
Stori Nadolig Salem  

Helfa Drysor 
‘Gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth sydd wedi digwydd.’ 

(Luc 2:15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfarwyddiadau 

1. Cerddwch o gwmpas y bentref a chwiliwch am y lluniau yn y llyfryn 

2. Pan ddewch chi o hyd i lun, ysgrifennwch frawddeg amdano yn y bocs.  

3. Os oes Beibl ‘da chi, rydych chi’n gallu defnyddio’r cliw yn y bocs i ddarllen mwy 

amdani yn y Beibl, neu ffeindio mas sut oedd pobl yn teimlo adeg y Nadolig cyntaf 

(Mathew 2:11 &16. Luc 2:17-20)  

4. Yn y bocs uchod, ysgrifennwch sut mae stori’r Nadolig yn dy wneud di deimlo.. 
 



 

Mathew 1:18-23 

 

Mathew 1:24-25 

 

Luc 2:1-4 

 

Luc 2:5-6 



 

Luc 2:7 

 

Luc 2:8-12 

 

Luc 2:13-14 

 

Luc 2:15-16 



 

 

Mathew 2:1-3 

 

Mathew 2:8-10 

 

Mathew 2:11a 

 

Mathew 2:11b-12 



NADOLIG LLAWEN 

 

 

Shwmae oddi wrth Rosa a phawb 

yn Salem! Rydyn ni’n gweld eich 

eisiau, ond dyn ni’n gobeithio y 

byddwch chi’n mwynhau mynd o 

gwmpas y pentref a ffeindio mas 

pethau newydd am stori’r Nadolig!  

 
 

Sut ydy stori’r Nadolig yn dy wneud di deimlo? Wyt ti wedi ysgrifennu dy ateb yn y bocs ar y 

dudalen gyntaf? Mae’n fy ngwneud i’n teimlo mor dda, fel rhyw olau cynnes yn fy nghalon i. 

Achos mae stori’r Nadolig yn fy atgoffa bod Duw yn ein caru ni cymaint nes iddo fe ddod i 

fyw gyda ni fel Iesu – baban a dyfodd lan i ddyn rhyfeddol, dyn a oedd yn fodlon i roi ei 

fywyd ar fy nghyfer i, i mi allu byw bywyd go iawn, nawr ac am byth. Ac mae hyn yn rhoi 

cymaint o obaith i fi!  

Croeso i ti ffeindio mas mwy am y gobaith yma gan fynychu un o’n digwyddiadau: 
 
 

Beth sydd ymlaen yn Salem 

 

Gwasanaeth anffurfiol iawn i bob 

oedran nos Fercher am 6 yh 

 

Oedfa Gymraeg am 9.30 y Sul ac 

oedfa  Saesneg am 4 yp ar y Sul.  

 

Mwd a mawl – cyfle i fynd am dro fel 

eglwys bob bythefnos brynhawn Sul 

am 3 yp.  

 

Banc bwyd bob Sadwrn rhwng 1030 a 

1230  

 

Croeso mawr i bawb 

 
Digwyddiadau Nadolig 

Mae cyfres o gyngherddau carolau yng ngardd Salem bob nos 

Fercher ym mis Rhagfyr. Cysylltwch â Rosa i gadw lle. 

 

Hefyd, mae oedfa deuluol ddwyieithog ddydd Nadolig am 10 yn. 

We have a series of outdoor carol concerts in Salem’s garden on the 

2nd, 9th, 16th and 23rd December at 6 pm. See Rosa to book a place. 

  

revdrosa@gmail.com 07807893373 www.salemtonteg.wordpress.com neu ar YouTube a 

Facebook 

Hawlfraint   Bible Society Hope Together…  
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