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Arglwydd pob trugaredd,
ar drothwy’r Pasg
cymer ni yn dy law,
cadw ni yn d’ymyl,
cofl eidia ni â’th gariad,
cysura ni â’th ysbryd.
Mewn byd heb obaith a bywyd yn rhad,
maddau inni fod mor ddibris o’th fendithion,
ac am anghofi o dy haelioni tuag atom.

Argwydd  pob tryloywder,
ar drothwy’r Pasg
tywys ni i’th oleuni sanctaidd.
Trwy dywyllwch ein Gethsemane
tro ni yn ôl ar hyd llwybrau cynefi n â chysur
Tyrd gyda ni at wisgfa’n coron ddrain 
a’n mantell ysgarlat.
Tynn y gorchudd oddi ar ein llygaid.
Mewn byd heb obaith a bywyd yn rhad
maddau inni’r camdrin a’r camymddwyn
sy’n difetha bywydau ifanc ein gwlad

Arglwydd pob tosturi,
ar drothwy’r Pasg
arwain ni ar hyd y llwybr at y groes.
Atgoffa ni am fywyd a gweinidogaeth Iesu,
adfer ni i’w bresenoldeb ef yn ein bywyd,
adlewyrcha ynom ei gariad a’i dosturi ef.
Mewn byd heb obaith a bywyd yn rhad
maddau inni am fethu dy ganfod
ar waith ym mywydau’n gilydd.

Arglwydd  pob tangnefedd
ar drothwy’r Pasg
cyfl wynwn i’th ofal y rhai 
na allent weld fod yna yfory ar gael,
na allent weld tu hwnt i’r gwydryn nesaf,
na allent weld tu hwnt i’r cyffur neu’r cam gwag nesaf:
tro di nos ein dibynniaeth yn ddydd.

O Grëwr pob goleuni,  tyn ni yn ôl i lewyrch dy bresenoldeb.
O Grëwr pob rhyw harddwch, tro ni yn ôl ar hyd llwybrau dy ddaioni.
O Grëwr pob enaid, adnewydda ni yn ôl dy lun a’th ddelw dy hun. 
Yna daw gobaith newydd i’n cynnal yn y man lle rydym
A daw grym dy atgyfodiad i’n codi i fywyd newydd, 
Oherwydd Crist a gyfododd – Atygfododd yn wir.
Halelwia!
Amen 

gweddi stafell fyw caerdydd ar gyfer

Y Pasg


