
Capel Blaenannerch, ger Aberteifi, oedd
lleoliad Sasiwn y De ddydd Mercher,
2 Tachwedd 2016. Er fy mod yn
ymwybodol iawn o’i gysylltiad â hanes
diwygiad 1904/5, dyma’r tro cyntaf imi fod
i mewn yn yr adeilad hardd hwn – a’r tro
cyntaf imi fod yn gynrychiolydd Sasiwn
hefyd. 

Croeso a chymdeithas o amgylch y
byrddau

Cafwyd croeso arbennig o gynnes gan
aelodau’r eglwys a’u gweinidog, y
Barchedig Llunos Gordon, ac roeddwn yn
ymwybodol ar unwaith fod yma eglwys
fyw, gartrefol a gweithgar. Gwefr yn wir
oedd gweld y sedd neu’r ‘côr’ lle’r
eisteddai Evan Roberts pan waeddodd y
geiriau ‘Plyg fi, O Arglwydd’ yn ystod
gweddi’r Parchedig Seth Joshua mewn
oedfa ddydd Iau, 29 Medi 1904. Roedd
ymwybyddiaeth o arwyddocâd y lle
arbennig hwn ac ymateb gostyngedig y
diwygiwr i’r alwad a deimlodd yma fel
petaent yn treiddio drwy’r holl sesiynau. 

Testun llawenydd i bawb oedd yn
bresennol oedd fod dau fir ifanc heddiw,
pan mae’n ymddangos yn ddyddiau du
iawn ar Gristnogaeth yng Nghymru, wedi
ymdeimlo â galwad i wasanaethu eu
Harglwydd, wedi ymateb yn gadarnhaol
iddi ac yn cael eu cyflwyno i’w hordeinio

i’r weinidogaeth. Y Barchedig Lona
Roberts, Caerdydd, fu’n ymddiddan â’r
ddau ymgeisydd, sef Dr Andras Iago a
Mr Iestyn ap Hywel. Roedd hi wedi dewis
tair delwedd – eithaf erchyll – o Lyfr
Daniel – i’w trafod, sef y tri llanc yn y
ffwrn dân, gwledd Belsassar, a
gweledigaeth y pedwar bwystfil. Yn ei
ffordd hwyliog ac unigryw, arweiniodd
Andras ac Iestyn i ystyried perthasedd y
darluniau hyn i’r cyd-destun cyfoes a’r her
a’u hwynebai i gadw’r ‘mur rhag y
bwystfil’. Er eu bod yn ymwybodol iawn,
wrth gwrs, o’r anawsterau, tystiwyd i
sicrwydd argyhoeddiad Andras ac Iestyn
fod Duw’n dal i warchod a diogelu ei bobl
heddiw fel erioed.

Do, fe gafwyd adroddiadau amrywiol a
chyfeiriwyd at y Cyfraniad Cyfundebol, at
ddyletswydd gyfreithiol a moesol eglwysi i
weithredu fel landlordiaid da, ac at
achosion gwan a gwerthu adeiladau.
Roedd yna ymdeimlad fod y
strwythurau’n pwyso’n drwm ar adegau
a’r gweithwyr yn brin. Derbyniwyd mân
ddiwygiadau i’r Cyfansoddiad, a phasiwyd
nifer o gynigion, yn amrywio o
gefnogaeth i ddatblygu ap gêm Feiblaidd
i ail-doi capel sy’n gartref i Fanc Bwyd
cymunedol ym Mhort Talbot. 

Cyflwynwyd manylion am themâu’r
Cyfundeb ar gyfer 2017, sef: addoli, gyda
phwyslais ar ddatblygu adnoddau
newydd; meithrin, gan ganolbwyntio ar
eglwysi sydd wedi colli cyswllt â’r corff
canolog; a chenhadu, gan gydnabod y
patrymau amrywiol sydd eu hangen
mewn gwahanol ardaloedd. 

Fe’n hatgoffwyd gan y Barchedig Catrin
Roberts am apêl ‘Corwynt Cariad’, a fydd
yn gyfle, yn ystod 2017, i aelodau’r
enwad gyfrannu i gynorthwyo trigolion
Ynysoedd y Philipinas.

Orig ddwys a theimladwy oedd Cyfarfod
Unedig y Gweinidogion a’r Blaenoriaid, lle

cafwyd cyfle i goffáu’r rhai a hunodd. Yna,
dan arweiniad Mr Michael Jones
cyflwynwyd cyfres o weddïau didwyll o
eiriolaeth dros y ddau oedd i’w hordeinio.

Yn allweddol i naws y cyfarfodydd yr
oedd llywyddiaeth y Parchedig Glyn
Tudwal Jones, a lywiodd y
gweithgareddau mewn ffordd urddasol a
chartrefol. Ef hefyd a draddododd y
bregeth yn dilyn yr ordeinio ac a’n
harweiniodd at fwrdd y cymun.
Pwysleisiodd mai galwad i wasanaethu ar
gyfer cyd-destun heddiw a gawn, gan
ddewis yn destun: ‘Edrych, fe’th osodais
di heddiw dros y cenhedloedd a thros y
teyrnasoedd, i ddiwreiddio ac i dynnu i
lawr, i ddifetha ac i ddymchwelyd, i
adeiladu ac i blannu.’ (Jeremeia 1:10)

Cafwyd cwmni Llywydd y Gymanfa
Gyffredinol, yr Athro John Gwynfor
Jones, am ran o’r diwrnod, a dymunwn
adferiad buan iddo.

Ond yr hyn fydd yn aros yn fy nghof i
fydd presenoldeb y ddau ymgeisydd a’u
teuluoedd ifanc, yn cynnwys Abigail,
merch 16 mis oed Iestyn a Sunniva, a
Mabon, mab bach tri mis oed Andras a
Heledd, a’r fraint o gael bod yn dyst i
ordeinio’r ddau fir ifanc hyn. 

Dymunwn bob bendith iddynt yn eu
gweinidogaeth: Andras fel Ysgogydd
Cenhadol yng nghylch Tawe-Nedd,
Henaduriaeth Morgannwg Llundain, ac
Iestyn yn Arolygwr ac Ysgogydd Eglwysig
yn Henaduriaeth Myrddin. Diolchwn eu
bod hwy, fel Evan Roberts gynt, wedi
ymdeimlo â galwad i wasanaethu eu
Harglwydd ac wedi ymateb mor
gadarnhaol iddi.

Marian Beech Hughes
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‘Urddasol a Chartrefol’
Argraffiadau o Sasiwn y De, Capel Blaenannerch, 2 Tachwedd 2016


