysgrifennu’r gwasanaeth. Ysgrifennwyd
gwasanaeth 2021 yn bennaf gan Carolyn
Lawrence, Is-lywydd Prydain ac Iwerddon,
Ffederasiwn Merched yr Eglwys Fethodistaidd
a’r Eglwysi sy’n Uno, sydd hefyd yn Ddarpar Islywydd yr Eglwys Fethodistaidd ym Mhrydain ar
gyfer 2020/2021.
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• 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 wefannau Merched
Methodistaidd ym Mhrydain a’r Eglwys
Fethodistaidd.
• 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 gael
rhagor o gopïau.
• Hysbysebwch y gwasanaeth yng
nghyhoeddiadau’r capeli ac ar y cyfryngau
cymdeithasol, gan estyn croeso cynnes i bawb.
• Cysylltwch â’ch cynrychiolydd ar Fforwm
Taleithiau Merched Methodistaidd (gweler
www.mwib.org.uk), 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
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 storïau sydd

i’w gweld yn nes ymlaen. Rydym hefyd wedi
cynnwys syniadau y gellir eu defnyddio gyda
phlant neu mewn gwasanaeth i bob oed, neu fel
rhan o sesiwn mwy creadigol. Mae croeso i chi
ddefnyddio’r rhain fel sydd yn addas yn eich cyddestun lleol chi.

Cerddoriaeth
Awgrymiadau yw’r emynau sydd i’w gweld
yn nhrefn y gwasanaeth ond rydym yn deall y
byddai’n well gennych ddewis rhai eraill, efallai.

Gweddïau a theithiau
Darllener Salm 139 yn atebiadol.
Teithiau 1-5
Dewiswch rywun gwahanol i ddweud pob stori,
sydd ynglyn â gwahanol deithiau. Mae modd
llungopïo’r storïau o dudalennau 6-7 yma yn
Nodiadau’r Arweinydd, neu lawrlwytho fersiynau
print bras o www.mwib.org.uk

A: Amlen
B: Nod llyfr
C: Poster

B:

Gweddïau o eiriolaeth
Cyn y gwasanaeth, gosodwch fwrdd yn y tu blaen
fel y bydd gan y darllenwyr rywle i osod y pethau
y byddant yn eu defnyddio ar gyfer pob rhan
o’r gweddïau. Sicrhewch eich bod wedi casglu’r
pethau angenrheidiol cyn y gwasanaeth. Bydd
arnoch angen:
• glôb neu fap o’r byd
• map o Gymru neu rywbeth i gynrychioli croeso
• cadwyn neu gadwyn bapur
• map o’r pentref, tref neu ddinas lle cynhelir y
gwasanaeth, neu deithlyfr sy’n disgrifio’r ardal
• pâr o esgidiau cerdded.
Yn ystod y gweddïau o eiriolaeth, mae croeso i chi
ychwanegu gweddïau yn cyfeirio at eich sefyllfa
leol ac at bryderon y byd ar yr adeg y cynhelir y
gwasanaeth, yn y mannau priodol yn Nhrefn y
Gwasanaeth.

C:
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Myfyrio ar y daith
Efallai yr hoffech wahodd siaradwr i roi anerchiad yma, ar ôl clywed yr holl storïau am y teithiau. Neu
efallai y byddai’n well gennych roi cyfle i bawb wrando ar gerddoriaeth dawel a myfyrio. Posibilrwydd
arall yw trafod mewn grwpiau bach. Mae cwestiynau trafod y gallwch eu defnyddio i’w cael yn yr
adnoddau ychwanegol.
Dyma dri phwynt y gellid eu defnyddio ar gyfer pregeth fer, yn seiliedig ar Genesis 12:1-5 a Mathew
28:16-20.
• Ufudd-dod
Yn y ddau ddarlleniad, mae ufudd-dod yn hollbwysig. Mae Abram yn ufuddhau i Dduw ac yn ymadael
â’i genedl yn dilyn cwymp twr Babel, gan droi cefn ar sicrwydd. Mae’n cychwyn ar daith sydd yn fath
o bererindod, gan ymddiried y bydd yn cyrraedd byd gwell am mai Duw sydd wedi creu’r byd hwnnw.
Ymateb Abram oedd ufuddhau yn syth.
Yn yr hanes o Efengyl Mathew, mae’r un disgybl ar ddeg sydd yn weddill (heb Jwdas yn awr) yn
gwneud yr hyn a ddywed Iesu ac yn mynd i’r mynydd yng Ngalilea
• Mae’r neges ar gyfer pawb
Roedd bendith Duw yn y dechreuad, yn yr Hen Destament, i ddod â bendith i’r holl ddynolryw. Yma
caiff yr addewidion eu hadfer ar gyfer holl ddisgynyddion Abram, sef y cenedlaethau a ddêl.
Dywedwyd wrth y disgyblion am “wneud disgyblion o’r holl genhedloedd”. Roeddent i gynnig bedydd
fel y gallai’r rhai oedd yn cael eu bedyddio ddangos eu hymrwymiad i Grist a’u hundod ag Ef.
• Cysur
Mae Genesis yn rhoi addewid “y bendithir holl dylwythau’r ddaear”. Aeth Abram â phobl eraill gydag ef
ar y daith, sef rhai oedd wedi ymgasglu o’i gwmpas ym Mabel. Efallai mai gweision neu gaethweision
oedd rhai, ond mae’n debyg fod llawer yn weithwyr oedd yn dod o’u gwirfodd.
Mae geiriau olaf Efengyl Mathew yn cynnig cysur ac yn datgan yn bwerus fod ‘Duw gyda ni’ yn Iesu
Grist.

4

Gweithgaredd dewisol yw hwn, y gellir ei ddefnyddio ar ddiwedd y
gwasanaeth, neu mewn grwp bach, fel ffordd o ymateb.
Myfyrdod ar y daith (dewisol)
Rhowch ddarn o bapur i bawb gyda llun o ffordd neu
esgid gerdded arno, neu amlinell o ôl troed. I gyfeiliant
cerddoriaeth, gofynnwch i bawb fyfyrio ar y cwestiynau
isod ac ysgrifennu unrhyw feddyliau yr hoffent eu
cynnig i Dduw:
• Ble rydych chi wedi bod yn eich bywyd? Beth
sydd wedi dod â chi i’r pwynt hwn yn eich taith
Gristnogol? Pa rwystrau sydd wedi bod, a beth fu
troeon yr yrfa yn eich hanes chi?
• Pwy wnaeth eich helpu pan oedd y ffordd yn arw?
Pa brofiadau, drwg a da, sydd wedi eich gwneud yr
hyn ydych heddiw?
• Sut y mae Iesu wedi eich newid a’ch tywys hyd yma?
• Pwy ydych chithau wedi gallu ei gynnal ar ei daith
fel Cristion?
• I ble rydych chi’n mynd? Beth yw’r cam nesaf yn eich
taith yn y ffydd?
Gallai’r camau nesaf gynnwys: bedydd,
conffyrmasiwn, derbyn i aelodaeth, bod yn
bregethwr lleol, cael eich ordeinio, gwasanaeth
dramor, gwasanaethu yn eich eglwys neu eich
cymuned leol, delio â phroblemau fel bod yn gaeth i
sylweddau, arferion drwg neu fethu maddau, a rhoi
mwy o amser neu arian i waith Duw.
• Pwy all eich helpu i ddilyn rhan nesaf eich taith?
• Pwy allwch chi ei helpu ar gam nesaf ei daith?
Gellir darllen y gerdd hon gan Thomas Merton, neu
chwarae cerddoriaeth, tra’n gwahodd pobl i ddod
â’u darnau papur ymlaen i’w rhoi gyda’r arddangosfa
neu ar yr allor fel offrwm i Dduw. Gellir casglu
papurau’r rhai na allant symud yn rhwydd a mynd â
hwy drostynt.

Gweddi Thomas Merton
Arglwydd fy Nuw,
Does gen i ddim syniad ble rwyf yn mynd.
Dydw i ddim yn gweld y ffordd o’m blaen.
Alla i ddim gwybod i sicrwydd ble y bydd yn
gorffen.
A dydw i ddim mewn gwirionedd yn
f’adnabod i fy hun.
Dwi’n meddwl fy mod yn dilyn dy ewyllys di,
ond dydi hynny ddim yn profi fy mod i,
mewn gwirionedd.
Ac eto credaf fod fy awydd i wneud beth
sydd wrth dy fodd
yn sicr o fod wrth dy fodd.
A dwi’n gobeithio mai dyna yw fy awydd
ym mhopeth dwi’n ei wneud.
Dwi’n gobeithio na fyddaf byth yn gwneud
dim
heb i’r awydd hwnnw fod yn bresennol.
Ac mi wn, os mai felly y bydd hi, y gwnei di
fy arwain
ar y llwybr iawn,
er na fyddaf efallai yn ymwybodol o hynny.
Felly ymddiriedaf bob amser ynot ti
er ei bod yn ymddangos fy mod ar goll ac
yng nghysgod angau.
Nid ofnaf ddim, oherwydd yr wyt ti gyda mi
hyd byth,
ac ni fyddi byth yn fy ngadael i wynebu fy
mheryglon ar fy mhen fy hun.
Addaswyd o Thomas Merton, Thoughts in Solitude, (Farrar,
Straus a Giroux, 1956)
(Mynach Trapaidd Americanaidd a diwinydd oedd Thomas
Merton, 1915-1968)
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Storïau
Llungopïwch y storïau hyn ar gyfer eich darllenwyr, os gwelwch yn dda, neu ewch i wefan MWiB
i gael y storïau unigol. Nid ydynt yn cael eu cynnwys yn llawn yn y taflenni ar gyfer y gwasanaeth
ond gall unrhyw un eu lawrlwytho o wefan MWiB er mwyn eu darllen ar ôl y gwasanaeth.

Stori 1. Mordaith y Mayflower: ffoi rhag erledigaeth
Roedd llawer o’r dynion, y merched a’r plant ar fwrdd y Mayflower yn ceisio bywyd newydd. Roeddent
wedi ymwrthod â’r Eglwys sefydledig yn Lloegr ac yn cwrdd yn gyfrinachol er mwyn addoli. Yn y pen draw
cawsant eu gorfodi i ffoi a dechrau bywyd newydd yn yr Iseldiroedd. Roedd bywyd yn anodd yno a rhyfel
ar y gorwel ac felly dyma nhw’n penderfynu ceisio dechrau o’r newydd yn yr Amerig lle gallent ddianc
rhag erledigaeth grefyddol a bod yn rhydd i addoli fel y mynnent. Hwyliodd y Mayflower o Plymouth ar 16
Medi 1620 a daethpwyd i adnabod y rhai oedd ar ei bwrdd fel y Tadau Pererin.
Bu farw llawer o’r pererinion gwreiddiol yn ystod y gaeaf cyntaf yn yr Amerig oherwydd afiechyd,
newyn ac oerfel. Gwnaeth y rhai a oroesodd gytundeb â’r Americaniaid Brodorol, a’u dysgodd sut i
blannu cnydau a goroesi yn eu cartref newydd. Arweiniodd hyn at gynhaeaf toreithiog yn hydref 1621
ac i ddathlu cynhaliodd y pererinion wyl weddi oedd yn para tridiau. Gwahoddasant eu cyfeillion yr
Americaniaid Brodorol i ymuno â hwy mewn gwledd fawr, sef y Diolchgarwch Americanaidd cyntaf.

Stori 2: Y Parchedig Thomas Coke: taith i bregethu’r efengyl
Roedd y Parchg Thomas Coke, cyfaill a chydweithiwr i John Wesley, ar dân dros fynd â’r newyddion da
am Iesu Grist i’r holl fyd. Yn 1786, hwyliodd am y Tir Newydd ond pan chwythwyd ei long oddi ar ei
chwrs daethant i harbwr yn Antigua, a hithau’n Ddydd Nadolig. Yno darganfu Thomas Coke gynulleidfa
o fil o bobl, mewn cymdeithas a sefydlwyd gan Nathaniel Gilbert yn 1760, ymhlith y caethweision ar
ei blanhigfa. Pregethodd Coke iddynt ac aeth â’r hanes cyffrous yn ôl i Brydain: dyma fan cychwyn
cenhadaeth dramor y Methodistiaid.
Roedd gan Coke weledigaeth ar gyfer cenhadaeth i Asia ac fe hwyliodd am Sri Lanka (Ceylon), ond
bu farw yn ei gaban yn 1814 a’i gladdu ar y môr. Rhoddodd Thomas Coke i’r mudiad Methodistaidd
weledigaeth fyd-eang ac, yn dilyn ei farwolaeth, ehangwyd y gwaith cenhadol yn aruthrol gan fynd â’r
newyddion da am Iesu Grist i lawer rhan o’r byd. Yn sgil hyn, yn y flwyddyn 1816, cafodd y Gymdeithas
Genhadol Fethodistaidd Wesleaidd ei chydnabod gan y Gynhadledd Fethodistaidd.
Yn 1800 hefyd, trwy berswâd Thomas Coke, oedd yn hanu o Aberhonddu, anfonodd y Gynhadledd
Fethodistaidd Wesleaidd Brydeinig genhadon Cymraeg eu hiaith i Gymru a dyma ddechreuad swyddogol
Methodistiaeth Wesleaidd yn yr iaith Gymraeg.

Stori 3. Dorothy Ripley: taith er mwyn codi llais dros gyfiawnder
Ganwyd Dorothy Ripley yn Whitby yn y flwyddyn 1767 a Methodistiaid oedd ei rhieni. O dan ddylanwad
John Wesley a’r merched oedd yn teithio i bregethu dan ei arweiniad, daeth Dorothy i fod yn efengylydd
a chlywodd alwad yn 1801 i deithio i’r Unol Daleithiau er mwyn pregethu yn erbyn caethwasiaeth.
Cafodd wrandawiad gan yr Arlywydd, Thomas Jefferson, a roddodd ganiatâd iddi ofalu am gaethweision,
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pregethu i’w perchnogion a sefydlu ysgol ar gyfer caethweision a ryddhawyd. Hi oedd y wraig gyntaf i
bregethu yn adeilad y Capitol a chafodd gymeradwyaeth yr Arlywydd i’w gwaith.
Gofalodd Dorothy am lawer o ddynion a merched oedd yn y carchar, yn enwedig caethweision
Affricanaidd. Wynebodd elyniaeth oherwydd mai menyw oedd hi ond fe ddyfalbarhaodd a byddai ei
phregethu yn aml yn ennill cefnogaeth ei gwrthwynebwyr. Teithiodd filoedd o filltiroedd yn yr Unol
Daleithiau a Phrydain gan fynychu cyfarfodydd awyr agored gydag efengylwyr teithiol eraill. Bu farw yn
Virginia yn y flwyddyn 1831 a hithau’n 64 oed.

Stori 4. Tommy a Mabel: taith i ennill bywoliaeth
Roedd Tommy a’i wraig Mabel yn ei chael yn anodd ennill digon o arian i fyw arno ac felly dyma nhw’n
symud o dde Zimbabwe i Gokwe yng nghanolbarth y wlad, lle roedd pobl yn siarad iaith wahanol ac yn
tueddu i dreulio eu hamser gyda’u teuluoedd eu hunain. Teimlai’r ddau yn unig, gan ddisgrifio eu hunain
fel “dieithriaid yn y tir”.
Mae mudiad lleol, sy’n gweithio gydag All We Can, wedi helpu Tommy a Mabel i ymuno â’u cymdogion er
mwyn dechrau busnes magu ieir. Bellach mae ganddynt incwm sefydlog ac maent wedi gwella eu safon
byw. Ar yr un pryd maent wedi gwneud ffrindiau yn y gymuned.
Yng ngeiriau Tommy: “Yr hyn wnaeth fy nghyffroi fwyaf oedd yr holl broses o gael cyfarfod pobl a
chymysgu â nhw. Yn enwedig pobl na fuaswn i byth wedi meddwl fyddai’n cymysgu â mi. Roedd yr holl
gysyniad o ddod at ein gilydd yn bwysig iawn i mi.”
Mae All We Can yn helpu pobl fregus yn rhai o gymunedau tlotaf y byd. Mae’n eu helpu i gysylltu ag eraill
a chyflawni’r potensial y mae Duw wedi ei roi iddynt.

Stori 5. Angleena Keizer: taith i ddod â thangnefedd Duw
Yn fuan wedi iddi ddod yn Gristion, teimlodd Angleena fod yr Arglwydd yn dweud: “Rwyf wedi dy alw di
at y cenhedloedd.” Cynyddodd ei hymdeimlad fod Duw’n ei galw i weinidogaeth dramor. Yn y pen draw
fe’i derbyniwyd yn bartner cenhadaeth yn yr Eglwys Fethodistaidd a’i hanfon i Sri Lanka i wasanaethu’r
gynulleidfa Fethodistaidd fawr Saesneg ei hiaith yng Ngholombo. Bu’n rhaid i Angleena adael ei
phenodiad flwyddyn yn gynnar ar ôl iddi fod yn sâl ddwywaith gyda thwymyn deng. Yr ail dro, bu’n
ddifrifol wael a methu gweithio am chwe mis, ond fe deimlodd dangnefedd ac iachâd yn dod iddi gan
Dduw wrth iddi gael adferiad iechyd.
Erbyn hyn mae Angleena wedi cael ei hanfon i Israel/Palestina. Mae’n gweithio yn y Swyddfa Gyswllt
Fethodistaidd ac fel bugail ecwmenaidd, gan gydweithio hefyd â nifer o fudiadau Palestinaidd yn y Lan
Orllewinol a Gasa. Ar ei hymweliadau rheolaidd â Gasa, mae’n cwrdd â’r Cristnogion lleol a Chyngor
Eglwysi y Dwyrain Canol Agos, gan gymryd rhan mewn mentrau ecwmenaidd a rhyng-ffydd. Yng
ngeiriau Angleena, “Bu’n llawenydd o’r mwyaf i mi gael trefnu ymweliadau ar gyfer grwpiau, gan annog
ymwelwyr nid yn unig i ymweld â’r safleoedd sanctaidd ond hefyd i gwrdd â’r bobl leol, yn Balestiniaid ac
Israeliaid - a chlywed eu storïau nhw. Ynghyd â sawl grwp o bobl, rydym yn ceisio cydweithio er mwyn
heddwch a chyfiawnder.”
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Cyllid/Cymorth Rhodd

Casglu rhoddion gyda Chymorth 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.

Y dull gorau: os yn bosibl, dylai pob eglwys
hawlio Cymorth Rhodd ar roddion.

Mae amlenni casglu Offrwm y
Pasg (Cymraeg a Saesneg) ar gael
i’w harchebu drwy’r Ty Cyhoeddi
Methodistaidd
www.methodistpublishing.org.uk/
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.
Mae canllawiau Cyllid a Thollau Ei
Mawrhydi ar gasgliadau eglwysi a
Chymorth Rhodd i’w cael ar wefan
GOV.UK os ewch i
www.bit.ly/churchcollections
Yn unol â chanllawiau Cyllid a Thollau
Ei Mawrhydi sy’n nodi’r arferion gorau
ar gyfer ymdrin â rhoddion a’u bancio,
rydym yn argymell y ffyrdd isod o
gasglu a danfon rhoddion.
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• Dylai’r rhai sy’n rhoi arian wneud sieciau’n daladwy i
‘Cronfa Genhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd’
(nid ‘Merched Methodistaidd ym Mhrydain’ na ‘MWiB’)
a rhoi’r siec neu arian parod yn amlen Offrwm y Pasg
gan ysgrifennu eu manylion ar yr amlen.
• Cesglir amlenni Offrwm y Pasg wedi eu selio, yna eu
hagor ar ôl y gwasanaeth.
• Dylai’r trysorydd dalu’r cyfraniadau ar ffurf arian
i gyfrif banc yr eglwys. Yna dylid ysgrifennu siec,
taladwy i ‘Cronfa Genhadaeth Fyd-eang yr Eglwys
Fethodistaidd’, am yr un swm.
• Rhowch yr amlenni casglu a agorwyd i ysgrifennydd
Cymorth Rhodd eich eglwys neu gylchdaith (neu’r
person sy’n ymdrin â hyn) fel y gall brosesu’r hawliad
Cymorth Rhodd.
• Rhowch y sieciau i drysorydd Merched Methodistaidd
ym Mhrydain yn y gylchdaith, a fydd yn eu bancio
gan ddefnyddio’r llyfrau talu i mewn ‘O2’. Peidiwch ag
anfon sieciau at Ferched Methodistaidd ym Mhrydain.
• Neu, gellir talu’r arian yn uniongyrchol i gyfrif Cronfa
Genhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd trwy
drosglwyddiad BACS gan ddefnyddio’r wybodaeth
isod.
Cod didoli: 40-02-06
Rhif cyfrif: 70951706
Os ydych yn talu trwy’r dull hwn, cofiwch gynnwys
cyfeirnod eich cylchdaith gyda 02 ar ei ôl. Felly, er
enghraifft, byddai cylchdaith rhif 18/9 yn defnyddio’r
cyfeirnod 180902. Os oes digon o le, rhowch enw’r
gylchdaith hefyd os gwelwch yn dda er mwyn bod
yn siwr y bydd eich rhodd yn cael ei phriodoli i’r
gylchdaith gywir.

Os nad yw eich eglwys yn gallu
casglu Cymorth Rhodd
• Dylech anfon y sieciau yr ydych wedi eu casglu
a’r amlenni Offrwm y Pasg y daethant ynddynt
(sy’n cynnwys gwybodaeth Cymorth Rhodd)
at drysorydd Merched Methodistaidd yn y
gylchdaith.
• Peidiwch ag anfon arian parod. Banciwch yr
arian parod yr ydych wedi ei gasglu yng nghyfrif
banc yr eglwys ac ysgrifennwch siec yn daladwy
i ‘Cronfa Genhadaeth Fyd-eang yr Eglwys
Fethodistaidd’ am yr un swm, a’i rhoi i drysorydd
Merched Methodistaidd y gylchdaith.
• Bydd trysorydd Merched Methodistaidd y
gylchdaith yn bancio’r rhoddion gan ddefnyddio
llyfr talu i mewn ‘02’ neu drwy drosglwyddiad
BACS.

Os nad yw trysorydd Merched
Methodistaidd y gylchdaith ar gael
• Os bydd eglwysi’n methu cysylltu â thrysorydd
Merched Methodistaidd ym Mhrydain eu
cylchdaith, gellir anfon sieciau 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.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os
oes arnoch angen cymorth pellach, neu os
hoffech archebu llyfr talu i mewn, cysylltwch os
gwelwch yn dda â’r Adran Gyllid yn Methodist
Church House drwy ffonio’r rhif 020 7486 5502
neu anfon e-bost at
circuit.income@methodistchurch.org.uk
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.

Adnoddau ychwanegol
Gallwch addasu’r adnoddau a’r syniadau
ychwanegol hyn sydd yn seiliedig ar thema ‘I’r
holl fyd’, ar gyfer eich cyd-destun penodol chi.
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. Mae
rhwydd hynt i chi addasu’r deunydd i weddu i’ch
amgylchiadau chi a bod yn greadigol!

Meddwl ymhellach am y storïau
Defnyddiwch storïau eleni er mwyn darganfod
mwy ynglyn â theithiau. Byddai’n bosibl ystyried
sut y gallai’r storïau hyn ddylanwadu ar eich taith
chi eich hun yn y ffydd.
1. Mordaith y Mayflower: ffoi rhag erledigaeth
Mae’n hawdd cymryd yn ganiataol ein rhyddid
i addoli. Mae llawer o bobl yn ein byd heddiw
nad ydynt yn mwynhau’r fath fraint ac sy’n
wynebu perygl dybryd iddynt hwy eu hunain
a’u teuluoedd oherwydd eu bod yn dilyn y
ffydd Gristnogol ac yn addoli. Darganfyddwch
beth mae’r elusen Open Doors yn ei wneud i
helpu Cristnogion a erlidir heddiw, trwy fynd i
www.opendoorsuk.org
Mae llawer o bobl yn ein byd yn cael eu
gorfodi i deithio er mwyn ffoi rhag erledigaeth,
rhyfel a pheryglon. Ystyriwch sut y gallai eich
eglwys chi helpu’r rhai sy’n gorfod gadael eu
cartrefi ac sydd bellach yn byw ym Mhrydain
neu wledydd eraill.
Mae gwybodaeth bellach am fordaith y
Mayflower a dathlu’r pedwar canmlwyddiant
yn 2020 i’w gweld yn
www.mayflower400uk.org
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2. Y Parchedig Thomas Coke: taith i bregethu’r
efengyl
Mae hanes dyddiau cynnar cenhadaeth y
Methodistiaid yn gyffrous a heriol. Gallwch
weld mwy yn y Dictionary of Methodism in
Britain and Ireland: www.dmbi.online neu ar
wefan Methodist Heritage
www.methodistheritage.org.uk
Rydym i gyd wedi ein galw i fod yn dystion
i Iesu Grist – rhai gartref a rhai ymhellach i
ffwrdd. Ym mhle y mae’r Iesu’n eich galw chi
i rannu’r newyddion da am gariad Duw, fel
unigolyn neu fel grwp neu eglwys?
Gallwch ddarganfod mwy am gyfleoedd mewn
gwledydd tramor gyda’r Eglwys Fethodistaidd
yn: www.methodist.org.uk/overseasopportunities/
3. Dorothy Ripley: taith er mwyn codi llais
dros gyfiawnder
Mae’n anodd dychmygu pa mor ddewr yr oedd
yn rhaid i bobl fel Dorothy Ripley fod er mwyn
codi llais yn erbyn anghyfiawnder, gan wynebu
teithiau peryglus a gwrthwynebiad wrth iddi
siarad yn erbyn yr hyn oedd yn boblogaidd.
Ystyriwch a oes anghyfiawnder y gall Duw fod
yn eich galw chi i godi llais proffwydol yn ei
erbyn.
Dewch i wybod mwy am waith Cyd-dîm
Materion Cyhoeddus yr Eglwys Fethodistaidd
(JPIT) dros gyfiawnder a heddwch yn:
www.jointpublicissues.org.uk
Darllenwch am y rhan a chwaraeodd merched
ymhlith y Methodistiaid yn y genhadaeth
dramor ar wefan ‘Dictionary of Methodism
in Britain and Ireland’, gan chwilio o dan
‘women’s work’: www.dmbi.online

4. Tommy a Mabel: taith i ennill bywoliaeth
Cafodd Tommy a Mabel eu hunain yn
ddieithriaid yn eu gwlad ond fe gawsant
groeso. Tybed pwy sy’n teimlo’n ddieithr yn
eich eglwys, eich cymuned neu eich gwlad
chi? Sut y gallech chi eu helpu i deimlo’n fwy
cartrefol? Dewch i wybod mwy am waith All
We Can mewn gwledydd fel Zimbabwe a sut y
mae’r gwaith a wnânt yn rhai o’r cymunedau
tlotaf yn newid bywydau:
www.allwecan.org.uk
5. Angleena Keizer: taith i ddod â thangnefedd
Duw
Teimlodd Angleena fod Duw yn ei galw i
wasanaethu dramor fel partner cenhadaeth.
Er gwaethaf yr anawsterau a wynebodd ar y
daith, mae’n parhau i brofi tangnefedd Duw
ac i ddilyn yr alwad hon. Beth mae Duw yn
eich galw chi i’w wneud? A oes rhyw alwad
y buoch yn ei gwthio o’r neilltu neu’n ei
hanwybyddu ond y mae angen ichi wrando
arni ac ufuddhau iddi? Mae Duw yn dweud,
“Pwy a anfonaf? Pwy a â drosom ni?” (Eseia
6:8, BCND). Wnewch chi ateb, “Dyma fi, anfon
fi!”?
Darllenwch fwy am y gwaith y mae Angleena
yn ei wneud yn y Dwyrain Canol a rhai
o’i blogiau yn: www.methodist.org.uk/
Angleena-Keizer/

Edrych ymhellach ar y
darlleniadau o’r Beibl
Darllenwch y rhannau o’r Beibl a ddefnyddir yng
ngwasanaeth Offrwm y Pasg, sef Salm 139;
Genesis 12:1-5; Mathew 28:16-20.
Rydym i gyd ar wahanol gamau yn ein taith
bersonol yn y ffydd.

10

Mewn grwp bach, efallai yr hoffech feddwl am y
cwestiynau a ganlyn gyda’ch gilydd:
• Pryd wnaethoch chi ddechrau eich ‘taith yn y
ffydd’?
• Pwy a beth wnaeth eich helpu pan oedd y ffordd
yn arw ac ar adegau da?
• A fu unrhyw feini tramgwydd ar y ffordd?
• Sut y mae eich taith gyda’r Iesu wedi eich newid
chi?
• Beth yw’r cam nesaf yn eich taith chi? Rhoi
eich bywyd i’r Iesu? Bedydd? Conffyrmasiwn?
Aelodaeth? Bod yn bregethwr lleol? Cael eich
ordeinio? Gwasanaeth dramor? Rhywbeth arall?
Fyddwch chi’n ufuddhau i alwad Duw yn eich
bywyd a dilyn ble y credwch y mae Duw yn eich
arwain?
• Sut y gallwch chi helpu eraill ar eu taith yn y ffydd?

Creu
Mae syniadau i’w cael yn:
www.artistshelpingchildren.org/
thanksgivingartscraftsideaskids.html ar gyfer
crefftau i gofio diolchgarwch y pererinion
Syniadau ar gyfer crefftau a gweithgareddau sy’n
ymwneud â theithio o amgylch y byd:
www.educatall.com/page/432/Children-aroundthe-world.html
www.activityvillage.co.uk/around-the-world
Mae gan All We Can adnoddau a gweithgareddau
ar gyfer plant a phobl ifanc, sy’n ymwneud â
chyfiawnder a thlodi yn ein byd: www.allwecan.org.
uk/resources/children-youth-resources/

Cael gwybodaeth
Gan ddefnyddio rhai o’r gwefannau uchod,
lluniwch ffeil ffeithiau, collage neu lyfryn am:
•
•
•
•

Y Tadau Pererin a’u taith i’r Amerig
Antigua a’r cenhadon cynnar
Zimbabwe a gwaith All We Can
Israel a Phalestina

Gallech ddarganfod mwy am faner, iaith,
arferion, hinsawdd, cerddoriaeth a bwyd un
o’r gwledydd hyn a sefyllfa Cristnogaeth yno.
Anogwch y plant yn eich teuluoedd a’ch
eglwysi i ddod i wybod am waith Junior
Mission for All a gofynnwch am gylchgrawn
Rainbow drwy fynd i:
www.methodist.org.uk/jma/

Gweddïo
Gallwch drefnu taith weddi i gerdded o
amgylch eich ardal gan fendithio pobl a
llefydd a gwahodd Duw i ddod atynt. Cewch
wybodaeth bellach am sut i wneud hyn yn:
www.thykingdomcome.global/resources/
prayer-walking
Prynwch gopïau o Lawlyfr Gweddi’r Eglwys
Fethodistaidd er mwyn annog pobl i gofio
ein chwiorydd a’n brodyr yn eu gweddïau o
ddydd i ddydd.
www.methodistpublishing.org.uk
Gwahoddwch bedwar neu bump o bobl sy’n
cynrychioli gwahanol gamau ar daith bywyd
i weddïo dros bobl o’u hoedran hwy: plentyn
i weddïo dros blant, rhywun yn ei arddegau
i weddïo dros bobl o’r oed hwnnw, ac yn y
blaen.
Sefydlwch labyrinth gweddi, i bobl gerdded
o’i amgylch neu un ar bapur y gall pobl ei
ddilyn gyda’u bys neu ysgrifbin:
www.pilgrimpaths.co.uk
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Os ydych yn teimlo fod Duw efallai yn eich galw
chi i wasanaethu fel partner mewn cenhadaeth,
edrychwch ar yr wybodaeth yn rhan ‘Global
Relationships’ ar wefan yr Eglwys Fethodistaid:
www.methodist.org.uk/overseas-partner/
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