
Annwyl frodyr a chwiorydd,

Mae’r llythyr gweddi yma yr hawsaf a’r anoddaf i’w 
sgwennu.  Llythyr o ddiolch ydy o.  Diolch i chi ac i bawb 
arall am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae ugain 
mlynedd wedi mynd heibio ers i mi adael fy swydd 
gyda’r Cynghrair Efengylaidd a dechrau gweithio i’r 
elusen newydd sbon, Gobaith i Gymru.  Yn gynharach 
eleni penderfynodd Ymddiriedolwyr a Phwyllgor Gwaith 
gig y dylid dirwyn yr elusen i ben.  Y prif reswm oedd 
fod seiliau ariannol yr elusen wedi chwalu ers cyhoeddi 
beibl.net.  Daeth yn amlwg fod llawer o bobl, eglwysi a 
mudiadau yn cefnogi ein gwaith am fod y weledigaeth 
o gael cyfieithiad llafar o’r Ysgrythur wedi tanio’r 
dychymyg.  Er fod gwaith gig yn llawer ehangach na 
hynny, roedd argraffu beibl.net yn 2015 yn drobwynt i 
lawer, ac mae wedi dod yn amlwg i ni ei bod yn bryd dod 
â’r bennod yma i ben.

Mae Duw wedi bod yn rhyfeddol o ffyddlon dros y 
blynyddoedd.  Sefydlwyd yr elusen gan griw bach o bobl 
oedd a baich arbennig dros achos Iesu Grist ymhlith y 
Cymry Cymraeg.  Ar ôl ychydig flynyddoedd pan oedd 
nifer o bobl yn cael eu comisiynu i sgwennu adnoddau, 
cafodd Gwenda ei phenodi yn Swyddog Adnoddau gig 
a beibl.net.  Mae’r ddau ohonon ni’n diolch i Dduw am y 
fraint o fod wedi cael rhan fach yn y gwaith o ymateb i’w 
alwad i rannu’r newyddion da ymhlith y Cymry Cymraeg.

Gweddi

Mae gweddi wedi bod yn gwbl ganolog i’n gwaith ar 
hyd y blynyddoedd, a’n hawydd dwfn oedd sicrhau 
ein bod bob amser yn agored i arweiniad Duw yn y 
cwbl a wnaem.  Felly un cwestiwn roedd Pwyllgor 
ac Ymddiriedolwyr gig yn ei ofyn iddynt eu hunain 
yn gyson bob blwyddyn oedd, “Oes rhaid i waith gig 
barhau?”  Roedden ni’n argyhoeddedig nad oes unrhyw 
fudiad neu sefydliad yn hanfodol i lwyddiant gwaith 
Duw, ac roedden ni eisiau bod yn agored bob amser i’r 
posibilrwydd ein bod wedi cwblhau’r hyn roedd Duw yn 
ein galw i’w wneud.  Er hynny, doedd y penderfyniad i 
ddirwyn yr elusen i ben ddim yn benderfyniad hawdd.  
Buom yn gweddïo’n ddyfal am arweiniad, ac yn chwilio 
am ffynonellau ariannol posibl.  Ond ar ôl cyfnod o rai 
misoedd daeth yn amlwg mai dod a’r elusen i ben oedd 
y cam rhesymol.  Un ffactor arall yn y penderfyniad yma 
oedd fy mod i, Arfon, bellach heibio oedran ymddeol!

Edrych ymlaen

Rydyn ni’n ymwybodol iawn fod llawer mwy i’w wneud, 
ac nad ydy’r genhadaeth ymhlith y Cymry Cymraeg wedi 
ei chyflawni, ond ar yr un pryd, yng nghanol y dirywiad 
cyffredinol a welwn yn yr eglwysi Cymraeg mae yna 
arwyddion gobaith.  Ac mae comisiwn Iesu i’w ddilynwyr 
rannu’r newyddion da a gwneud disgyblion yn aros, a 
chredwn y bydd Duw yn codi ei eglwys eto i gyflawni’r 
gwaith yna.

 Gweddïwch gyda ni y bydd Duw yn anfon 
gweithwyr i’w winllan ymhlith y Cymry Cymraeg

 Gweddïwch am weledigaeth newydd a mentrau 
newydd ac am eneiniad Duw ar genhedlaeth 
newydd o gredinwyr.

Adnoddau gig a beibl.net

Felly beth fydd yn digwydd i’r gwefannau a’r holl 
adnoddau mae gig wedi eu darparu ar hyd y 
blynyddoedd?

Rydym yn trosglwyddo gwefannau beibl.net a gobaith.
cymru i ofal y Cyngor Ysgolion Sul.  Mae gan y Cyngor 
weledigaeth gyffrous o ddigideiddio eu holl adnoddau, a 
bydd gwefan beibl.net yn dal ar gael i bobl droi ati.

Bydd beibl.net ar gael yn ddigidol hefyd ar ffonau 
symudol drwy Ap Beibl (ac hefyd ar yr Ap rhyngwladol 
poblogaidd, YouVersion.)  Cymdeithas y Beibl sy’n 
rhedeg ac yn datblygu Ap Beibl bellach, ac mae 
cynlluniau cyffrous ar y gweill i osod ar yr Ap bob un 
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cyfieithiad o’r Beibl, neu rannau 
ohono, sydd wedi eu darparu yn y 
Gymraeg dros y canrifoedd.  

Yn ogystal ag ar wefan beibl.net 
bydd y prif gyfieithiadau Cymraeg 
hefyd ar gael ar wefannau bibles.org 
a bible.com/cy. 

I’r rhai ohonoch sydd wedi bod yn 
dilyn Adnod y Dydd a’r darlleniadau 
dyddiol, mae’r Cyngor Ysgolion 
Sul yn ystyried sut y gellir datblygu’r 

wedd yna i’n gweinidogaeth o hyn ymlaen.  Cofiwch 
hefyd fod Undeb yr Annibynwyr a nifer o unigolion yn 
anfon adnodau allan o bryd i’w gilydd ar Facebook a 
Twitter.

Rydym wedi ceisio hybu defnydd o Powerpoint ac 
adnoddau digidol yn yr eglwysi, ac wedi gwneud ein 
gwefan gobaith.cymru yn fan lle gellir dod o hyd i 
fersiynau Powerpoint o emynau hen a newydd.  Mae 
cannoedd o gyfieithiadau Cymraeg o ganeuon addoli 
poblogaidd ar y Wefan a nifer cynyddol o ganeuon 
addoli gwreiddiol Cymraeg hefyd.  Bydd yr adnoddau 
yma yn dal ar gael, a bydd y wefan yn parhau i gael ei 
gynnal gan y Cyngor Ysgolion Sul.

Er gwybodaeth i chi, dyma rai prosiectau rydym wedi 
bod ynglŷn â nhw yn ddiweddar:

Argraffiad newydd deniadol o beibl.net gan 
Gymdeithas y Beibl – beibl.net i BOBL IFANC

Cwrs y Beibl – i’w gyhoeddi cyn y Nadolig

Recordio pobl ifanc (yn bennaf) yn darllen 
Testament Newydd beibl.net.  Mae hon yn brosiect ar 
y cyd gydag Undeb yr Annibynwyr, a bydd y recordiadau 
ar gael ar Ap Beibl

Cydweithio gyda Cymdeithas y Beibl ar ddatblygu 
Ap Beibl. Eleni gwelwyd ychwanegu Y Ffordd Newydd (y 
pedair efengyl), a chyfieithiad Islwyn Ffowc Elis o Efengyl 
Mathew i’r Ap.  Ychwanegwyd hefyd y recordiad o 
Destament Newydd y BCN, sef Y Llais, a hefyd recordiad 
cyflawn (Destament a’r Newydd) o Feibl William Morgan.

Y dyfodol

Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ar hyd 
y blynyddoedd.  Chi, ynghyd ag eraill, sydd wedi ein 
galluogi i gyflawni’n cenhadaeth a pharatoi beibl.net a’r 
llu o adnoddau eraill sydd ar gael.  Diolch i chi.

Os ydych chi’n dal i gefnogi gwaith gig yn ariannol, 
cofiwch ei bod bellach yn amser i ganslo eich Archeb 
Sefydlog.  Carem eich annog i barhau i gefnogi’r 
genhadaeth ymhlith y Cymry Cymraeg, boed hynny 
drwy eich eglwys leol neu unrhyw fudiad arall sy’n 
rhannu’r newyddion da am Iesu Grist drwy gyfrwng y 
Gymraeg.

Gyda diolch diffuant am sefyll gyda ni 
dros y blynyddoedd,

Arfon Jones  

ar ran Pwyllgor ac Ymddiriedolwyr Gobaith i Gymru

Tysteb Gobaith i Gymru
Gair gan y Cadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Gobaith i Gymru

Wrth i waith yr elusen ddirwyn i ben 
mae nifer o eglwysi ac unigolion 
wedi gofyn am y cyfle i gyfrannu 
tuag at dysteb i ddiolch am waith 
Arfon Jones, Swyddog Maes Gobaith 
i Gymru a Gwenda Jenkins, Swyddog 
Adnoddau Gobaith i Gymru. 

Penderfynodd Pwyllgor Gwaith 
Gobaith i Gymru y byddai’n well 
i gorff gwahanol fod yng ngofal 
casglu’r dysteb ac felly mae Eglwys 
Caersalem, Caernarfon wedi cynnig 
casglu ac ysgwyddo’r gwaith o 
weinyddu’r dysteb.

Gellir cyfrannu ar-lein drwy fynd i 
www.caersalem.com/tystebgig 

neu anfon sieciau yn daladwy i 
‘Eglwys Caersalem Caernarfon’ 
gan nodi ‘Tysteb Gig’ ar gefn y siec 
neu ar lythyr cysylltiedig i Arwel 
Jones, Eithinog Uchaf, Penygroes, 
LL54 6DP. Os hoffech dderbynneb 
i gadarnhau fod y rhodd wedi 
cyrraedd yn ddiogel, rhowch wybod 
mewn llythyr wrth anfon y siec.

Derbynnir cyfraniadau tuag at y 
dysteb gan unigolion, eglwysi a chyrff 
eglwysig sydd wedi gwerthfawrogi 
gweinidogaeth a gwasanaeth Arfon 
a Gwenda drwy Gobaith i Gymru 
dros y blynyddoedd. Byddwn yn rhoi 
gwybod i Arfon a Gwenda enwau’r 
unigolion, eglwysi a mudiadau sydd 

wedi cyfrannu at y dysteb ond ni fydd 
swm cyfraniad neb yn cael ei rannu.

Caiff y dysteb ei rhannu rhwng Arfon 
a Gwenda mewn ffordd fydd yn 
adlewyrchu nifer blynyddoedd eu 
gwasanaeth i’r gwaith.

Derbynir cyfraniadau tuag at y 
dysteb tan 31 Rhagfyr 2019.

Diolch yn fawr iawn am eich 
cefnogaeth.

Parch. Aron Treharne
Ar ran Pwyllgor Gobaith i Gymru

Parch. Rhys Llwyd
Ar ran Eglwys Caersalem, Caernarfon


