
 

ond nid i Dduw.  Gwyddai Duw     
amdano, ac yr oedd ei lygaid arno bob 
munud o bob dydd. Ac roedd hynny’n 
ddiogelwch a chysur mawr i’r genedl. 

Llwybr y mae ein Tad Nefol yn   
gwybod y cyfan amdano yw llwybr y 
flwyddyn newydd hon.  Mae Ef yn 
gwybod beth a ddigwydd eleni: mae’r 
cyfan yn hysbys iddo eisoes.  Mae ei 
lygaid ar y flwyddyn newydd hon.  
Bydd yn gofalu amdani eto. A’n cysur 
mwyaf yw y bydd yr Arglwydd Dduw 
yn gofalu amdanom ninnau hefyd o 
ddechrau’r flwyddyn i’w diwedd.   

Ymddiried ynddo bob dydd fydd ein 
braint, gan wybod y rhydd Duw ei 
nerth a’i ras yn ôl angen pob dydd.  
Dyma gyfle heddiw i ddeisyf bendith 
yr Hollalluog ar oriau a dyddiau’r 
flwyddyn sydd newydd wawrio. Gyda 
chynulleidfa’r eglwys, ac ar ein pen 
ein hunain, gallwn gydnabod mai yn 
llaw Duw y bydd ein holl ddiddanwch 
a’n nerth ar hyd ei misoedd maith.  
Beth bynnag ein hamgylchiadau a ble 
bynnag ydym heddiw, galwn ar Dduw 
i’n harwain a’n bendithio. Ac wrth 
wneud hynny, diolchwn hefyd am y 
gofal a’r bendithion a gafwyd yn ystod 
y flwyddyn a aeth heibio. O fewn 
cylchoedd bychain ein heglwysi a’n 
cydnabod, bu hon fel pob blwyddyn 
arall yn gymysg o’r llon i rai a’r lleddf 
i eraill, ond trwy’r cwbl, gobeithio, mi 
brofwyd ffyddlondeb a chynhaliaeth 
yr Arglwydd. Eleni, boed i ni brofi o’r 
newydd y nerth a’r gobaith sy’n synnu 
hyd yn oed y ffyddlonaf o bobl Dduw.  
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Braf yw mynd am dro ar hyd llwybrau 
cyfarwydd. Mae yna ddiogelwch a 
chysur yn yr hen lwybrau a adwaenwn 
yn dda.  Ond ar brydiau, mae’n dda 
cael cyfle hefyd i grwydro llwybrau na 
fuom arnynt o’r blaen, a mynd i lefydd 
gwahanol a mwynhau golygfeydd  
newydd.  A chafodd lawer ohonom 
gyfle i wneud hynny dros yr un mis ar 
hugain diwethaf, ac yn arbennig felly 
yn ystod wythnosau’r Cloi Mewn ar 
ddechrau’r cyfnod hwnnw. Mae yna 
fwynhad mawr i’w gael wrth fynd ar 
grwydr heb wybod i ble mae’r llwybr 
yn arwain na beth sydd i’w weld ar y 
ffordd. 

Mae llwybr y flwyddyn newydd o’n 
blaen.  Llwybr anghyfarwydd ydyw, a 
ninnau heb gerdded y ffordd hon o’r 
blaen.  Wyddom ni ddim pa olygfeydd 
na pha ddigwyddiadau sy’n aros am-
danom ar hyd y llwybr hwn.  Gall hyn 
olygu cyffro; ond gall hefyd olygu  
pryder, a hyd yn oed ofn.  Does gan yr 
un ohonom y syniad lleiaf beth a     
ddigwydd dros y misoedd nesaf wrth i 
ni anturio ar hyd llwybrau 2022.   

Mentro ar lwybrau newydd yr oedd 
cenedl Israel hefyd wrth iddi groesi’r 
Iorddonen i wlad yr addewid wedi i’r 
bobl ddod o’r Aifft.  Ac er eu cysur, 
dyma a ddywedwyd wrthynt, “Tir y 
mae’r Arglwydd eich Duw yn gofalu 
amdano yw hwn, a’i lygaid yn wastad 
arno o ddechrau blwyddyn i’w         
diwedd” (Deuteronomium 11:12).  
Roedd y tir yn ddieithr iddynt hwy, 

Y flwyddyn newydd 
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Blwyddyn Newydd  
Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i 
bawb ohonoch. Yng nghanol y pryder 
sy’n para ynghylch Covid gweddiwn 
dros ein gilydd a thros ein hanwyliaid, ar 
i ni gael ein cadw’n iach a’n gwarchod 
rhag y gwaethaf y gall yr afiechyd hwn ei 
daflu atom.  Yr un yw ein gweddi dros 
bawb o’n cwmpas a thros bobl y byd.    
 

Heddiw 
Ar y we 

Bydd yr oedfa ar y we ar Sianel YouTube 
Capel Tanycoed heddiw yng ngofal y 
Gweinidog. Bydd i’w gweld o 8.30 o’r 
gloch y bore ymlaen.  
 

Oedfa’r Ofalaeth  
Oedfa Zoom/ Capel Coch 

Daw Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom o Capel Coch am 10.00 o’r gloch.  
Mae’r cod Zoom wedi ei gynnwys gyda’r 
ebost a anfonir atoch yn wythnosol.  
 

Capel Carmel  
Bydd Oedfa yng nghapel Carmel am 5.00 
o’r gloch yng nogfal y Gweinidog.     

A hefyd ... 
Mae’r oedfa ar Radio Cymru am 12.00 o’r 
gloch.     

 

Oedfa Radio 
Ddiwedd y flwyddyn daeth gwahoddiad i 
gynnal yr oedfa ar Radio Cymru y Sul nesaf, 
Ionawr 9.  Ar y pryd, roedd ail Sul y 
flwyddyn newydd yn edrych yn bell iawn i 
ffwrdd, ond buan iawn y daeth yr amser i 
gynnal yr oedfa.  Er i mi ddod i arfer â 
Zoom a recordio oedfaon ar fideo ar gyfer 

Actau  
 

‘Penasant ddiwrnod iddo, a daethant ato i'w 
lety, nifer mawr ohonynt. O fore tan nos bu 
yntau'n esbonio iddynt, gan dystiolaethu am 
deyrnas Dduw, a mynd ati i'w hargyhoeddi 
ynghylch Iesu ar sail Cyfraith Moses a'r 
proffwydi. Yr oedd rhai yn credu ei eiriau, 
ac eraill ddim yn credu; ac yr oeddent yn 
dechrau ymwahanu, mewn anghytundeb â'i 
gilydd, pan ddywedodd Paul un gair ym-
hellach: “Da y llefarodd yr Ysbryd Glân, 
trwy'r proffwyd Eseia, wrth eich hynafiaid 
chwi, gan ddweud: 
“ ‘Dos at y bobl yma a dywed, 
“Er clywed a chlywed, ni ddeallwch ddim; 
er edrych ac edrych, ni welwch ddim.” 
Canys brasawyd calon y bobl yma, 
y mae eu clyw yn drwm, 
a'u llygaid wedi cau; 
rhag iddynt weld â'u llygaid, 
a chlywed â'u clustiau, 
a deall â'u calon a throi'n ôl, 
i mi eu hiacháu.’ 
“Bydded hysbys i chwi felly fod yr iach-
awdwriaeth hon, sydd oddi wrth Dduw, 
wedi ei hanfon at y Cenhedloedd, ac fe 
wrandawant hwy.” 

Arhosodd Paul ddwy flynedd gyfan yno ar 
ei gost ei hun, a byddai'n derbyn pawb a 
ddôi i mewn ato, gan gyhoeddi teyrnas 
Dduw a dysgu am yr Arglwydd Iesu Grist 
yn gwbl agored, heb neb yn ei wahardd’ 

(Actau’r Apostolion 28:23-31).   

Youtube dros y ddwy flynedd ddiwethaf, 
mae recordio oedfa ar gyfer y radio yn 
dal yn beth dieithr iawn i mi. Dim ond 
dwy neu dair gwaith yr wyf wedi ei 
wneud erioed, a hwn fydd y tro cyntaf i 
mi ei wneud o’r tŷ yn hytrach nag o   
gapel (fel yr oedd hi flynyddoedd yn ôl) 
neu o stiwdio (fel y mae ers blynyddoedd 
erbyn hyn).  Wnewch chi weddio y bydd 
y paratoi a’r recordio sydd angen ei 
wneud ddechrau’r wythnos mor rhwydd 
ag y bo modd.   

 

Ysgol Sul   
Yn yr Ysgol Sul yn Capel Coch y Sul 
cyn y Nadolig cafwyd oedfa fer yng 
ngofal y Gweinidog ac Andrew Settatree.  
Roedd yn braf gweld Andrew yn Capel 
Coch unwaith eto.  Wel, doedd o ddim 
yno’n hollol chwaith gan mai ar y sgrin 
yr oedd o efo pyped o’r enw Lewis yn 
cyflwyno neges y Nadolig i ni.  Roedd y 
ffilm fer wedi ei pharatoi gan Andrew a 
Nia Williams a Gwyn Rhydderch, ac 
mae’n siŵr iddi gael ei gweld gan gan-
noedd o blant ar draws y wlad y Nadolig 
hwn.  Gellir ei gweld o hyd ar wefan Eg-
lwys Bresbyteraidd Cymru (Chwiliwch 
dan ‘Ffilmiau’ ac yna dan ‘Nadolig’ am y 
ffilm ’Lewis yn chwilio am y Dolig’).  
Defnyddiwch y ddolen hon i fynd i’r 
wefan: 
 
https://www.ebcpcw.cymru/cy/nadolig/

Dydd Nadolig 
Cafwyd oedfaon dydd Nadolig yn Capel 
Coch a chapel Carmel.  Diolch i bawb a 
ymunodd â’r oedfaon, yn cynnwys y rhai 
a ymunodd â’r oedfa o Capel Coch trwy 
gyfrwng Zoom, a diolch i bawb a gymer-
odd ran yn yr oedfa yng nghapel Carmel.   
   
 
Bydd Oedfa Nadolig hefyd yng nghapel 
Carmel, Llanllechid am 10.00 o’r gloch 
fore Nadolig. 

Oedfa Youtube  
 
Y Gweinidog sy’n arwain yr oedfa ar  
sianel Y outube Capel Tanycoed hedd-
iw.  Bydd yr oedfa yno erbyn 8.30 o’r 
gloch y bore.      
 
Cofiwch fod modd gweld oedfaon y 
misoedd diwethaf ar y we. Chwiliwch 
am ‘Capel Tanycoed’ ar Youtube neu 
mi fedrwch fynd at yr oedfa drwy    
wefan yr Ofalaeth neu drwy dudalen 
Facebook y capeli.   

Y Suliau nesaf 
 

Dydd Sul, Ionawr 9 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Mr John Roberts 
 

Dydd Sul, Ionawr 16 
 

Bethlehem:  
2.00 p.m. - Mr D Glyn Williams 
Carmel:  
5.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 
 

Dydd Sul, Ionawr 23 
 

Capel Coch / Zoom:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
 

Oedfa YouTube:  
Y Gweinidog 

 
Dydd Sul, Ionawr 30 

 

Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Elwyn Richards 
 

Oedfa YouTube:  
Y Parchg John Treharne 


