
Mae’n 40fed pen-
blwydd arnom! Ym 
Mis Mehefin 1977 y 
dechreuodd Clwb Beibl y 
Mis (fel roedd yn cael ei 
adnabod bryd hynny). 
A nawr yn 2017 rydw i 

wrth fy modd yn dathlu yr oll rydych wedi 
ein helpu i’w gyflawni mewn 40 mlynedd.  

David Longley, cyd-gysylltydd cyntaf Beibl 
y Mis, oedd un o’r rhai cyntaf i ysgrifennu 
ataf fis neu ddau yn ôl pan ofynnwyd 
iddo am ei atgofion a storïau am fod 
yn rhan o Beibl y Mis. Rydw i’n falch o 
gynnwys neges ganddo, gyda sawl un 
arall yn y rhifyn pen-blwydd arbennig 
hwn o’r cylchlythyr. 

Diolch yn fawr iawn i’r rheini ohonoch a 
ysgrifennodd ataf gyda’ch atgofion. Rydw 
i wir wedi mwynhau eu darllen ac mae’n 
ddrwg gen i na allem eu cynnwys i gyd yn 
y cylchlythyr hwn. 

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau 
darllen y rhifyn arbennig hwn ac yn 
gweddïo dros ein cenhadaeth yr ydych 
chi’n gymaint rhan ohono.

Mae’ch cymorth wedi cyflawni cymaint 
dros y 40 mlynedd diwethaf; gorffennwyd 
cyfieithiadau newydd, rhannwyd Beiblau 
dirifedi, a daeth miliynau o bobl wyneb 
yn wyneb â’r Ysgrythur. 

Drwy Gristnogion ffyddlon fel chi, mae 
miliynau – ie miliynau – o fywydau 
wedi eu cyfoethogi a’u newid drwy air 
gwerthfawr Duw. Diolch o galon i chi am 
yr hyn wnaethoch yn bosibl. 

John Ranford 
Cydlynydd Beibl y Mis
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Dechreuodd Beibl 
y Mis yn 1977

Rydych wedi helpu i rannu
7 miliwn o Feiblau

Mae 23,162 o bobl 
yn rhan o Beibl y Mis 

Yn 2016 rhoesoch bron i 
£2 �liwn

Mewn 40 mlynedd rydych wedi 
rhoi mwy na £35 miliwn
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y Mis yn 1977



Mewn misoedd nid mewn blynyddoedd y mesurir fy amser i 
fel Prif Weithredwr Cymdeithas y Beibl. Fodd bynnag, hyd yn 
oed yn yr amser byr hwn, teimlaf ei bod yn anrhydedd i gael 
fy nghysylltu â’r fath waith rhyfeddol a’r effaith mae cyfraniad 
arwyddocaol cefnogwyr Beibl y Mis wedi ei gael dros 40 mlynedd 
o gefnogaeth ffyddlon. Gadewch i mi rannu ychydig o’r hyn 
rwyf wedi ei weld â’m llygad fy hun o’r dylanwad hwnnw wrth i 
mi fyfyrio ar arwyddocâd Beibl y Mis ym mlwyddyn ei 40fed pen 
blwydd. 

Wedi dim ond chwe diwrnod yn y swydd, ymwelais ag Affrica. 
Un uchafbwynt oedd gwibdaith i bentref Masai yn nyffryn hollt 
Kenya ble roedd tua 35 o bentrefwyr wedi casglu at ei gilydd i 
ddarllen yr Ysgrythur, oedd newydd ei gyfieithu i’w hiaith nhw, ac 
i ddathlu eu ffydd yn Iesu Grist. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach 
gwnes y gyntaf o ddwy daith i Tsieina, ble y gwelais â’m llygaid 
fy hun eu hangerdd anhygoel am y Beibl sy’n un nodwedd 
drawiadol o’r Eglwys Tsieineaidd. 

Beth oedd yn anghyffredin am y teithiau hyn oedd clywed 
gan weinidogion y llywodraeth ac ymgynghorwyr polisi am 
ddylanwad y Beibl ar dwf yr Eglwys: mae cydnabyddiaeth 
gyffredinol yn Tsieina o rym y Beibl i drawsnewid bywydau a 
chymunedau. 

Ynghynt eleni roeddwn yn y Dwyrain Canol, yn dysgu’n 
uniongyrchol am y ffordd ryfeddol roedd y Mwslimiaid yn 
gofyn am gopïau o’r Beibl yn eu hiaith a faint sy’n dod i’r 
ffydd o ganlyniad i ddarllen yr Ysgrythur dan gyfarwyddyd yr 
Ysbryd Glân. Fe wnes hefyd gyfarfod â theuluoedd ffoaduriaid 
Cristnogol o Irac gyda’u storïau am eu dihangfa oddi wrth ISIS 
a’r cysur anhygoel y bu iddynt ganfod yn yr Ysgrythur yn ystod y 
cyfnodau hir o ansicrwydd, dryswch ac anghyfanedd-dra.

Mae grym y Beibl yr un fath adref ag ydy o dramor. Mae Duw 
yn dyheu am gyfarfod â phob un ohonom drwy ei Ysbryd Glân 
a’n tynnu ato ei hun drwy Iesu Grist; does dim gwahaniaeth ble 
rydym ni na pa iaith rydym yn ei siarad. Gwelwn arwyddion go 
iawn o newyn a bod yn agored i Dduw a’r Beibl mewn cyd-

destun ble am lawer o flynyddoedd rydym wedi dod i arfer â 
sinigiaeth a difaterwch. Credwn fod Duw yn mwstro’r eglwys 
ar gyfer ton newydd o genhadaeth yng Ngwledydd Prydain ac 
rydym yn paratoi i fod yn rhan o’r symudiad hwnnw.

Ond i ymateb i bob un o’r cyfleodd anghredadwy hyn, prun ai 
yng ngwledydd Prydain neu tu hwnt, 
rhaid i ni’n gyntaf sicrhau ein bod ni’n 
aros yn wrandawyr a gweithredwyr y 
gair. Yng Nghymdeithas y Beibl rydym 
wedi’n herio’n arbennig ar hyn o bryd 
gan Eseia 43.19. Credwn fod Duw’n ein 
galw i godi’n llygaid ac i ganolbwyntio’n 
meddyliau ar yr hyn sy’n digwydd yn y 
byd heddiw. Mae’r Ysgrythur yn ffynnon 
bywyd a chredwn fod Duw eisiau agor 
llawer o ffynhonnau yng Ngwledydd 
Prydain sydd wedi eu cau, yn ogystal 
â’n cynorthwyo i ganfod ffynhonnau 
newydd a ddaw â rhywbeth ffres i’n 
cymdeithas gyfoes (cymharer Gen 26, 18-19).

Fyddech chi’n ymroi i ymuno â ni yn hyn – gan weddïo am 
fewnwelediad, dealltwriaeth a dewrder i weithredu mewn 
ymateb i fentr Duw? Mae deugain yn rhif arwyddocaol yn yr 
Ysgrythur. Prun ai ydym ni’n siarad am 40 niwrnod, wythnosau 
neu flynyddoedd, yn aml yr hyn sy’n dilyn cyfnod o frwydro, 
ymroddiad, gwrthwynebiad i demtasiwn neu ffyddlondeb yw 
torri drwodd o ryw fath i fwy o amcanion Duw.

Pa fath o dorri trwodd sydd gan Dduw ar ein cyfer i gyd wrth i ni 
fynd yn bartneriaid yng nghenhadaeth y Beibl? Mae’r cwestiwn 
yna’n fy nghyffroi i ac rydw i’n cael calondid o’r 40 mlynedd o 
gefnogaeth ffyddlon a’r rhoi mae Beibl y 
Mis yn ei gynrychioli. Diolch i chi am eich 
ffyddlondeb a’ch haelioni. Diolch i chi am 
eich gweledigaeth a’ch cefnogaeth. Diolch 
i chi am eich gweddïau a’ch tystiolaeth.

Paul (tu ôl yn y canol) gyda phentrefwyr Masai yn y Dyffryn Hollt yn Kenya yn dathlu eu cyfieithiad newydd o’r Beibl.

Paul Williams 
Prif Weithredwr 

Paul yn edrych ar y Beiblau 
a gyhoeddwyd gan Gwmni 
Argraffu Amity ar ei ymweliad â 
Tsiena.
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Yn y rhifyn arbennig hwn, rhoddwn yr wybodaeth ddiweddaraf i chi am bedair o’n hardaloedd cenhadol allweddol 

Adref yn y wlad hon 

Mae’n gwaith adref yn cynnwys ymgyrchoedd Beiblaidd, adnoddau Beiblaidd 
i Gristnogion, eiriolaeth ddiwylliannol a gwleidyddol, ac ymrwymiad o’r radd 
flaenaf mewn addysg. 

Mewn dros 2,500 o ysgolion mae’n tîm o 14,000 o wirfoddolwyr yn dod â’r Beibl 
yn fyw mewn modd dramatig i blant yn ystod y gwasanaethau. Yn ddiweddar 
rydym wedi lansio Clwb Llyfrau’r Beibl, dull o annog grwpiau o gyfeillion i 
chwilio’r Beibl un llyfr ar y tro. 

Yn benodol yng Nghymru, rydym yn dod â’r Beibl yn fyw drwy Byd Mary Jones, 
ein canolfan ymwelwyr, a thrwy fentrau ymgysylltu â’r Beibl yn Gymraeg. Ers 
cyhoeddi beibl.net (y cyfieithiad diweddaraf o’r Beibl Cymraeg) yn 2015, buom yn 
cynhyrchu adnoddau yn yr iaith Gymraeg i annog mwy o bobl i ddarllen y Beibl 
– ac wedyn byw’n wahanol o ganlyniad i hyn – Byw y Beibl yw her 2017 i wneud 
hynny! 

Awgrymiadau Gweddi 

• Gweddïwch y bydd Clwb Llyfrau’r Beibl yn 
ysbrydoli pobl i archwilio’r Beibl mewn ffyrdd 
newydd. 

• Gweddïwch y bydd y tîm ym Myd Mary 
Jones yn gallu cyfarfod pob un sy’n ymweld 
‘ble bynnag maen nhw’ a’u helpu i ddysgu 
mwy am y Beibl.

• Gweddïwch y bydd i’n digwyddiadau a’n 
hadnoddau ymgysylltu â’r Beibl Cymraeg 
gyrraedd cynulleidfa ehangach a chael 
effaith cadarnhaol. 

Tsieina

Yn ôl ffigyrau swyddogol, mae tua 40 miliwn o Gristnogion yn Tsieina, gyda 
miliwn pellach yn derbyn y ffydd bob blwyddyn. Felly mae’r gofyn am Feiblau yn 
uchel. Rydym yn cefnogi Cwmni Cyhoeddi Amity yn Nanjing sy’n argraffu 40,000 
o Feiblau bob dydd. 

Mae gan Tsiena lawer o grwpiau lleiafrifol ethnig yn siarad eu hieithoedd eu 
hunain, er enghraifft iaith y bobl Yi Du, sy’n byw ymhell yn ne’r wlad. Dros y 14 
mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda phobl leol i gyfieithu’r Beibl i iaith 
yr Yi Du am y tro cyntaf. 

Yn y cyfamser rydym yn cefnogi gweinidogion y dyfodol yn Tsieina drwy 
ddarparu llyfrau i’w hastudio a Beiblau ym mhrif goleg diwinyddol Nanjing. 
Mae’n hanfodol gan fod pob gweinidog eglwys heddiw yn gofalu am braidd o 
tua 6,700 o bobl. 

Awgrymiadau Gweddi

• Molwch Dduw am y miliynau o Gristnogion 
sy’n dod i’r ffydd bob blwyddyn yn Tsieina.

• Gweddïwch y bydd Cristnogion newydd yn 
Tsieina yn gallu darganfod gair Duw drostynt 
eu hunain.

• Diolchwch am gyfieithiadau newydd o’r 
Beibl ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig, fel 
pobl yr Yi Du.

• Gweddïwch am i ragor o bobl ddod ymlaen 
i gael eu hyfforddi fel gweinidogion i arwain 
yr Eglwys Tsieineaidd sy’n tyfu.

Affrica

Yn Affrica islaw’r Sahara mae eich haelioni yn ein helpu i fod yn weithgar mewn 
chwe gwlad allweddol: Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Congo Brazzaville, 
Malawi, Mozambique, De Swdan a Swaziland.

Rydym yn cryfhau ein gwaith presennol mewn gwledydd fel De Swdan, lle ar 
waethaf caledi gwrthdaro a newyn difrifol, mae newyddion da hefyd. Cafodd 
Beibl Mabaan ei gyfieithu’n ddiweddar ymhell o flaen yr amserlen, ac fe wnaeth 
cefnogwyr Cymdeithas y Beibl godi dros £20,000 ar gyfer rhai sy’n dioddef o 
newyn. 

Rydym hefyd yn sefydlu partneriaethau newydd mewn mannau fel Mozambique, 
lle mae ‘canolfannau Beibl’ newydd yn cael eu sefydlu ar draws y wlad eang hon i 
gynorthwyo dosbarthu’r Ysgrythur i ardaloedd sydd heb eu cyrraedd o’r blaen. 

Awgrymiadau Gweddi

• Diolchwch am bartneriaethau newydd i 
ddod â’r Ysgrythurau i fwy o bobl mewn 
llefydd fel Mozambique.

• Gweddïwch am ddiwedd i’r newyn yn Ne 
Swdan, a molwch Dduw am i waith y Beibl 
barhau yno.

• Gweddïwch am ddoethineb wrth i’n timau 
yn Affrica benderfynu pa rannau o gyfieithu’r 
Beibl, ei ddosbarthu a gwaith ymgysylltu 
yw’r prif flaenoriaethau am yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. 

Y Dwyrain Canol

Yng nghanol rhyfel, trais ac erledigaeth, rydym yn gweithio i ddod â’r Beibl yn 
fyw yn y Dwyrain Canol mewn llefydd fel Irac, Syria, Iorddonen a Libanus. Rydym 
bellach wedi bod yn weithgar yn y rhanbarth am y rhan orau o 200 mlynedd.

Mae ein timau yn dosbarthu Beiblau, ochr yn ochr â hanfodion fel bwyd a 
phethau ymolchi, i deuluoedd mewn gwersylloedd ffoaduriaid, ac yn helpu 
eglwysi lleol i gynnig iachau trawma yn seiliedig ar y Beibl i’r rhai sydd wedi bod 
yn dyst i erchyllterau rhyfel.

Rydym hefyd yn cynnal siopau llyfrau yn y rhanbarth, gan gynnwys un yn Aleppo, 
y ddinas sydd wedi ei rhwygo gan ryfel yn Syria. Rydym yn gweld galw digynsail 
am air Duw, gan Gristnogion yn y rhanbarth a Mwslemiaid sy’n troi at Iesu.

Awgrymiadau Gweddi

•  Gweddïwch am ofal Duw dros ein timau a 
siopau llyfrau’r Beibl mewn gwledydd yn y 
rhanbarthau ble mae gwrthdaro n rhemp.

• Molwch Dduw am bawb sy’n troi ar yr Iesu 
mewn cyfnodau anodd, ac yn gweddïo am 
nerth i Gristnogion sy’n dioddef erledigaeth.

• Gweddïwch am fwy o wirfoddolwyr ac 
eglwysi i gynnig iachâd yn seiliedig ar y Beibl 
i ffoaduriaid sydd wedi dioddef trawma gan 
ryfel. 



Gwyliwch am lythyr gweddi nesaf Beibl y Mis a fydd 
yn rhoi adroddiadau o Mozambique a Gwlad yr 
Iorddonen.

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth sy’n dod â’r 
Beibl yn fyw adref ac o gwmpas y byd.

Cofiwch os yw eich amgylchiadau’n newid y gallwch 
newid eich rhodd unrhyw bryd. I gynyddu neu 
gostwng eich rhodd rheolaidd, ffoniwch ni ar 01793 
418222.

Os ydych yn talu drwy debyd uniongyrchol gallwch 
gyflenwi’r ffurflen isod a’i phostio i ni yn Bible Society, 
Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG.

Hoffwn newid fy rhodd misol i .............................................

Llofnodwch yma, os gwelwch yn dda .................................

Bible Society, Stonehill Green, 
Westlea, Swindon SN5 7DG

Elusen gofrestredig 232759

Pasiwch o ‘mlaen 
Mae’n cenhadaeth yn fwy na dim ond prosiect 40 
mlynedd. Rydym eisiau i bob dyn, dynes a phlentyn 
adnabod grym gair Duw yn eu bywyd. Diolch i’ch rhodd 
chi, rydym yn cyrraedd mwy o bobl gyda gair Duw bob 
mis. Allwch chi’n helpu i barhau’r genhadaeth hon ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Cymynroddion 
Un o’r dulliau mwyaf trawiadol o sicrhau fod y gwaith 
yn parhau yw cymynroddion; drwy ein cofio ni wrth i 
chi wneud eich ewyllys, byddwch yn galluogi pobl yn 
y dyfodol i brofi’r Beibl drostynt eu hunain. Gallai’ch 
cymynrodd chi drawsnewid miloedd o fywydau drwy air 
Duw. biblesociety.org.uk/legacy

Rhannwch Beibl y Mis
Pam na wnewch chi ledaenu’r newyddion am Beibl y Mis 
a gwahodd eraill i ymuno? Efallai fod gennych aelod o’r 
teulu sydd heb ymuno, neu eraill yn eich eglwys a allai 
fod â diddordeb mewn rhoi Beibl bob mis.  
biblesociety.org.uk/bam

Archebwch siaradwr 
Gwahoddwch un o’n siaradwyr ymroddedig i rannu 
gyda’ch eglwys neu grŵp sut mae’r Beibl yn newid 
bywydau o gwmpas y byd. Byddant yn eich ysbrydoli ac 
yn gadael i chi wybod sut y gallwch chi ymuno â ni yn ein 
cenhadaeth. biblesociety.org.uk/speaker

Lansiwyd Beibl y Mis yn y wlad hon yn 1977. Fodd bynnag nid oedd yn syniad hollol 
newydd; roedd y syniad wedi ei brofi a’i wella yn UDA, yr Iseldiroedd a’r Almaen cyn dod i 
wledydd Prydain. David Longley oedd cydlynydd cyntaf Beibl y Mis a ddadorchuddiodd ym 
mis Mehefin y flwyddyn honno yn dilyn paratoad manwl. 

O fewn chwe mis cyntaf Beibl y Mis, roedd nifer yr aelodau eisoes yn 1,800, ymhell dros y 
targed o 1,500 a osodwyd yn wreiddiol gan David Longley. Mae nifer y bobl sy’n rhan o 
Beibl y Mis yn parhau i gynyddu’n gyson y naill flwyddyn ar ôl y llall, gyda’r ffigur presennol 
yn 23,162.

Y llynedd rhoesoch bron i £2 filiwn i Beibl y Mis, a wariwyd ar brosiectau Beibl mewn 59 o 
wledydd dros bedwar cyfandir gwahanol. Fe wnaethoch helpu i ddarparu Ysgrythurau i 
bobl â nam ar eu golwg yn Uganda, helpu i ddosbarthu bron i 800,000 o Feiblau i’r eglwys 
sy’n tyfu yn Tsieina a chynnig iachâd yn seiliedig ar y Beibl i rai sy’n dioddef trawma yn y 
Dwyrain Canol. 

Cost ar gyfartaledd cyfieithu, argraffu a rhannu Beibl ar hyn o bryd yw £5, er bod llawer o 
aelodau Beibl y Mis wedi penderfynu rhoi mwy na hynny bob mis. Mae hynny’n golygu fod 
Beibl y Mis wedi helpu dosrannu cyfwerth ag o leiaf 7 miliwn o Feiblau, er mewn gwirionedd 
mae hynny’n debyg o fod yn llawer mwy.

Mae’n cyfrifiadau’n datgelu fod mwy na £35 miliwn wedi ei roi i waith Beibl drwy Beibl y Mis. 
Prun ai i bobl Ghana, y cyfeiriwyd atynt yng nghylchlythyr Rhif 5 o Glwb Beibl y Mis (gweler 
y mewnosodiad) neu ffoaduriaid yn Awstria, a ymddangosodd yng nghylchlythyr cyntaf 
2017, rydych yn helpu i ddod â’r Beibl yn fyw i filiynau ar draws y byd.
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Gyda llawer o ddiolch i David Longley am ei gymorth yn sicrhau cywirdeb ffeithiol wrth gasglu’r ffeithiau hyn. Mae David yn anfon cyfarchion arbennig a’i ddiolch i 
bob aelod sy’n ei gofio o’r wyth mlynedd cyntaf.


