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, 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.”

