
Iesu yw’r Iôr – y gri sy’n atsain drwy y cread, 

Disglair Ei rym, tragwyddol Air, ein Craig. 

Gwir Fab ein Duw, sy‟n llenwi‟r nefoedd â‟i ogoniant, 

Sy‟n ein gwahodd i brofi‟r Bara byw. 

 

Iesu yw‟r Iôr – a‟i lais sy‟n cynnal y planedau, 

Ond rhoes o‟r neilltu goron nef o‟i ras. 

Iesu y dyn, fu‟n golchi‟n traed, yn dwyn ein gofid, 

Yn felltith wnaed er dwyn iachád i ni. 

 

Iesu yw‟r Iôr – mor ogoneddus wag yw‟r beddrod! 

Mae‟r Brenin Cariad hwn yn trechu‟r bedd. 

Talwyd y pris, drylliwyd cadwyni, caed maddeuant, 

A rhedwn ni i freichiau Duw ein Tad. 

 

Iesu yw‟r Iôr – bloedd orfoleddus, llef o ofid, 

Ar Ei ddyfodiad, a phob glin a blŷg. 

Pob llygad a phob calon welant Ei ogoniant, 

A‟r Barnwr ddwg ei blant i‟w cartref fry. 
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Pa fodd y meiddiaf nesu 

A Thithau'n Dduw mor lân? 

Dy enw yn sancteiddrwydd; 

  Dy natur - ysol dân; 

Sut gallaf fentro'n agos  

  At Un, â'i burdeb sydd 

Fil miloedd gwaith disgleiriach 

  Na heulwen ganol dydd? 

 

Pa fodd y meiddiaf nesu 

  A minnau'n llwch y llawr? 

Fy enw yw pechadur - 

  Heb os - pechadur mawr! 

Troseddais fil o weithiau, 

  Mae 'nwylo'n goch dan waed, 

A'th ddeddfau wedi'u sathru 

  Yn deilchion dan fy nhraed. 

 

Ac eto meiddiaf nesu 

  Ar alwad Mab y Dyn; 

Fy brynodd i mi bardwn 

  Â'i werthfawr waed ei Hun; 

Cymerodd Ef fy meiau 

  A'u hoelio ar y pren; 

Agorodd i mi'r llwybr 

  O'r byd i'r nefoedd wen.  
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Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed 

   Neu dristwch fel ymchwydd y lli - 

Beth bynnag a ddaw, Ti a‟m dysgaist i ddweud 

   “Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.” 

  

 Diogel wyf gyda Thi, 
 Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. 

 

Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, 

   Ond methant ddarostwng fy nghri 

Fod Crist wedi‟m cofio, er gwaeled fy ngwedd, 

   A thywalltodd ei waed trosof fi! 

 

Fy mhechod – rwy‟n llonni wrth feddwl am hyn – 

   Fe‟i cym‟rodd at fryn Calfari; 

Fe‟i hoeliodd i‟w groes a rhyddhaodd fy maich: 

   Mola Dduw! Mola Dduw, f‟enaid i! 

 

Boed Crist i mi‟n fywyd o hyn hyd fy medd, 

   Ac os daw‟r Iorddonen fel lli 

Nid ofnaf un niwed wrth groesi ei thon – 

   Diogel fyddaf mewn hedd gyda Thi. 

 

Ond Arglwydd, disgwyliwn amdanat Ti dy Hun; 

   Y nef, nid y bedd fydd i ni; 

Ar ganiad yr utgorn cawn weled ein Duw! 

   Hyfryd obaith a nod f‟enaid i! 
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Dan gysgod croes yr Iesu 

Mae lle i wella 'nghlwyf; 

Rhyfeddol yw‟r drugaredd 

A'm galwodd fel yr wyf. 

Mae'r dwylo ddylai'm gwrthod 

Â chlwyfau sy'n gwahodd; 

Dan gysgod croes yr Iesu 

Mae f‟enaid wrth ei fodd. 

 

Dan gysgod croes yr Iesu 

Rwy‟n un â‟i deulu Ef; 

Pob un fu‟n ceisio‟r hunan, nawr 

Sy‟n un trwy ras y nef. 

Sut fedrwn waradwyddo‟r 

Rhai garodd Iesu gwiw? 

Dan gysgod croes yr Iesu 

Gwel y plant a alwodd Duw. 

 

Dan gysgod croes yr Iesu – 

Y daith at goron nef – 

Cawn obaith ei addewid 

Ar ffordd ei lwybrau Ef. 

Ei briodferch perffaith fyddwn – 

Gorfoledd cyflawn yw! 

Dan gysgod croes yr Iesu 

Yn llawen byddwn byw. 
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Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw 

Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw; 

Ynddo „rwy‟n byw, ac arno rhof fy mhwys; 

Gwaredu wna rhag distryw angau dwys. 

 

Ef yw fy noddfa llawn rhag pob rhyw gur; 

Fy nerth yw‟r Arglwydd, a‟m  cyfiawnder pur. 

Fe‟m harwain drwy beryglon llif a thân; 

Beunydd rwy‟n gweld daioni Iesu glân. 

 

Diwalla‟m hangen byth o‟i gyfoeth  drud, 

Ni‟m collir chwaith – trugarog yw o hyd; 

Trysor sydd ynddo – perl o ddwyfol fri, 

A‟i ras a roes y trysor hwn i mi. 

 

O! na chawn garu Iesu‟n fwy bob awr, 

Olrhain ei degwch a‟i ogoniant mawr, 

Cuddio‟n ei fynwes, ar ei ddwyfron gref, 

Plygu bob dydd i‟w lais a‟i „wyllys Ef. 
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Yn Iesu Grist mae 'ngobaith llwyr, 

E'n unig blediaf fi; 

Er gwawd y byd, fy rhyddid yw 

Yr Iawn ar Galfari. 

 

Ac wrth ymgyrraedd at y nod 

Fy ngobaith yw fy nghraig; 

Er syrthio i bydew pechod du 

Ei waed sy'n clirio'm bai. 

 

Mae 'ngobaith yn rhoi hwb i mi 

Wrth redeg tua'r wledd; 

Try 'nagrau yn llawenydd pur 

Y dydd y gwela 'i wedd. 

 

Fy ngobaith yw bod gyda'm Duw, 

Cael gweld ei wyneb cu, 

Ei addoli'n llawen gyda'r dorf 

Gerbron Ei orsedd fry. 
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Rho olwg ar dy gariad 

Rhyfeddol ataf fi; 

Y cariad ddaeth a Thi i'r byd 

I farw ar Galfari. 

 

 O cymorth rho i ddeall, 

 A gwerthfawrogi'n iawn 

 Y pris a delaist, Sanctaidd Un, 

 Er dwyn fy meiau'n llawn. 

 

Ai'r hoelion, O Waredwr, 

A'th glymodd Di i'r groes? 

Na, na, dy gariad ataf fi 

A wnaeth it ddiodde'r loes. 

 

Rhyfeddod uwch rhyfeddod, 

Mai trwy dy angau Di 

Y gellir maddau fawr a mân 

O feiau 'nghalon ddu. 

 

O, todda 'nghalon, Iesu; 

Ie, plŷg a thor fi lawr: 

Concweria fi, a mynn dy le 

Fel Crist a Brenin mawr. 
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O Eglwys cod, a gwisg d’arfogaeth di, 

Gwrando alwad Crist ein Brenin; 

Y rhai oedd wan sy‟ nawr yn dyrfa hy: 

Cryfder Duw sy‟n nerthu‟n byddin; 

Â tharian ffydd, a‟r gwir o‟n plaid 

Gwrthodwn gelwydd yr Un drwg; 

Cans “Cariad” yw rhyfelgri‟r fyddin gref 

Wrth in‟ geisio y colledig. 

 

Ein galwad sydd i garu‟r enaid caeth, 

I ryfela â‟r caethiw-wr. 

A chyda‟r cleddyf sy‟n iachau pob clwyf 

Brwydro wnawn â ffydd a dewrder 

A phan ddaw gofid ar bob tu, 

Mae‟n buddugoliaeth ni yn siŵr: 

Caiff Crist y wobr a brynodd gyda‟i waed, 

Etifeddiaeth y cenhedloedd. 

 

O gwêl y groes lle hoeliwyd Mab y Dyn: 

Unwyd cariad â thosturi; 

Gwêl, ei elynion sathrwyd dan ei draed 

Wrth i‟n Harglwydd atgyfodi; 

Wrth dreiglo‟r maen mae‟r bedd yn wag: 

Mewn buddugoliaeth cyfyd Crist; 

Parha‟i orymdaith hyd y gwelir Ef 

Gan bob llygad a phob calon. 

 

O! Ysbryd tyrd, rho gryfder ym mhob cam, 

Dyro ras at bob rhyw rwystr, 

I ni gael rhedeg heb ddiffygio byth, 

Gweision ffyddlon ym mhob brwydr; 

Ac wrth i‟r saint fu‟n mynd o‟n blaen 

Atseinio concwest mawr ei ras, 

Yn sŵn eu cân hiraethwn am y dydd 

Cawn Ei weled mewn gogoniant. 
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Dwg fi i Fynydd yr Olewydd 

Lle mae 'Ngheidwad yn yr ardd; 

Chwŷs fel dafnau gwaed yn disgyn 

     Hyd ei ruddiau hardd. 

 

Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid? 

  Pam bod hwn sy'n Frenin Nef  

Â gofidiau dwys hyd angau 

    Yn ei galon Ef? 

 

Cwpan sydd o'i flaen i'w hyfed - 

  Cwpan chwerw angau loes; 

Tâl pechodau myrdd o ddynion 

     Ar unigrwydd croes. 

 

A wnaiff Iesu wrthod yfed? 

  A yw'r baich rhy fawr i'w ddwyn? 

Gwêl E'n estyn am y cwpan - 

     Yfa er dy fwyn. 

 

Dysg im, Iesu, faint dy ymdrech, 

  Dysg im werth y dafnau gwaed; 

Yn dragywydd gwnaf dy ddilyn, 

     Llechaf wrth dy draed. 
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Ni wn paham fod gwrthrych mawl Angylion 

 Yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw; 

Pam bu i'r Bugail geisio yr afradlon 

 I'w gyrchu adref 'nôl i gorlan Duw? 

Ond hyn a wn, ei eni Ef o Forwyn, 

 A phreseb Bethlem roddwyd iddo'n grud, 

A rhodiodd isel lwybrau Galilea, 

 Ac felly rhoddwyd Ceidwad, Ceidwad gwiw i'n byd. 

  

Ni wn pa faint a ddïoddefai'n dawel 

 Wrth estyn hedd i fyd trallodus dyn, 

Na chwaith ei ofid wrth i'w galon rwygo 

 Tra'n hongian ar y groesbren wrtho'i Hun; 

Ond hyn a wn, iachâ y galon ddrylliog, 

 Glanha yr aflan, rhydd i'r ofnus hedd, 

Gan godi baich yr euog a thrwm-lwythog, 

Cans gwn y cododd Ceidwad, Ceidwad byw o'r bedd. 

  

Ni wn pa fodd cyhoeddir iachawdwriaeth 

 I'r holl genhedloedd ar hyd daear las - 

Sut daw i'r gogledd, de, gorllewin, dwyrain 

 Newyddion da efengyl dwyfol ras; 

Ond hyn a wn, fe wêl o ffrwyth ei lafur 

 Ac o bob llwyth daw ffrwyth i'w aberth drud, 

Ac ym mhob iaith fe glywir buddugoliaeth 

 Pan lwydda'r sôn am Geidwad, Ceidwad cry' drwy'r byd. 

  

Ni wn pa ddydd y daw'r Gwaredwr eilwaith 

 Mewn buddugoliaeth ar gymylau'r nef, 

Na sut y cesglir holl genhedloedd daear 

 I'w barnu oll gerbron ei orsedd Ef; 

Ond hyn a wn, fe'i gwelir mewn gogoniant – 

 Pob glin a blŷg, a'r utgorn mawr a chwyth, 

A llenwir nef a daear gyda'i foliant 

 Wrth weld y Crist yn Frenin, Brenin nef dros byth 
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