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Annwyl frodyr a chwiorydd,
Wrth i ni agosáu at y Nadolig eleni, mae gig yn wynebu
her gwirioneddol. Ydy’r gwaith yn mynd i barhau?
Roedd sefydlu’r elusen 19 mlynedd yn ôl yn gam o ffydd
– doedd gynnon ni ddim arian, dim ond llond dwrn o
bobl wedi ymrwymo i gefnogi’r gwaith. Ond wrth edrych
yn ôl dros y blynyddoedd rydym wedi rhyfeddu dro
ar ôl tro at ffyddlondeb yr Arglwydd ... a’i bobl. Roedd
y weledigaeth o rannu’r newyddion da am Iesu Grist
gyda’n cyd-Gymry yn glir, ac yn fuan iawn daeth beibl.
net yn rhan amlwg o’r weledigaeth honno. Roedd
beibl.net yn ganolog, ond nid dyna oedd unig waith gig
o bell ffordd. Dros y blynyddoedd buom yn cenhadu, yn
paratoi adnoddau i ysgolion ac eglwysi, yn cyd-weithio
ar brosiectau gydag amrywiol enwadau a mudiadau
Cristnogol, yn cyfieithu a hybu caneuon addoliad
newydd, a pharatoi nifer dda o ffilmiau ac adnoddau
digidol eraill i’r eglwysi eu defnyddio.
Ymunwch â ni i ddiolch i’r Arglwydd am ei ddaioni
dros y blynyddoedd, ac i ddathlu’r llu o adnoddau
sydd wedi eu creu, ac ar gael am ddim ar ein
gwefannau.
Yn dilyn lansio gwefan www.beibl.net
yn 2002, gyda drafft o gyfieithiad llafar
o’r Testament Newydd arni, roedd galw
cyson am ddau beth – 1.
ei gyhoeddi fel llyfr, a 2.
yr angen am gyfieithiad
tebyg o’r Ysgrythurau
Hebreig (Llyfrau’r Hen
Destament). Yn y
blynyddoedd cynnar
hyn roedd gwaith Y
Gorlan dan adain gig, sefydlwyd gwaith ysgolion yn y
De-ddwyrain gennym (sef Mudiad Ysgolion Cymraeg),
a buom yn gweithio ar lu o brosiectau eraill. Ond roedd
pobl ar y cyfan yn uniaethu gig gyda beibl.net – dyna
oedd y prosiect ‘amlwg’, a dyna’n bennaf oedd yn denu’r
gefnogaeth i’n gwaith. Felly pan gyhoeddwyd beibl.net
bum mlynedd yn ôl, fe ddechreuodd ein ffynonellau
ariannol sychu. Fydden ni ddim am eiliad am honni fod
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gig yn hanfodol i waith yr efengyl yng Nghymru, ond
mae’r angen i rannu Iesu Grist gyda’n cyd-Gymry yn
aros - mae’r weledigaeth yn dal yn fyw.
Gweddïwch gyda ni am arweiniad clir i’r dyfodol.
Dydy gig fel y cyfryw ddim yn bwysig, ond mae
galwad Iesu Grist yn aros – “Ewch i wneud... (y
Cymry Cymraeg) ... yn ddisgyblion i mi ... a dysgwch
nhw i wneud popeth dw i wedi’i ddweud wrthoch
chi.”
Felly, beth ydyn ni wedi bod yn ei wneud dros y misoedd
dwetha ma?
•

Rydyn ni’n defnyddio
Facebook, Twitter,
Instagram ac YouTube
i rannu neges y Beibl.
Adnod y dydd, Darlleniad
y dydd ac yn y blaen ...
ac mae cannoedd yn eu
derbyn

•

Rydyn ni’n dal ati i weithio gyda Cymdeithas y
Beibl ar ddatblygu Ap Beibl. Rydyn ni hefyd yn
sicrhau adnoddau Cymraeg ar Ap ffonau symudol
rhyngwladol arall, sef YouVersion.

•

Rydyn ni yng nghanol recordio Testament Newydd
beibl.net yn cael ei ddarllen, i’w osod ar ffonau
symudol a gwefannau (ar y cyd gydag Undeb yr
Annibynwyr)

•

Mae prosiect cyffrous arall ar y gweill, sef “Ydy
Cristnogaeth yn Gwneud Sens?”, lle byddwn yn
ffilmio pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd yn trafod
y ffydd yn agored (eto, ar y cyd gydag Undeb yr
Annibynwyr)

•

Mae llyfryn deniadol,
Efengyl Luc a Llyfr yr
Actau, wedi ei gyhoeddi
i’w ddosbarthu mewn
ysgolion gan “The
Higher Tour”.

Cofiwch – mae’r prinder o adnoddau digidol drwy
gyfrwng y Gymraeg yn parhau.

•

Rydym wedi dechrau,
ac angen cwblhau,
dybio ffilm am Corrie
ten Boom i’r Gymraeg

•

Paratoi ffilmiau ac
astudiaethau Pasg
newydd gyda Martyn
Geraint - ar y cyd gydag Eglwys Bresbyteraidd
Cymru

Diolch eto am eich cefnogaeth gyson i’n gwaith.
Cofiwch amdanon ni. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich
gweddïau yn fawr. Ein dyhead ydy gweld Cymry
Cymraeg yn troi yn ôl at Grist a’r eglwysi Cymraeg yn
cael eu tanio â brwdfrydedd newydd i rannu’r newyddion
da mewn gair a gweithred.

•

Datblygu gwefan www.gobaith.cymru gyda
mwy a mwy o emynau a chaneuon addoli newydd
(gwreiddiol a chyfieithiadau).

•

Ewch i chwilota drwy’r adnoddau ar wefan www.
beibl.net – mae yna gymaint o stwff yna i’ch helpu i
ddeall neges y Beibl.

Gweddïwch am lwyddiant y prosiectau amrywiol
yma, ac y bydd pobl (yn enwedig y to ifanc) yn cael
eu cyffwrdd a’u herio gan y newyddion da am Iesu
Grist.

Nadolig Llawen a Blwyddyn
Newydd Dda i chi!
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