
Darlleniad y Dydd 
Diarhebion 3:1-7 

(BCND tud.577  / BCN tud.528) 
 

Cofion a Chyfarchion 
 Anfonwn ein cofion heddiw at John H. Williams (Llannefydd) sy’n cael gofal yn 

Ysbyty Glan Clwyd ar hyn o bryd. Diolchwn amdano a hyderwn y caiff adnabod 
holl dangnefedd Duw yn gwarchod drosto.  Yn yr un modd, cofiwn am eraill 
o’n plith sydd wedi cael neu yn aros llawdriniaeth ac eraill sy’n derbyn 
triniaethau amrywiol ar hyn o bryd.  Cyflwynwn hwythau i ofal Duw gan ofyn 
iddo eu hamgylchynu gyda thrugaredd a daioni. 

 Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Gwynant a Ceinlys Jones (Llansannan)  
ar achlysur dathlu 50 mlynedd o fywyd priodasol. 

 

Henaduriaeth Dyffryn Clwyd a’r Ysgol Sul 
Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n paratoi y Gwaith Cwrs a osodwyd gan yr 

Henaduriaeth ac a gafodd eu gwobrwyo yng Nghapel Llannefydd nos Wener. 
Diolchwn am y rhai sy’n dysgu’r plant a’r oedolion yn yr Ysgolion Sul, a chodwn 
hwy yn ein gweddïau o ddiolchgarwch i Dduw.  

Diolch o galon hefyd i aelodau Capel Llannefydd a phawb arall fu’n cynorthwyo 
mewn unrhyw ffordd i estyn croeso i’r Henaduriaeth yno. 

 

I ddod 
 “LLWYBR MARI A’N LLWYBR NI” – Mae Adran Is-bwyllgor y Chwiorydd EBC a Byd 

Mary Jones yn cydweithio i drefnu encil ar gyfer grwpiau o ferched.  Bydd y 
diwrnod yn cynnwys cyfle i edrych ar agweddau gwahanol o fywyd a ffydd 
Mari, cyfle i wrando ar dystiolaethau gan bobl sy’n trysori Gair Duw heddiw, ac 
ymweliad â’r Ganolfan.  Cynigir yr encil yn ystod y prynhawn ar un o’r dyddiau 
canlynol: dydd Mercher, Mai 24ain; dydd Mawrth, Mehefin 27ain; neu dydd 
Mawrth, Gorffennaf 18fed.  Y pris yw £11 yr un yn cynnwys cinio a phaned yn y 
prynhawn.  Mae lle i 30 ar gyfer pob sesiwn a fydd yn dechrau 11.45 tan 4.00.  I 
archebu lle, cysylltwch â Nerys Siddall ar 01678 521877 neu ar ebost: 
nerys.siddall@biblesociety.org.uk 

 ASTUDIAETH FEIBLAIDD I’R FRO – Bydd yr Astudiaeth nesaf yn Llannefydd nos Iau, 
Mai 25ain am 7.30. 

 CYMANFA GANU ANNIBYNWYR DYFFRYN CLWYD dydd Sul, Mehefin 11eg yng 
Nghapel Pendref, Rhuthun am 2.30.  Cymanfa o emynau plant ac oedolion o 
Ddetholiad 2016-17.  Arweinydd: Nia Edwards, Llangwm.  Croeso i bawb. 

 PENWYTHNOS MERCHED YN Y BALA ar Mehefin 23ain-24ain. Cysylltwch â’r Coleg i 
gael ffurflen gofrestru: colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565. 

 DATHLU 150 MLYNEDD ERS SEFYDLU CAPEL LLANNEFYDD A 10 MLYNEDD ERS ADDASU’R 

ADEILAD –  Oedfa Deuluol bore Sul, Gorffennaf 9fed am 10.30 o dan arweiniad y 
Parch. Ddr Rhodri Glyn. Cinio’r dathlu yn dilyn yn y neuadd. Os oes gennych 
luniau neu atgofion, a fyddech gystal â’u rhannu efo un o’r blaenoriaid erbyn 
Gorffennaf 1af os gwelwch yn dda? 

 

 

Llais Bro Aled 
 

Dydd Sul, 14eg Mai 2017 
 

eglwysibroaled.com            rhaglendorcas.com              llanw.org             hyfforddiantdawn.com 
 

Bore da a chroeso cynnes i’r oedfaon ar draws y Fro. Gweddïwn am gael profi 

bendith a dod i sylweddoliad dyfnach o ras anhygoel Duw. Gweddïwn hefyd y 

byddwn ni’n gallu dod at ein gilydd o dan awdurdod Gair Duw a darostwng ein 

hunain i’w awdurdod O.  

Tybed sut ydych chi’n derbyn cyngor? Ydych chi’n bobl sy’n cydnabod nad ydych 

yn berffaith ac yn fodlon iawn clywed sylwadau pobl eraill ar y pethau rydych yn eu 

gwneud? Beth am pan fyddwch yn gyrru? Sut ydych yn ymateb i’r ‘back seat 

drivers’? Yn gyffredinol, dwi’n eitha hapus yn derbyn beirniadaeth – cyn belled ei 

fod yn adeiladol! Ond am ryw reswm, os ydy rhywun yn ceisio cywiro fy ngyrru tra 

yn y car, mae fy nghymeriad yn newid yn llwyr! Wrth ysgrifennu, dwi wir yn 

gobeithio fod hwn yn brofiad cyffredin i lawer o bobl!  

Mae hyn i gyd yn berthnasol oherwydd fod ein darlleniad heddiw yn dod o 

Diarhebion 3. Yma, cawn gyngor i berson ifanc ar sut i fyw er mwyn “cael 

blynyddoedd da fydd o fyd o les” (Diarhebion 3:2). Y peth diddorol am yr adnodau 

yma ydy fod y cyngor sydd ynddynt yn bethau y byddem yn eu hystyried yn 

synnwyr cyffredin, ond eto yn bethau sydd weithiau yn anodd i ni eu derbyn. Mae’r 

galwadau i ni fod yn garedig a ffyddlon bob amser er mwyn cael enw da gan Dduw 

a phobl eraill yn rhesymol. Ond eto, pa mor aml ydym ni’n ufuddhau i’r geiriau yma? 

Allwn ni ddweud yn onest ein bod yn garedig ac yn ffyddlon trwy’r adeg? 

Beth am adnodau 5 a 6? Er fod y geiriau yn syml, mae eu goblygiadau yn enfawr. 

“Trystia’r Arglwydd yn llwyr, paid dibynnu ar dy syniadau dy hunain.” Waw! Mae’r 

geiriau yma’n enfawr os ydym ni’n meddwl am eu dilyn nhw. Wrth feddwl am y 

peth, mae Diarhebion yn gofyn i ni ddibynnu yn llwyr ar beth mae’r Beibl, fel Gair 

Duw, yn ei ddweud wrthym ni, yn hytrach nag ar ddoethineb ein byd, nac ar ein 

meddyliau ein hunain.  

Felly, wrth i ni fyw ein bywydau yr wythnos yma, mae’r geiriau yma’n rhoi sialens 

i ni i ystyried a ydym yn rhoi digon o awdurdod i Air Duw fel y ‘torch’ sy’n goleuo ein 

ffordd ni? 

 
 
 
 
 

 

 Gwion 

 

DILYNWCH NI:  @eglwysibroaled    

Darlleniad Wythnos Nesaf 
1 Corinthiaid 2:12-16  (BCND tud.182  / BCN tud.166) 

 



Cyhoeddiadau 
 

Y Fro 

Sul yma – 14eg  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr 
oedfa gan Huw Tan y Graig a bydd Rhodri yn pregethu. 

Mawrth  – 16eg  Cyfarfod Gweddi'r Fro yn y Groes am 7.30. 
Iau  –18fed  Cyfarfod Plant Llannefydd am 3.15. 
Gwener  – 19eg  C.I.C. (Clwb Ieuenctid Cristnogol) – Bydd criw CIC yn mynd i 

Fowlio 10 i Ganolfan Jade Jones, Y Fflint ac yn cychwyn o 
Lansannan am 6.30.  I sicrhau lle, rhowch eich enw a’r 
ffurflen ganiatâd i Gwion erbyn dydd Sul, Mai 14eg, os 
gwelwch yn dda.  (Cysylltwch â Gwion i gael ffurflen.) 

Sul nesaf – 21ain  Cynhelir Oedfa'r Fro yn Llansannan am 6.00.  Arweinir yr 
oedfa gan Alun Jones, a bydd Gwion yn pregethu. 

 

Llanfair a Chefn Meiriadog 

Sul yma – 14eg  Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Llanfair am 10.00 
a bydd yr Ysgol Sul yn dilyn am 11.00. 

 Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol dwyieithog yng 
Nghefn Meiriadog am 10.30.  Bydd cinio cynnil i ddilyn gyda 
chasgliad at yr apêl, a bydd yr Ysgol Sul yn dilyn y cinio. Croeso 
cynnes i bawb.  

Sul nesaf – 21ain  Bydd Mr Arawn Glyn yn arwain oedfa yng Nghefn Meiriadog 
am 10.30 ac yn Llanfair am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul yn Llanfair 
am 11.00 ac yng Nghefn Meiriadog am 2.00. 

 

Llansannan a Nantglyn 

Sul yma – 14eg  Cynhelir Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol yn Eglwys Sant 
Sannan am 11.00.  Ni fydd Ysgol Sul heddiw. 

 Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Nantglyn am 
2.00. 

Mercher  – 17eg  Cynhelir Cinio Jangl yn Ysgol Bro Aled am 12.00.  Enwau i Eifion 
Jones, Y Gorlan (870656) erbyn dydd Sul (14eg), os gwelwch 
yn dda.  

Sul nesaf – 21ain  Bydd Gwion yn arwain oedfa yn Llansannan am 10.00 a bydd 
Ysgol Sul y plant yn cydredeg.  Cynhelir Ysgol Sul i’r oedolion 
am 11.10. 

 Cynhelir Sasiwn y Plant (Groes, Henllan, Nantglyn, Peniel a 
Saron) yng Nghapel Saron am 2.00.  Yr arweinydd fydd Mrs 
Elsbeth Jones, Gellifor. 

 

Cyhoeddiadau 
 

Saron a Pheniel 
Sul yma – 14eg  Bydd Gwion yn arwain oedfa i’r daith yn Saron am 10.00.  

Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 2.00. 
Sul nesaf – 21ain  Cynhelir Sasiwn y Plant (Groes, Henllan, Nantglyn, Peniel a 

Saron) yng Nghapel Saron am 2.00.  Yr arweinydd fydd Mrs 
Elsbeth Jones, Gellifor.  Cynhelir Ysgol Sul ym Mheniel am 
10.00. 

 

Henllan a Groes 

Sul yma – 14eg  Cynhelir Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol yn Eglwys Henllan 
am 11.00 a bydd Gwion yn arwain oedfa yn Groes am 2.00.  
Cynhelir Ysgol Sul yn Groes am 10.00 ac yn Henllan am 2.00. 

Sul nesaf – 21ain  Cynhelir Sasiwn y Plant (Groes, Henllan, Nantglyn, Peniel a 
Saron) yng Nghapel Saron am 2.00.  Yr arweinydd fydd Mrs 
Elsbeth Jones, Gellifor.  Cynhelir Ysgol Sul yn Henllan a Groes 
am 10.00. 

 

Llannefydd a Chefn Berain 

Sul yma – 14eg  Cynhelir Gwasanaeth Undebol Cymorth Cristnogol yn Eglwys 
Llannefydd am 9.30.   

Gwener  – 19eg  Cynhelir y Clwb Cinio yng Nghapel Llannefydd am 11.45. Yr 
enwau i'w cyflwyno i Eluned (540453) neu Carol (540320) 
erbyn dydd Sul (14eg), os gwelwch yn dda. 

Sul nesaf – 21ain  Bydd y Parch. Robert O. Roberts yn arwain oedfa yng Nghefn 
Berain am 10.00 ac yn Llannefydd am 2.00.  Cynhelir Ysgol Sul 
yn Llannefydd am 10.00 a bydd yr Ysgol Sul yn cydredeg â’r 
oedfa yng Nghefn Berain. 

 

Manylion Cyswllt 
Rhodri  –  rhodri@eglwysibroaled.com   01745 870522   07814 660291    
Gwion –  gwion@eglwysibroaled.com   01745 582644   07849 591163 

Mair –  mair@eglwysibroaled.com  01745 870632 07900 627536 
 

Cyhoeddiadau i’w hanfon i Mair erbyn 9.00 nos Fercher, os gwelwch yn dda. 
 

Eglwysi Bro Aled 
Ein nod yw tystio i efengyl Duw, yn effeithiol ac yn gyfoes, drwy gyfeirio’n holl 

adnoddau i ddyrchafu Iesu, a chyrraedd ein cymunedau. 
 


