(parhâd) Wrth i ni ystyried yn fanwl beth yw gwerth ŵyn yn y farchnad wedi tymor
gymharol lwyddiannus, beth am i ni ofyn hefyd beth ydi’r gwerth a rown ni ar yr
Oen yma, sef Oen Duw? Pa werth a roddwn ni ar ei waed a’i haeddiant? Pa werth a
roddwn ar y grym sydd yn yr Oen hwn i roi maddeuant pechodau, cymod hefo Duw
a bywyd tragwyddol i ni?
Neges fawr y Pasg ydi fod yr hyn a wnaeth Iesu o’r gwerth mwyaf gan Dduw.
Diolch fyth! Mae hwn o’r gwerth a’r anrhydedd mwyaf un i ni hefyd!
Nid oes arnaf g'wilydd o'i groes –
ei groes yw fy nghoron o hyd:
ei fywyd i'm gwared a roes
fy Ngheidwad a'm prynodd mor ddrud;
dioddefodd waradwydd a phoen,
a'r felltith ar Galfarî fryn;
f'anrhydedd yw canlyn yr Oen yr Oen a ddioddefodd fel hyn. (Caneuon Ffydd rhif 746)

Aneurin

Anfonwn ein cofion heddiw at Margaret Jones ac Emyr Owen (Llansannan) – y
ddau wedi cael anffawd yn ystod yr wythnos. Dymunwn wellhad buan iawn i’r
ddau ohonynt. Parhawn i gofio hefyd am Bob Davies (Llanfair) yn Ysbyty
Llandudno ac eraill o’r Ofalaeth sydd heb fod yn dda eu hiechyd y dyddiau hyn.
Cyflwynwn hwy oll i ofal yr Arglwydd.

Bws Mini i Sasiwn Genhadol Chwiorydd y Gogledd
Bydd bws mini 'Cart y Plwyf' sy’n cario 16 o bobl yn mynd â chriw o’r Fro i’r Sasiwn
yn Nolgellau ar ddydd Mercher, Ebrill 30ain ac mae 6 o seddi gwag, ar hyn o bryd!
Os oes gennych ddiddordeb i deithio ar y bws, cysylltwch â Helen Parry erbyn
Ebrill 25ain fan bellaf, os gwelwch yn dda. Ei rhif ffôn yw (01745) 550276.

Dalier Sylw
Dylid danfon unrhyw gyhoeddiadau am yr wythnos i:
Mair –  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536,
Rhodri –  rhodri@eglwysibroaled.com 01745 870522 07814 660291 neu i
Aneurin –  aneurin@eglwysibroaled.com 01745 870618 07775 701102
erbyn 9.00 nos Fercher fan bellaf.

Luc 24:28-35 (BCND tud.98 / BCN: tud.90)
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Croeso i Sul y Pasg! Cofiwn mai fel Oen Duw y disgrifir Iesu. Fe fydd darllen
canlyniadau gwerthiant ŵyn yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Dyma’r math o
wybodaeth sydd ar gael ar wefan Ruthin Farmers:

Cofion

Darlleniad Wythnos Nesaf

Llais Bro Aled

“Ruthin Store Sale Report Thursday 10th April
- Report entries of Ewe & Lamb Couples (325)
Very busy day in the ewe & lamb couples section with an entry of 325.
Quality ewes with strong lambs at a premium with pen of 9 texel singles selling for
£178. Also pen of dutch texel 4 year old ewes with strong lambs selling to £172.
Texel to
Mule to
Suffolk to
Speckled to

Singles
£178
£112
£100
£68”

Doubles
£212
£175
£152
ac yn y blaen ….

Rhan o ddathliadau’r Pasg i’r Iddewon ydi cofio am yr oen a gafodd ei ladd pan
oeddent yn gaeth dan gaethiwed Pharo yn yr Aifft ganrifoedd ynghynt. Cymerodd
eu cyndadau waed yr oen a’i daenellu ar y drysau er mwyn i angel marwolaeth
basio heibio iddynt pan anfonwyd y degfed pla. Cewch ddarllen yr hanes yn
Ecsodus 12.
Ganrifoedd wedyn mae Ioan fedyddiwr yn gallu dweud pan mae’n gweld Iesu’n
dod ato: “Edrychwch!” meddai, “Dacw Oen Duw, yr un sy'n cymryd pechod y byd i
ffwrdd.” (Ioan 1: 29)
Iesu Grist felly yw ein Pasg ni. Ar Galfaria mae Oen Duw yn cael ei ladd a
chredwn mewn ffydd fod gwaed Iesu wedi cael ei osod arnom ni er mwyn i angel
marwolaeth basio heibio i ni. Dywedodd Iesu: “Fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd
pawb sy'n credu ynof fi yn dod yn fyw, er iddyn nhw farw; a bydd y rhai sy'n fyw ac
yn credu ynof fi ddim yn marw go iawn.” (Ioan 11: 25)
Cofiwn, a dathlwn , mewn diolchgarwch anhraethadwy heddiw i hyn ddigwydd
ac i’r Oen, i Fab Duw, gael ei ddyrchafu o farwolaeth i fywyd o anrhydedd a
gogoniant yn y nef!
“Mae'r Oen gafodd ei ladd yn deilwng
i dderbyn grym a chyfoeth, doethineb a nerth,
anrhydedd, ysblander a mawl!” (Datguddiad 5:12)
(parhâd ar y dudalen gefn)

Cyhoeddiadau
Y Fro
Sul yma
Llun Gwener
Iau
Sul nesaf



Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa
gan Ben Nuss a bydd Aneurin yn pregethu.
 Llanw – Gŵyl Gristnogol i ddathlu'r atgyfodiad ar gyfer y teulu
cyfan yn Ninbych y Pysgod, Sir Benfro. Am fwy o wybodaeth, ewch
i'r wefan: www.llanw.org
 Bydd Astudiaeth Feiblaidd i’r Fro dan arweiniad Tom Williams yn
Llannefydd am 7.30.
 Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00. Arweinir yr oedfa
gan Celfyn Williams a bydd Rhodri yn pregethu.

Llanfair a Chefn Meiriadog
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Rhodri yn arwain oedfa deuluol i’r daith yng Nghefn Meiriadog am
10.30. Ni fydd Ysgol Sul yn Llanfair nac yng Nghefn Meiriadog.
Bydd y Parch. Euros Wyn Jones yn arwain oedfa i’r daith yn Llanfair
am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 10.30 ac yn
Llanfair am 11.00.

Cyhoeddiadau
Henllan a Groes
Sul yma

Sul nesaf

Llannefydd a Chefn Berain
Sul yma

Sul nesaf

Llansannan
Sul yma
Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn
cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa am 10.00 a bydd Ysgol Sul y plant yn
cydredeg. Cynhelir Ysgol Sul yr oedolion am 11.10.

Tanyfron a Nantglyn
Sul yma

Sul nesaf

Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun i’r daith yn Nantglyn am 2.00
ac, yn ystod yr oedfa, bydd Helen a Rhys Edmunds yn cyflwyno Twm
Morus i gael ei fedyddio.
Bydd Rhodri yn arwain oedfa i’r daith yn Nantglyn am 2.00.

Saron a Pheniel
Sul yma

Sul nesaf

Bydd oedfa o dan ofal yr ieuenctid yn Saron am 10.00. Cynhelir Ysgol
Sul ym Mheniel am 10.00 a Chyfarfod Gweddi am 2.00. Ni chynhelir
Ysgol Sul yn Saron.
Bydd Aneurin yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 2.00 a bydd Ysgol
Sul y plant yn cydredeg. Bydd Ysgol Sul ym Mheniel am 10.00 ac
Ysgol Sul oedolion Saron yn dilyn oedfa’r prynhawn.

Bydd y Parch John Robinson yn arwain oedfa yn Groes am 10.00 ac
yn Henllan am 2.00. Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan am 10.00 ac yn
Groes am 2.00.
Bydd Aneurin yn arwain oedfa gymun i’r daith yn Groes am 10.00 a
bydd Isac Hedd, mab bach Glesni a Gavin, a hefyd Noa Henri, mab
bach Buddug a Llion yn cael eu bedyddio yn ystod yr oedfa. Cynhelir
Ysgol Sul yn Henllan a Groes am 2.00 gyda phlant y ddwy eglwys yn
cyfarfod yn Groes.

Bydd Oedfa Deuluol ac Ysgol Sul yng Nghefn Berain am 10.00 gyda’r
plant yn arwain y rhan ddechreuol. Yn Llannefydd, bydd Gwasanaeth
Teuluol y Pasg dan ofal yr Ysgol Sul am 10.00 ac oedfa arbennig dan
ofal yr ieuenctid a Nia Williams, Pwllheli am 6.00. Bydd cyfle i brynu
nwyddau Masnach Deg ar ôl gwasanaeth y bore a'r hwyr.
Bydd y Parch. Gwyndaf Jones yn arwain oedfa yng Nghefn Berain am
10.00 ac yn Llannefydd am 2.00. Bydd Ysgol Sul yn Llannefydd am
10.00 ac Ysgol Sul y plant yn cyd-redeg â gwasanaeth y bore yng
Nghefn Berain a’r oedolion am 2.00.

I ddod
 SASIWN CHWIORYDD Y GOGLEDD yng Nghapel Ebeneser, Dolgellau LL40 1LN dydd
Mercher, Ebrill 30ain. Yng nghyfarfod y prynhawn am 2.00, bydd Anna Jane
Evans (Cymorth Cristnogol) yn annerch , ac yna yng nghyfarfod yr hwyr am
5.30, ceir anerchiad gan Beryl Vaughan, Llanerfyl. Mae gan ysgrifennydd eich
eglwys (neu Mair) fwy o gyfarwyddiadau ynglŷn â pharcio a chyfleusterau
bwyd ond fe ddarperir paned o de yn Festri Capel Ebeneser wedi oedfa’r
prynhawn. Croeso cynnes i bawb. (Gweler y neges ar y cefn ynglŷn â theithio.)
 HENADURIAETH DYFFRYN CLWYD yn cyfarfod yng Nghapel Hyfrydle, Betws yn
Rhos dydd Gwener, Mai 9fed. Pwyllgor Gwaith am 3.00, Gwaith yr
Henaduriaeth am 4.30, a Chyfarfod Cyhoeddus am 6.00 i Wobrwyo Plant ac
Oedolion yr Ysgol Sul.
 UNDEB ATHROFA’R BALA – Cynhelir y Gynhadledd Flynyddol yn Seilo, Llandudno
dydd Mawrth, Mai 13eg am 10.00. Y siaradwr fydd y Parch. Ddr. Noel Davies,
Abertawe. Croeso i bawb.

Eglwysi Bro Aled
Ein nod yw tystio i’r newyddion da am Grist, dathlu Ei bresenoldeb
a gwasanaethu mewn ffordd gyfoes a pherthnasol.

