
Bydd cwmniau masnachol a phleidiau 

gwleidyddol yn aml yn anfon datganiad 

neu stori i’r Wasg ‘dan embargo’ tan 
ryw ddyddiad arbennig.  Ystyr hynny 

yw bod y papurau wedi eu gwahardd 

rhag cyhoeddi’r peth tan y dyddiad 

h wnn w.   Ma e e l fen  fa wr  o 

ymddiriedaeth yn y fath drefniant.  

Mae’r papurau newydd yn ymrwymo i 

beidio cyhoeddi’r peth cyn pryd gan 

wybod na fyddent yn debygol o gael yr 

un stori arall gan y cwmni neu’r blaid 

pe byddent yn torri’r embargo.  

Weithiau felly, bydd y stori gan y papur 

newydd ers dyddiau cyn iddi gael ei 

chyhoeddi. 

Digwyddodd rhywbeth tebyg i Simon 

Pedr y diwrnod y gwelodd o Iesu Grist 

yn cael ei weddnewid.  Aethai Pedr a 

Iago ac Ioan gyda Iesu i ben y mynydd, 

lle gwelsant wyneb Iesu’n disgleirio fel 

yr haul a’i ddillad mor wyn â goleuni.  
Gwelsant ddau o ddynion mawr  yr Hen 

Destament, Moses ac Elias, yn siarad ag 

ef ar y mynydd.  A chlywsant Dduw’n 

dweud, ‘Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd; 

yn ddo e f  yr  wyf yn  ym h y-

frydu’ (Mathew 17:5).  Dyma un o 

ddigwyddiadau mwyaf rhyfeddol 

gweinidogaeth Iesu Grist gan i’w dri 

disgybl gael golwg ar ei ddwyfoldeb.  

Dangoswyd iddynt mai Mab Duw oedd 

y dyn hwn yr oeddent hwy’n ei ddilyn 

fel athro ac arweinydd.  Mewn 
gwirionedd, roedd Simon Pedr  newydd 

gyffesu hynny ar y ffordd i Gesarea 

Philipi: ‘Ti yw’r Meseia, mab y Duw 

byw’ (Mathew 16:16).  Ond ar ‘Fynydd 

y Gweddnewidiad’, caiff brawf o 

hynny.  Does ryfedd i Pedr a’r ddau 

arall syrthio ar eu hwynebau mewn ofn 

mawr. 

Dychmygwch eu cyffro wedi i Iesu eu 
sicrhau nad oedd angen iddynt ofni.  

Byddai’r tri’n naturiol yn awyddus i 

adrodd yr hanes wrth bawb.  Pwy allai 

eu beio am fod eisiau dweud wrth y 

disgyblion eraill am yr olygfa ryfeddol 

a’r llais o’r nef?  

Ond gorchymynodd Iesu hwy i beidio 

dweud wrth neb!  Gwaharddwyd hwy 
rhag adrodd yr hanes ‘nes y bydd Mab y 

Dyn wedi ei gyfodi oddi wrth y 

meirw’ (Mathew 16:9).  Roedd stori’r 

gweddnewidiad dan embargo tan 

hynny.  Roedd rhaid cadw’r gwirionedd 

hwn rhag y tyrfaoedd am y tro.  Tybed 

oedd Pedr yn torri ei fol eisiau dweud, 

fel y byddwn ni pan fydd cyfrinach 

wedi ei rhannu â ni ond ein bod dan 

orchymyn i beidio dweud dim wrth neb 

am rai dyddiau?   

Rhannodd Pedr y stori mewn llythyr: 

‘Nid dilyn chwedlau wedi eu dyfeisio’n 

gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi 

allu ein Harglwydd Iesu Grist a’i     

ddyfodiad: yn hytrach, yr oeddem wedi 

ei weld â’n llygaid ein hunain yn ei 

fawredd.  Yr oeddem yno pan roddwyd 

iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw, 
pan ddaeth y llais ato o’r Gogoniant 

goruchel yn dweud, “Hwn yw fy Mab, 

fy Anwylyd; ynddo ef yr wyf yn ymhy-

frydu.” Fe glywsom ni’r llais yn dod o’r 

nef, oherwydd yr oeddem gydag ef ar y 

mynydd sanctaidd’ (2 Pedr 1:16-18). 

Erbyn hynny, roedd gan Pedr hawl i 

rannu’r stori.  Roedd yr embargo wedi 
ei godi am fod Iesu wedi ei godi!  Sul y 

Pasg, ac atgyfodiad Iesu roes iddo’r 

hawl i ddweud yn glir wrth bawb mai 

Mab Duw yw Iesu Grist.  Yr atgyfodiad 

yw’r prawf o hynny i ninnau hefyd.     
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Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon Sul y Pasg.   

Boed bendith Duw ar ein haddoliad ar y 

dydd y dathlwn atgyfodiad yr Arglwydd 

Iesu Grist.  
 

Cymerir rhan yn yr oedfa yn Capel 

Coch am 10.00 o’r gloch gan amryw o’r 

aelodau a mamau’r Ysgol Sul.  Diolch i 

bawb am gymryd rhan ac i Mr John 

Hughes am drefnu’r oedfa.  Bydd oedfa 

MOLI am 5.00 o’r gloch heno, a byd 

croeso cynnes i’r oedfa hon eto.  Nid 

oes Ysgol Sul. 

 

Byddaf fi’n arwain yr oedfa yn 

Neiniolen am 10.00 o’r gloch a bydd 
Mr John Hughes yn arwain yr oedfa 

yno am 5.00 o’r gloch. Nid oes Ysgol 

Sul. 

 

Byddaf yn arwain yr oedfa yn Rehoboth 

am 2.00 o’r gloch. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr      

Elwyn Morris, Oakfield, Ffordd Capel 

Coch, Llanberis; Mrs Eirlys Williams, 3 
Pemtre Helen a Mrs Owie Jones, 3 Tai 

Gweledfa, Deiniolen sydd yn Ysbyty 

Eryri; a Mrs Myfanwy Thomas, Bron 

Wyddfa, Nant Peris; Mrs Elisabeth 

Griffiths, Rallt Goch Ceunant, Llanberis 

sydd yn Ysbyty Gwynedd.  Anfonwn 

ein dymuniadau gorau hefyd at Mr 

Edryn Jones, Brynrefail a fu yn Ysbyty 

Gwynedd yr wythnos ddiwethaf.  

Mae’n dda cael dweud bod Mrs Mair 

Jones, Arddol, Bethel wedi mynd adref 

erbyn hyn. 
 

Bws i Wrecsam 
Bydd trip arall yn myndo Ddeiniolen i 

Wrecsam ddydd Sadwrn, Ebrill 28 
gyda’r elw at gronfa adeiladau 

Ebeneser.  Bydd y bws yn cychwyn o 

Ddeiniolen am 8.15 o’r gloch y bore.  

Rhowch eich enw i Mrs Neillie Parry os 

gwelwch yn dda er mwyn archebu lle ar 

y bws (872469). 

 

Pasg Efe 
Cafwyd diwrnod da yn Ysgol Gynradd 

Llanrug ddydd Llun diwethaf gyda 

phlant o Ddeiniolen, Llanberis, Llanrug, 

Bethel a Waunfawr (ac un neu ddau o 

lefydd eraill o bosib) yn yymuno i 

ddathlu’r Pasg mewn gweithgareddau 

llawn hwyl.  Trefnwyd y cyfan gan 
Andrew, a diolch iddo am ei waith.  

Diolch hefyd i Dafydd a’r merched o 

Lanrug a Chaernarfon a ddaeth atom i 

helpu.  Roedd yno ddau ddwsin o blant 

7 i 11 oed. 

 

Bore Coffi 
Cynhelir y Bore Coffi misol yn festri 

Capel Coch am 10.45 o’r gloch, ddydd 

Mawrth, Ebrill 10 er budd Cronfa 

Adnoddau’r Capel.   

Diolch 
Dymuna teulu Mrs Dilys Baylis, 

Llanberis ddiolch i bawb am bob 

cydymdeimlad a chefnogaeth a 

dderbyniwyd ganddynt yn eu 
profedigaeth o golli mam a nain 

arbennig yn ddiweddar.  Diolch i bawb a 

ddaeth i’r gwasanaeth angladdol yn 

Capel Coch a’r Amlosgfa ym Mangor. 

 

Cinio’r Gymdeithas 

Cynhelir Cinio Cymdeithas Undebol 

Llanberis yng Ngwesty’r Dolbadarn, nos 

Fawrth, Ebrill 17.  Mae’r bwydlenni gan 

Miss Dilys Mai Roberts.   

 

Cynhelir Cinio Cymdeithas Undebol 

Deiniolen yng Nghlwb Golff Caernarfon 

nos Lun, Ebrill 23.  Mae’r bwydlenni 

gan Mrs Jane Thorman Jones neu Mrs 
Eirian Jones. 

 

Edrychwn ymlaen at ddwy noson ddifyr 

i ddod â thymor y Cymdeithasau i ben 

am flwyddyn arall.  Gofalwch roi eich 

enw ac archebu eich bwyd mewn da 

bryd. 

    

Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Dydd Sul, Ebrill 15: Gwasanaethir am 

5.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 

Llanfairpwll.  Ni fydd Ysgol Sul.    

  

CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Ebrill 15: Gwasanaethir  am 
10.00 o’r gloch gan Mr Dafydd Iwan, 

Caeathro.  Bydd yr Ysgol Sul am 11.15 

o’r gloch a gwasanaethir am 5.30 o’r 

gloch gan y Gweinidog.     

 

 REHOBOTH 

Dydd Sul, Ebrill 15: Ni fydd oedfa.  

Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

Oedfaon Cyfarfod Pregethu’r Pasg 

10.00 a.m. - Y Gweinidog 

  5.00 p.m. - Mr John H Hughes 
  Llanberis 

 

Ebrill 15 

  5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 Dim Ysgol Sul 

 

Ebrill 22 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Mr J O Roberts 

  Bethesda 

  

Ebrill 29 

10.15 a.m. - Ysgol Sul 

 5.00 p.m. - Y Parchg W R Williams 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Ebrill 8  

(Sul y Pasg) 

10.00 a.m. - Oedfa’r Pasg wedi ei  

     threfnu gan Mr John H Hughes 

  5.00 p.m. - Oedfa MOLI 
  Llanberis 

 

Ebrill 15 

10.00 a.m. - Mr Dafydd Iwan 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

   

Ebrill 22 

10.30 a.m. - Oedfa Deulu 

  5.30 p.m. - Y Gweinidog 

 

Ebrill 22 
10.00 a.m. - Y Parch Harri Parri 

11.15 a.m. - Ysgol Sul 

  5.30 p.m. - Y Parch Harri Parri 


