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STRAEON

SUL Y BEIBL

TSIEINA
‘Ydw, Arglwydd Iesu, rwy’n barod i dy 
wasanaethu di!’

Pregethwr 33 oed yw Mu Weixu sy’n byw mewn 
ardal fynyddig yn nhalaith Yunnan yn Tsieina. 
Roedd yn wynebu sawl her hyd yn oed cyn y 
pandemig coronafeirws. Pa mor hawdd ydych 
chi’n meddwl byddai dweud, ‘Ydw, Arglwydd 
Iesu, rwy’n barod i dy wasanaethu di!’ os ydych yn 
bregethwr tlawd sy’n byw mewn ardal wledig? 
Byddai’n rhaid i chi roi’r gorau i’ch holl incwm 
ffermio i fynd allan a phregethu’r efengyl.

Mae gan Mu wraig a mab babi newydd-anedig 
i’w cynnal hefyd. Pan ddechreuodd Covid-19 
ymledu, aeth y mynyddoedd roedd yn rhaid i 
bregethwyr fel Mu ddringo i barhau â’u cenhadaeth 
oddi wrth Dduw yn sydyn yn llawer mwy.

Golygai atal pob cyfarfod eglwysig yn ystod 
y cyfnod cloi bod incwm pregethwyr fel Mu 
yn diflannu. Gall y sefyllfaoedd hyn arwain at 
bregethwyr gwledig yn cefnu ar weinidogaethau 
sydd yn fawr eu hangen er mwyn goroesi. Ac 
yn Tsieina mae yna brinder enfawr eisoes o 
weinidogion hyfforddedig, gyda dim ond un 
arweinydd hyfforddedig ar gyfer pob 6,700 o 
Gristnogion. 

Mae Mu yn cyfaddef iddo gael ei demtio i roi’r 
gorau iddi i geisio swydd â chyflog gwell yn y 
ddinas, yn enwedig ar ôl genedigaeth ei fabi. 
Ond daliodd ati, wedi ei godi gan haelioni, mewn 
rhoddion ac mewn gweddi, gan Gristnogion 
filoedd o filltiroedd i ffwrdd yng Nghymru a Lloegr.

Roedd Wu eisiau rhannu ei ddiolchgarwch. 
Meddai, ‘Rwy’n ddiolchgar am eich cefnogaeth, 
am nawr gallaf ymweld â mwy o frodyr a 
chwiorydd, a theithio ymhell i bregethu gair Duw. 
Yn fwy na hynny, gellir gofalu am anghenion ein 
babi nawr. Mae hyn wedi cryfhau fy ffydd i wybod 
y bydd Duw bob amser yn darparu ar fy nghyfer 
wrth i mi ei wasanaethu’n ffyddlon! ’
Gweddi: Diolchwch i Dduw fod cenhadaeth y Beibl 

wedi gallu diwallu anghenion bugeiliaid fel Wu 
a’u teuluoedd yn ystod 2020. Gweddïwch y bydd 
mwy a mwy o weinidogion yn Tsieina yn gallu 
derbyn hyfforddiant Beibl o safon a chefnogaeth 
arall fel y gallant barhau â’u gweinidogaethau 
oddi wrth Dduw.

Gweddi: Diolchwch i Dduw fod cenhadaeth 
y Beibl wedi gallu diwallu anghenion 
bugeiliaid fel Wu a’u teuluoedd yn 
ystod 2020. Gweddïwch y bydd mwy a 
mwy o weinidogion yn Tsieina yn gallu 
derbyn hyfforddiant Beibl o safon a 
chefnogaeth arall fel y gallant barhau â’u 
gweinidogaethau oddi wrth Dduw.

Y DWYR AIN C ANOL
‘Mam, wnei di ddarllen stori i mi am Iesu?’

Y Pasg oedd hi, yn ninas Aleppo yn Syria a rwygwyd 
gan ryfel. Rhoddodd Miss Nour, aelod o staff 
Cymdeithas y Beibl, lyfr stori Beiblaidd i Bechara, 
plentyn oed meithrin, a dywedodd wrtho, ‘Dyma 
stori o’r Beibl am Iesu Grist sy’n dy garu di. Weli di 
sut mae Iesu’n eistedd ymhlith y plant yn eu caru 
â’i holl galon? ’

Cymerodd Bechara y llyfr a rhedeg at ei fam. 
‘Dyna lyfr hardd wnaethon nhw ei roi i mi! A wnei 
di ddarllen stori i mi am Iesu? ’

Gofynnodd mam Bechara iddo a oedd wedi 
diolch i Miss Nour am y llyfr. Trodd a gweiddi nerth 
ei ben, ‘Diolch, Gymdeithas y Beibl!’

Hefyd yn yr un digwyddiad yn Aleppo 
dangosodd Nadim, oedd yn llawn cyffro, ei 
garedigrwydd ei hun. Meddai, ‘Mae gen i Feibl yn 
barod. Nawr gallaf roi’r un hwn i’m ffrind nad oes 
ganddo un! ‘

Yn Syria, mae cenhadaeth y Beibl yn 
canolbwyntio ar y cenedlaethau iau. Mae llawer 
o’r plant a’r bobl ifanc hyn wedi profi erchyllterau 
rhyfel. Mae llawer mwy wedi’u dadleoli. Mae mwy 
a mwy ohonyn nhw’n dod o hyd i obaith yn yr 
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Ysgrythurau, gobaith sy’n trwsio eu bywydau toredig.
Yn 2020, adeg y Pasg, dosbarthwyd 28,000 

o Feiblau a llyfrau stori Beiblaidd i blant mewn 
digwyddiadau Dosbarthiad Mawr y Beibl adeg y Pasg 
mewn llawer o drefi a dinasoedd yn Syria lle mae’n 
ddiogel gwneud hynny. Bydd hyd yn oed mwy yn 
cael ei ddosbarthu adeg y Nadolig. Amcangyfrifir y 
bydd o leiaf 100,000 o blant yn gweld yr Ysgrythurau 
a ddosbarthwyd yn 2020 erbyn diwedd y flwyddyn. 
Rhoddodd yr anrhegion hyn hwb i’r bobl ifanc sydd 
wedi dioddef blynyddoedd o ryfel ac a oedd hefyd 
yn wynebu bygythiad ychwanegol coronafeirws.

Gweddi: Diolch i ti Arglwydd fod plant yn y 
Dwyrain Canol yn dod o hyd i obaith yn dy 
air. Gweddïaf y bydd dagrau llawenydd yn 
disodli dagrau anobaith wrth i lawer mwy 
o bobl ddarganfod gobaith a addewir yn yr 
Ysgrythurau.

AFFRIC A
Roedd un plentyn yn caru’r Beibl gymaint nes 
iddo ddarllen 10 stori’r noson

Mae tua mil o blant yn Eglwys Nsungwi yng nghefn 
gwlad Malawi. Ar gyfer yr ysgol Sul maen nhw’n  
rhannu’n ddosbarthiadau gyda thua 100 o blant ym 
mhob dosbarth. Dyma eglwys ar raddfa fawr ... nes ei 
bod yn dod i’w hadnoddau. Efallai bod mil o blant yn 
yr eglwys, ond dim ond 40 o Feiblau plant sydd yna.

Mewn un dosbarth, caniateir i bump o blant bob 
wythnos fynd â Beibl adref. Rhaid iddyn nhw ddarllen 
stori bob nos a dysgu un ar eu cof. Roedd un plentyn 
yn caru’r Beibl gymaint nes iddo ddarllen 10 stori’r 
noson. Deuir â Beiblau yn ôl i’r eglwys y Sul canlynol. 
Mae dwylo plant yn saethu i fyny wrth iddynt gynnig 
ailadrodd straeon yr oeddent wedi’u darllen ac yr 
oeddent yn eu gwybod yn drylwyr. Adroddir straeon 
fel Dafydd a Goliath, Arch Noa, Jacob a Joseph gyda 
balchder, eglurder a chywirdeb. Mae’r Beiblau’n cael 
eu trosglwyddo i blentyn arall. Gall plant aros tua 
chwe mis am eu tro i fynd ag un adref.

Dywedodd un plentyn, ‘Mae’r Beibl yn dweud 
wrtha i am gariad Duw.’ Dywedodd un arall, ‘Rydyn ni  
wrth ein bodd â’r lluniau, ac mae’r straeon yn dysgu 
sut i ymddwyn. Ychwanegodd bachgen bach iawn, 
‘Rydyn ni’n gwybod y straeon hyn ar ein cof ac maen 

nhw’n ein helpu ni i ymddiried yn Nuw. ‘
Dywedodd Clapperton, sy’n arwain gwaith 

Cymdeithas y Beibl ym Malawi, ‘Rwy’n cofio un 
o’r eglwysi cyntaf i ni fynd iddi. Daethom â 120 o 
Feiblau, a oedd yn nifer eithaf mawr yn ein barn ni. 
Pan gyrhaeddon ni yno, gwelsom fod 750 o blant. 
Bron bob wythnos, mae eglwysi yn gofyn i ni am 
Feiblau ac ni allwn ddweud ie wrthynt i gyd. Rydym 
yn dal i ganolbwyntio ar y dinasoedd oherwydd bod 
yr angen mor fawr. Ond rydyn ni’n credu ein bod 
ni’n hau hadau. Hyderwn yn Nuw y bydd yr hadau’n 
egino ac yn tyfu, a bydd y plant hyn yn profi sylfaen 
gair Duw yn eu bywydau. ’

Gweddi: Diolch i ti Arglwydd fod miloedd o 
blant yn derbyn gair Duw. Gweddïaf y bydd 
y straeon yn yr Ysgrythurau y maent yn eu 
darllen yn cyffwrdd â’u bywydau ac yn eu 
hannog i ddilyn a dibynnu ar Iesu Grist.

C YMRU A LLOEGR 
Mewn garej ar gyrion Fforest y Ddena saif 
Dennis yr Asyn

Mewn garej ar gyrion Fforest y Ddena saif Dennis yr 
Asyn. Mae ganddo lygaid llachar a thafod pinc, ef yw’r 
seren mewn gwasanaethau mewn ysgol gynradd leol. 
Wrth ymyl Dennis, sydd wedi ei wneud o gardbord 
mewn gwirionedd, mae morfil (i lowcio Jona), teml 
sy’n rholio allan a phropiau eraill a ddefnyddir gan 
wirfoddolwyr Agor y Llyfr Cymdeithas y Beibl sy’n 
cael eu gwahodd i ysgolion i ddramateiddio straeon 
o’r Beibl.

Dywedodd Cyril Twist, peiriannydd siartredig wedi 
ymddeol sy’n gwneud y propiau, ‘Pan wnaethon 
ni’r stori am Iesu yn iacháu’r dyn dall, fe wnes i bast 
siocled fel mwd i fynd dros lygaid y dyn dall. Roedd y 
plant wrth eu boddau â hynny! ’

Ychwanegodd fod grŵp o fechgyn wedi dod ato 
ar ôl un gwasanaeth a dweud eu bod eisiau bod yn 
Gristnogion. Yna dechreuodd tua 10 ohonyn nhw 
fynychu’r eglwys. 

Adroddodd Cyril hefyd am foment arbennig iawn. 
Meddai, ‘Cawsom hefyd stori ddramatig iawn am 
ferch fach a ddaliodd i fynd adref ar ôl gwasanaethau 
a dweud wrth ei rhieni, “Mae Duw yn ein caru ni ac 
mae Duw yn eich caru chi hefyd, Mam a Dad. ” Ac un 
diwrnod, rhoddodd y tad ei galon i Iesu. ’
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Ychwanegodd Cyril, ‘Roedd hynny’n hollol ddwys. 
Rydych chi bob amser yn meddwl tybed a ydyn nhw 
wir yn deall y stori. Ond mae hyn yn dangos yn hollol 
eu bod. ‘

Gweddi: Dad Nefol, diolch i ti am fy achub trwy 
ras trwy ffydd yn Iesu. Helpa fi i drosglwyddo 
etifeddiaeth ffydd a gwirionedd yr efengyl i’r 
genhedlaeth nesaf.

TSIEINA
An elderly man approached with tears in his 
eyes

Mewn gwasanaeth eglwys yn Beijing, roedd Arleen, 
sydd bellach yn Arbenigwr Cenhadaeth Tsieina i 
Gymdeithas y Beibl, yn sôn wrth y gynulleidfa am 
genhadaeth y Beibl yn Tsieina.

Ar ôl i Arleen orffen siarad, daeth dyn oedrannus 
ati â dagrau yn ei lygaid. Dywedodd iddo ddod yn 
Gristion fwy na 30 mlynedd yn ôl, ond hwn oedd y 
tro cyntaf iddo glywed y stori am sut y daeth ei gopi 
o’r Beibl ato.

Dywedodd wrth Arleen: ‘Ni fu erioed yn hawdd 
bod yn Gristion yma yn Tsieina. Mae eich stori wir yn 
fy annog. Nawr rwy’n teimlo nad ydw i ar fy mhen fy 
hun, heb fy anghofio. Erbyn hyn, gwn fod yna frodyr 
a chwiorydd ar draws ochr arall y byd sydd wedi bod 
yn ein cefnogi cyhyd.’

Yna gofynnodd yr hen ddyn am gyfeiriad y cwmni 
argraffu’r Beibl. Dywedodd Arleen wrtho fod Amity, 
enw’r argraffwyr y bu Cymdeithas y Beibl yn helpu 
i’w sefydlu, yn Nanjing. Gofynnodd iddo pam ei fod 
eisiau gwybod hyn.

Dywedodd yr hen ddyn, ‘Dwi eisiau mynd yno a 
gwneud beth bynnag a fedraf i’w gwasanaethu. 
Rwyf am ddangos fy ngwerthfawrogiad ... ond nid 
wyf yn gwybod llawer. Rwy’n hen ac yn ddi-grefft. 
Ond o leiaf, gallaf lanhau eu byrddau neu wneud te 
iddynt i ddangos iddynt pa mor ddiolchgar ydw i am 
fy Meibl. ’

Gweddi: Diolch i ti Dduw fod cymaint mwy o 
bobl bellach â mynediad at y Beibl. Gweddïaf 
y bydd y rhoi hael sydd wedi galluogi hyn yn 
parhau, fel y byddant yn derbyn adnoddau 
pellach i’w helpu i ddeall gair Duw yn fwy.


