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Pedwar Llais Ioan

1 Y Disgybl

Rwy’n cofio’r diwrnod hwnnw….

Roedd hi’n hwyr y prynhawn, ar ddiwedd diwrnod hir. Roedden ni wedi dringo mynydd, gan ddilyn 
Iesu, ac nid ni’n unig oedd yno – roedd tyrfa y tu cefn i ni, yn estyn cyn belled ag y gallech weld. Dynion, 
merched, a phlant. Wrth gwrs, roedd llawer o’r plant ar y blaen, roedd digon o egni ganddyn nhw.

Arweiniodd Iesu ni at ddarn o wair. Eisteddodd pawb er mwyn i ni gael ein gwynt atom a syllu ar yr haul 
yn gwneud i donnau’r môr sgleinio. Byddai wedi bod yn hawdd iawn gorwedd yn ôl a mynd i gysgu, ond 
fel arfer, roedd Iesu’n siarad, a beth bynnag, roedd y dyrfa’n dod yn nes fesul tipyn.

Yn sydyn gofynnodd Iesu i Philip i ble roedden ni am fynd i brynu bara ar gyfer y dyrfa. Wel, chwarae teg, 
roedden ni bron ar gopa’r mynydd, felly doeddwn i ddim yn siŵr a oedd o ddifri neu’n tynnu coes….ond 
roedd gan Philip ateb. ‘Byddai angen cyflog chwe mis i brynu digon o fwyd i bob un ohonyn nhw gael 
dim ond tamaid bach!’ Ac yna dwedodd Andreas o ran hwyl, ‘Mae ’na fachgen yma gyda phum torth a 
dau bysgodyn!’ Mae’n siŵr y byddai mwy o jôcs wedi dilyn, ond dangosodd Iesu i ni cyn lleied roedden 
ni’n ei wybod. Edrychodd ar y dyrfa a dweud, ‘Gwnewch i bawb eistedd.’ Cymerodd hyn gryn amser, y rhai 
ar y blaen yn deall yn reit sydyn beth oedd angen ei wneud, ond y rhai pellach ’nôl yn cymryd amser i  
sylweddoli beth oedd yn digwydd. O’r diwedd, roedd pawb yn eistedd. Yna cymerodd Iesu y pum 
torth gan y bachgen, dweud gweddi, dechrau torri’r bara yn ddarnau a phasio’r tameidiau i’r dyrfa gan 
ddweud wrthyn nhw am fwyta a llenwi eu boliau, ac yna i basio’r bwyd ymlaen. Gwnaeth yr un peth â’r 
pysgod. Nawr, roeddwn i’n disgwyl helynt wrth i’r bwyd fynd yn brinnach; chwarae teg,  pum torth ar 
gyfer … wel … roedd hi’n teimlo fel miloedd o bobl, ond roedd pawb yn dal ati i basio’r bwyd ymlaen. 
Hyd heddiw, wn i ddim beth ddigwyddodd, ond fe gafodd pawb ddigon o fwyd. Yna gofynnodd Iesu i ni 
gasglu’r hyn oedd yn weddill….y bwyd oedd ar ôl wedi i filoedd fwyta pum torth a dau bysgodyn! ... ond 
llanwon ni ddeuddeg llond basged! 

Ar ôl i ni fynd at Iesu gyda’r basgedi, doedd o ddim fel petai wedi’i synnu, ond nid felly’r dyrfa. Roedd 
pawb yn eistedd mewn distawrwydd, mewn sioc, ac yna dechreuodd pawb siarad ar unwaith. Gwyrth! 
Arwydd! Iesu oedd y Meseia. Roedden ni’n synhwyro fod perygl yn agosáu ac fe wnaethon ni droi i  
rybuddio Iesu, ond roedd wedi diflannu. Cafodd y dyrfa siom, a dechreuson nhw wasgaru wedyn, er bod 
pawb yn dal ati i siarad am y digwyddiad wrth iddyn nhw adael.
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2 Y bachgen

Rwy’n cofio’r diwrnod hwnnw….

Roedden ni wedi mynd i gael picnic ar y traeth. Roedd y traeth wrth droed y mynydd, ac yn sydyn 
cyrhaeddodd criw o ddynion. Rhaid bod yna 10 neu 12 ohonyn nhw, ac roedden nhw’n dilyn rhywun. 
Wrth iddyn nhw basio heibio fe wnaeth yr arweinydd nodio arnon ni; yna dechreuson nhw ddringo’r 
mynydd. Y peth nesaf welson ni oedd tyrfa o bobl yn cyrraedd – fel petaen nhw’n dilyn y lleill. Dywedodd 
Dad wrtho i am gasglu’r bwyd ac yna fe wnaethon ni ymuno â nhw. Roedden ni’n reit agos i’r blaen ac 
wrth i ni gyrraedd darn o wair ar y copa gwelais y grŵp cyntaf o ddynion yn eistedd. Dechreuodd pawb 
gasglu o’u cwmpas. Dechreuais i sleifio i’r blaen i weld beth oedd yn digwydd. Roedd yr arweinydd, yr un 
roedd pawb fel petaen nhw’n ei ddilyn, yn siarad â’r rhai oedd agosaf ato yn y dyrfa. Roedd rhai o’r  
dynion eraill yn siarad hefyd, ond roedd rhai’n chwerthin. Yna fe wnaeth un o’r grŵp bwyntio i’m  
cyfeiriad i a dweud rhywbeth – a chwarddodd y gweddill yn uwch. Pawb ond yr un oedd fel petai’n 
arweinydd arnyn nhw. Y cwbl wnaeth o oedd edrych arna i, yna dywedodd rywbeth wrth y gweddill. A’r 
peth nesaf – symudodd y grŵp at y dyrfa a dweud wrthon ni am eistedd.  Cyn i mi allu gwneud hynny, 
daeth yr arweinydd ata i a gofyn am y bwyd roeddwn i’n ei gario.  Edrychais o’m cwmpas yn chwilio am 
Dad. Meddyliais, ‘Alla i ddim jyst rhoi’n bwyd ni i hwn’, ond doeddwn i ddim yn gallu gweld Dad yn y  
dyrfa. Wedi i mi droi’n ôl, roedd y dyn yn dal i sefyll yno, ac yna, teimlais rywbeth y tu mewn i mi yn 
gwneud i mi roi’r bwyd iddo.  

Cerddodd i ffwrdd gyda’r bwyd, ac yna roedd fel petai’n gweddïo drosto. Dechreuodd dorri’r bara, a rhoi 
tameidiau i’r bobl o’m cwmpas, gan ddweud wrthyn nhw am fwyta, llenwi’u boliau, a phasio’r gweddill 
ymlaen. Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w wneud, felly penderfynais chwilio am Dad. Cerddais drwy’r  
dyrfa, ac erbyn i mi ddod o hyd iddo, roedd y bara ar fin cyrraedd. Dyna od. Oherwydd dim ond pum 
torth oedd gen i, ac mae’n siŵr fy mod i wedi cerdded heibio cant o bobl! Fe wnes i fwyta peth o’r bara 
gyda’m teulu ac yna’i basio ymlaen. Roeddwn i’n gobeithio na fyddai Dad yn gofyn am ein bara ni yn nes 
ymlaen; dydw i ddim yn siŵr a fyddai wedi fy nghredu! Dw i’n meddwl fy mod i wedi syrthio i gysgu  
wedyn, ac ar ôl i mi ddeffro roedd y rhan fwyaf o’r dyrfa wedi mynd a dywedodd Dad ei bod hi’n amser 
mynd adre. Dyna i chi bicnic rhyfedd.
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3 Y Pharisead yn y dyrfa

Rwy’n cofio’r diwrnod hwnnw….

Roedd tyrfa, fel arfer, yn casglu o gwmpas Iesu o Nasareth a’i ‘grwpis’. Roedd hyn ychydig ar ôl iddo 
iacháu’r dyn wrth y pwll. Roedden ni’n meddwl ein bod ni wedi’i ddal y diwrnod hwnnw, ond llwyddodd 
i siarad ei ffordd allan o’r helynt – eto fyth! Roedd ganddo’r ddawn i drin geiriau. Roedd ’na sibrydion 
am wyrthiau – mae rhai pobl wastad yn chwilio am yr elfen ddramatig! Y diwrnod arbennig hwnnw, 
roedd Iesu a’i ddilynwyr yn gadael y dref ac am fynd i fyny mynydd wrth ymyl Môr Tiberias. Ac fel arfer, 
dechreuodd y dyrfa oedd yn ei ddilyn dyfu a thyfu wrth i’r daith fynd yn ei blaen. Fe wnes i ddilyn hefyd, 
er mwyn cael adrodd yn ôl i’r gweddill. Efallai y bydden ni’n llwyddo i’w ddal ar ei fai y tro hwn.

Ar gopa’r mynydd eisteddodd rhai o’r dynion ar ddarn o wair. Yna aeth rhai ohonyn nhw at y dyrfa a 
gofyn i bawb eistedd. Eisteddodd y dyrfa fel un don – y rhai ar y blaen i ddechrau, ac yna’r rhai oedd 
bellach ’nôl – yr holl ffordd i lawr ochr y mynydd. Roeddwn i’n sefyll yn ôl ychydig. Doeddwn i ddim am 
dynnu sylw ataf fy hun, felly eisteddais gyda’r dyrfa. Beth oedd y pŵer oedd yn perthyn i’r dyn yma? 
Roedd yna siarad a chwerthin, ac yna’n sydyn sylweddolais fod y bobl o’m blaen yn bwyta bara ac yn ei 
basio mlaen, o un i un. Pan ddaeth y bara ata i, gofynnais o ble roedd y bara wedi dod oherwydd  
doeddwn i ddim wedi sylwi ar unrhyw un yn cario bag fyddai’n cario cymaint â hynny o fara. Doedd neb 
o’m cwmpas fel petaen nhw’n gwybod, ond dywedodd rhywun oedd yn eistedd o’n blaen ei fod wedi 
gweld Iesu’n cymryd bara gan fachgen a’i fod wedi dechrau ei rannu.  Dw i’n sicr nad oedd yn bosib i 
hynny fod yn wir. Ychydig wedyn cafodd darnau o bysgod eu rhannu hefyd. Roedd pawb mewn hwyliau 
da wrth fwyta’r picnic annisgwyl. Yn ddiweddarach, dywedodd rhywun fod pawb yn y dyrfa wedi cael 
bwyd, ond welais i ddim mwy o fara’n cael ei basio o gwmpas, felly dydy hynny ddim yn debygol. Mae’n 
debyg fod pobl wedi rhannu’r bwyd oedd ganddyn nhw yn eu pocedi, ond erbyn hyn roedd y sibrydion 
wedi dechrau mynd ar led.  

Rwy’n cofio i’r awyrgylch newid wrth i eraill sylweddoli bod rhywbeth wedi digwydd na allen nhw ei 
esbonio. Dechreuodd y siarad am wyrthiau unwaith eto – wel, mae’n debyg fod gweld pawb yn rhannu’r 
hyn oedd ganddyn nhw y diwrnod hwnnw’n ddigon o wyrth ynddi’i hun, er roedd rhai’n awgrymu mai 
Iesu oedd y tu cefn i’r hyn ddigwyddodd. Yn sydyn, dechreuodd y siarad am ei wneud yn frenin – roedd 
hi’n ymddangos fod helynt ar y gorwel, ond yna sylweddolodd rhywun fod Iesu wedi mynd. Ar ôl hynny, 
dechreuodd y dyrfa adael hefyd ac es i  ’nôl at y gweddill i roi adroddiad. Byddai’r Rhufeiniaid yn anhapus 
iawn petai miri’r brenin yn mynd dros ben llestri! 
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4 Y wraig yng nghefn y dyrfa

Rwy’n cofio’r diwrnod hwnnw….

Am ddiwrnod! Roedd fy ffrind a minnau wedi ymuno â thyrfa oedd yn cerdded i gyfeiriad y môr. Roedd 
rhai’n dweud ein bod ni’n dilyn Iesu o Nasareth – doeddwn i ddim wedi clywed amdano, ond roedd pobl 
eraill fel petaen nhw’n gwybod pwy oedd o. Wedi cyrraedd y mynydd, y cwbl oedd i’w weld oedd pobl 
ym mhobman. Eisteddon ni ar y lan, yn falch o gael gorffwyso, a dechrau sgwrsio yng ngwres haul y  
prynhawn. Roedd rhai ohonon ni’n dal i gario’r basgedi roedden ni’n eu defnyddio i gludo nwyddau.

Ar ôl ychydig, fe wnaethon ni sylwi fod y dyrfa’n symud, fel petaen nhw’n pasio rhywbeth am yn ôl. 
Roedd pobl yn chwerthin a siarad. Yn sydyn plygodd y bobl oedd agosaf aton ni ymlaen a phasio bara i 
ni. Dywedson nhw wrthon ni am fwyta, llenwi ein boliau a phasio’r gweddill ymlaen. Doedd yr un  
ohonon ni wedi bwyta ers amser, felly roedden ni’n falch o’r cynnig. Yn fuan wedyn, pasiodd yr un bobl 
ychydig o bysgod i ni. Doedd dim llawer o bobl y tu cefn i ni, ond fe wnaethon ni ufuddhau i’r  
cyfarwyddiadau a phasio’r bwyd ymlaen.

Ychydig wedyn gwelson ni ddynion yn cerdded trwy’r dyrfa fel petaen nhw’n casglu rhywbeth. Wrth 
iddyn nhw ddod yn nes, clywson ni nhw’n gofyn a oedd yna fara neu bysgod yn weddill. Roedd eu  
breichiau’n llawn yn barod, a phan welson nhw ein basgedi ni fe wnaethon nhw ofyn am gael eu  
benthyg. Fe wnaeth y bwyd yn eu breichiau lenwi un deg dau o fasgedi. Pan wnaethon ni ofyn o ble 
roedd y bara wedi dod (er mwyn i ni ddweud diolch), dywedson nhw fod Iesu wedi’i gael gan fachgen. 
Wel, dyna ddywedson nhw, dw i’n meddwl, ond sut allai bachgen gario cymaint o fara a physgod? Doedd 
hynny ddim yn gwneud unrhyw synnwyr. Dywedodd rhywun fod y cyfan yn eu hatgoffa o straeon y Pasg 
yn yr anialwch, ac mae’n siŵr fod yna debygrwydd.

Arhoson ni ar lan y môr am ychydig ac wrth i’r dyrfa basio heibio i ni ar eu ffordd adre, roedden ni’n 
clywed pytiau o’u sgyrsiau  – roedd pethau syfrdanol yn cael eu dweud. Fe wnaeth rhywun hyd yn oed 
grybwyll y syniad mai Iesu oedd y Meseia! Pwy bynnag ydy o, bydd angen iddo fod yn ofalus oherwydd 
mae tyrfaoedd yn gallu troi’n gas – rwy’n gobeithio fod ganddo gyflenwad da o fara!
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