Sul y Bei

Sgwrs Ieuenctid

‘Y mae pob Ysgrythur wedi ei
hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol
i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a
disgyblu mewn cyfiawnder’
2 Timotheus 3.16

2 Timotheus 3.14-4.5
Ond glŷn di wrth y pethau a ddysgaist, ac y cefaist dy argyhoeddi ganddynt. Fe wyddost gan
bwy y dysgaist hwy, 15a’th fod er yn blentyn yn gyfarwydd â’r llyfrau sanctaidd, sydd yn abl i’th
wneud yn ddoeth a’th ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. 16Y mae pob
Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a
disgyblu mewn cyfiawnder. 17Felly y darperir dyn Duw â chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob
math o weithredoedd da. 1Yng ngŵydd Duw a Christ Iesu, yr hwn sydd i farnu y byw a’r meirw,
yr wyf yn dy rybuddio ar gyfrif ei ymddangosiad a’i deyrnas ef: 2pregetha’r gair; bydd yn
barod bob amser, boed yn gyfleus neu’n anghyfleus; argyhoedda; cerydda; calonoga; a hyn ag
amynedd diball wrth argyhoeddi. 3Oherwydd fe ddaw amser pan na fydd dynion yn goddef
athrawiaeth iach ond yn dilyn eu chwantau eu hunain, a chrynhoi o’u cwmpas liaws o athrawon
i oglais eu clustiau, 4gan droi oddi wrth y gwirionedd i wrando ar chwedlau. 5Ond yn hyn oll
cadw di ddisgyblaeth arnat dy hun: goddef galedi; gwna dy waith fel pregethwr yr efengyl;
cyflawna holl ofynion dy weinidogaeth.
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Ysgrifennwyd y sgwrs hon gan Rachael Markham, Rheolwr Cysylltiadau Eglwysig i Gymdeithas y Beibl.
Mae Rachael yn cynrychioli Cymdeithas y Beibl yn rhanbarth Canol y De ac mae hi hefyd yn ymwneud
â siarad gyda phobl ar stondinau mewn gwyliau. Mae Rachael yn awgrymu defnyddio cwestiynau,
wedi eu hysgrifennu mewn teip italig. Gallwch ddefnyddio’r rhain yn rhethregol, gofyn i bobl ymateb
yn unigol neu weithio mewn grwpiau i gyrraedd ateb, gan ddibynnu ar yr amser a ganiateir, maint y
grŵp a’u hymateb. Ym mhob achos, byddwch yn barod i rannu eich ateb eich hun.
Cyflwyno Cymdeithas y Beibl trwy rannu stori Mary Jones
Dros 200 mlynedd yn ôl roedd merch o’r enw Mary Jones. Roedd hi’n wirioneddol awyddus i gael
Beibl yn ei hiaith ei hun, sef y Gymraeg. Am chwe blynedd, cynilodd ddigon o arian i brynu un o’r
diwedd. Cerddedd 26 milltir ar draws caeau a chefn gwlad Meirionnydd i gyrraedd tŷ’r Parchedig
Thomas Charles yn y Bala. Er mawr siom iddi, esboniodd Thomas Charles wrthi nad oedd ganddo
unrhyw feiblau Cymraeg! Cafodd Mary aros yn ei dŷ hyd nes y cyrhaeddodd rhagor o Feiblau, a
rhoddodd dri iddi am bris un. Roedd ei phenderfyniad i gael Beibl yn ei hiaith ei hun yn gymaint
o ysbrydoliaeth iddo, fel y penderfynodd Thomas Charles wneud rhywbeth ynghylch y prinder
ehangach o Feiblau yng Nghymru. Wedi hynny, gofynnodd dyn o’r enw’r Parchedig Joseph Hughes
y cwestiwn ‘Os i Gymru, pam ddim i’r deyrnas? Ac os i’r deyrnas, pam ddim i’r byd?’ ac felly ganed
Cymdeithas y Beibl.
Oes unrhyw rai ohonoch chi wedi aros am amser hir am rywbeth roedd arnoch ei wir eisiau?
Rhannwch stori am adeg buoch chi’n aros am amser gwirionedd hir am rywbeth, o bosibl i gael
eich siomi unwaith roeddech chi wedi’i gael oherwydd nad oedd yr hyn roedd arnoch ei eisiau.
Sut fyddech chi’n teimlo pe baech wedi aros blynyddoedd am Feibl, a rhywun yn rhoi un ichi o’r diwedd,
ond yn yr iaith anghywir?
Gallech lawrlwytho ac argraffu tudalen o 2 Timotheus 3.14-4.5 neu unrhyw ddarlleniad arall o’r
Beibl yn y Gymraeg neu Gernyweg o wefan Cymdeithas y Beibl i’w ddarllen. to try reading it.
(https://www.biblesociety.org.uk/explore-the-bible/read/eng/GNB/2Tim/3/highlight:14/)
Darllenwch am gyfieithiad Du Yi ar ein gwefan website (https://www.biblesociety.org.uk/
explore-the-bible/read/cym/BNET/Gen/1/)
Mae Cymdeithas y Beibl yn gweithio i gyfieithu’r Beibl i ieithoedd newydd, i bobl sy’n aros am ei
dderbyn. Mae rhai pobl wedi bod yn aros cenedlaethau am Feibl.
A hoffai unrhyw un ddyfalu faint o ieithoedd sy’n dal i aros am iddo gael ei gyfieithu iddynt?
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Ar y pwynt hwn, dosbarthwch bapur a phensiliau a rhannu’r grŵp yn dimau i dri neu bedwar, gan
ddibynnu faint o bobl sy’n bresennol.
Ateb:
hh Mae 7,097 o ieithoedd ledled y byd.
hh Mae 3,773 o ieithoedd heb gyfieithiad o’r Beibl. Mae llawer o waith o’n blaenau i gael o leiaf
rannau o’r Beibl ar gael i’r ieithoedd hyn sy’n weddill.
Beth yw’r dorf fwyaf o bobl rydych chi wedi eu gweld mewn un lle?
Gallai fod eu gwasanaeth ysgol, cyngerdd, digwyddiad chwaraeoon, rhywbeth maen nhw wedi’i
weld ar y teledu.
Sawl gwaith mwy fyddai angen i’r dorf fod, i gyrraedd 209 miliwn o bobl?
Efallai 2,300 gwaith fy ysgol, 13 gwaith cymaint â phawb a wyliodd Gwpan y Byd. Gadewch iddyn
nhw rannu eu syniadau â’i gilydd.
Pam felly ydych chi’n meddwl bod 209 miliwn yn berthnasol?
Rhowch gyfle iddyn nhw ddyfalu i weld a ddaw rhywun yn agos i’r ateb.
hh Amcangyfrifwn fod 209 miliwn o bobl yn siarad yr ieithoedd di-gyfieithiad hyn.
hh Ffynhonnell: https://www.unitedbiblesocieties.org/2017-global-scripture-accessreport-gathering-momentum/
Efallai eich bod yn eistedd yno gan feddwl faint o’r bobl hyn sydd arnynt eisiau Beibl mewn
gwirionedd? Beth mae’r Beibl wedi’i wneud i imi erioed? (Cwestiwn rhethregol yn unig)
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Rhannwch eich tystiolaeth. Sut mae’r Beibl wedi effeithio ar eich bywyd neu wedi ei newid, a pham
y mae’n bwysig i chi.
Mae Cymdeithas y Beibl yn gweithio gyda phob mathau o bobl. Pobl enwog, pobl gyfoethog, pobl
dlawd, pobl alluog, pobl anllythrennog, pobl fyddar, pobl ddall, pobl gyffredin.
Wrth siarad am bobl, mae tri o bobl yr hoffwn eu crybwyll yn fyr, a thybed allwch chi ddweud am
beth maen nhw’n adnabyddus? Rita Ora, Albert Einstein a Mo Farah.
Oes rhywun yn gwybod beth sydd ganddynt yn gyffredin?
Atebion: Roedd Rita Ora yn gantores enwog; Gwyddonydd oedd Albert Einstein; Athletwr yw Mo
Farah. Am hyn y maent yn adnabyddus fel arfer.
Maent hefyd yn ffoaduriaid.
Faint ohonoch sydd ag iPhone?
Roedd Steve Jobs yn fab i ffoadur.
Ar hyn o bryd, mae Cymdeithas y Beibl yn gwneud llawer o waith gyda ffoaduriaid.
Dangoswch y fideo am Fida o’n gwefan (https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/
your-fundraising-pack/) ond stopiwch hi cyn y cais am gymorth ariannol, yna ehangwch ar ei stori
gan ddefnyddio’r PPT (https://www.biblesociety.org.uk/content/get_involved/fundraising_
packs/2018_resources/jordan_powerpoint_2018_v2.ppt).
Yn narlleniad heddiw o 2 Timotheus, mae Paul yn annog dyn ifanc o’r enw Timotheus i fod yn
Gristion eofn, a pheidio â gadael i bobl edrych i lawr arno oherwydd ei oedran ifanc. Mae Paul yn
rhannu gyda’i gyfaill ifanc Timotheus: 16Y mae pob Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn
fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder. 17Felly y darperir dyn
Duw â chyflawn ddarpariaeth ar gyfer pob math o weithredoedd da.
Mae Cymdeithas y Beibl yn ceisio rhoi cyfle i bawb glywed yr athrawiaethau hyn, a gallu dysgu oddi
wrthynt fel y gwnawn ni. Yn 2017 roedd Cymdeithas y Beibl yn gallu cyfieithu’r Beibl i 20 o
ieithoedd nad oedd erioed o’r blaen wedi derbyn yr Ysgrythur. Mae Cymdeithas y Beibl yn
dosbarthu Beiblau oherwydd bod y Beibl yn tynnu pobl at yr Iesu. Mae’r Beibl yn dangos y ffordd at
fywyd. Mae’n dangos y ffordd at obaith. Rydym yn dod â’r Beibl yn fyw.
Rhannwch ffyrdd y gall pobl ifanc gymryd rhan yng Nghymdeithas y Beibl a helpu eraill gael at y
Beibl. Er enghraifft, gallech godi arian, fel golchi ceir neu mynd ar daith noddedig, neu drefnu
arwerthiant swyddi fel gwarchod plant neu arddio.

Lluniau gan Jon Challicom
Elusen gofrestredig 232759
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