
I’w gyflwyno i sylw aelodau eich eglwys / YSGOL SUL

Apêl Sul Addysg, 2015
Annwyl gyfeillion,

Wrth i ni fel eglwysi ac Ysgolion Sul baratoi ar gyfer y Nadolig pleser yw amgau gwybodaeth am weithgarwch Cyngor 
Ysgolion Sul i’ch sylw. Cofiwch am ein llyfrau gwasanaeth Nadolig, y Comic a’r llyfr bugeiliol, heb son am y dewis eang 
o lyfrau sy’n addas i’w cyflwyno yn rhoddion i blant ar adeg y Nadolig. 

Bu y misoedd olaf yn gyffrous iawn wrth weld lansio beibl.net a beibl.net: 365 o storiau o’r Beibl, a gweddïwn am 
fendith Duw ar y defnydd a’r darllen ohonynt. I’r perwyl hwnnw mae Cyngor Ysgolion Sul, Cymdeithas y Beibl a 
Gobaith i Gymru yn cydweithio ar ymgyrch arbennig yn ystod 2016 i hybu darllen y Beibl, sef Beibl Byw. Am fwy o 
wybodaeth dilynwch ein tudalen Facebook BEIBL BYW. Mae cyfres newydd o werslyfrau ar gael hefyd, sef Gwerslyfr 
Ysgol Sul Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu, sy’n cynnwys llyfr lliwgar ar gyfer plant 6-11 oed.  O ran maes llafur yr 
oedolion rydym yn parhau i ddilyn llyfrau Elfed ap Nefydd Roberts, sef Dehongli Bywyd Iesu, a fydd yn ein harwain at 
Gorffennaf 2016.  Erbyn hyn mae gennym llawer iawn mwy o adnoddau ar gael ar y we. Erbyn hyn mae modd prynu 
a lawrlwytho dros 100 o ffilmiau Beiblaidd i blant, dros 50 o werslyfrau a dros 20 o lyfrau defosiynol mewn cyfrwng 
digidol. Ewch i ysgolsul.com a cliciwch ar Siop i weld yr holl arlwy. Mae llawer iawn o daflenni gwaith Amser Beibl ar 
gael i’w lawrlwytho am ddim hefyd, ynghyd â chyfres o Powerpoints Beiblaidd. Bydd ein llyfr emynau plant newydd, 
sef Canu Clod!, a fydd yn cynnwys dros 400 o ganeuon Cristnogol i blant, yn cael ei gyhoeddi yn ystod Gwanwyn 2016.
Cyhoeddir dwy gyfrol, un yn y Gwanwyn ac un yn yr Hydref. Bydd mwy o wybodaeth am hyn ar ein gwefan.

Cofiwch hefyd fy mod ar gael i gynghori ar waith yr ysgol Sul, ac yn arbennig ar yr adnoddau cyfoes sydd ar gael at 
eich gwasanaeth. Mae gwefan www.ysgolsul.com hefyd yn cynnwys llawer o adnoddau i’w lawrlwytho - ewch i adran 
Y Banc Adnoddau. Mae nifer o brojectau eraill megis Llan Llanast, Agor y Llyfr, Cwrs y Beibl, Alffa a Y Cam Nesaf yn 
gynlluniau y gellir eu defnyddio i hyrwyddo ein tystiolaeth. Cofiwch gysylltu os am fwy o wybodaeth am y rhain.

Gofynnwn hefyd am eich gweddiau chi dros y gwaith. Gwahoddwn chi fel eglwys i neulltuo rhan o wasanaeth yn 
ystod cyfnod yr Adfent i roi sylw i ‘Sul Addysg’, - bydd hyn yn rhoi cyfle i chi fel eglwys i ddiolch am gyfraniad addysg 
Gristnogol i fywydau ein hieuenctid, i ystyried ei werth heddiw, ac i weddio dros bawb sy’n cyflwyno a derbyn yr 
addysg hwn. Mae deunydd ar ein gwefan ar gyfer cynnal oedfa ar y Sul hwn.

Dyma’r Sul hefyd y mae Cyngor Ysgolion Sul yn gwneud ei apel ariannol blynyddol i’r eglwysi. Diolchwn am bob 
cyfraniad at y gwaith dros y blynyddoedd diwethaf - mae’r rhoddion yma erbyn hyn yn gwbl allweddol i ddatblygiad 
ein gwaith. Apeliwn eleni eto am eich cefnogaeth haelionus, gan yrru unrhyw gyfraniadau ataf (yn daladwy i Cyngor 
Ysgolion Sul) i’r cyfeiriad uchod. Y mae’r her i genhadaeth ymhlith plant ac ieuenctid yn fwy nag erioed - diolch am 
bob cefnogaeth ymarferol a gweddigar, a chofiwch gysylltu os am unrhyw gyngor. Diolch am bob cefnogaeth at waith 
yr Ysgol Sul - cofiwch gysylltu os am fwy o wybodaeth ar unrhyw agwedd o’r uchod.

Yn gywir,

D. Aled Davies       Aled Davies Cyfarwyddwr
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Dyma rai syniadau sydd eisoes 
wedi dod i law i wireddu Beibl 
Byw:

• Annog pobl i ddarllen y Beibl mewn 
blwyddyn drwy lansio cynlluniau 
darllen y Beibl mewn blwyddyn ar ffurf 
App.

• Rhoi’r Beibl yn rhodd – annog person 
ifanc mewn eglwys i roi copi yn rhodd 
i ffrind na fyddai yn darllen y Beibl 
fel arfer, ac annoog pobl hŷn mewn 
eglwysi lle nad oes plant fel arfer i 
feddwl i bwy y medren nhw roi copi o’r 
Beibl yn rhodd.

• Cwrs y Beibl – ar gael yn y Gymraeg! 
Beth am gynnal y cwrs 8 wythnos 
adeiladol hwn yn eich eglwys chi yn 
ystod 2016?

• Diwrnod y Llyfr (Mawrth 3ydd) – 
gellir annog plant i wisgo fel eu hoff 
gymeriad o’r Beibl.

• Adeg y Pasg a’r Nadolig gellid meddwl 
am sut i rannu darlleniadau neges y 
gwyliau hyn mewn gwahanol ffyrdd.

• Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am … ? 
Gall gwahanol elusennau Cristnogol 
baratoi adnoddau neu gynnal 
cyfarfodydd sy’n rhannu’r hyn sydd 
gan y Beibl i’w ddweud am eu maes 
arbennigol nhw e.e. newyn, tlodi, 
cyfiawnder, heddwch, yr amgylchfyd, 
y teulu, a llawer mwy.

• Oes yna ddigon o ddewis o Feiblau 
yn ein pulpudau ac at ddefnydd yr 
Ysgol Sul – gan gynnwys y tri fersiwn 
Cymraeg?

• Gellir annog pobl i rannu eu hoff 
adnodau ar y cyfryngau cymdeithasol 
– gyda nodyn cryno yn dweud pam.

• Mae cyfle i gydweithio ag ysgolion 
cynradd ac uwchradd lleol drwy 
gyflwyno copiau o beibl.net neu 365 
o Storïau obeibl.net (y Beibl lliw) yn 
rhodd.

• Oes yna garchar, ysbytai, gwestai neu 
gartrefi henoed yn yr ardal a fyddai’n 
gwerthfawrogi derbyn copi o’r Beibl? 
Beth am y Llyfrgell lleol? Gellid 
cyflwyno copïau o’r Beibl a llyfrau 
Cristnogol eraill yn rhodd iddynt.

• Beth am gynnal ymgyrchoedd yn 
canolbwyntio ar oedrannau gwahanol 
gan gynnwys y selogion a phobl y tu 
allan i’r eglwys.

• Beth am gynnal Marathon darllen y 
Beibl neu hanner Marathon darllen 
y Testament Newydd a chodi arian i 
achos da.

• Beth am golofn fisol yn y papur bro 
lleol? Falle y cewch gyfle i ddweud gair 
ar y cyfryngau – Radio Lleol neu hyd 
yn oed Radio Cymru ac S4C!

Beibl Byw
Ymgyrch gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a 
Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg

DARGANFOD – DARLLEN – DEALL

Gyda chyhoeddi dau fersiwn o beibl.net, y Beibl Canllaw, a nifer o adnoddau digidol newydd i hybu’r Beibl yn ystod 2105 y 
teimlad unfrydol yw bod angen treulio amser yn 2016 yn canolbwyntio ar helpu bobl i agor, i ddarllen, ac i ymateb i neges 
y llyfr rhyfeddol hwn. Mae’r Beibl yn ganllaw sy’n cynnig arweiniad a gobaith i’n bywydau.

Gan fod Gobaith i Gymru, Cymdeithas y Beibl a’r Cyngor Ysgolion Sul wedi buddsoddi amser ac adnoddau i baratoi y 
gwahanol fersiynau credwn y gall marchnata a hybu’r adnoddau hyn fod yn gyfrwng bendith i lawer. Gwerthfawrogir pob 
cefnogaeth gan yr enwadau a mudiadau Cristnogol yng Nghymru efo’r fenter gyffrous hon.

Pwyslais ymgyrch Beibl Byw yw cael pawb i feddwl am ffydd creadigol o annog pobl i droi at y Beibl o’r newydd. Cofiwch 
rannu eich syniadau CHI ar y dudalen hon er mwyn annog eraill.



Ffurflen Archebu 
Beiblau cyffrous newydd i bobl o bob oed 

Yn ddiweddar cyhoeddwyd dau Feibl fel rhan o brosiect beibl.net. Mae fersiwn 
llawn o’r Beibl ar gael yn ogystal â Beibl lliw newydd i blant.  365 o storïau - pob 
un ohonynt gyda llun lliw llawn a thestun o beibl.net. I bob archeb a dderbynir cyn 
Rhagfyr 31 medrwn gynnig y prisiau canlynol.
Cefnogir gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undeb Bedyddwyr Cymru, 
Yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys yng Nghymru.

     

Dymunaf archebu:  ....... copi o beibl.net (y Beibl cyflawn) am £........ yr un

   ....... copi o beibl.net mewn lliw - 365 o storïau o’r Beibl  am £........ yr un
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Pris y ddau Feibl fydd £14.99 yr un 
Cynigir y prisiau canlynol am bob 

archeb a fydd wedi dod i law 
erbyn Rhagfyr 31.

Rhaid cynnwys y taliad gyda’r archeb.

1-5 copi: £14 yr un
6-24 copi: £12 yr un

25+ copi: £10.50 yr un
Gellir cyfuno niferoedd o’r ddau 

Feibl oddi mewn i’r archeb er mwyn 
sicrhau y prisiau gostyngol.

Dosbarthu: Byddwn yn ceisio osgoi postio parseli ac yn trefnu gollwng pecynnau mewn canolfannau strategol 
ledled Cymru. Ni fydd cost yn gysylltiedig â hynny. Os fyddai’n well gennych dderbyn eich cyflenwad trwy’r post 
cysylltwch am fanylion cludiant.

Prosiect ar y cyd rhwng:

CYNGOR 
YSGOLION SUL



Beibl.net yw ‘Y Beibl mewn 
Cymraeg llafar syml.’  Mae’r 
mudiad Gobaith i Gymru wedi bod 
yn gweithio am dros bymtheg 
mlynedd i gynhyrchu cyfieithiad 
darlleniadwy o’r Beibl ar gyfer 
ieuenctid, dysgwyr a Chymry 
Cymraeg yn gyffredinol.  Mae’r 
adnodd wedi bod ar y we ers 
blynyddoedd ond nawr mae 
beibl.net ar gael fel llyfr, ac i 
ddathlu a hyrwyddo’r cam arbennig 
hwn mae Undeb Bedyddwyr Cymru 
wedi penderfynu rhoi un copi yn 
rhodd i bob eglwys.  Y gobaith yw y 
bydd yr eglwysi yn buddsoddi yn 
beibl.net, trwy ddefnyddio’r un 
copi, rhannu’r copi ac archebu mwy 
o gopïau ar gyfer yr eglwysi a’u
cymunedau.

Mae rhannu’r Beibl gyda’n gilydd 
mor bwysig am mai trwy’r Beibl 
cawn wybod am ein Harglwydd Iesu 
Grist.  Dywedodd Ef, ‘Tystiolaethu 
amdana i mae'r ysgrifau’.  Er mwyn 
i bobl ddod i adnabod Iesu Grist 
mae’n hollbwysig eu bod nhw’n 
gallu darllen ei Air. 

Pwrpas y dudalen hon yw i 
ddarparu ‘bwydlen’ o syniadau i chi 
am sut i ddefnyddio beibl.net yn 
eich eglwysi a gyda’ch cymunedau.  

Plis cysylltwch gyda ni i adael ni 
wybod sut yr ydych wedi defnyddio 
beibl.net yn eich sefyllfa chi.  
Gwnewch hyn trwy lythyru BEIBL 
BYW, Undeb Bedyddwyr Cymru, Y 
Llwyfan, Heol Y Coleg, Caerfyrddin. 
SA31 3EQ neu trwy ebostio 
simeon@ubc.cymru.  Diolch 

RHODD 

Beth am brynu dau gopi o beibl.net, 
un i chi ac un i ffrind?  Beth am 
wneud hyn fel eglwys, prynu dau 
gopi i bob aelod, un i’w ddarllen ac 
un i’w rannu?  Byddai’n gwneud 
rhodd gwych i’r ŵyr, wyres, ffrind 
neu gymydog. 

YSGOLION 

Beth am archebu digon o feiblau ar 
gyfer un dosbarth yn eich ysgol leol 
a’u rhoi’n anrheg oddi wrth eich 
eglwys?  Mae’r ysgolion eisoes yn 
defnyddio beibl.net yn eu 
gwasanaethau a’u gwersi, ac mi 
fyddai copïau caled yn werthfawr 
iawn iddynt. 

Beth am gynnig cynnal sesiwn neu 
wasanaeth arbennig am beibl.net?  
Gall gweinidog, diacon neu aelod 
gynnig gwers addysg grefyddol yn 
seiliedig ar y Beibl, neu wasanaeth 
syml 10 munud.  Mae yna lawer o 
adnoddau i’ch helpu i wneud hyn ar 
wefan beibl.net yn barod. 

DYSGWYR 

Mae beibl.net yn addas iawn ar 
gyfer rheiny sydd yn dysgu 
Cymraeg.  Mae’r iaith llafar yn syml 
ac yn ddarllenadwy i’r rheiny sydd 
yn cael trafferth gyda Beibl William 
Morgan a’r BCN.  Beth am wahodd 
grwp o ddysgwyr lleol i sesiwn syml 
o baned, cacen a darllen a deall
pennod / adnodau o’r Beibl?

facebook.com/beiblbyw 

CWRS Y BEIBL 

Mae Cyhoeddiadau’r Gair wedi 
cyhoeddi ‘Cwrs y Beibl’ - adnodd 
sydd yn gwrs rhyngweithiol sydd yn 
eich tywys drwy stori fawr y Beibl.  
Mae yna ddigon o gynnwys i gynnal 
16 o sesiynau.  Mae hwn yn golygu 
mwy o baratoi na’r opsiynau eraill, 
ond mi fyddai’n braf iawn i eglwys 
fynd trwy’r Beibl gyda’i gilydd.  Beth 
am ddod at eich gilydd fel grŵp o 
eglwysi, neu Gwrdd Dosbarth i 
gynnal y cwrs? 

DATHLIAD 

Mae sawl eglwys yn trefnu parti i 
ddathlu cyfieithiad newydd 
Cymraeg o’r Beibl.  Mae rhai yn 
gwneud hyn ar ffurf gwasanaeth 
gyda darlleniadau a neges, mae 
rhai yn gwneud rhywbeth mwy 
anffurfiol dros baned neu bwffet!  
Beth am drefnu parti a gwahodd yr 
ysgolion, dysgwyr, menter iaith, 
clwb ffermwyr ifanc a phob 
sefydliad Cymraeg lleol arall i 
ddod? 

PEIDIWCH! 

Yr oll yr ydyn ni’n ei ofyn yw eich 
bod chi’n defnyddio beibl.net!  Plîs 
peidiwch â’i adael ar silff neu mewn 
cornel yn rhywle. Mae’r Beibl yn 
fyw ac yn llyfr sydd angen ei 
ddarllen a’i drafod. Mae rhannu’r 
Beibl gydag eraill yn beth cyffrous 
iawn! 

Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau 
sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw'n 
dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro 
syniadau anghywir, yn dangos beth 
dŷn ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i 
fyw yn iawn. 2 Tim 3:16 (Beibl.net) 



Cyfle i rannu stori’r Beibl yn eich Ysgol Leol -

Cynllun AGOR Y LLYFR
Ydych chi erioed wedi meddwl bod plant mewn ysgolion yn colli allan ar beth 
mae’r Beibl yn ei ddangos iddynt? Gallent fynd trwy eu bywyd ysgol heb 
ddysgu am Abraham, Moses, Dafydd, Ruth…neu hyd yn oed bywyd Iesu a 
straeon y Testament Newydd.

Y mae Agor y Llyfr yn gynllun 
newydd cyffrous i alluogi 
eglwysi i greu cysylltiad gyda’i 
hysgol leol drwy ymweld yn 
gyson i ddarllen stori Feiblaidd 
i’r plant. Bwriad Agor y Llyfr 
yw cyflwyno tua 80 stori dros 
gyfnod o dair blynedd i blant 
oed cynradd mewn ysgolion 
ledled Cymru. Mae’r cynllun 

yn defnyddio Beibl Newydd y Storïwr, ynghyd â llyfr 
Agor y Llyfr sy’n rhoi syniadau a chyflwyniad i bob 
stori. 
 
Pris Beibl Newydd y Storïwr yw £12.99. Mae’r llawlyfr 
ar gael trwy ymweld a gwefan www.openthebook.net 
am £5. Bydd angen cofrestru pob grŵp gyda Open 
The Book. I archebu Beibl Newydd y Storïwr gyrrer 
siec yn daladwy i Cyngor Ysgolion Sul am £12.99 gyda 
chludiant am ddim.
 

Dyma gyfle gwych i ni fel eglwysi greu cysylltiad 
gyda’n ysgol leol, gan rannu cynnwys y Beibl i 
genhedlaeth na fyddant o reidrwydd yn clywed y 
storïau hyn o unrhyw gyfeiriad arall.

Cofrestru
Os nad ydych wedi cofrestru eto, byddwch angen 
gwneud hyn fel tîm, trwy gwblhau ac anfon Ffurflen 
Gofrestru Agor y Llyfr. Os gwelwch yn dda, darllenwch 
ddogfen Gwybodaeth Aelodaeth Tîm Agor y Llyfr.

I lawrlwytho’r ffurflenni hyn ewch i wefan www.
openthebook.net a cliciwch ar yr Hafan Gymraeg. Dylid 
cwblhau’r Ffurflen Gofrestru ac, unai ei anfon trwy’r 
post neu ei ddychwelyd fel atodiad e-bost.

Mae cofrestru’n ddi-dâl ac unwaith y mae eich ffurflen 
wedi ei phrosesu bydd copi yn cael ei anfon at yr 
arweinydd tîm. Bydd bob gwirfoddolwr yn derbyn rhif 
aelodaeth unigol. Gofynnwch i’ch arweinydd tîm am 
eich un chi a chadwch gofnod ohono. Rydych angen y 
rhif hwn i archebu deunyddiau o A Great Read.

Cydymaith Cryno i’r Beibl 
gan Terry Jean Day a Carol Smith 
addas. Eleri Huws £12.99

Y gyfrol ddelfrydol i fod yn 
ganllaw ar gyfer darllen y Beibl

Llawlyfr cynhwysfawr yn rhoi cefndir 
pob llyfr yn y Beibl, yn cynnwys 
lluniau, mapiau a siartiau. Wrth i chi 
deithio trwy diroedd ac oesau’r Beibl, 
byddwch yn darganfod llawer am 
fywydau’r bobl, pa fwydydd roeddent 
yn eu bwyta, sut gartrefi oedd 
ganddynt, y dillad a wisgent a’r gwaith 
a gyflawnent. 



Cwrs y Beibl
Mae y cwrs rhyngweithiol yma yn eich tywys i weld stori 
fawr y Beibl, o Genesis i Datguddiad. Ar y daith byddwch 
yn cael offer a sgiliau fydd yn eich helpu i ddarllen a 
chymhwyso’r Beibl i’ch bywyd bob dydd. Mae pob sesiwn 
yn cynnwys dysgeidiaeth ar DVD (yn Saesneg), trafodaeth 
grŵp a chynllun darllen dyddiol. Os ydych ond am edrych 
ar y ffydd Gristnogol neu’n dilyn Crist ers blynyddoedd, 
mae Cwrs y Beibl i chi. Awdur a chyflwynydd Cwrs y Beibl 
yw’r Parch Andrew Ollerton, gweinidog ordeiniedig a diwinydd, ac addaswyd i’r Gymraeg gan 
Arfon Jones. Cefnogir y cynllun gan Gymdeithas y Beibl.

Mae’r Cwrs ar ffurf 16 ffilm 20 munud (sydd yn Saesneg ar hyn o bryd) gyda llawlyfr trafod sydd ar gael 
yn Gymraeg. I wybod mwy am y cwrs, i brynu y DVD’s neu i lawrlwytho’r ffilmiau ewch draw i: www.
thebiblecourse.org

Addas ar gyfer ei ddefnyddio mewn seiat, astudiaeth Feiblaidd neu ddosbarth Ysgol Sul oedolion. Gellir cynnal 
8 sesiwn 2 awr neu 16 sesiwn awr.

Fe’u gwerthir ar ein gwefan (dan yr adran ‘Prosiectau’>’Cwrs y Beibl’) mewn pecynau o 5 am £24.95 (£4.99 yr 
un) a £2.95 am y cludiant. Maent hefyd ar gael drwy’r siopau Cymraeg a Christnogol. 

Y 4 Pwynt  www.the4points.com

Mae Y 4 Pwynt yn dract Cristnogol sydd ar gael mewn nifer o 
ieithoedd gan gynnwys erbyn hyn y Gymraeg! 

Mae’r tract yn defnyddio pedwar symbol – calon (mae Duw’n 
fy ngharu) croes X (Rydw i wedi pechu), croes Crist (Bu Iesu 
farw drosof) a marc cwestiwn (Rhaid i mi benderfynu byw er 
mwyn Duw).

Ar y wefan yn ogystal (www.the4points.com) mae llawer iawn 
o adnoddau di-iaith gan gynnwys breichledau, capiau, sticeri, 
crysau-t a hwdis. Dyma adnodd hynod effeithiol i genhadu ymysg plant a ieuenctid.

Ar y tract o dan y symbolau mae’r esboniadau isod:
MAE DUW’N FY NGHARU
RYDW I WEDI PECHU
BU IESU FARW DROSOF
RHAID I MI BENDERFYNU BYW ER MWYN DUW

Andrew 
Ollerton



Ffurflen Archebu 2015/2016

Cynllun Gwerslyfrau Bywyd Iesu
Gwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu
Ar gyfer plant o dan 11 oed cyhoeddir gwerslyfr newydd sbon gan Ann Bowen Morgan a Delyth Morgans-
Phillips sy’n cyd-fynd â Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu. Mae’r gwerslyfr yn cynnwys dros 40 o wersi 
sy’n cynnwys stori Feiblaidd ynghyd â gwers bwrpasol gan gynnwys gweithgaredd crefft, lluniau a 
phôsau i’w lliwio, gemau a dysgu adnod. Ceir cyfeiriadau at adnoddau ychwanegol gan gynnwys ffilmiau a 
cyflwyniadau Power Point.

Mae Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu yn feibl lliw llawn sy’n cynnwys y stori’n llawn a dwy dudalen o 
weithgareddau i gyd-fynd â phob gwers.

Y prisiau arbennig (a chludiant am ddim) yn berthnasol i eglwysi sy’n pertyn i Undeb yr Annibynwyr 
Cymraeg, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Undeb Bedyddwyr Cymru, Yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys yng 
Nghymru.

     Pris      Nifer  Cost
 
Gwerslyfr Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu  £14.99     	 .................  .................
(Llawlyfr i Athrawon Ysgol Sul)

Beibl Gweithgaredd Bywyd Iesu   £6.99 yr un am 1 i 2 gopi     	 .................  .................
(Bydd angen Beibl unigol ar gyfer pob plentyn)
     £5.00 yr un am 3 copi neu fwy 	 .................  .................

          Cyfanswm Cost .................

    

Amgaeaf siec o £.................. yn daladwy i ‘Cyngor Ysgolion Sul’. Ffôn .................................................................................................

Enw a chyfeiriad dosbarthu ...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................... Côd Post ........................................................................ Ebost ..............................................................................

Dychweler at: Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH  
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Mae’r gwerslyfr hwn sy’n mynd law yn llaw 

gyda Beibl Gweithgareddau Bywyd Iesu 

yn cynnwys 40 o wersi Ysgol Sul. Yn llawn 

hanesion, gêmau, posau ac adnoddau lliwio a 

chrefft fydd yn rhoi oriau o bleser i’r plant ac 

yn gymorth arbennig i’r athro.

Mae’r 40 gwers yn mynd a’r Ysgol Sul 

drwy stori geni Iesu - ei fywyd a’i waith fel 

athro; ei ffrindiau a’i elynion; ei farwolaeth, 

ei atgyfodiad a’i esgyniad - a’r hyn a 

ddigwyddodd ar ôl hynny wrth i’r eglwys 

Gristnogol dyfu a datblygu, gan ledaenu ei 

neges dros y byd i gyd.

Cofiwch hefyd am y llyfr Beibl Gweithgaredd 

Bywyd Iesu sy’n cyd-fynd â’r gwerslyfr hwn, 

sy’n cynnwys y stori o’r Beibl a taflenni 

gweithgaredd lliw llawn.



Amgaeaf siec o £.................. yn daladwy i ‘Cyngor Ysgolion Sul’ am ................ o becynnau am £1.50 yr un (+£2.50 cludiant).

Enw a chyfeiriad dosbarthu ..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
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CARDIAU NADOLIG CRISTNOGOL CYMRAEG
10 cynllun Beiblaidd ar gyfer y Nadolig. 

Cardiau maint mawr. 8 mewn pecyn.

Mae yna amrywiaeth o 
gardiau Nadolig Cymraeg 
ar gael a werthir er budd 
gwaith yr Ysgol Sul yng 
Nghymru, gyda chyfarchiad 
ac adnod ar bob cerdyn, 
ynghyd â llun lliw pwrpasol.

Mae yna gynllun arbennig ar gyfer 
eglwysi ac ysgolion Sul. Am bob 
pecyn a werthir bydd 50c yn mynd i 
gronfa eich ysgol Sul chi. Dyma gyfle 
gwych felly i gefnogi Cyngor Ysgolion 
Sul a’ch ysgol Sul leol chi! Mi fyddwch 
chi yn talu £1.50 y pecyn amdanynt 
ac yn eu gwerthu am £2  y pecyn. 
Cynigir y cardiau ar gynllun dychwel 
neu werthu!

I archebu, cysyllter â (gan nodi nifer 
y pecynnau rydych am eu derbyn):

Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, 
Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, 
Gwynedd LL53 6SH

01766 819120 aled@ysgolsul.com
Rhoir amrywiaeth o gynlluniau 
ymhob bocs - tra pery stoc.

Fe’i gelwir, 
Tywysog 

Heddychlon

Cyfarchion 
y Nadolig



Adnoddau i ddathlu a 
rhannu stori’r Nadolig
Comic Stori’r Nadolig 
Pris: 99c yr un neu 50c yr un mewn pecynnau o 10.
Yn dilyn llwyddiant y comic beiblaidd Nadolig â 
gyhoeddwyd yn 2014, eleni mae comic lliwgar 
Nadoligaidd 16 tudalen newydd wedi ei gynhyrchu. 
Mae’n cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a 
thudalennau sy’n cynnwys crefftau nadolig ac amrywiol 
bosau a gweithgareddau ynghyd â stori’r Nadolig. Yn 
ddelfrydol i’w gyflwyno i blant oed cynradd ac maent ar 
gael am y pris arbennig o 50c yr un mewn pecynnau o 
10, neu 99c yr un. 

Wele, cawsom y Meseia 
Pris: 50c yr un neu pecyn o 100 am £40
Hefyd ar gyfer oedolion mae llyfryn lliwgar ‘Wele 
cawsom y Meseia’ sy’n lyfryn 20 tudalen lliw llawn 
sy’n cynnwys darlleniadau, gweddiau a myfyrdodau 
Nadoligaidd. 

Amgaeaf siec o £.................. yn daladwy i ‘Cyngor Ysgolion Sul’ am

Comic Stori’r Nadolig ...... copi am 99c yr un neu .... pecyn o 10 am £5 yr un (prisiau yn cynnwys cludiant). 

Wele, cawsom y Meseia ...... copi am 50c yr un neu ...... pecyn o 100 am £40 yr un (prisiau yn cynnwys cludiant).
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....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Côd Post .................................................................................................................. Ffôn ...................................................................................................



Llyfrau Nadolig
Delfrydol fel anrhegion Nadolig i blant yr Ysgol Sul

Beibl Deialu Llun: Y 
Baban Iesu £3.99
Llyfr bwrdd deialu-llun 
lliwgar yn portreadu 
stori geni’r Iesu, gydag 
anogaeth i blant bach 
chwilio am y llun 
perthnasol i gwblhau pob 
golygfa.

Llyfr Ffris Stori’r 
Nadolig £3.99
Llyfr bwrdd consertina, 
gyda chymeriadau 
stori’r Nadolig yn 
disgyn allan ohono er 
mwyn creu golygfa 3D. 

101 o Weithgareddau’r 
Nadolig £3.99
Llyfr lliwgar i blant gyda 
handlen i’w gario, yn 
cynnwys 101 o bosau 
a gweithgareddau 
Nadolig.

Hwyl Jig-So Stori’r 
Nadolig £7.99
Addasiad Cymraeg o 
Christmas Jigsaw Fun. 
Ceir yma chwe jig-so 
lliwgar yn darlunio 
stori’r Nadolig i blant 
5-8 oed. Fe’i cyflwynir 
mewn bocs lliwgar.

Nadolig Pi-Po £5.99
Edrych ar y lluniau, 
symuda’r paneli, ateb 
y cwestiynau a darllen 
hanes y Nadolig cyntaf ym 
Methlehem. 

Stori’r Nadolig - Peintio Hud 
£5.99
Llyfr bwrdd Beiblaidd sy’n 
cynnwys hanes stori’r 
Nadolig, ynghyd â 5 llun 
mewn walet pwrpasol 
a beiro ddŵr i liwio’r 
lluniau. Gellir eu lliwio 
dro ar ôl tro, gan ailddefnyddio’r cardiau 
lliwio pwrpasol. Dilyniant i gyfrol debyg yn 
cynnwys storïau beiblaidd. 

Llyfr Mawr Straeon y 
Nadolig £12.99 £4.99
Dilyniant i Beibl Newydd y 
Storïwr. Addasiad Cymraeg 
o tua 30 o storïau a 
chwedlau yn ymwneud â’r 
Nadolig, wedi eu hysgrifennu ar gyfer eu 
darllen i blant. 

Pwy Sy’n Cuddio? £3.99
Tu ôl i’r drws mae ‘na rywun 
yn cuddio. Tybed pwy a weli 
di yno? Tro bob tudalen ac fe 
gei di weled ystyr y Nadolig 
o dan bob llabed. Geni babi 
ar ôl siwrnai faith - angel i dy helpu ar hyd 
y daith! Llyfr Nadolig codi’r llabed. Addas i 
blant bach.

Ar gael o’ch siop Gymraeg a Christnogol lleol



Llyfrau oedolion newydd

Y Deugain Mlynedd Hyn: Diwinydda yng Nghymru 1972-2015 gan D. Densil Morgan £9.99
Casgliad o ysgrifau hanesyddol a chyfoes y Parchedig Athro D. Densil Morgan, yn adlewyrchu ei gyfraniad i 
fywyd diwinyddol ac academaidd Cymru dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy, 1972-2015.

Gwlad y Beibl gan Peter Walker addas. Olaf Davies Pris £14.99
Taith ddarluniadol drwy Wlad yr Addewid, o olygfeydd moel anialwch Jiwdea hyd lannau ir yr Iorddonen. 
Cyfrol ddelfrydol ar gyfer y sawl sy’n dymuno gweld lleoliadau’r Beibl o gysur eu cartrefi. Cyfrol liw llawn.

Dehongli Meddwl Paul gan Elfed ap Nefydd Roberts. pris £8.99 Ar gael Mawrth 2016
Y pumed cyfrol yn y gyfres boblogaidd hon, y tro yma yn cyflwyno myfyrdodau yn seiliedig 
ar fywyd a dysgeidiaeth Paul.

Creu a Chynnal Eglwys Iach gan Robert Warren addas. Catrin Roberts. 
Pris £9.99 Allan Ionawr 2016
Canllaw ymarferol i fywiogi eich eglwys. Addasiad Cymraeg o The Healthy Churches Handbook.

Geiriau Cyhoeddus gan Huw John Hughes. Pris £11.99 Allan Mawrth 2016
Casgliad o ddarlleniadau amrywiol ar gyfer addoliad cyhoeddus. Chwaer-gyfrol i Gweddïau Cyhoeddus a 
Myfyrdodau Cyhoeddus.

Symud Ymlaen gan Vivian Jones. pris £6.99
Dwsin o ysgrifau yn trafod heriau’r ffydd Gristnogol. Rhennir pob ysgrif fesul penawdau hawdd eu dilyn a 
cheir cwestiynau perthnasol ar derfyn pob pennod er mwyn arwain trafodaeth mewn astudiaethau grŵp.



Ffilmiau Beiblaidd newydd i blant

DVD Beibl Bach Stori Duw

Casgliad newydd sbon o 4 DVD Beiblaidd, pob un 
yn cynnwys 10 stori 5 munud, yn cael eu hadrodd 
gan Eirian Wyn. Animeiddio syml, yn seiliedig ar 
luniau Beibl Bach Stori Duw gan y darlunydd Jago.

Y storïau yn seiliedig ar destun y Beibl poblogaidd 
Beibl Bach Stori Duw gan Eleri Huws.

4 DVD - £5.99 yr un, neu set cyflawn am £20.00

DVD Beibl Bach i Blant

2 gasgliad o DVD’s, pob un yn cynnwys 32 stori 5 
munud, yn cael eu hadrodd gan Aled Davies ac yn 
defnyddio lluniau Beibl Bach i Blant.

Y storïau yn seiliedig ar destun y Beibl poblogaidd 
Beibl Bach i Blant gan Brenda Wyn Jones.

2 gasgliad o DVD’s - £11.99 yr un, neu set cyflawn 
am £20.00

Llyfr emynau newydd i blant

‘Canu Clod!’ Allan gwanwyn 2016
Mae gwaith casglu ar gyfer y gyfrol hon bellach wedi ei gwblhau, a bydd y 
gyfrol hir ddisgwyliedig hon yn cael ei lansio mewn dwy ran y cyntaf i fod 
allan yn gynnar yn ystod y flwyddyn newydd a’r ail ran i ymddangos yn 
yr Hydref. Bydd y cyfrolau helaeth hyn yn cynnwys dros 400 o emynau a 
chaneuon Cristnogol i blant a ieuenctid. Mae rhai o’r cerddorion ac awduron 
sydd wedi cyfrannu gwaith newydd ar gyfer y gyfrol yn cynnwys Robat 
Arwyn, Gwyneth Glyn, Ynyr Roberts, Tecwyn Ifan, Arfon Wyn, Mererid 
Hopwood, Tudur Dylan Jones, Susan Williams, Mererid Mair, Delyth Wyn, 
Peter Thomas, Andy Hughes, Euros Rhys,  a llawer iawn mwy.
Bydd copïau cerddoriaeth llawn ar gael a detholiad o draciau cefndir. Gweler 
ein gwefan am fanylion archebu.



ROOTS yn Gymraeg
Erbyn hyn y mae elfennau o ddeunydd addoli a dysgu 
Roots for Churches ar gael yn Gymraeg, a hynny i’w 
lawrlwytho am ddim o’r wefan i bawb sy’n tanysgrifio i’r 
cylchgronnau. Ar gyfer bob Sul o’r flwyddyn y mae holl weddïau ar 
gyfer addoliad pob oed ac addoliad adran yr oedolion ar y wefan, 
ynghyd â thaflen waith wythnosol ar gyfer y plant ar gael yn 
Gymraeg. 

Mae sampler ar gael sef deunydd ar gyfer un Sul arbennig ym 
Medi (er y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw Sul wrth gwrs) a copi o’r 
deunydd Cymraeg ar gyfer yr wythnos oddi ar y wefan. Dyma gyfle 
felly i arbrofi gyda’r deunydd ar gyfer oedfa arbennig.

Mae cyfle i danysgrifio i ROOTS trwy dderbyn copïau yn y post bob 
deufis. O danysgrifio, fe fydd y deunydd hwn ar gael yn wythnosol 
ar eich cyfer. 

I danysgrifio ewch i wefan www.rootsontheweb.com

Messy Church ar gael yn Gymraeg
Eleni lansiwyd dau adnodd 
Cymraeg yn y gyfres Llan Llanast. 
Llan Llanas yw’r enw Cymraeg 
awdurdodedig ar gyfer cynnal 
gweithgaredd Messy Church.

Cychwyn eich Llan Llanast
Pris £4.99

Llan Llanast
Cyfeirlyfr yn cynnwys arweiniad a 
sesiynau ymarferol.
Pris £7.99

Cynhelir diwrnodau 
hyfforddi yn ystod 2016 - 

bydd y nesaf yn 
Bow Street ar 
13 Chwefror!

Adnoddau 
Messy Church ar 

gael o
www.brf.org.uk



20
Pecyn yn 

cynnwys

Poster Cristnogol 

Lliwgar

Llyfrau newydd i blant

Posteri’r Gair
Cyfres o 20 poster Cristnogol lliwgar sy’n addas i’w arddangos mewn 
eglwys, festri Ysgol Sul neu ystafell ddosbarth yn yr ysgol. 

Y gyfres yn cynnwys:
• Llyfrgell o holl lyfrau’r Beibl
• Map lliwgar o Israel yng nghyfnod y Beibl
• Testun Gweddi’r Arglwydd, Y Deg Gorchymun a Salm 23
• Posteri addas ar gyfer y Nadolig a’r Pasg

Cyfres o bosteri Cristnogol newydd
£16.99 am 20 
poster lliw llawn

Llyfr Jigso Iesu’r Athro £7.99

Llyfr pos difyr yn cyflwyno 
golygfeydd o fywyd Iesu’r Athro, 
gyda chwe jig-so lliwgar yn 
portreadu’r golygfeydd hynny. 
Addasiad Cymraeg Arfon Jones.

Fy Meibl Bach £5.99

Casgliad hyfryd o 23 o straeon 
Beiblaidd, wedi eu hadrodd yn 
syml a’u darlunio yn lliwgar ar 
gyfer y plant lleiaf. Llyfr bwrdd 
deniadol gyda dolen gario 
hwylus.

Cân, F’enaid, Cân £7.99 

Cyfrol o bytiau darllen dyddiol 
byrion ar gyfer plant ac ieuenctid 
a ysbrydolwyd gan ddyfyniadau 
Beiblaidd, wedi eu darlunio’n hardd 
mewn lliw.

Beibl Deialu Llun: Arch Noa £3.99

Llyfr bwrdd deialu-llun lliwgar yn 
portreadu stori Arch Noa, gydag 
anogaeth i blant bach chwilio am 
y llun perthnasol i gwblhau pob 
golygfa.



BETH YW

BYWYD?
Mae’r cwrs Alffa yn ceisio ateb rhai o’r cwestiynau allweddol sy’n rhan ganolog o’r ffydd Gristnogol, 
sydd wedi ei lunio ar gyfer rhai nad ydyn nhw’n mynychu addoldy, y rhai sy’n ceisio canfod rhagor 
am Gristnogaeth, a’r rhai sydd wedi dechrau arddel ffydd yn Iesu Grist yn ddiweddar. Mae yn llawn 
cwestiynau am Gristnogaeth, wedi canfod Duw fel eu Tad, Iesu Grist fel eu Gwaredwr a’u Harglwydd, a’r 
Ysbryd Glân fel yr un sy’n dod i fyw o’u mewn.

Cwestiynau Bywyd
Pris: £6.99, 200tt, cm
Canllawiau i’r bywyd 
Cristnogol.
Llyfr i gyd-fynd â chwrs 
Alffa.

Llawlyfr Alffa
Pris: £1.50.
Llawlyfr i roi i bawb sy’n 
dilyn y Cwrs Alffa.

Llawlyfr Hyfforddi
Pris: £2.00.
Llawlyfr i arweinwyr a 
chynorthwywyr
y Cwrs Alffa.

Pam Iesu?
Pris: 50c.
Cyflwyniad byr i’r ffydd 
Gristnogol i ennyn 
diddordeb ar gyfer y 
Cwrs Alffa.

Cwestiwn
£8
Pwy wyf i?  Beth yw 
bywyd?  Pam bod 
cymaint o ddioddefaint 
yn y byd?  Os yw Duw’n 
bodoli, sut un yw ef?

Mae Cwestiwn 
yn galluogi pobl i 
archwilio cwestiynau 
am Dduw sy’n cael 
ei gofyn yn aml yn 
gynnar ar daith ffydd.  
Mae pob cyflwyniad ar y DVD wedi ei gynllunio 
i ennyn ymdeimlad o gwestiynu a dyheu, gan 
ddarparu cyfeiriad i’r amser sgwrsio sy’n dilyn.

Yn dilyn pob un o’r chwe chyflwyniad, mae’r DVD yn 
cynnwys cwestiynau y gall y grŵp weithio trwyddynt 
yn eu hamser. Maent yn gyfle i bobl ymhel â’r 
testunau, a byddant yn helpu rhoi cyfeiriad i’r 
trafodaethau.

Gofala Di 
£4.99
Llawlyfr Bugeilio 
Cristnogol

Dyma lyfr sy’n trafod 
rhywbeth sydd wrth 
galon bywyd pob 
eglwys, sef bugeilio 
Cristnogol. Gwna 
Dewi Myrddin Hughes 
gymwynas fawr â ni 
trwy fwrw goleuni ar 
amrywiol agweddau o’r gwaith, 
a hynny mewn dull cynnil sy’n seiliedig ar y Beibl a’i 
brofiad maith ei hun. Gellir defnyddio’r llyfryn gan 
unigolion a grwpiau, a’r gobaith yw y bydd yn ein 
harwain i ymroi o ddifrif i’r gwaith, a thrwy hynny 
yn adeiladu a bywiogi eglwysi fel cymunedau ffydd 
ledled y wlad.

Coleg y Werin
£12.99
Hanes yr Ysgol Sul yng Nghymru 
rhwng 1780-1851

Bu dylanwad yr Ysgol Sul yn hynod bwysig o ran 
crefydd, cymdeithas a diwylliant yng Nghymru. 
Dyma gyfrol sy’n olrhain effeithiau’r ysgolion ar 
addysg, crefydd, cymdeithas a’r iaith Gymraeg, 
ynghyd â’u gwreiddiau a’r meddylfryd y tu ôl i’w 
sefydlu.



SIOP
Un datblygiad cyffrous yw ein adran Siop Ddigidol, 
lle mae modd prynu a lawrlwytho llawer iawn o’n 
cynnyrch.

Ar hyn o bryd mae dros 150 o ffilmiau Beiblaidd 
pum munud ar gael yno i’w lawrlwytho. Maent 
ar gael am 90c yr un (talu trwy Paypal neu efo 
cerdyn) ac yna mae modd lawrlwytho’r ffilm yn 
uniongyrchol i’ch cyfrifiadur neu gluniadur.
Mae dros 50 o werslyfrau Ysgol Sul hefyd ar gael 
yn ddigidol, fel e-lyfrau pdf, sy’n golygu bod modd 
cadw gwerslyfr cyfan ar eich cyfrifiadur ac argraffu 
gwersi a thaflenni gwaith yn ôl y galw.

Mae yna gasgliad helaeth o dros 20 llyfr defosiynol 
megis cyfrolau o oedfaon a gweddïau ar gael hefyd 
fel e-lyfrau pdf, sy’n galluogi y defnyddiwr i greu 
gwasanaethau personol gan ddefnyddio’r deunydd 
hwn.

ADNODDAU I’W LAWRLWYTHO
Yn yr adran adnoddau i’w lawrlwytho ceir adnoddau 
yn rhad ac am ddim, ac yma mae dros 600 o 
daflenni Beiblaidd yn y gyfres Amser Beibl ar gael, 
dewis o gyflwyniadau Powerpoint ac yn adran 
Banc Adnoddau mae yna ddewis o daflenni gwaith, 
syniadau crefft a cwis hefyd ar gael (hwn yn cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd).

PROJECTAU
Yn yr adran projectau mae gwybodaeth a manylion 
cynlluniau megis Llan Llanast, Agor y Llyfr, Y 
Pedwar Pwynt, Y Cam Nesaf, Cwrs y Beibl, Beibl 
Byw a beibl.net

GWEFANNAU ERAILL
Mae gwefan yr ysgol Sul hefyd yn ceisio cyfeirio 
pobl at wefannau defnyddiol eraill, sy’n cynnig 
syniadau a chymorth ymarferol ar waith plant a 
ieuenctid. Ewch yno i chwilio am ba ffynonellau 
eraill sydd ar gael.

GWERSLYFRAU
Yn yr adran gwerslyffrau mae gwybodaeth fanwl 
am bob un o’r cynlluniau sydd ar gael, gan gynnwys 
sampleri a rhestrau cynnwys.

GWYBODAETH
Yn yr adran gwybodaeth cewch fanylion am y 
Cyngor a’i ddarpariaeth, a syniadau ymarferol 
ar waith yr Ysgol Sul. Mae yma bosteri ayyb i’w 
lawrlwytho yma hefyd.

CYHOEDDIADAU’R GAIR
Yn adran Cyhoeddiadau’r Gair mae manylion am 
ein llyfrau diweddaraf, gyda linciau i wefan gwales.
com er mwyn prynu ar lein. Mae nifer o gatalogau 
ar gael hefyd, gan gynnwys catalog Beiblau Plant, 
Llyfrau defosiwn i oedolion, Gwerslyfrau i Ysgolion 
Sul a Llyfrau defnyddiol at waith plant a ieuenctid.

Cofiwch ymweld a gwefan 
Cyngor Ysgolion Sul
www.ysgolsul.com
yn gyson er mwyn cael y 
wybodaeth ddiweddaraf am ein 
gwaith.

Ydach chi wedi ymweld â gwefan 
www.ysgolsul.com yn ddiweddar?
Dros y misoedd mae llawer o adrannau newydd wedi 
ychwanegu at y wefan.

Beth am hoffi ein tudalen Facebook:

/ysgolsul 
/cyhoeddiadaurgair


