
Golygydd. Mr Llywydd! Y Parch Marcus
Wyn Robinson. Marcus! 

Llongyfarchiadau i ti ar gael dy sefydlu’n
Llywydd y Gymanfa Gyffredinol eleni. Dyn
ni’n dymuno pob rhwyddineb a iechyd i ti
yn dy deithiau mynych a’th lywyddiaeth.

Bob blwyddyn un o freintiau’r Llywydd yw
cael gosod cyfeiriad i’r Gymanfa
Gyffredinol trwy ddewis y thema ar ein
cyfer. Beth tybed yw’r thema wyt ti wedi ei
ddewis ar ein cyfer eleni? Ac wrth gwrs
yn dilyn hynny fe fydd rhaid i mi ofyn yr
ail gwestiwn amlwg. Sef, pam wnest ti
ddewis y thema arbennig hwn.

Marcus Wyn Robinson. Wrth ystyried y
thema ganolog ar gyfer y flwyddyn nesaf
credaf fod y geiriau â ddatguddiwyd i
Paul yn galondid i ni gyd. “Digon i ti fy
ngras i; mewn gwendid y daw fy nerth
i’w anterth.” (2 Corinthiaid 12:9)

Mewn dyddiau o ansicrwydd a lleihad yn nifer y ffyddloniaid mae’n
bwysig cofio datganiad ein Harglwydd a’i fwriadau o’r dechrau
cyntaf.

Os bydd pethau’n teimlo’n ddu ar adegau, neu ymdeimlad o
wendid bron ein llethu, cofiwn am y sicrwydd fynegwyd wrth Paul
pan oedd yn cael ei flino gan “ddraenen yn fy nghnawd”. 
Ni fyddwn yn gyfforddus bob amser, yn ein bywyd nac yn ein
bodolaeth a’n cenhadaeth fel Ei weision; ond mae un peth y

gallwn fod yn hollol sicr ohono – ei ras
Ef! 

“Gras, o’r fath beraidd sain,
i’m clust hyfrydlais yw...”

(Emyn 161CF).
Gall gras drawsffurfio ein gwendid a throi
profiadau negyddol yn bositif.

Gol. Ond, wyt ti’n meddwl fod gan neges
“gras” unrhyw beth i’w ddweud wrth ein
bywyd cyhoeddus presennol?

MWR.
Mewn dyddiau pan welwn gymaint o
ddiffyg gras yn y byd gwleidyddol a
rhyngwladol mae angen arweiniad yr
Ysbryd i’n tywys ymlaen at ffynhonnau’r
grasusau tragwyddol. 
Nid dyma’r amser i gwyno am ein
gwendid fel Cyfundeb na’n gwendid fel
unigolion. Dyma’r amser i gael ein

hatgoffa o natur Ei ras a’i gariad sydd wedi sicrhau ennill y frwydr
drwy ymdrechion ein Ceidwad.
Mae darganfod gras mewn gwendid yn creu gobaith. Felly yn ein
gwendid ymlaen a ni gan gofio’n ddyddiol cadernid ei addewid –
“Digon i ti fy ngras i.” 

Gol. Diolch am rannu gyda ni beth sy’n gwasgu ar dy galon yn y
dyddiau hyn. Dyn ni’n dymuno y byddi dithau’n profi’r gras hwnnw
yn ystod y flwyddyn sydd o’n blaenau.
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“Digon i ti fy ngras i”

Parch Brian Matthews (Cyn Lywydd y Gymanfa
Gyffredinol) yn llongyfarch y Parch Marcus 

Wyn Robinson, Llywydd Presennol y Gymanfa
Gyffredinol ar ei etholiad

Wel am her a thrafferth. Sut mae dyn i fod i gyfarch Llywydd y Gymanfa Gyffredinol?
A sut mae cyfarch y Llywydd pan yr ydych yn ei adnabod ers dros ddeugain mlynedd? 

Felly gyda’r lefel briodol o ostyngeiddrwydd a gwyleidd-dra dyma fentro holi’r Llywydd newydd
ar ran darllenwyr y Goleuad!

Elusen, mudiad a chyfundrefn

Sail yr ysgrif hon yw ymateb i feirniadaeth o elusen Oxfam a
gyhoeddwyd yn y wasg yn ddiweddar. 

Yn ddiweddar cafwyd adroddiad damniol o weithgaredd yr elusen
Oxfam yn Haiti ac yn benodol ei ymateb i ddaeargryn 2010. 

Diffiniad Geiriadur Prifysgol Cymru o’r hyn yw elusen yw mudiad
wedi ei seilio ar werthoedd elusengar. Yn rhoddi i’r tlawd a’r
anghenus, yn llawn o weithredoedd da ac yn cyflawni’r hyn sy’n
glodwiw a thrugarog.

Roedd yr elusen, yn ôl Adroddiad 2019 wedi colli golwg ar ei
gweledigaeth gychwynnol – gweledigaeth oedd wedi’i seilio ar
ddameg y Samariad Trugarog. 

Roedd hefyd wedi esgeuluso’r egwyddorion o liniaru dioddefaint a
gweini ar y tlawd yn ein cymdeithas. 

Roedd wedi ymateb i sefyllfa pobl anghenus gyda thrais rhywiol,
bwlio a gweithredoedd anaddas eraill. 

Nid rhywbeth yn y dirgel oedd y methiannau hyn. Un o’r rhai a
gollfarnwyd am gelu cynnwys adroddiadau neu bryderon
blaenorol oedd Prif Weithredwr Oxfam ar y pryd. 

Gwelsom yn y blynyddoedd diwethaf nifer o fudiadau Cristnogol
sydd hefyd wedi eu cyhuddo a’u collfarnu am weithredu’n groes i
werthoedd Cristnogol. 
Pwy a fiyr pa gyfrinachau ddaw i’r amlwg eto?

R’yn ni’n byw mewn cyfnod pan mai’r ffon fesur ar ymdrechion
gwleidyddion neu fudiadau yw eu “record” neu’r hyn y llwyddir ei
gyflawni ganddynt. Ffon fesur rheoli yw’r ffon fesur hon. 

Mae Haiti’n rhybudd i ni i gyd!

(parhad ar dudalen 2)

Oxfam failed to report child abuse
claims in Haiti, inquiry finds
Damning Charity Commission report warns incidents in country
were not isolated events

Pennawd yn y Guardian 11 Mehefin 2019



Flynyddoedd yn ôl bellach, pan oeddwn
yn cychwyn fel Ymgeisydd am y
Weinidogaeth o fewn Henaduriaeth
Dyffryn Clwyd, cefais fy nghario yn
achlysurol ar fore Sul gan fy hen
Weinidog, y Parch. Owen Roberts,
Rhuddlan, pe digwyddwn ein dau fod yn
mynd i’r un cyfeiriad ar ein
cyhoeddiadau. 

Cyn agor ffordd osgoi pentref
Llanrhaeadr, (Llanrhaeadr-yng-
Nghinmeirch, i roi iddo’i enw llawn),
byddai’r hen ffordd yn mynd heibio’r
eglwys, y fynwent a’r hen ysgol cyn
mynd trwy’r Pentre i gyfeiriad Rhewl a
Rhuthun.

Y tro cyntaf imi gael fy nghario gan
Owen Roberts, sylwais ei fod yn arafu’r
car wrth nesu at borth mynwent
Llanrhaeadr, ac yna’n codi’i het yn
barchus. Eglurodd fod Edward Jones,
Maes-y-plwm, wedi ei gladdu wrth y
fynedfa a bod cofeb iddo gerllaw.
Cymaint oedd edmygedd Owen Roberts
o Edward Jones fel emynydd a bardd fel
y teimlai reidrwydd i godi het i’w goffáu. 

Ond yn dilyn yr eglurhad daeth
cwestiwn: “Pa un oedd emyn mawr
Edward Jones?” Roedd rhaid i mi
gyfaddef gyda chywilydd na chlywais
erioed sôn am fodolaeth Edward Jones,
heb sôn am ei emynau. “Dysga’r emyn
erbyn y tro nesaf inni ddod y ffordd
yma!” Cofiais ei fod wedi cynnig fy
nanfon i Prion ymhen rhyw bump neu
chwech wythnos, felly, doedd dim
amdani ond dechrau chwilio’r Llyfr
Emynau am “emyn mawr” Edward
Jones. 

O’r emynau o dan y llythrennau E.J., yn
ôl trefn yr hen Lyfr Emynau, yr un a
dybiais i oedd ei “emyn mawr” oedd
Cyfamod Hedd, cyfamod cadarn Duw…
(Rhif 19). Dyma fynd ati o ddifrif i
ddysgu’r pedwar pennill ac i fod yn
barod ar gyfer y daith nesaf. Pan
ddaeth, arafodd y car, cododd yr het a
daeth y cwestiwn, “Pa un oedd emyn
mawr Edward Jones?” 

Y tro hwn atebais yn hyderus a thalog,
“Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw…”
Ond yn hytrach na chanmoliaeth yr hyn
a gefais oedd, “Ie! Ie! Ond beth am y
llall?” A’r llall yr oedd Owen Roberts yn
disgwyl ei glywed oedd,

Mae’n llond y nefoedd, llond y byd,
llond uffern hefyd yw;

llond tragwyddoldeb maith ei hun,
diderfyn ydyw Duw;

mae’n llond y gwagle yn ddi-goll,
mae oll yn oll, a’i allu’n un,
anfeidrol, annherfynol Fod
a’i hanfod ynddo’i hun.

Y mae cynnwys a rhesymiad pennill
cyntaf yr emyn yn dangos fod Edward
Jones yn hyddysg yn niwinyddiaeth ei
gyfnod, a’r ddiwinyddiaeth honno’n
cyd-fynd â syniadau athronyddol ei
ddydd. Ond ymhle a sut y cafodd
Edward Jones hyfforddiant o’r fath?

Fe’i ganwyd ym Mhrion. Yn 1801
symudodd i dyddyn cyfagos o’r enw
Maes-y-plwm, ac fel “Edward Jones,
Maes-y-plwm,” yr adweinid ef o hynny
ymlaen, er iddo symud i Gilcain yn 1825
ac yno y bu farw. Bu’n aelod o’r seiat
fechan a gyfarfyddai yn nhª Ann Parry,
Brynmulan, ac yng Nghilcain daeth yn

flaenor ac yn arweinydd amlwg y seiat
yno. Yr unig addysg ffurfiol a gafodd (os
ffurfiol hefyd) oedd tymor mewn ysgol
yng Nghaer. 

Mae hynny’n golygu mai yn y seiadau y
clywodd gyntaf drafod ar hanfod a natur
Duw, yn ogystal â’r ailenedigaeth a
phynciau sylfaenol eraill y ffydd
Fethodistaidd. Y gwirionedd mawr a
fynegir yn ei emyn, “Mae Duw yn llond
pob lle…” yw nad “rhywbeth” o fewn ei
fyd ydi Duw, yn bodoli ymysg pethau
eraill, ond “bodolaeth” ei hun, o’r hyn y
mae pob peth a phob dim yn tarddu –
“anfeidrol, annherfynol Fod / a’i hanfod
ynddo’i hun.” 

Elfed ap Nefydd Roberts
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Ffon fesur fy mam-gu am werth arweinydd
oedd y gair “geirwiredd” – a oedd Cristion
neu arweinydd Cristnogol yn eirwir ai
peidio. Yn wir y ganmoliaeth fwya’ y
medrai hi ei roi i berson oedd ei fod yn
eirwir!

Y cwestiwn a ofynnir heddiw (yn ôl ffon
fesur disgwyliad cymdeithas) yw hyn;
a yw gwleidydd neu arweinydd, neu
reolwr/wraig yn effeithiol? 

Yn ôl y rhesymeg hon gellir esgusodi pob
math o fethiannau eraill os yw’r person
dan sylw’n “llwyddiannus” ac yn “effeithiol”
yn ei waith.

Ac wrth feddwl am Haiti yn benodol.
Fe ellid dadlau, cyn belled â bod yna
fywydau’n cael eu hachub wedi’r corwynt
nad oedd ots o gwbl am yr hyn a wnaeth
unigolion; cyn belled a’u bod yn effeithiol i
leddfu anghenion y tlawd. Medrwn
anwybyddu’r hyn a wna unigolion sy’n
niweidiol ynghyd â’r enw drwg a ddaw yn
ei sgil dim ond bod yr hyn a wneir yn enw’r
elusen (neu’r achos) yn effeithiol.

O’r math yma o resymu fe gwyd y
cwestiwn. 

Beth, a phwy yw’r bobl, yr elusen neu fudiad
y medrwn ymddiried ynddynt o gwbl? 

Mae gennym nifer o gyfundrefnau o fewn
ein cymdeithas sy’n dibynnu ar ddulliau
arbennig o weithredu. Mae hefyd gennym
sefydliadau, tebyg fel y BBC, y
Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, y
Senedd a’r Cynulliad yng Nghaerdydd
sydd a’u diwylliant a’u patrymau
perthnasol o weithredu. Mae ein
sefydliadau yn fannau lle y gobeithiwn y
medrwn warchod safonau a hybu
ymddiriedaeth. Ond, yn fwyfwy, aeth ein
sefydliadau yn gyfundrefnau, yn fodd o
gyflawni prosiectau penodol, a hynny ar
gost i gymdeithas ac unigolion – cyn belled
a bod y prosiect yn cael ei gyflawni.

Pwyslais Adroddiad 2019 ar waith Oxfam
oedd y dylid gweld yr elusen fel sefydliad
elusennol oedd ag amcanion penodol. Fel
sefydliad sy’n cynnig meddyginiaethau,
sefydliad sy’n delio gydag anghyfiawnder

ac yn lleddfu poen y tlawd a hynny ar
sylfaen ddyngarol Gristnogol. Ac yn y
cyd-destun hwn mae ymddygiad
(a geirwiredd a thryloywder) yn bwysig.

O golli ei ffocws ar reswm a gwerthoedd ei
bodolaeth gall cyfundrefnau weithredu fel
sefydliadau sy’n perthyn i griw dethol o
weithwyr yn unig gan ddangos difaterwch
at eraill y tu allan i’r gyfundrefn. 

Daeth y gwir y ceisiwyd ei guddio yn
amlwg ac yn gyhoeddus yn adroddiad
Haiti. Mae’r adroddiad yn rhybudd i ni
gofio pam ein bod yn gwneud yr hyn sy’n
hanfodol i’n tystiolaeth. 

Mae Haiti’n rhybudd i ni gyd.
LAJ

Am ragor o wybodaeth ewch i
www.theguardian.com/global-development/
2019/jun/11/oxfam-abuse-claims-haiti-charity-
commission-report

Mae Haiti’n rhybudd i ni i gyd! (parhad)

Codi Het i Emynydd

Henaduriaeth Arfon. Bydd yr
henaduriaeth yn cyfarfod yn Nghapel
Glanrhyd, nos Fawrth, Gorffennaf 16eg
am 6.30 yr hwyr.
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