
ewn eglwys oedd yn llawn
dop, ar lannau’r Afon Taf
yng Nghymru, daeth 150 

o bobl at ei gilydd am noson o ganu,
adrodd straeon a defnyddio’r gair
llafar. Teithiasant drwy hanes
cyfoethog y Beibl a’r ffydd Gristnogol
yng Nghymru - ac ar y diwedd, fe
wnaeth llawer addoli’n ddigymell 
a gweddïo mewn ymateb i bopeth
roedd Duw wedi ei wneud drwy 
ei bobl i’r genedl hon.   

Hwn oedd ‘Cymru i’r Byd’, dathliad 
o etifeddiaeth ysbrydol Cymru a
ddigwyddodd mewn tri man
cyfarfod yn gynharach eleni.
Arweiniodd y digwyddiadau bobl
drwy ysbrydoliaeth ‘mawrion’ Cymru,
a gafodd eu newid, er daioni, drwy’r
Beibl. Roedd y rhain yn cynnwys
Robert Jermain Thomas, merthyr a
aeth â’r Beibl i Corea, Evan Roberts,
oedd yn arwain diwygiad 1904 a
William Morgan, a gyfieithodd y
Beibl i’r Gymraeg yn 1588.

Soniodd Arfon Jones, cyfieithydd y
Beibl, hefyd am ei lafur 17 mlynedd 
i gyfieithu’r Beibl o Hebraeg a Groeg
i Gymraeg llafar, mewn fersiwn a
elwir yn beibl.net. Dim ond y trydydd
cyfieithiad o’r Beibl llawn i’r Gymraeg
yw hwn, ac ym mis Hydref
cyhoeddwyd hwn mewn print 
am y tro cyntaf.

Meddai Dai Woolridge, Rheolwr
Perthynas Eglwys Cymru a Gorllewin
Canolbarth Lloegr, ‘Mae’r Epistol at yr
Hebreaid 12 yn ein hatgoffa fod torf
o dystion wedi mynd o’n blaen ac
maent yn ein hannog ymlaen.
Roeddem ni am edrych yn ôl a chael
ein hysbrydoli gan gwmwl o dystion
Cymru  (Rwy’n siŵr fod jôc am
Gymru a’r cymylau yna’n rhywle!). 
Yn yr un ffordd ag roedd llawer o’n
blaen wedi tyngu llw i gymryd y llyfr
hwn o ddifri , edrychwn ninnau
ymlaen at weld sut y gallwn ni
wneud yr un fath, i ddod â’r Beibl 
yn fyw i fwy o bobl yng Nghymru.’

Rydym yn hyrwyddo’r cyfieithiad 
o beibl.net drwy ein hymgyrch
newydd i ymgysylltu â’r Beibl, a elwir
yn  Beibl Byw. Fel rhan o’r ymgyrch
rydym yn gweithio mewn
partneriaeth ag eraill yng Nghymru 
i gynhyrchu adnoddau a threfnu

digwyddiadau i ddod â’r Beibl yn fyw
i siaradwyr Cymraeg. 

Yn y cyfamser, mae Byd Mary Jones,
ein canolfan ymwelwyr yn Y Bala, yn
parhau i rannu’r stori am ein sefydlu
gyda thwristiaid, ysgolion a grwpiau
eglwysig. Rydym yn cynorthwyo
pobl i ddysgu am y gorffennol ac i
greu cysylltiadau â phwysigrwydd
cyfredol y Beibl yng Nghymru ac 
o amgylch y byd. Ym mis Mawrth
roedd Beibl gwreiddiol Mary Jones
i’w weld ym Myd Mary Jones ac yn
tynnu sylw’r wlad gyfan. 
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blDai Woolridge yn perfformio yn ‘Cymru i’r Byd’

Ymweliad ysgol â Byd Mary Jones

• Chwiliwch am Beibl Byw ar
facebook.com/beiblbyw
(yn Gymraeg)

• Bydd ‘Cymru i’r Byd’ yn parhau
gyda dyddiadau pellach (i’w
cyhoeddi) ym mis Hydref 2016. 
Am fwy o wybodaeth anfonwch 
e-bost at: dai.woolridge@
biblesociety.org.uk  

• Dewch i ymweld â ni! Mae Byd
Mary Jones erbyn hyn ar agor yn
ddyddiol, 10am – 5pm tan  31
Hydref bydmaryjones.org.uk    

• Gwyliwch y fideo o Beibl 
Mary Jones sydd i’w weld ar
biblesociety.org.uk/wia-
bibleinbala

Dod â’r Beibl yn fyw yng Nghymru
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