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Galwad i Addoli

Y mae wedi ei gwisgo â nerth ac anrhydedd, ac yn wynebu’r dyfodol dan 
chwerthin.
Y mae’n siarad yn ddoeth, a cheir cyfarwyddyd caredig ar ei thafod.

Diarhebion 31:25-26 (BCND)

Emyn: Mae Iesu Grist yn aros (CFf 870)

Croeso

Croeso i oedfa Offrwm y Pasg. 

Y thema eleni yw ‘Ei Stori Hi, Ein Stori Ni’. Rydym am glywed storïau am 
ferched sydd yn aml wedi cael eu hanghofio neu eu hanwybyddu. Mae’r 
storïau’n sôn am ddewrder, tosturi a galw am newid. Yr ysbrydoliaeth wrth 
ddewis y thema oedd degfed pen-blwydd Merched Methodistaidd ym 
Mhrydain a’r gwaith a wnaed gan y mudiad er mwyn grymuso a galluogi 
merched ledled y byd.

Yn ystod y gwasanaeth hwn, byddwn yn cysegru Offrwm y Pasg. Mae’r holl 
roddion yn mynd i Gronfa Cenhadaeth Fyd-eang yr Eglwys Fethodistaidd 
ym Mhrydain. Wrth inni wrando a myfyrio ar storïau merched mewn 
gwahanol rannau o’r byd ac ar wahanol gyfnodau mewn amser, byddwn 
hefyd yn ystyried sut y gallwn rannu ein stori ninnau, storïau ein chwiorydd 
a stori Duw â’r byd.

Emyn: Iôr, gwna fi’n offeryn dy hedd (CFf 868)

Gweddïau o Addoliad a Diolch

Hollalluog Dduw, mor rhyfeddol wyt ti.
Mae dy gariad trawsnewidiol yn ein hysbrydoli i fod yn fwy croesawgar. 
Mae dy gyffyrddiad creadigol yn ein gwahodd i fod yn fwy chwilfrydig.
Mae dy angerdd di dros gyfiawnder yn ein cymell i frwydro dros well byd.
Mae dy ras annherfynol yn ein nerthu ar ein taith drwy fywyd. Amen

Arglwydd ein Duw, deuwn ger dy fron â chalonnau diolchgar wrth inni 
weddïo dros ferched ein byd. 

Diolchwn am y merched rhyfeddol yn ein bywydau ni, yn famau, 
chwiorydd, modrybedd, neiniau a ffrindiau, a phawb sydd wedi ein 
cyffwrdd a’n cyfoethogi. Diolch i ti am eu doniau a’u rhoddion ac am eu 
presenoldeb sydd wedi ein meithrin a’n cefnogi.

Diolchwn am y rhai sydd drwy’r canrifoedd wedi brwydro dros hawliau 
merched a phobl a wthiwyd i gyrion cymdeithas. Er nad yw’r frwydr 
dros gydraddoldeb a chyfiawnder wedi dod i ben, diolchwn i ti am y 
gwahaniaeth a wnaethant i’n bywydau, ein cymunedau a’n byd. 

Diolchwn am y merched sy’n gweithio dros newid yn ein dyddiau ni: yr 
ymgyrchwyr, y gwleidyddion, y goroeswyr a’r arloeswyr sy’n gweithio’n 
ddiflino ac yn codi eu llais yn ddewr dros ferched drwy’r byd. Diolch i ti am 
eu hegni, eu hangerdd a’u ffydd y gall pethau newid. 

Diolchwn am fudiadau sy’n cefnogi merched pan fyddant yn codi eu llais. 
Diolchwn yn arbennig heddiw am Ferched Methodistaidd ym Mhrydain, 
Magnify, Restored, ac All We Can. A ninnau’n dathlu degfed pen-blwydd 
Merched Methodistaidd ym Mhrydain, diolchwn i ti am bawb a fu’n rhan o 
fudiad y chwiorydd o fewn yr Eglwys.

Yn olaf, Arglwydd, diolchwn am dy neges radical sy’n golygu cyfiawnder 
a heddwch i bawb. Am ddangos i ni fod dy deyrnas yn cael ei hadeiladu 
gan bawb, ar gyfer pawb. Diolchwn am dy esiampl a gweddïwn am nerth 
a dewrder i ddilyn dy ffordd drawsffurfiol di sydd yn cynnwys a chroesawu 
pawb. Amen

Stori 1: Magnify You

Y darlleniad cyntaf yw’r Magnificat, cân mawl Mair. Daw Mair i ymweld ag 
Elisabeth ar ôl clywed gan yr angel mai hi fydd mam mab Duw, a chanu’r gân 
hon sydd yn faniffesto ar gyfer newid. 

Darlleniad: Magnificat – Luc 1:46-55
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Gweithgaredd 1: Stori Duw 

Emyn: Tyrd, Ysbryd cariad mawr (CFf 599)

Gweddi o Gyffes

Dduw graslon, wrth inni ddathlu hanes y merched rhyfeddol hyn, cofiwn 
nad ydym ni bob amser wedi trin pawb o’th blant â’r parch a’r cariad y 
maent yn ei haeddu.

Dduw maddeugar, mae’n ddrwg gennym am ein hesgeulustod. 

Cyffeswn nad ydym bob amser wedi credu merched, ein bod yn barod 
iawn i farnu ond yn araf i gynnig gofal. Rydym wedi amau eu storïau, eu 
cymhellion a’u hofnau, heb roi amser i wrando a dangos tosturi, a thrwy 
wneud hynny rydym wedi tramgwyddo’r bobl y mae arnynt fwyaf o’n 
hangen. 

Dduw maddeugar, mae’n ddrwg gennym am ein hamharodrwydd i 
gredu. 

Cyffeswn nad ydym wedi dweud storïau merched ond wedi eu gadael allan 
o’r llyfrau hanes a thanbrisio yr hyn maent wedi’i gyflawni a’r hyn maent 
wedi’i ddioddef. Fe wnaethom droi oddi wrth y storïau cymhleth a derbyn 
safbwyntiau patriarchaidd, hyd yn oed wrth ddarllen y Beibl. 

Dduw maddeugar, mae’n ddrwg gennym inni ddewis a dethol wrth 
ddweud storïau. 

Cyffeswn nad ydym wedi creu cymdeithas sydd yn ddiogel ar gyfer 
merched. Gadawsom i bechodau rhywiaeth, casineb at ferched a hiliaeth 
deyrnasu, fel bod pob merch yn agored i ymosodiad, camdriniaeth ac 
aflonyddu. Rydym wedi disgwyl iddyn nhw eu hamddiffyn eu hunain yn lle 
herio pechodau cymdeithas. 

Dduw maddeugar, mae’n ddrwg gennym nad ydym wedi herio 
pechodau cymdeithas. 
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Cyffeswn nad ydym wedi adlewyrchu neges dy efengyl yn y ffordd y 
gwnaethom drin merched yn yr Eglwys. Gwnaethom iddyn nhw deimlo’n 
fychan, gan anwybyddu eu doniau a rhoi taw ar eu storïau. Nid ydym wedi 
dilyn esiampl dy fab, wnaeth rymuso merched i rannu dy neges. 

Dduw maddeugar, mae’n ddrwg gennym nad ydym wedi byw yn unol 
â’th efengyl.

O Dduw, rydym wedi pechu yn dy erbyn di ac yn erbyn y rhai rwyt ti’n 
eu caru, ar feddwl, gair a gweithred. Gofynnwn am dy faddeuant a’th 
gymorth, er mwyn herio pechodau cymdeithas a chreu byd sydd yn deg a 
diogel i bawb. Golch ymaith ein camweddau ac adnewydda ni, drwy dy fab 
Iesu Grist. Amen

Gweddi’r Arglwydd  

Stori 2: Restored 

Emyn: Ysbryd y gorfoledd (CFf 598) 

Yn y darlleniad nesaf cawn stori Rispa, un o ordderchwragedd Saul. Anaml 
iawn y darllenir y stori hon. Pan laddodd Dafydd Saul a’i etifeddion, fe wnaeth 
Rispa safiad dewr gan ddangos y dylid trin pawb, yn fyw neu’n farw, ag 
urddas a pharch. 

Darlleniad: Esther 7:1-7 

Gweithgaredd 2: Ei Stori Hi 

Stori 3: All We Can 

Rhan o un o benodau olaf llyfr Esther sydd gennym yn ein darlleniad olaf. Wedi 
i wraig flaenorol y brenin gael ei halltudio am iddi anufuddhau iddo, Esther a 
ddewiswyd i briodi’r Brenin a chael ei gwneud yn Frenhines. Yn y darlleniad 
hwn, daw Esther wyneb yn wyneb â Haman, sy’n cynllwynio i ladd yr Iddewon, 
yng ngwydd y Brenin.
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Darlleniad: Esther 7:1-7

Myfyrdod (dewisol) 

Gweithgaredd 3: Ein Stori Ni 

Gweddïau o Eiriolaeth

Dduw trugarog, gweddïwn dros y rhai sy’n dioddef trais a chamdriniaeth 
oherwydd eu rhyw, ym mhob rhan o’r byd. Cymer yn dy freichiau cariadus 
bob merch sy’n teimlo wedi ei chornelu, yn anniogel ac yn byw mewn ofn. 

Gweddïwn y gwelwn fyd lle gall pawb deimlo’n ddiogel a phrofi 
cariad a gwerthfawrogiad. 

Dduw gofalgar, gweddïwn dros y rhai sydd wedi dianc rhag trais a 
chamdriniaeth. Bydd gyda hwy wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau a 
chaniatâ iddynt wybod dy fod gyda hwy ac yn eu caru. 

Arglwydd, dyro iddynt ddewrder a nerth i gymryd y camau nesaf. 

O Dduw ein creawdwr, gweddïwn dros gynlluniau sydd yn newid bywydau 
merched. Er bod y gwaith yn galed, gweddïwn ar i arweinwyr y cynlluniau 
hyn fod yn ymwybodol dy fod ti yn eu hannog a’u grymuso ym mhopeth a 
wnânt. 

Gweddïwn y byddant yn llwyddo, yn ehangu ac yn diwallu anghenion 
merched ble bynnag y bônt mewn ffordd greadigol. 

Dduw angerddol, gweddïwn dros ferched sy’n arweinwyr mewn gwahanol 
rannau o’r byd, y rhai sy’n arloesi ac yn ymladd dros ryddid – merched eofn 
sydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer y genhedlaeth nesaf. 

Erfyniwn arnat i gynnal eu hangerdd dros newid. Dyro iddynt nerth i 
ddal ati, pa rwystr bynnag a ddaw. 

Dduw pob anogaeth, gweddïwn dros y rhai sy’n cydgerdded â merched 
gan eu cefnogi a’u hannog, y rhai sy’n codi eu llais drostynt a rhoi pob cyfle 
iddynt. 
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Arglwydd, dyro nerth i fwy o bobl wneud safiad dros yr hyn sydd yn 
iawn a llefaru gwirionedd wrth bwer. 

Dduw sydd yn galluogi, gweddïwn dros Ferched Methodistaidd ym 
Mhrydain wrth inni ddathlu degfed pen-blwydd. 

Gweddïwn dros arweinwyr ac aelodau ein mudiad wrth iddynt 
barhau i fod yn greadigol mewn ysbrydolrwydd, codi arian, herio 
anghyfiawnder a chefnogi merched ym mhob cwr o’r byd. 

Dduw grasol, yn y tawelwch hwn cyflwynwn i ti bob un o’r merched y buom 
yn sôn amdanynt heddiw, pob un o’r merched sydd wedi cyffwrdd â’n 
bywydau ni, a’r merched hynny i gyd sydd wedi sicrhau newid yn ein byd. 

(Distawrwydd)

Arglwydd, pâr iddynt gofio eu bod yn cael eu caru a’u hedmygu ym 
mhob peth a wnânt.

Dduw cariadus, ti a wyr ein holl ddeisyfiadau, i’th law di y cyflwynwn bawb 
sy’n ein hysbrydoli ac sy’n gofalu amdanom, yn awr a hyd byth. Amen 

Emyn: Rho imi nerth i wneud fy rhan (CFf 805)  
ac Offrymu a Chysegru Offrwm y Pasg

Safwn a dywedwn gyda’n gilydd:
O Dduw ein creawdwr, gofynnwn yn awr i ti fendithio’r arian hwn a’r 
rhai sydd wedi ei roi. Boed i’r rhoddion hyn i Gronfa’r Genhadaeth Fyd-
eang gael eu defnyddio’n ddoeth fel y daw pobl drwy’r byd i adnabod 
cariad Iesu Grist. Gofynnwn hyn oll yn ei enw ef. Amen 

Emyn: Duw mawr y rhyfeddodau maith (CFf 216)

Y Fendith
Boed bendith Duw ar y rhai sy’n arloesi, yn sicrhau newid ac yn 
arwain, a’r rhai sy’n cydsefyll â hwy, ac arnom ninnau i gyd fel y 
byddwn yn ddewr ac yn llawn tosturi ac yn mynnu gweld byd tecach i 
bawb. Amen
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