
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.
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“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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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.”
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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.

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


