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Paratowyd y gwasanaeth hwn 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 Partner Eglwysi dramor. 

NODIADAU’R 
ARWEINYDD

EI STORI HI, 
EIN STORI NI



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 sydd ar 
gael gan Methodist Publishing (www.
methodistpublishing.org.uk/features/easter-
offering-2022) 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 wefan 
Merched Methodistaidd ym Mhrydain a’u 
hargraffu’n lleol os dymunwch. 

• 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 i 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 

Cyflwyniad
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 135 o flynyddoedd yn ôl 
er mwyn codi arian ar gyfer cenadesau’r Eglwys 
Fethodistaidd. Heddiw mae’r casgliadau, a’n 
gweddïau, yn cefnogi Partner Eglwysi ledled y 
byd. Yn 2020 bu’n rhaid canslo gwasanaethau 
Offrwm y Pasg yn sgil pandemig Covid-19. Er 
i’r adnoddau gael eu rhannu ar-lein, ni wnaed 
casgliadau. Yn 2021 fe ailddefnyddiwyd yr un 
adnoddau mewn eglwysi ond roedd cyfyngiadau 
yn parhau i fod ac fe effeithiodd hynny unwaith 
eto ar y casgliadau. Cafodd fersiwn o wasanaeth 
2021 ei recordio gan Grwp Gweithredol Merched 
Methodistaidd ym Mhrydain ac mae’n dal ar gael 
ar YouTube.

Thema gwasanaeth eleni yw ‘Ei Stori Hi, Ein Stori 
Ni’ ac mae’n cynnwys storïau merched o sawl 
cyfnod mewn hanes, rhai adnabyddus iawn a rhai 
anadnabyddus. Bydd yr addoliad yn ein cymell 
i feddwl am y cyfraniad y mae merched yn ei 
wneud yn y byd a sut y gallwn ddweud eu storïau 
yn ogystal â rhannu ein storïau 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 gweddïau a’n bywydau. Bob 
blwyddyn bydd menyw wahanol yn arwain y 
gwaith o ysgrifennu’r gwasanaeth. Ysgrifennwyd 
gwasanaeth 2022 yn bennaf gan Rachel Allison, 
deilydd Ysgoloriaeth Goffa Helen Kim ym 
Mhrydain ar hyn o bryd. (Rhoddir yr ysgoloriaeth 
hon gan Ffederasiwn Merched yr Eglwys 
Fethodistaidd a’r Eglwysi sy’n Uno.) 
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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 cyd-destun lleol chi.

Cerddoriaeth
Awgrymiadau yn unig yw’r emynau sydd i’w 

gweld yn nhrefn y gwasanaeth, pob un ar gael 

yn Caneuon Ffydd ac mae croeso i chi ddefnyddio 

rhai gwahanol os yw’n well gennych. 

Hawlfraint
Os hoffech argraffu geiriau unrhyw emyn sydd yn 
destun hawlfraint, dylech ychwanegu rhifau eich 
eglwys chi o dan Christian Copyright Licensing 
International (CCLI) a/neu Calamus ar y sleid olaf 
yn eich cyflwyniad PowerPoint. Gofalwch fod eich 
adroddiad i CCLI yn nodi bod yr emynau wedi eu 
harddangos/lawrlwytho. Mae hefyd yn bosibl rhoi 
enw a rhif yr emynau yn unig ar y PowerPoint, 
wrth gwrs, gan adael i’r gynulleidfa ddefnyddio 
eu llyfrau emynau eu hunain. 

Defnyddir y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig ar 
gyfer y darlleniadau o’r Ysgrythur.

Gweddïau 
Gweddïau atebiadol yw’r holl weddïau yn y 
gwasanaeth. Fel sy’n arferol gyda gweddïau o’r 
fath, yr arweinydd sydd i ddarllen y geiriau mewn 
print ysgafn a’r gynulleidfa i ymateb trwy ddweud 
y geiriau mewn print tywyll. Mae’r gweddïau i’w 
cael yn y cyflwyniad PowerPoint a baratowyd ar 
gyfer y gwasanaeth ond gellir hefyd eu hargraffu 
a’u rhoi i’r gynulleidfa. 

Yn ystod y gweddïau o eiriolaeth, mae croeso i chi 
ychwanegu gweddïau yn cyfeirio at bobl a llefydd 
perthnasol i’ch cymuned a’ch lleoliad chi eich hun. 

Myfyrdod 
Efallai yr hoffech wahodd siaradwr i roi anerchiad 
ar y pwynt hwn yn y gwasanaeth, neu chwarae 
cerddoriaeth dawel gan roi amser i’r gynulleidfa 
fyfyrio fel unigolion. Posibilrwydd arall yw trafod 
mewn grwpiau bach. Mae cwestiynau trafod i’w 
cael yn yr adnoddau ychwanegol.

Os yw’r well gennych, gallech gynnwys yn lle’r 
awgrymiadau uchod fyfyrdod ynglyn â Luc 
1:46-55, 2 Samuel 21:8-14 neu Esther 7:1-7 gan 
ddefnyddio peth o’r deunydd isod.

Arweinyddiaeth a chyfrifoldeb
Mae pawb o’r merched yn y storïau yn arweinwyr 
mewn gwahanol ffyrdd ond nid dewis mynd 
yn arweinwyr wnaeth y rhan fwyaf ohonynt. 
Maent yn defnyddio’u sefyllfaoedd er daioni ac i 
hyrwyddo gwerthoedd sef urddas i bawb a gofal 
am bawb. Sut y gallwn ofalu mai gwasanaeth 
sy’n nodweddu arweinyddiaeth yn ein cyd-destun 
ninnau ac yr arddelir rhinweddau fel sydd i’w 
gweld gan y merched yn y storïau hyn?
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Herio’r drefn 
Mae Cân Mair, y Magnificat, hefyd 
yn cael ei hadnabod weithiau fel 
Maniffesto Mair. Ynddi mae hi’n datgan 
gweledigaeth newydd ar gyfer y byd, 
gan herio’r ffordd y mae’r cyfoethogion 
a’r rhai balch a phwerus yn gweithredu. 
Dywed y bydd Duw yn dyrchafu’r 
tlodion, y newynog a’r rhai sydd yn 
drugarog. Mae’n neges radical, sydd 
yr un mor berthnasol heddiw. Yn y 
darlleniadau eraill hefyd, fe welwn 
ferched yn herio’r disgwyliadau a wneir 
ohonynt.

Bod yn feiddgar wrth 
geisio cyfiawnder 
Yr hyn sy’n ganolog i’r holl storïau yw 
gwneud yr hyn sy’n iawn. Mae ar Rispa 
eisiau sicrhau bod parch priodol yn cael 
ei ddangos tuag at y meirw ac felly fe 
wnaeth rhywbeth beiddgar sef eistedd 
yn eu plith a dangos i eraill sut i geisio 
cyfiawnder ar gyfer y rhai a fu farw. Mae 
Esther yn clywed am gynllwyn i ladd yr 
Iddewon ac mae’n meddwl am gynllun 
beiddgar i ddweud wrth y brenin a 
rhwystro’r hil-laddiad. Mae Mair yn canu 
cân am gyfiawnder ac yn amlinellu yn 
feiddgar weledigaeth newydd ar gyfer y 
byd. Sut y gallwn ninnau fod yn feiddgar 
wrth geisio cyfiawnder mewn byd sy’n 
gallu bod mor anghyfiawn?

Gweithgareddau 
Tair gwaith yn ystod y gwasanaeth, bydd y gynulleidfa’n 
cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgaredd i’w 
hannog i ystyried sut i ‘Ddweud Stori Duw, Ei Stori Hi a’n 
Stori Ni’. Gellir gwneud y gweithgareddau hyn ym mha 
bynnag fodd sydd hawsaf a mwyaf effeithiol ar gyfer eich 
eglwys chi. Mae nifer o syniadau ar gyfer y gwahanol 
weithgareddau i’w gweld isod.

Dweud Stori Duw
Ar gyfer y gweithgaredd cyntaf, gofynnwch i’r gynulleidfa 
feddwl am stori’r Efengyl a bywyd Iesu Grist. Gofynnwch 
iddynt feddwl am un agwedd ar yr efengyl yr hoffent ei 
rhannu â ffrind neu aelod o’r teulu nad yw yn Gristion. Pa 
agwedd ar stori Duw sy’n dod â gorfoledd iddyn nhw, yr 
hoffen nhw ddweud wrth eu ffrindiau amdano? 

Gofynnwch i bawb ysgrifennu ei stori ar nodyn post-it a’i 
ludo ar fwrdd yn y tu blaen, er mwyn i bawb gael cyfle i 
ddarllen beth mae’r lleill wedi’i ysgrifennu a meddwl am y 
negeseuon rhyfeddol a gawn yn yr efengyl. 

Ar ôl i bawb wneud hyn, gallwch ddweud y weddi isod:

Dduw cariadus, 
i’th ddwylo di y cyflwynwn y storïau rhyfeddol hyn, gan 
ddiolch i ti eu bod yn ein hysbrydoli o ddydd i ddydd. 
Dyro inni nerth i rannu’r storïau a’th neges di sef cariad 
diarbed a gobaith diderfyn. Amen

Ei Stori Hi 
Ar gyfer y gweithgaredd hwn, gofynnwch i’r gynulleidfa 
feddwl am rai o’r storïau y maent wedi’u clywed yn ystod 
y gwasanaeth, a’r anghyfiawnder a welsant yn y byd. 
Pa storïau hoffen nhw eu dweud am ferched yn dioddef 
anghyfiawnder a gorthrwm? 

Gofynnwch iddynt enwi’r stori honno ac ysgrifennu slogan 
brotest ar ei chyfer ar faner/poster mawr neu ddarn o 
bapur y gellir ei osod ar faner a roddir i fyny yn y capel, 
gan rannu’r storïau am boen ac anghyfiawnder â phawb a 
ddaw i mewn i’r capel. Os yw’n well gennych, gall pawb 
wneud baner fach i’w rhoi yn ei thy ei hun.
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Ein Stori Ni
Yn olaf, mae’n bryd i’r gynulleidfa feddwl am eu 
storïau nhw eu hunain. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, 
gofynnwch iddynt feddwl am eu taith yn y ffydd, 
yr anawsterau y maent wedi eu hwynebu efallai, y 
llawenydd a ddaeth i’w rhan a’r bywyd beunyddiol 
sydd rywle rhwng y llon a’r lleddf. Pryd y bu’r Iesu’n 
cydgerdded â nhw? Pryd maen nhw wedi profi hedd? 
Pryd wnaethon nhw dderbyn cariad Duw yn eu 
bywydau? Pa rai o’r adegau neu’r storïau hyn hoffech 
chi eu rhannu ag eraill?

I rai, mae’n bosib y bydd yr atebion i’r cwestiynau 
hyn yn hollol bersonol fel na fydd arnynt eisiau eu 
rhannu; bydd eraill efallai ar dân i roi eu tystiolaeth yn 
y fan a’r lle. Felly rydym yn awgrymu tri dewis posibl. 
Gallwch ddewis un yn unig neu gynnig y tri i bobl 
ddewis o’u plith:

1) Llythyr ataf fi fy hun – gwahoddwch y gynulleidfa 
i ysgrifennu llythyr byr atynt eu hunain, a fydd 
yn cynnwys y stori yr hoffent ei rhannu. Rhowch 
amlen i bawb a gofynnwch iddynt gadw’r llythyr 
yn ddiogel nes byddant yn teimlo yr hoffent rannu’r 
stori/llythyr â rhywun arall. 

2) Dywedwch wrth y person wrth eich ymyl – 
gofynnwch i’r gynulleidfa ddweud wrth y person 
wrth eu hymyl am eu taith yn y ffydd. Caniatewch 
ryw ddau funud yr un a gofynnwch iddynt weddïo 
dros ei gilydd ar ôl rhannu eu stori.

3) Rhannu tystiolaeth – gallwch hefyd annog pobl 
i rannu eu tystiolaeth â’r holl gynulleidfa, gan eu 
gwahodd i ddod ymlaen. 

Ar ôl rhoi amser i rannu tystiolaeth a storïau fel hyn, 
gallwch ddweud y weddi isod: 

Arglwydd Dduw, 
Bendithia bawb sydd wedi rhannu eu storïau 
heddiw, gan sôn am gariad a thorcalon, colli ac 
ennill, ffydd a chaledi, poen a gobaith. Helpa ni i 
fynd allan a rhannu storïau ein ffydd â phawb y 
mae arno angen eu clywed. Amen

Yn ystod y gweithgareddau hyn, efallai 
yr hoffech chwarae cerddoriaeth. Er 
enghraifft, gallech ddefnyddio ‘Dyma 
gariad’ https://www.youtube.com/
watch?v=YrYXw6Tv44Q: 

Os hoffech wneud y gwasanaeth yn addas 

ar gyfer pob oed, mae’n bosib gwneud y 

rhan fwyaf o’r gweithgareddau uchod yn 

addas i blant drwy eu newid ychydig bach ac 

addasu’r iaith.

Gweithgaredd 1 
Gofynnwch i’r plant ysgrifennu neu dynnu llun 
i ddangos mor fawr yw Duw a beth fydden 
nhw’n hoffi ei ddweud wrth eu ffrindiau a’u 
teulu am gariad Duw.

Gweithgaredd 2 
Gofynnwch i’r plant siarad am rywbeth sy’n 
annheg yn eu barn nhw, a gwahoddwch nhw 
i ychwanegu rhywbeth at y faner – lluniau 
wedi’u hargraffu neu eu lluniadu, efallai.

Gweithgaredd 3 
Gwahoddwch unrhyw blant sy’n teimlo’n 
gyfforddus efo hynny i ddweud brawddeg 
neu air wrth y gynulleidfa, neu wrth eu 
ffrind/y person yn eu hymyl ynglyn â phryd 
y gwnaethant gyfarfod Iesu neu ble maen 
nhw’n meddwl y mae Iesu/Duw yn eu 
bywydau.
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Storïau
Llungopïwch y storïau hyn ar gyfer y rhai sydd am ddarllen yn eich gwasanaeth, 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. Mae lluniau i gyd-fynd 
â’r storïau i’w gweld yn y cyflwyniad PowerPoint ac mae modd eu lawrlwytho hefyd o wefan Merched 
Methodistaidd ym Mhrydain.

Stori 1: Magnify You 
Prosiect yw Magnify You a ddechreuwyd yn Ne 
Affrica gan Jane Day, un o Bartneriaid Cenhadaeth yr 
Eglwys Fethodistaidd.

Nod y prosiect yw grymuso merched fel y byddant yn 
bobl nerthol a phwerus ac yn cyflawni eu potensial, 
drwy fod yn hwy eu hunain i raddau helaethach. 
Mae’r prosiect yn cyfuno gwahanol dechnegau 
proffesiynol er mwyn torri trwy ddoluriau’r 
gorffennol, rhwystrau yn y presennol a meini 
tramgwydd yn y dyfodol. 

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar hyrwyddo tri pheth 
ymhlith y rhai sy’n cymryd rhan: cael hyd i’r dewrder 
sydd gennym ni i gyd oddi mewn i ni; canfod atebion 
creadigol pan fyddwn yn methu symud ymlaen 
mewn bywyd, a chael hyd i arferion newydd a ffyrdd 
newydd o feddwl sydd yn newid bywyd er gwell. 

Er mwyn gwneud hyn, mae Magnify You yn darparu 
hyfforddiant, encilion a chyrsiau ar gyfer merched 
o wahanol gefndiroedd. Hyd yma, mae dros 200 
o ferched wedi mynychu rhaglen arweinyddiaeth 
Magnify. Mae’r hyfforddiant a’r cyrsiau yn helpu’r rhai 
sy’n cymryd rhan i ddefnyddio eu profiad a’u hanes 
er mwyn dathlu pwy ydynt yn awr a hefyd i ysbrydoli 
ac arwain eraill yn eu cymunedau a’u heglwysi. Mae’r 
encilion yn cynnig cyfle i ferched gael eu gwynt atynt 
ac ailgydio yn eu bywyd ysbrydol.

Dyma eiriau hyfryd gan Marianne Williamson, awdur, 
actifydd ac arweinydd ysbrydol Americanaidd, sydd 
yn cyffwrdd â hanfod yr hyn y mae Magnify You yn 
ceisio ei feithrin ym mhob merch sy’n cymryd rhan: 
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“Cawsom ein geni i amlygu gogoniant Duw, 
sydd o’n mewn ni i gyd. Nid rhai ohonom yn 
unig ond pawb. Ac wrth inni adael i’n goleuni 
ni lewyrchu fe fyddwn, er yn anymwybodol o 
hynny, yn rhoi caniatâd i bobl eraill wneud yr 
un peth. Wrth i ni gael ein rhyddhau o’n hofn 
ein hunain, mae ein presenoldeb o reidrwydd 
yn rhyddhau eraill.” 

Nod Magnify You yw datgloi potensial pob un 
o’r merched y maent yn gweithio â hwy. Nid 
dim ond eu derbyn fel y maent ond dathlu, yn 
ogystal, y siwrnai sydd wedi eu llunio. 

Adnoddau ychwanegol
Mae Magnify You yn grymuso merched. Stori 
yw hon ynglyn â pheri i ferched hynod weld 
mor rhyfeddol ydynt a bod Duw yn eu caru, 
gan eu cynysgaeddu i fynd allan a rhannu eu 
stori a stori’r Iesu. Sut y gallwn ni roi cyfle i 
fwy o ferched yn ein heglwysi rannu neges yr 
Efengyl ac ysbrydoli’r cenedlaethau a ddêl? 

Dyma rai mudiadau all eich helpu i feddwl 
ymhellach am hyn:

• Ffederasiwn Merched yr Eglwys Fethodistaidd 
a’r Eglwysi sy’n Uno https://wfmucw.org/ 

• Merched Methodistaidd ym Mhrydain  
https://mwib.org.uk/ 

• Tîm Efengylu a Thwf  
www.methodist.org.uk/evangelism 

• Dau gant o ferched fydd yn newid y ffordd 
rydych chi’n gweld y byd  
www.twohundredwomen.com/
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Mae’n bwysicach nag erioed yn awr bod lleisiau 
goroeswyr yn cael eu clywed. Mae’r Rhwydwaith wedi 
tyfu yn ystod y pum mlynedd diwethaf ond yn ystod 
y flwyddyn diwethaf, yn rhannol oherwydd pwysau’r 
cyfnodau clo, mae’r galw wedi ffrwydro. Yn 2020 bu 
cynnydd o 89% yn y Rhwydwaith, mewn dim ond 
deuddeng mis. Mae’r cyfnodau clo wedi gwneud 
pethau’n waeth o safbwynt cam-drin, ond mi fu’n 
gyfnod clo ar rai merched ers amser maith neu felly 
roedd hi’n teimlo.

“Mae darllen pethau ar Rwydwaith y Goroeswyr fel 
mynd allan drwy’r drws a chlywed awel braf ar ôl 
cael eich cau i mewn am flynyddoedd. Mae wedi rhoi 
nerth i mi pan nad oeddwn i’n gwybod sut i ddal ati. 
A dewrder i barhau i greu bywyd newydd i fy mhlant a 
finnau. Yn rhydd a diogel.”

Goroeswr

Rydym yn gweithio nid yn unig i gefnogi goroeswyr 
ond hefyd i atal y cam-drin rhag digwydd yn y lle 
cyntaf. Byddwn yn parhau i fod ar gael, gan gefnogi 
merched ar y daith tuag at ryddid a helpu eglwysi i fod 
yn gymdeithion iddynt, faint bynnag o amser y bydd 
hynny’n ei gymryd.

Adnoddau ychwanegol
Mae Restored yn addysgu eglwysi ac yn cefnogi 
goroeswyr cam-drin domestig, gan ddadlennu trais ar 
sail rhywedd a chamwahaniaethu.

Dyma rai mudiadau all eich helpu i feddwl ymhellach 
am hyn:

• Restored www.restored-uk.org 

• Dydd Iau mewn du www.oikoumene.org/what-
we-do/thursdays-in-black 

• Comisiwn Statws Merched  
www.unwomen.org/en/csw 

• Rhywedd bob dydd http://everydaysexism.com 

• Cymorth i Ferched www.womensaid.org.uk

• Y Geidiaid www.girlguiding.org.uk 

• SAT-7 UK https://www.sat7uk.org/programmes/ 

Stori 2: Restored 
Mae Restored yn newid y stori ar gyfer 
merched sydd wedi eu dal mewn cylch o 
gam-drin, a hynny trwy gefnogi goroeswyr, 
eiriol drostynt a rhoi rhan i ddynion yn y 
sgwrs.

Ers 2010, bu Restored yn breuddwydio am 
fyd lle na fydd eglwysi’n goddef camdriniaeth 
ond lle byddant yn hytrach yn cynnig 
noddfa ddiogel i oroeswyr, lle’r adferir eu 
hiechyd a lle dangosir dyfnder cariad Duw 
tuag atynt. Mae cam-drin yn dwyn oddi ar 
ddynion, merched a phlant eu hunaniaeth, 
eu diogelwch a’u gwerth. Mae ar y bobl sy’n 
gweithio i Restored eisiau rhoi’r pethau hyn 
yn ôl iddynt.

Canolbwynt eu holl waith yw’r Rhwydwaith 
Goroeswyr. Mae’n cynnig man diogel 
hollbwysig lle gall merched a gafodd eu 
cam-drin gefnogi ei gilydd o fewn cymuned o 
bobl sy’n deall ac a fydd yn eu calonogi wrth 
iddynt gofleidio gobaith newydd. Dywedir 
yn Restored mai braint yw cyd-deithio â 
merched rhyfeddol a dewr sydd ar daith 
tuag adferiad. Eu gobaith yw y bydd pawb 
sydd wedi goroesi cam-drin yn y cartref yn 
ymwybodol o’u gwerth cynhenid a bod Duw 
yn eu caru. 

“Fe wnaeth Restored newid nid yn unig fy 
stori ond hefyd fy mywyd. Dwi wedi teimlo 
cariad Duw trwy bob e-bost a hysbysiad a 
ddarllenais ar Facebook. Pan oeddwn yn 
meddwl nad oedd gen i neb allai ddeall 
fy stori, cefais hyd iddynt [Restored] a 
dechreuais deimlo gobaith, ac roeddwn i’n 
gallu breuddwydio am well dyfodol. Diolch o 
galon i chi am eich holl waith a’r holl gariad 
rydych yn ei roi i bobl bob dydd.”

Goroeswr
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Stori 3: All We Can
Yn Uganda mae mamau yn eu harddegau yn 
ailysgrifennu eu storïau. 

Os ydych yn byw mewn man gwledig yn Uganda, 
mae’n anodd bod yn fam ifanc – a dyna brofiad 
Jackline. Dim ond 17 oed oedd hi pan aned ei 
merch. Roedd tad ei phlentyn wedi ei gadael, 
a’i theulu hi ei hun wedi ei gwrthod, ac roedd 
Jackline a’i baban bach yn wynebu anawsterau 
anhygoel. Roedd yn anodd iawn cael dau ben 
llinyn ynghyd.

Mae mamau ifanc fel Jackline yn gallu wynebu 
dieithrio, camwahaniaethu a stigma yn eu 
cymunedau lleol. Ar ôl geni’r fechan, methodd 
Jackline gael swydd ac felly doedd hi ddim yn 
gallu prynu’r hanfodion ar gyfer ei merch. Ar adeg 
pan fuasai llawer o famau yn llawn llawenydd 
wrth fagu eu baban newydd-anedig, gadawyd 
Jackline yn ddiymgeledd. “Doedd gen i ddim 
dillad o gwbl i’w rhoi iddi… fedrwn i ddim 
fforddio dim byd,” meddai hi. “Sylweddolais nad 
oedd gen i ddim dyfodol.”

Mae mamau ifanc fel Jackline yn Uganda wledig 
ymhlith y merched sydd fwyaf ar y cyrion yn y 
wlad honno. Yn aml iawn nid oes ganddynt yr 
wybodaeth, na’r gefnogaeth angenrheidiol, i 
wneud dewisiadau goleuedig am eu hiechyd 
atgenhedlol nac am eu dyfodol. Mae hyn yn gallu 
arwain at gylch mileinig sef beichiogi’n ifanc a 
diffyg cyfle mewn bywyd – gan adael merched 
ifanc a’u plant mewn cylch didrugaredd o dlodi. 

Mae partner lleol All We Can yn gweithio gyda 
mamau fel Jackline – sydd yn aml yn ferched 
ifanc a gafodd eu treisio a’u gwrthod ac sydd 
wedi pellhau oddi wrth eu teulu a’r gymdeithas 
ehangach – a’u helpu i ailysgrifennu stori eu 
bywyd a chael rheolaeth dros eu dyfodol eu 
hunain. Trwy hyfforddiant i gael gwaith ac ennill 
bywoliaeth, pecynnau i ddechrau busnes bach, a 
gwersi mewn sgiliau bywyd, mae partneriaid lleol 

All We Can yn y rhanbarth yn mynd i’r afael yn 
uniongyrchol â’r heriau hyn.

“Rydym yn cael hyd i’r genethod hyn pan fyddant 
wedi colli gobaith… maent yn rhannu eu stori 
â’r dagrau’n powlio i lawr eu bochau. Rwan, 
heddiw, byddwn ni’n rhannu â nhw ac maen 
nhw’n gallu mentro gwenu,” meddai Sarah, 
cyfarwyddwr partner lleol All We Can yn Uganda, 
sydd yn gyfrifol am y rhaglen drawsnewidiol hon. 
“Maen nhw’n teimlo’n hyderus y byddan nhw, ar 
ddiwedd eu cwrs, yn gallu creu busnes bach i’w 
cynnal nhw a’u plant.”

Mae All We Can yn cefnogi merched sydd ar 
eu pennau eu hunain heb neb i’w cefnogi. 
Trwy hyfforddiant, gofal a chariad maent yn 
ailddarganfod gobaith ac yn gallu cyflawni eu 
potensial unwaith eto. Tybed a oes pobl yn eich 
bywyd chi neu yn eich eglwys, y gellid rhoi mwy o 
gyfle iddynt gyflawni eu potensial? 

I wybod mwy ewch i www.allwecan.org.uk
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Meddwl am y Storïau o’r Beibl 
Darllenwch y rhannau o’r Beibl sy’n cael eu 
defnyddio yng ngwasanaeth Offrwm y Pasg sef 
Luc 1:46-55, 2 Samuel 21:8-14, Esther 7:1-7. 

Mewn grwp bychan, efallai yr hoffech feddwl am 
y cwestiynau hyn gyda’ch gilydd: 

Drwy ein hoes rydym wedi clywed a rhannu 
llawer iawn o storïau.

• Beth ynglyn â’r storïau rydych wedi eu darllen 
sydd yn eich symbylu neu eich ysbrydoli? 

• Pa mor gyfforddus ydych chi gyda rhannu stori 
Duw? Ydych chi wedi siarad am eich ffydd 
gyda ffrindiau a pherthnasau nad ydynt yn 
Gristnogion?

• Beth fyddai eich fersiwn chi o’r Magnificat yn ei 
ddweud?

• Pam, yn eich tyb chi, nad ydym ni’n sôn mwy 
am storïau merched yn y Beibl?

• Hoffech chi ddweud stori merch sy’n 
ysbrydoliaeth i eraill?

• Sut y byddwch chi’n annog merched i ddilyn 
esiampl y merched ysbrydoledig yn y storïau 
hyn?

Gwasanaethau ar gyfer pob oed 
Os oes plant ifanc yn bresennol yn y gwasanaeth, 
rydym yn gobeithio y gallant ymuno yn y 
gweithgareddau ac y bydd yr iaith yn cael ei 
haddasu er mwyn eu helpu. 

I’ch helpu ymhellach, dyma rai adnoddau lle mae 
storïau o’r Beibl yn cael eu dweud mewn ffordd 
sy’n gweddu i bob oed, ynghyd â rhai crefftau a 
gweithgareddau i’w gwneud:

https://missionbibleclass.org/old-testament/
part2/kingdom-ends-captivity-return-prophets/
queen-esther/ 

https://rfour.org/childrensmessage_b_03.html 

Gweddïo
Prynwch gopïau o’r Llawlyfr Gweddi 
Methodistaidd (Methodist Prayer Handbook) 
er mwyn annog pobl i gofio ein chwiorydd a’n 
brodyr mewn gweddi o ddydd i ddydd.

Paratowch gornel yn eich capel lle gall pobl 
ysgrifennu enw merch, neu osod llun ohoni, sydd 
wedi eu hysbrydoli neu sydd angen eu gweddïau. 
Gadewch ganhwyllau ac argraffwch rai o’r 
gweddïau o’r gwasanaeth hwn er mwyn helpu 
pobl i weddïo a myfyrio. 

Cadwch y faner o’r ail weithgaredd i fyny yn y 
capel am wythnos neu ddwy gan roi cyfle i bobl 
ychwanegu ati. 

Ymchwiliwch i fater sy’n effeithio ar ferched fel 
priodas dan oed, anffurfio organau cenhedlu 
benywod neu drais ar sail rhywedd, a’i 
ychwanegu at y gweddïau o eiriolaeth neu’r llyfr 
gweddi yng nghefn y capel.
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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 gan ddefnyddio 
amlenni casglu Offrwm y Pasg, fel tudalen ar wahân 
o wefan yr Eglwys Fethodistaidd:  
www.methodist.org.uk/giftaid 

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 
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 gan ddefnyddio amlenni casglu 
Offrwm y Pasg.

Gall eglwysi Methodistaidd lleol hawlio Cymorth 
Rhodd ar eu Hoffrwm Pasg, naill ai trwy ddefnyddio 
ein Gwasanaeth Swyddfa Cymorth Rhodd, yn 
uniongyrchol gan CThEM neu drwy drydydd parti 
arall y bydd eglwysi efallai yn ei ddefnyddio i hawlio 
Cymorth Rhodd, os bodlonir yr amodau a ganlyn: 

Bod eglwysi lleol wedi defnyddio eu disgresiwn i 
sefydlu cronfa i gefnogi Cronfeydd Cyfundebol – fel 
sy’n digwydd gyda rhoddion Offrwm y Pasg y bydd 
eglwysi lleol yn eu derbyn gan eu haelodau ar ran 
Cronfa’r Genhadaeth Fyd-eang. 

1. Bod eglwysi lleol yn bancio’r rhoddion hyn yn eu 
cyfrifon.

2. Bod eglwysi lleol yn anfon yr arian Cymorth 
Rhodd ymlaen i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang. 

Felly mae’r cyngor hwn i eglwysi Methodistaidd ar gyfer 
hawlio Cymorth Rhodd ar eu Hoffrwm Pasg yn seiliedig 
ar y ddealltwriaeth bod eglwysi lleol wedi defnyddio 
eu disgresiwn i sefydlu cronfa i gefnogi Cronfa’r 
Genhadaeth Fyd-eang. 

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 

OPSIWN 1

A. Casglu rhoddion GYDA Chymorth Rhodd

1. 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. Dylid agor yr amlenni a rhoi’r cyfan 
i drysorydd yr eglwys (neu swyddog cyfatebol) er 
mwyn talu’r rhoddion i mewn i gyfrif banc yr eglwys.

2. 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 
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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 ar gyfer Cronfa’r Genhadaeth 
Fyd-eang i mewn

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 Rhodd). Yna dylid 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.

• 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 rhif cylchdaith 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. 
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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:

• 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. 

• Anfon rhoddion i mewn
1. Anfonwch y rhoddion (sieciau/arian parod) a’r amlenni 

Cymorth Rhodd at drysorydd Merched Methodistaidd 
ym Mhrydain, 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. 

2. 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. Peidiwch ag anfon rhoddion sydd 
mewn arian parod i’r Swyddfa Gyllid drwy’r post. 
Rhowch yr arian parod i mewn yng nghyfrif eich eglwys 
ac anfonwch siec neu gwnewch drosglwyddiad BACS am 
yr un swm, yn daladwy i ‘Gronfa’r Genhadaeth Fyd-eang’.
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Rhif elusen cofrestredig 1132208

I wybod mwy am genhadaeth fyd-eang yr Eglwys, ewch i: 

www.methodist.org.uk/global-relationships  

e-bost: gr.admin@methodistchurch.org.uk 

ffôn: 020 7486 5502  

25 Marylebone Road, London NW1 5JR
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Mae pob stori unigol ar gael i’w lawrlwytho o wefan  
Merched Methodistaidd ym Mhrydain: www.mwib.org.uk
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