Adnoddau Cymraeg

Cymdeithas y Beibl Cymru
Mae gwreiddiau Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.
Yma y gwnaeth Mary Jones gerdded y daith enwog
i brynu Beibl iddi ei hun yn ei hiaith - y Gymraeg.
Ei phenderfyniad hi i gael Beibl y gallai ei ddarllen
ei hun wnaeth ysbrydoli’r Parchedig Thomas
Charles ac eraill i sefydlu’r Gymdeithas Feibl
Frytanaidd a Thramor yn 1804. Heddiw, rydym yn
parhau i gefnogi eglwysi Cymraeg a chymunedau
Cristnogol trwy ddarparu Beiblau ac adnoddau o
ansawdd uchel yn y Gymraeg.

Darganfyddwch fwy

I ddarganfod mwy am ein gwaith yng Nghymru,
ewch i
cymdeithasybeibl.cymru

Ap Beibl
Eisiau darllen y Beibl yn hawdd ble bynnag rydych chi?
Gallwch lawrlwytho ein “Ap Beibl” yn rhad ac am ddim ar
eich ffôn. Ewch i itunes.apple.com
biblesociety.org.uk/ap-beibl

Byd Mary Jones World
Dathlu ein hanes
Dewch i ymweld a Byd
Mary Jones, ein canolfan
ymwelwyr gwobrwyedig yn
y Bala i ddarganfod y stori
eich hun.
bydmaryjonesworld.org.uk

beibl.net
Wedi’i gyfieithu o’r Hebraeg a’r
Groeg gwreiddiol, beibl.net yw’r
Beibl mewn Cymraeg bob dydd yn berffaith i bobl ifanc, y rhai sy’n
dysgu’r iaith ac unrhyw un arall
sy’n siarad Cymraeg.
£14.99

Y Beibl Cymraeg Newydd
Y Beibl Cymraeg Newydd
(Argraffiad Diwygiedig) yw’r
Beibl safonol ar gyfer siaradwyr
a dysgwyr Cymraeg yr 21ain
ganrif. Dyma’r cyfieithiad cyfoes
a ddefnyddir ac a gefnogir
gan yr holl eglwysi ac ysgolion
Cymraeg. Mae hefyd yn darparu’r
testun ar gyfer Y Llais, recordiad
sain o’r Testament Newydd
Cymraeg a gyhoeddwyd yn 2005.
£16.95

Beibl Cymraeg Newydd Lledr
Beibl Cymraeg Newydd (BCN) yw’r
Beibl Cymraeg newydd safonol ar gyfer
siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yr 21ain
ganrif. Mae gan y rhifyn hwn glawr lledr.
£35.00

Y Llais
Y Llais - Mae hwn yn
recordiad sain dramatig ar
CD o’r Testament Newydd
Cymraeg gyda cherddoriaeth
(Beibl Cymraeg Newydd
Diwygiedig).
£10.00

Efengyl Marc beibl.net
Mae Efengyl Marc, a ysgrifennwyd mewn
cyfieithiad Cymraeg cyfoes newydd,
yn dod â stori rymus Iesu yn fyw i
genhedlaeth newydd.
£10.00 (am 10 copi)

Beibl Cymraeg Newydd
print bras
Y Beibl safonol ar gyfer siaradwyr

a dysgwyr Cymraeg yr 21ain
ganrif. Dyma’r cyfieithiad cyfoes
a ddefnyddir ac a gefnogir gan yr
holl eglwysi ac ysgolion Cymraeg.
Mae hefyd yn darparu’r testun ar
gyfer y Llais, rhifyn sain newydd y
Testament Newydd Cymraeg.
£17.50

Yr Apocryffa - Y Beibl
Cymraeg Newydd
Yr Apocryffa i’r fersiwn diwygiedig o’r
Beibl Cymraeg Newydd (2004). Pymtheg
o lyfrau is-ganonaidd a gynhwysir yng
nghyfieithiad y Deg a Thrigain a’r Fwlgat.
£14.99

beibl.net- print bras
Wedi’i gyfieithu o’r ieithoedd
gwreiddiol i Gymraeg bob dydd - yn
berffaith i ddysgwyr a siaradwyr
Cymraeg brodorol sydd am ddeall y
Beibl yn well.
£24.99

Darllen y Beibl yn Ddeallus
Mae Darllen y Beibl yn Ddeallus gyda’n
Gilydd yn gyflwyniad chwe sesiwn i
ddehongliad Beiblaidd. Bydd y sesiynau
hyn yn eich galluogi i archwilio ystyr,
cyd-destun gwreiddiol y testun a’i neges
i ni heddiw.
£3.99

Y Testament Newydd a’r Salmau
(poced gwyn) Fersiwn anrheg o’r Testament

Newydd a’r Salmau. Argraffiad
cyflwyniad poced gyda gorchudd
lledr ffug gwyn, ymylon arian a
thudalen cyflwyno.
£12.99

Stori Syndod y
Syndodau
Dilynwch olion traed
dilynwyr Iesu wrth iddynt
deithio o Jerwsalem i Emaus
a siaradwch â rhywun sy’n
rhoi’r syndod mwyaf iddyn
nhw i gyd!
Bydd lluniau hyfryd yr artist Emma Skerratt ac arddull
farddol Dai Woolridge yn rhoi pleser i rai o bob oed
ond mae’r fersiwn hon o stori bywyd, marwolaeth
ac atgyfodiad Iesu yn arbennig o addas ar gyfer 4-7
oed.
£2.00

Y Testament Newydd a’r Salmau
(poced glas)
Argraffiad maint poced o’r
Testament Newydd a’r Salmau, o
fersiwn diwygiedig 2004 y Beibl
Cymraeg Newydd (BCN).
£11.99

beibl.net: 365 o
storïau o’r Beibl
Dyma’r Beibl delfrydol i helpu plant hŷn
i groesi’r bont o Feibl stori lliw i Feibl
llawn. Mae’n lliwgar, deniadol, ac yn
cyflwyno prif storïau a themâu’r Beibl
mewn 365 o ddarlleniadau byr.
Daw’r testun o beibl.net, ac mae
cyfeiriadau Beiblaidd llawn yn agos at
bob stori.
£14.99

Y Testament Newydd
Cymraeg a Sbaeneg
Cynhyrchwyd y gyfrol hon o’r Beibl
Cymraeg mewn ymateb i angen eglwysi’r
Ariannin sy’n siarad Cymraeg ym
Mhatagonia. Mae’n cynnwys y Testament
Newydd, y Salmau a’r Diarhebion. Y
cyfieithiad Cymraeg yw’r Beibl Cymraeg
Newydd (Argraffiad Diwygiedig)) a
chymerir y testun Sbaeneg o’r Dios Habla
Hoy (DHH).
£12.99

Tybed Oes ’na Fwy i’r
Nadolig
Casgliad o gyflwyniadau byr i’r Beibl a
Christnogaeth. Yn ddelfrydol i’w rannu
gyda’r rhai sydd â chwestiynau am ffydd
Cristnogion a’r Beibl. Mae’r fersiwn hwn
yn canolbwyntio ar y Nadolig.
£2.50

Tybed Oes ’na Fwy
i’r Pasg?
Casgliad o gyflwyniadau byr i’r
Beibl a Christnogaeth. Yn ddelfrydol
i’w rannu gyda’r rhai sydd â
chwestiynau am ffydd Cristnogion
a’r Beibl. Mae’r fersiwn hon yn
canolbwyntio ar y Pasg.
£2.50

Y Daith Orau Erioed
Stori’r Nadolig fel na chlywsoch hi
erioed o’r blaen! Darllenwch am
daith anhygoel Mair a Joseff.
£2.00

Taith Mary Jones
Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg).
Canllaw cerdded ar hyd y daith
a gymerwyd gan Mary Jones o
Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala.
£3.00

Straeon gwych o’r Beibl, yn cael eu hailadrodd mewn odl a lluniau

dd y Pasg
Ce r

Cerdd y Pasg
Llyfryn yn esbonio Stori’r Pasg.
Helpwch eich plant i ddeall gwir
ystyr y Pasg!

Ysgrifennwyd gan Bob Hartman

Darluniwyd gan Honor Ayres

£2.00

Agor y Gair Gyda Mari
Mae pob darlleniad yn cynnwys
rhai adnodau o’r Ysgrythur,
myfyrdod byr ar daith Mari a rhai
awgrymiadau i’ch helpu i wneud
cysylltiad rhwng geiriau’r Beibl a’ch
bywyd chi heddiw.
£2.50

Crynodeb o’ch Archeb
Defnyddiwch y tabl Crynodeb o’ch Archeb isod i lunio’ch archeb a’i gadw
ar gyfer eich cofnodion

Ar gyfer ein Cofnodion
Tudalen

Cynnyrch

ISBN

Pris
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beibl.net

9780564033270

£14.99
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Y Beibl Cymraeg
Newydd

9780564031078

£16.95
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Beibl Cymraeg
Newydd Lledr

9780564097753

£35.00
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Y Llais

9780564035960

£10.00
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Efengyl Marc beibl.
net

9780564048236

£10.00 (am 10
copi)

Beibl Cymraeg
Newydd

9780564099252

£17.50

9780564047031

£14.99
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print bras
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Yr Apocryffa - Y
Beibl
Cymraeg Newydd
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beibl.net- print
bras

9780564034772

£24.99
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Darllen y Beibl yn
Ddeallus

9780564046775

£3.99
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Y Testament
9780564047239
Newydd a’r Salmau

£12.99

(poced gwyn)
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Stori Syndod y

bib-000373

£2.00

Syndodau
Y Testament
9780564047536
Newydd a’r Salmau

£11.99

(poced glas)
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beibl.net: 365 o
storïau o’r Beibl

9781859947999

£14.99

9
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Y Testament
Newydd

9780564036912

£12.99

9780564045570

£2.50

9780564044870

£2.50

Cymraeg a
Sbaeneg
Tybed Oes ’na
Fwy i’r
Nadolig

10

Tybed Oes ’na Fwy
i’r Pasg?

11

Y Daith Orau
Erioed

9780564092369

£2.00

11

Taith Mary Jones

9780564043774

£3.00

12

Cerdd y Pasg

9780564091362

£2.00

12

Agor y Gair Gyda
Mari

9780564045075

£2.50

Sut i Archebu
I ddarganfod mwy, a chael gafael ar unrhyw un o’r Beiblau neu’r adnoddau sy’n cael eu rhestru yn y catalog hwn, dyma sydd angen i chi ei
wneud:
1) Ar-lein: biblesociety.org.uk/products*
2) Ffoniwch: 01256 302699*
*gwefan Saesneg
*ffoniwch yn Saesneg

