Adnoddau Cymraeg i gefnogi
ymgyrch Beibl Byw
Detholiad o adnoddau sydd ar gael ar gyfer hyrwyddo
darllen a deall y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Beiblau
beibl.net
Clawr caled £14.99
Y Beibl mewn iaith sy’n hawdd
i’w deall. Mae’n berffaith ar gyfer
ysgolion, eglwysi a dysgwyr
ac yn cynnwys adnoddau
ychwanegol, gan gynnwys, Ble
i droi am help, Amselin y Beibl,
Geirfa, Mapiau a’r Calendr
Hebreig.

Efengyl Marc - beibl.net
Clawr meddal £1
Llyfryn yn cynnwys Efengyl Marc
allan o gyfieithiad beibl.net.
Perffaith i’w rannu am ddim wrth
drefnu digwyddiad neu ymgyrch.

Gan Gymdeithas y Beibl:
Y Beibl Cymraeg Newydd
Diwygiedig
Clawr caled £15.95
Clawr cain £35
Print bras £17.50
Gyda mynegair £16.95
Testament dwyieithog £12.99
Testament a Salmau £11.99
Y Beibl Canllaw £25
Cynhyrchwyd Y Beibl Canllaw er
mwyn galluogi pobl i ddeall y Beibl
yn well. Gwnaethpwyd hyn drwy
gyfuno testun y Beibl Cymraeg
diwygiedig gyda nodiadau ar
adnodau, cyflwyniadau i themâu
a llyfrau’r Beibl, mapiau, lluniau,
mynegai manwl a llawer mwy.
Dyma gyfrol sy’n cyfuno testun y
Beibl ynghyd â’r arfau er mwyn ei
astudio mewn arddull gyfoes.

Llyfrau sy’n rhoi
trosolwg o’r Beibl
beibl.net 365 o storïau o’r Beibl
£14.99
Detholiad o gyfieithiad newydd
cyffrous a chyfoes beibl.net. 365 o
storïau - pob un ohonynt gyda llun
lliw llawn a thestun o beibl.net.
Y Beibl Fesul Stori £9.99
Beibl lliw newydd ar gyfer
ieuenctid 11-18 oed. Mae bywyd
yn ei gyfanrwydd yma! Darllenwch
drosoch eich hunain. Y stori fwyaf
erioed.
Beibl Lliw Stori Duw £12.99
Mae’r beibl hwn i blant yn cynnwys
365 o straeon, un ar gyfer pob
diwrnod o’r flwyddyn. Mae’r
darluniau’n dehongli ac yn egluro,
a’r gwyddoniadur hylaw yng
nghefn y llyfr yn rhoi gwybodaeth
am gyd-destun a chefndir y
straeon.
Beibl Bach Stori Duw £12.99
Beibl lliwgar newydd i blant 5-8
oed yn ein harwain trwy’r Beibl, gan
gyflwyno’r stori fel un stori, gan
esbonio sut mae’r cyfan yn rhan o
stori fawr Duw. Lluniau trawiadol a
diwyg ffres.
Llyfr y Llyfrau £9.99
Addasiad Cymraeg o aralleiriad
bywiog o 119 o hanesion Beiblaidd
amrywiol o ddyddiau’r Creu a’r
Proffwydi hyd at fywydau Iesu a’r
apostol Paul; i ddarllenwyr o bob
oed. 110 llun du-a-gwyn.

Cwrs y Beibl

Pris y llawlyfr Cymraeg: £4.95

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.
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.

Efengyl 100

£8.99

Mae’r llyfr sy’n gwerthu orau yn y byd mewn perygl o fod yn lyfr sydd â lleiaf o ddarllen arno.
Ond ynddo mae Duw am gyfathrebu gyda’i bobl mae ef a’m creodd ac mae yn ein caru.
Ydych chi am gael y darlun cyflawn o gynnwys a neges y Beibl a gweld sut mae’n cynnig
arweiniad ar gyfer eich bywyd dyddiol? Yn Efengyl 100 cawn ein tywys ar daith trwy’r Beibl
mewn can darlleniad o’r Hen Destament a’r Testament Newydd ynghyd â nodiadau byrion
sy’n trafod ystyr a pherthnasedd y Beibl i ddarllenwyr heddiw.
Cydymaith Cryno i’r Beibl
gan Terry Jean Day a Carol Smith
addas. Eleri Huws £12.99

Drwy’r Beibl Drwy’r Flwyddyn
gan John Stott
addas. Meirion Morris £14.99

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

Myfyrdodau dyddiol o Genesis i’r
Datguddiad mewn 365 diwrnod.

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.

Ceir yma 365 o fyfyrdodau, yn tywys
y darllenydd drwy’r Beibl yn ei drefn
gronolegol. Mae’n cyfeirio at y prif wyliau eglwysig ac
yn delio â phrif feini canolog y ffydd Gristnogol. Cyfrol a
fyddai’n gwneud anrheg wych.

Llawlyfr y Beibl
Golygwyd gan David Alexander, Pat
Alexander. Addaswyd/Cyfieithwyd
gan Gwilym H. Jones. £25

Gair Disglair Duw
Denzil I. John £11.99

Cyfrol ysgolheigaidd sy’n cynnig
arweiniad ar holl lyfrau’r Beibl.
Cydymaith cynhwysfawr, dibynadwy
i’r Beibl, mewn cyfrol liwgar, llawn gwybodaeth, yn
cynnwys lluniau lliw a du-a-gwyn, mapiau a siartiau;
adnodd anhepgor i bawb sy’n darllen y Beibl.

Hefyd ar gael fel e-lyfr o gwales.com am £12.99

Taith drwy’r Beibl mewn myfyrdod
a gweddi.
Casgliad o dros 150 o fyfyrdodau
sy’n ein harwain ar daith drwy holl
lyfrau’r Beibl, gan gynnig adnodd
gwerthfawr ar gyfer astudio a deall y testun, mewn
defosiwn personol ac addoliad cyhoeddus fel ei gilydd.

Stori Fawr Duw
gan Michelle Anthony
addas. Helen Davies £1.99

Her Fawr y Beibl
Addaswyd gan Mererid Jones £9.99
Beth am fynd ar antur drwy stori
fawr Duw?

Hefyd ar gael fel ffilm 15 munud ar
sianel youtube.com/ysgolsul

Rhaglen newydd, gyffrous ar gyfer
plant 7-12 oed yn cynnwys casgliad
o 100 o storïau Beiblaidd (50 yr
un o’r Hen Destament a’r Testament Newydd) gyda
darlleniadau a chanllawiau, yn cynnig pynciau trafod,
testunau gweddi a gweithgareddau gwaith crefft yn
deillio o’r straeon. Cyfrol ar gyfer yr aelwyd, yr ysgol a’r
Ysgol Sul.
Taith Trwy’r Beibl
£6.99
Llyfr sy’n ein
harwain trwy’r
Beibl ar ffurf taith
yn dilyn hanes
cenedl Israel o’r
creu hyd at yr
Eglwys Fore.
Beth yw’r Beibl
£6.99
Llyfr ffeithiol
cynhwysfawr sy’n
olrhain hanes y
Beibl.
Darganfod y Beibl
£5.95
Llyfr
gweithgarwch,
gwybodaeth a
stori yn esbonio’r
Beibl.

Does dim braint fwy na chael
cyflwyno’r stori am gariad mawr
Duw i’w blentyn. Er bod gwirioneddau’r Beibl mor
ardderchog a diddiwedd fel ein bod yn dal i’w dysgu a’u
darganfod ar hyd ein hoes, maen nhw’n ddigon syml i
blant o bob oed eu deall hefyd.

Llyfr Mawr o
Ffeithiau’r Beibl
£5.95
Mynydd o
wybodaeth sy’n
dod â’r Beibl yn
fyw.
Antur Trwy’r Beibl
£12.50
Cyflwyniad
darluniadol lliw
llawn i hanesion
Beiblaidd mewn
arddull fywiog ac
iaith gyfoes, yn
cynnwys pytiau
byrion o wybodaeth hanesyddol
ac esboniadol diddorol am
ddigwyddiadau a chymeriadau’r
Beibl.

Gwyddoniadur y Beibl £20

Llyfr chwaethus newydd sy’n rhoi sylw i bob
agwedd o’r Beibl; addas ar gyfer pawb sy’n
astudio’r Beibl. 300 o luniau lliw newydd,
mapiau, llinellau amser, darluniau a diagramau
sy’n cyflwyno prif themau, digwyddiadau,
cymeriadau a hanesion y Beibl. Cyfeiriadur a
mynegai llawn, ynghyd â chredoau allweddol.

Gwlad y Beibl £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.

Llawlyfr y Beibl i
Blant £10
Arweinlyfr
defnyddiol i’r
Beibl, yn cynnwys
ffeithiau ac
adnodau i’w
dysgu, gwybodaeth
am bobl a bywyd y Beibl, amserlin,
mapiau a darluniau lliw.
Y Beibl Fesul
Llyfr £11.99
Cyflwyniad clir
a chryno i bob
llyfr yn y Beibl,
wedi’i baratoi’n
arbennig ar
gyfer ieuenctid
ac oedolion ifanc.
Mae’n rhestru awdur, dyddiad, math
o lyfr, prif gymeriadau, prif themâu a
darllen pellach.

Y Beibl - Stori Fawr Duw £6.99
Gwerslyfr ar y Beibl, sef stori fawr
Duw, ar gyfer plant rhwng 5 a 16 oed.
Ceir yn y llyfr dair gwers ar gyfer
plant 5 i 16 oed sy’n cyflwyno Llyfr y
Beibl ynghŷd ag oedfa deulu.

Beibl Bach Stori Duw

Beibl Bach Stori a Llun
- Hen Destament
Beibl Bach Stori a Llun
- Testament Newydd £11.99 yr un
Dau werslyfr Ysgol Sul i blant dan 5
oed yn cynnwys stori a llun syml i’w
liwio, yn portreadu 90 o hanesion
o’r Beibl.

CD Sain: Casgliad o 4 CD sain yn
cynnwys dros 40 o straeon Beiblaidd,
sef yr holl straeon a gynhwysir yn y gyfrol Beibl Bach
Stori Duw, yn cael eu darllen gan Eirian Wyn. £9.99

Cyfres Stori Duw
Mae saith gwerslyfr yng nghyfres
Stori Duw gan gynnwys dau
Feibl gweithgaredd. Oddi fewn i’r
cynllun ceir 52 gwers o Genesis i
Datguddiad.

Pedwar DVD yn cyflwyno rhyngddynt
44 stori o’r Beibl, wedi eu hanimeiddio,
yn cynnwys hanesion o holl ystod y
Beibl. £5.99 yr un

Beibl Bach i Blant
DVD Hen Destament: 32 o ffilmiau 5
munud yn cynnwys prif straeon yr Hen
Destament yn dilyn Beibl Bach i Blant.
£9.99
DVD Testament Newydd: 32 o ffilmiau
5 munud yn cynnwys prif straeon y Testament Newydd
yn dilyn Beibl Bach i Blant. £9.99

Llinell Amser y Beibl £11.99
Poster Llinell Amser y Beibl,
mewn pedair rhan, gyda stribedi
gludiog er mwyn eu cysylltu gyda’i
gilydd. Mae’r 16 panel yn darlunio
person neu ddigwyddiad pwysig
yn hanes y Beibl - o Genesis i Lyfr
y Datguddiad. Nodir dyddiadau
a digwyddiadau pwysig o dan y
lluniau. Mae cyfeiriadau beiblaidd
i’ch helpu i ddod o hyd i’r straeon yn gyflym ac yn
hawdd yn ein Beibl.

CD Sain: Casgliad o 6 CD sain yn cynnwys 64 o straeon
Beiblaidd, sef yr holl straeon a gynhwysir yn y gyfrol Beibl
Bach i Blant, yn cael eu darllen gan Aled Davies. £9.99

Amserlin y Beibl £3.25
Amserlin gynhwysfawr yn
cofnodi prif ddyddiadau’r Beibl
a digwyddiadau cyfoes mewn
gwleidyddiaeth a’r celfyddydau
ynghyd â chrynodeb o hanes Israel.
Darluniau a ffotograffau lliwgar.

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.

Cyflwyno’r Beibl mewn Ysgolion

Cynllun Agor y Llyfr

Y mae Agor y Llyfr yn gynllun tair
blynedd i alluogi eglwysi i greu
cysylltiad gyda’i hysgol leol drwy
ymweld yn gyson i ddarllen stori
Feiblaidd i’r plant.

Mwy o wybodaeth ar wefan
www.openthebook.net

CD-ROM: CD-ROM yn cynnwys 64 cyflwyniad
PowerPoint yn seiliedig ar Beibl Bach i Blant sy’n cynnwys
dros 400 o luniau lliwgar. Adnodd hynod ddefnyddiol ar
gyfer ysgolion ac Ysgolion Sul fel ei gilydd. £13.99

Ffilmiau unigol ar werth fel lawrlwythiadau digidol
am 90c yr un ar wefan www.ysgolsul.com dan yr
adran ‘Siop’.

Hefyd ar gael fel app ar gyfer
tabledi Apple ac Android.

Cofiwch ymweld a gwefan
www.ysgolsul.com
Am y wybodaeth ddiweddaraf am
ymgyrch Beibl Byw
/beiblbyw
#beiblbyw

