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Y Magi


Rwy'n caru geiriau. Mae gan bob un fyd o ystyr, yn enwedig wrth i ni 
ymuno un gair â'r llall ac un arall ac un arall, nes ein bod ni wedi creu 
meddwl. Dyna hanfod y blog GraceLife hwn ... meddyliau ... meddyliau am 
Grace anhygoel Duw. Geiriau yw'r hyn sy'n gwneud y meddyliau'n 
ddealladwy ac yn newid bywyd.


Un o'r geiriau sy'n golygu cymaint i mi, a miliynau o Gristnogion ledled y 
byd, yw llawenydd. Mae llawenydd wrth galon y ffydd Gristnogol. Ewch â'r 
tri dyn doeth a deithiodd bellter hir i weld beth fyddai'r seren yn ei 
ddangos iddyn nhw.


“Pan welson nhw'r seren, roedden nhw'n llawenhau â llawenydd 
mawr. Ac wedi iddynt ddod i mewn i'r tŷ, gwelsant y Plentyn ifanc 
gyda Mair Ei fam, a syrthio i lawr a'i addoli. Ac wedi iddyn nhw agor 
eu trysorau, fe wnaethon nhw gyflwyno anrhegion iddo: aur, thus a 
myrr. ” Mathew 2: 10-11


Roedd y doethion yn gwybod y proffwydoliaethau am y Meseia ac yn 
darllen yr arwyddion proffwydol yn yr awyr. Wrth weld y seren, roeddent yn 
llawenhau â llawenydd mawr. A welsoch chi hynny? Roeddent yn 
llawenhau â llawenydd aruthrol o fawr! Roeddent mor gyffrous i weld y 
seren. Roeddent yn gwybod bod y broffwydoliaeth hynafol yn dod yn wir 
ar yr union foment honno. Nid oedd yn hen broffwydoliaeth mwyach. 
Roedd yn digwydd yn ystod eu hoes. Roedd yn digwydd o'u blaenau. 
Roedden nhw'n mynd i fod yn rhan o'r broffwydoliaeth!




Llawenydd Eithriadol o Fawr!  of 4 18

Mae'n anhygoel i mi fod y tri dyn dysgedig hyn yn ddigon craff i weld wrth 
alinio sêr yn yr awyr fod Duw ar grwydr. Roedd yn mynd i wneud yr hyn a 
ddywedodd wrth broffwydi ganrifoedd cyn hynny ei fod yn mynd i'w 
wneud. Roedd y Meseia, Gwaredwr a Brenin Israel, wedi ei eni! Achosodd 
hynny i’r doethion lawenhau “gyda llawenydd aruthrol o fawr.”


Mae stori'r Magi (doethion) sy'n chwilio am Feseia broffwydol Israel wedi 
dal calonnau a meddyliau miliynau o bobl ers canrifoedd.


“Nawr ar ôl i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn nyddiau Herod 
y brenin, wele, daeth doethion o’r Dwyrain i Jerwsalem, gan 
ddweud,‘ Ble mae’r Ef sydd wedi ei eni yn Frenin yr Iddewon? 
Oherwydd gwelsom Ei seren yn y Dwyrain ac wedi dod i’w addoli. 
’Pan glywodd Herod y brenin hyn, cythryblodd ef, a Jerwsalem i gyd 
gydag ef. Ac wedi iddo gasglu holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y 
bobl ynghyd, fe ofynnodd iddyn nhw ble roedd y Crist i gael ei eni. 
Felly dyma nhw'n dweud wrtho, “Ym Methlehem Jwdea, oherwydd 
fel hyn mae'n cael ei ysgrifennu gan y proffwyd:‘ Ond nid ti, 
Bethlehem, yng ngwlad Jwda, yw'r lleiaf ymhlith llywodraethwyr 
Jwda; Oherwydd allan ohonoch chi y daw Rheolydd Pwy fydd yn 
bugeilio Fy mhobl Israel. ’Yna penderfynodd Herod, pan oedd wedi 
galw’r doethion yn gyfrinachol, oddi wrthynt pa amser yr 
ymddangosodd y seren. Ac fe'u hanfonodd i Fethlehem a dweud, 
'Ewch i chwilio'n ofalus am y Plentyn ifanc, a phan ddaethoch o hyd 
iddo, dewch â gair yn ôl ataf, er mwyn imi ddod i'w addoli hefyd.' 
Pan glywsant y brenin, aethant allan ; ac wele'r seren a welsant yn y 
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Dwyrain yn mynd o'u blaenau, nes iddi ddod a sefyll drosodd lle'r 
oedd y Plentyn ifanc. ” Mathew 2: 1-9


Galwyd y doethion yn yr iaith Roeg yn majos (lluosog yw majoi) a magus 
yn Lladin. Roedd y Magi yn aelodau o gast hynafol a chysegredig yn 
dyddio'n ôl i'r 6ed ganrif B.C. Ysgrifennodd y Groegiaid, yn ogystal â 
phobl hynafol eraill, am ddoethineb grefyddol y Magi. Roedd rhai ohonyn 
nhw'n gyfrifol am hyfforddiant crefyddol brenhinoedd ac ymerawdwyr. Fe'u 
gelwid hefyd yn “wneuthurwyr brenin” oherwydd eu pwerau doethineb a 
gwybodaeth i ddylanwadu ar ddewis brenhinoedd. Roedd y Magi hefyd yn 
gynghorwyr agos i'r brenin yn ystod ei deyrnasiad. Yn y pen draw, 
oherwydd eu rhan yn y goruwchnaturiol, defnyddiwyd y gair magikos 
(Saesneg - hud) i ddisgrifio'r hyn a wnaeth y Magi. Y 5ed ganrif B.C. 
Ysgrifennodd yr hanesydd o Wlad Groeg Herodotus am y Magi yn dod o 
Persia (Iran fodern).


Mae llawer o ysgolheigion yn credu bod yr Hebreaid a gymerwyd i 
gaethiwed wedi dylanwadu ar Magi Persia hynafol. Mae rhywfaint o feddwl 
y gallai’r proffwyd Hebraeg Daniel, a oedd yn arweinydd yn ystod 
teyrnasiad y Babiloniaid ac yn ddiweddarach y Persiaid yn y 6ed ganrif 
B.C., ddylanwadu ar y Magi gyda’r doethineb a’r pŵer ysbrydol trech a 
roddodd Duw iddo. Trwy Daniel neu ddulliau eraill dysgodd y Magi am y 
Meseia Brenin Israel a addawyd. Fe wnaethant rannu eu gwybodaeth am 
yr addewid Meseianaidd drwy’r canrifoedd fel bod amser Magi Iesu yn 
gwybod edrych am seren benodol a’i dilyn i ble y byddent yn cwrdd â’r 
Meseia. Roeddent yn “wneuthurwyr brenin” ac yn gwybod bod ganddyn 
nhw ran bwysig i'w chwarae wrth eni'r Brenin ifanc.
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Mae'n ddiddorol nodi bod Magi Persia yn gwybod mwy am y 
broffwydoliaeth Feseianaidd na brenin Israel ar y pryd, Herod. Dywedodd y 
Magi wrth y Brenin Herod amser a lle genedigaeth y Meseia. Dywedodd 
Herod ei fod eisiau addoli'r Meseia, ond roedd llofruddiaeth yn ei galon. 
Parhaodd y Magi i ddilyn y seren nes ei bod “yn sefyll drosodd lle’r oedd y 
Plentyn ifanc.”


“Pan welson nhw'r seren, roedden nhw'n llawenhau â llawenydd 
mawr.” Mathew 2:10


Llenwyd y tri Magi â llawenydd mawr wrth weld y seren yn sefyll yn yr awyr 
dros leoliad y Meseia. Y geiriau “llawenydd aruthrol o fawr” yn y Groeg yw 
charan megalen sphodra.


Mae'r gair cyntaf, charan, yn enw sy'n cyfieithu fel “llawenydd, gorfoledd, 
llawenydd.” Os nad oedd hynny'n ddigon i ddisgrifio sut ymatebodd y 
Magi i weld y seren, ychwanegodd yr awdur Matthew y geiriau megalen 
sphodra. Mae Megalen yn ansoddair sy'n disgrifio'r “llawenydd” fel un 
“gwych, gogoneddus, rhyfeddol.” Mae Sphodra yn adferf sy'n golygu 
“gormodol, yn fawr iawn.”


Mae’r enw, yr ansoddair a’r adferf hwn yn rhoi mewnwelediad anhygoel 
inni ar sut yr effeithiodd y seren a oedd yn sefyll dros leoliad y Meseia ar y 
“gwneuthurwyr brenin” doeth hyn o Persia. Fe wnaethant “lawenhau â 
llawenydd mawr!” Roedd yn fwyaf tebygol mai'r foment fwyaf yn eu 
bywydau ac roeddent yn gwybod mai'r hyn yr oeddent yn ei weld â'u 
llygaid eu hunain oedd penllanw canrifoedd o broffwydoliaeth. Roeddent 
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wedi darllen amdano yn eu testunau hynafol ac wedi cael gwybod 
manylion penodol am y broffwydoliaeth gan henuriaid y Magi. Roedden 
nhw wedi cael eu dewis gan Dduw'r Nefoedd i ddilyn y seren a gweld y 
Meseia â'u llygaid eu hunain!


Taith y Magi


Gwnaeth y Magi, dynion doeth o Persia, daith hir yn dilyn seren yn yr awyr 
i ddod o hyd i'r Meseia Brenin Israel a addawyd. Mae'n debyg eu bod 
nhw'n gwybod edrych oherwydd proffwyd Hebraeg o'r enw Daniel a 
benodwyd gan y Brenin Nebuchadnesar o Babilon i fod yn “bennaeth y 
consurwyr, seryddwyr, Caldeaid, a throthwyon” yn ystod y 6ed ganrif B.C. 
(Daniel 5:11). Proffwydodd Daniel doom Babilon i fab Nebuchadnesar, y 
Brenin Belsassar ychydig oriau cyn i fyddin Persia ladd y brenin a chymryd 
drosodd Babilon (Daniel 5: 30-31). Bendithiodd Duw Daniel o dan yr 
arweinyddiaeth newydd a daeth yn un o dri llywodraethwr i lywodraethu 
gyda'r brenin newydd. Roedd Daniel yn wynebu gelynion gwleidyddol 
anodd, ond goresgynodd adfyd ag amddiffyniad Duw a dyfarnodd gyda'r 
Brenin Darius y Mede a'r Brenin Cyrus y Persia.


Roedd y Magi yn gwybod yn iawn beth roedd Daniel wedi'i weld, ei wneud 
a'i ysgrifennu fel prif Magi Babilon a Phersia. Dangosodd Duw 
weledigaethau gwych i Daniel o ddyfodol pwerau mawr y byd. Roedd un 
o’r gweledigaethau hynny yn ymwneud â 70 wythnos a esboniodd yr angel 
Gabriel oedd 70 wythnos o flynyddoedd i gyflawni pethau penodol ym 
mywyd Israel.
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“Mae saith deg wythnos yn benderfynol Ar gyfer eich pobl ac am 
eich dinas sanctaidd, I orffen y camwedd, I ddiweddu pechodau, I 
wneud cymod am anwiredd, i ddod â chyfiawnder tragwyddol i 
mewn, i selio gweledigaeth a phroffwydoliaeth, Ac i eneinio’r Mwyaf 
Sanctaidd. ” Daniel 9:24


Am restr anhygoel o bethau yr oedd Duw yn mynd i'w gwneud yn ystod y 
70 wythnos o flynyddoedd (70 × 7 = 490 mlynedd):


1. gorffen y camwedd

2. gwneud diwedd ar bechodau

3. gwneud cymod am anwiredd 4. dod â chyfiawnder tragwyddol i mewn 
5. i selio gweledigaeth a phroffwydoliaeth

6. eneiniwch y Sanctaidd Mwyaf


Byddai'r holl bethau hyn yn cael eu cyflawni o dan reol Meseia Israel:


“Gwybod felly a deallwch, O fynd allan y gorchymyn I adfer ac 
adeiladu Jerwsalem Hyd at Feseia'r Tywysog, Bydd saith wythnos a 
chwe deg a dwy wythnos; Bydd y stryd yn cael ei hadeiladu eto, a'r 
wal, Hyd yn oed mewn cyfnod trafferthus. Ac ar ôl y chwe deg 
pythefnos bydd y Meseia yn cael ei dorri i ffwrdd, ond nid drosto'i 
Hun; A bydd pobl y tywysog sydd i ddod yn dinistrio'r ddinas a'r 
cysegr. ” Daniel 9: 25-26
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Roedd y Magi wedi gwneud y fathemateg ac yn gwybod ei bod hi'n bryd 
i'r Meseia ymddangos. Fe wnaethant astudio’r nefoedd, fel y byddai 
seryddwyr (y seryddwyr cynharaf) yn ei wneud yn y sefyllfa honno, a gweld 
symudiad seren arbennig. Gwelsant y signal yn yr awyr fod Duw yn symud 
a dilynon nhw'r seren i'r man lle daethon nhw o hyd i'r Meseia.


“... ac wele'r seren a welsant yn y Dwyrain yn mynd o'u blaenau, nes 
iddi ddod a sefyll drosodd lle'r oedd y Plentyn ifanc. Wrth weld y 
seren, roeddent yn llawenhau â llawenydd mawr. Ac wedi iddynt 
ddod i mewn i'r tŷ, gwelsant y Plentyn ifanc gyda Mair Ei fam, a 
syrthio i lawr a'i addoli. Ac wedi iddyn nhw agor eu trysorau, fe 
wnaethon nhw gyflwyno anrhegion iddo: aur, thus a myrr. ” Mathew 
2: 9-11


Roedd y seren arbennig “yn sefyll drosodd lle’r oedd y Plentyn ifanc” ac 
roedd y Magi yn llawenhau â “llawenydd aruthrol o fawr.” Cawsant eu 
llethu y tu mewn i'w calonnau a'u meddyliau i wybod eu bod yn llygad-
dystion o broffwydoliaeth hynafol Daniel. Aethant i mewn i'r tŷ, gweld y 
Plentyn ifanc gyda Mair Ei fam, yna cwympo i lawr a'i addoli.


Onid yw hynny'n ymddangos ychydig yn rhyfedd? Pam fyddai tri Magi o 
Persia, a oedd â'u brenin a'u crefydd eu hunain, yn cwympo i lawr ac yn 
addoli Meseia proffwydol Israel? Roedden nhw'n addoli Iesu oherwydd eu 
bod nhw'n gwybod o broffwydoliaeth Daniel ei fod yn mynd i ddod yn 
llywodraethwr mawr yr holl fyd, nid un wlad yn unig.
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Anrhegion Magi


Mae'r Nadolig rownd y gornel. Mae'r canolfannau siopa a'r canolfannau 
siopa wedi'u llenwi â phobl sy'n chwilio am yr anrheg iawn yn unig ar gyfer 
mam a dad, brawd a chwaer, modryb ac ewythr, cariad a chariad. Mae'n 
amser rhoi a derbyn. Pryd ddechreuodd y syniad ar gyfer rhoi anrhegion 
adeg y Nadolig? Ar y ddechrau.


“Pan welson nhw'r seren, roedden nhw'n llawenhau â llawenydd 
mawr. Ac wedi iddynt ddod i mewn i'r tŷ, gwelsant y Plentyn ifanc 
gyda Mair Ei fam, a syrthio i lawr a'i addoli. Ac wedi iddyn nhw agor 
eu trysorau, fe wnaethon nhw gyflwyno anrhegion iddo: aur, thus a 
myrr. ” Mathew 2: 10-11


Mae'r Dwyrain Canol, lle cafodd Iesu ei eni, yn llawn hanes a thraddodiad. 
Dechreuodd bywyd yno. Digwyddodd brwydrau mawr pobl Dduw ym 
mryniau, mynyddoedd a chymoedd y Dwyrain Canol. Roedd y Magi a 
ddaeth o Persia i ddod o hyd i’r Meseia proffwydol a fyddai’n dod yn 
rheolwr y byd yn arbenigwyr yn nhraddodiadau “gwneud brenin.” Roedd 
dod â rhoddion i'r un a fyddai'n frenin yn rôl bwysig roeddent yn ei 
chwarae yn y traddodiad hwnnw. Ni chodwyd yr anrhegion a ddaethant 
mewn siop leol fel ôl-ystyriaeth. Roedd y Magi yn gwybod yn union beth 
i'w roi i'r Tywysog Meseia a fyddai'n dod yn Frenin.
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Mae'r anrheg gyntaf yn aml yn cael ei hanwybyddu wrth inni ddarllen y 
stori hynafol hon. Fe wnaethon nhw “syrthio i lawr a’i addoli.” Bwa i lawr 
neu gwympo prostrate gerbron person oedd y rhodd adnabyddus o 
ddangos parch mawr at rywun o ddosbarth neu swydd uwch. Rhoi'r pen i 
lawr ar y ddaear a gosod y dwylo o flaen y pen oedd y syniad o “gusanu 
ymlaen.” Roedd yn weithred o edmygedd mawr. Yn gyntaf, rhoddodd y 
Magi rodd o barch ac edmygedd at Iesu am bwy ydoedd a phwy roeddent 
yn gwybod y byddai'n dod. Anfonwyd Iesu gan Dduw a byddai'n dod yn 
rheolwr ar Israel a'r byd!


Ni fyddai gwneuthurwyr brenin fel y Magi yn cyrraedd llys brenhinol heb 
roddion. Byddai'n anghwrtais ac yn sioe o amarch mawr. Pe bai'r Magi 
wedi cwympo i lawr ac addoli Iesu ond heb ddod â rhoddion iddo, 
byddai'r ymweliad wedi cael ei ystyried yn ffug a ffars fawr. Roedd y Magi 
yn arbenigwyr ar roi anrhegion yn y llys brenhinol. Roeddent yn gwybod 
am draddodiadau gwych y Dwyrain Canol ac roeddent yn gwybod beth 
oedd yn ddisgwyliedig ar gyfer pob sefyllfa. Byddai'r anrhegion a 
ddaethant i'r Meseia yn gweddu i'r achlysur yn berffaith.


“Ac wedi iddyn nhw agor eu trysorau, fe wnaethon nhw gyflwyno 
anrhegion iddo: aur, thus a myrr.” Sylwch fod yr hyn a ddaeth â’r Magi at 
Iesu yn “drysorau.” Dyma'r gair Groeg thesaurous ac mae'n golygu “man 
cadw'n ddiogel.” Fe wnaethant gadw eu rhoddion i Iesu mewn man 
arbennig a oedd yn cadw'r anrhegion yn ddiogel ar y daith hir o Persia. 
Byddai'r anrhegion hynny'n cael eu gwarchod ar bob cyfrif. Pan welsant y 
Meseia, fe wnaethant agor eu claddgell drysor arbennig i adfer yr 
anrhegion. Rydyn ni'n gwneud rhywbeth tebyg i hynny pan rydyn ni'n lapio 
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anrhegion. Yr anrheg sydd wedi'i lapio mewn papur arbennig a gyda bwâu 
yw ein trysor i deulu a ffrind a dim ond ar yr achlysur arbennig o roi'r 
anrheg y dylid ei lapio.


Roedd y Magi yn enwog yn y Dwyrain Canol am eu gallu i ragweld y 
dyfodol. Dechreuodd gyda'r proffwyd Hebraeg Daniel, prif Magi llys 
brenhinol Babilon a Phersia gannoedd o flynyddoedd ynghynt. 
Proffwydoliaeth Daniel a arweiniodd y Magi i wylio'r awyr am arwydd bod 
Duw ar droed i ddod â'r Meseia addawedig i'r byd. Roedd y Magi yn 
gwybod yn union pa roddion fyddai'n briodol ar gyfer y digwyddiad 
anhygoel hwn. Er bod rhoddion tebyg yn cael eu rhoi i frenhinoedd a 
thywysogion a fyddai'n dod yn frenhinoedd yn y Dwyrain Canol, roedd pob 
un o'r anrhegion a ddaeth â'r Magi â Iesu hefyd yn mynegi ystyr ysbrydol.


Yr anrheg gyntaf a gyflwynwyd i Iesu oedd aur. Roedd aur yn cynrychioli'r 
metelau uchaf a mwyaf gwerthfawr a hwn oedd yr anrheg orau i'w rhoi i 
frenin. Dangosodd fod y brenin yn dal y safle uchaf yn y wlad ac mai ef 
fyddai'r cyfoethocaf. Siaradodd hefyd â llinellau gwaed a hawl y brenin i 
reoli. Roedd aur yn fetel pur ac yn dangos purdeb brenhiniaeth. Roedd yn 
ddatganiad o’r “gwerth” oedd gan y brenin i’w wlad. (Roedd Iesu'n eithaf 
cyfarwydd â gwerth aur. Roedd wedi palmantu strydoedd y Nefoedd ag 
ef.) Roedd gan Iesu y Meseia y gwerth uchaf i Israel a'r cenhedloedd 
Cenhedloedd. Roedd wedi dod i'r ddaear i ddod yn Frenin y Brenhinoedd.
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Yr ail anrheg a ddygwyd allan o'r blychau gan y Magi oedd gonest. Roedd 
arogldarth yn bwysig iawn yn y Dwyrain Canol. Fe'i defnyddiwyd ers 
canrifoedd i gwmpasu arogleuon bywyd cwrs. Fe'i defnyddiwyd hefyd i 
wella meddyliau ac agweddau pobl ac fe'i defnyddiwyd yn aml i drin 
iselder. Roedd yr arogldarthiadau gorau yn ddrud i'w prynu ac roedd thus 
yn eithaf drud. Byddai persawr yn tystio i'w werth. Defnyddiwyd arogldarth 
hefyd gan offeiriaid fel dull o addoli Duw, ymyrryd dros anghenion pobl ac 
anfon gweddïau ato. Roedd Iesu hefyd yn Archoffeiriad Duw (Hebreaid 4: 
14-16) a byddai'n ymyrryd ar gyfer anghenion y rhai oedd yn eiddo iddo. 
Roedd gan Frankincense le sanctaidd yng nghynllun Duw ar gyfer ei bobl:


“A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses:‘ Cymerwch sbeisys 
melys, stacte ac onycha a galbanum, a thus pur gyda'r sbeisys 
melys hyn; bydd symiau cyfartal o bob un. Byddwch yn gwneud o'r 
rhain yn arogldarth, yn gyfansoddyn yn ôl celfyddyd y persawr, hallt, 
pur, a sanctaidd. A byddwch yn curo peth ohono'n iawn, ac yn rhoi 
peth ohono gerbron y Dystiolaeth yn y tabernacl cyfarfod lle byddaf 
yn cwrdd â chi. Bydd yn fwyaf sanctaidd i chi. Ond o ran yr 
arogldarth a wnewch, ni wnewch ddim drosoch eich hunain, yn ôl ei 
gyfansoddiad. Bydd yn sanctaidd i chi i'r ARGLWYDD. Pwy bynnag 
sy'n gwneud unrhyw beth tebyg, i'w arogli, bydd yn cael ei dorri i 
ffwrdd oddi wrth ei bobl. " Exodus 30: 34-37
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Y trydydd rhodd a ddygwyd allan o drysor y Magi oedd myrr. Mae gan 
Myrrh arogl cryf hefyd ac fe'i defnyddiwyd yn y Dwyrain Canol i orchuddio 
arogl corff marw. Fe'i defnyddiwyd wrth baratoi corff i'w gladdu. Roedd 
Myrrh yn chwerw i'r chwaeth a chredid ei fod yn disgrifio chwerwder 
marwolaeth yn dda. Defnyddiwyd Myrrh hefyd gan Dduw wrth arddangos 
Ei sancteiddrwydd ac eneinio bodau dynol ar gyfer gwasanaeth sanctaidd.


“Ar ben hynny siaradodd yr ARGLWYDD â Moses, gan ddweud: 
'Cymerwch sbeisys o safon i chi'ch hun hefyd - pum cant o siclau o 
fyrdd hylif, hanner cymaint o sinamon arogli melys (dau gant a 
hanner o siclau), dau gant a hanner o siclau o gansen arogli melys , 
pum cant o siclau o gaseria, yn ôl sicl y cysegr, a hin o olew 
olewydd. A gwnewch o'r rhain olew eneinio sanctaidd, eli wedi'i 
gyflyru yn ôl celfyddyd y persawr. Bydd yn olew eneinio sanctaidd. 
Ag ef byddwch yn eneinio tabernacl y cyfarfod ac arch y Dystiolaeth; 
y bwrdd a'i holl offer, y lampstand a'i offer, ac allor arogldarth; allor y 
poethoffrwm gyda'i holl offer, a'r lafwr a'i sylfaen. Cysegrwch hwy, er 
mwyn iddynt fod yn sancteiddiolaf; rhaid i beth bynnag sy'n eu 
cyffwrdd fod yn sanctaidd. A byddwch yn eneinio Aaron a'i feibion, 
ac yn eu cysegru, er mwyn iddynt weinidogaethu i mi fel offeiriaid. A 
byddwch yn siarad â phlant Israel, gan ddweud: ‘Bydd hwn yn olew 
eneinio sanctaidd i mi ar hyd eich cenedlaethau. Ni fydd yn cael ei 
dywallt ar gnawd dyn; ac ni wnewch neb arall tebyg iddo, yn ôl ei 
gyfansoddiad. Mae'n sanctaidd, a bydd yn sanctaidd i chi. Bydd 
pwy bynnag sy'n cyfansoddi unrhyw beth tebyg iddo, neu pwy 
bynnag sy'n rhoi unrhyw beth ohono ar rywun o'r tu allan, yn cael ei 
dorri i ffwrdd oddi wrth ei bobl. " Exodus 30: 22- 33
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Daeth y Magi â'r anrhegion perffaith i'r Meseia Brenin proffwydol. Roedd 
aur yn cynrychioli Ei burdeb a'i werth fel yr Un a fyddai'n rheoli'r byd o'i 
safle haeddiannol yn Frenin y Brenhinoedd ac Arglwydd yr Arglwyddi. 
Roedd Frankincense yn cynrychioli rôl Crist fel Offeiriad Goruchaf Duw. 
Roedd Myrrh yn cynrychioli sancteiddrwydd ac eneiniad y Meseia am Ei 
aberth eithaf o osod Ei fywyd i achub pobl rhag eu bod yn ddigywilydd 
(pechadurusrwydd).


Stori Magi


Rwyf wedi clywed pobl yn dweud na ddylai stori'r Magi ddod ag anrhegion 
at Iesu fod wedi'i chynnwys yn y Beibl. Eu rhesymeg yw bod y Magi yn 
aelodau o gau grefydd (Zoroastrianiaeth) ac ni fyddai Duw erioed wedi 
defnyddio rhywun o gau grefydd i ymwneud â Meseia Israel.


Yn gyntaf, mae hi ychydig yn hwyr i fod yn ail-ddyfalu Duw am ei Air. Er 
bod llawer o bobl yn dal i ddadlau am yr hyn sydd ac nad yw'n Air Duw, 
rhoddodd yr Ysbryd Glân (a ysbrydolodd Air Duw) ei stamp cymeradwyo 
ar ei Feibl ganrifoedd yn ôl.


Yn ail, mae Duw wedi defnyddio aelodau o gau grefyddau i wneud ei 
ewyllys. Ydych chi'n cofio pharaoh yr Aifft? Roedd yn addoli llawer o gau 
dduwiau, ond roedd Gwir Dduw y Nefoedd yn caledu calon pharaoh fel y 
byddai Israel yn gweld bod eu Duw yn fwy na holl dduwiau'r Aifft. Ydych 
chi'n cofio Baalam? Roedd yn Ammoniad a oedd yn bwriadu melltithio 
Israel, ond trodd Duw felltithion Baalam yn fendithion. Ydych chi'n cofio 
Nebuchadnesar? Roedd yn frenin paganaidd a oedd yn addoli eilunod, 
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ond darostyngodd Duw Nebuchodonosor a newid ei galon i ganmol Gwir 
Dduw'r Nefoedd. Gall ac mae Duw yn defnyddio unrhyw un y mae eisiau ei 
wneud at ei ddibenion.


Yn drydydd, roedd y proffwyd Hebraeg Daniel wedi dylanwadu'n ddwfn ar 
y Magi. Fel y gwelsom yn ein hastudiaethau cynharach, cymerodd 
byddinoedd Babilon Daniel ac Israeliaid ifanc eraill yn gaeth. Gwelodd y 
Brenin Nebuchadnesar yn uniongyrchol bŵer Duw ym mywyd Daniel: “Ac 
ym mhob mater o ddoethineb a dealltwriaeth yr archwiliodd y brenin 
amdanynt, daeth o hyd iddynt ddeg gwaith yn well na’r holl consurwyr a 
astrolegwyr a oedd yn ei holl deyrnas.” (Daniel 1:20) Daeth Daniel yn brif 
Magi y llys brenhinol Babilonaidd drwy’r pwerau goruwchnaturiol a 
roddodd Duw iddo ac roedd yn gynghorydd dibynadwy i’r Brenin 
Nebuchadnesar o ddiwedd y 7fed ganrif B.C. i ganol y 6ed ganrif B.C. 
Daniel hefyd oedd y prif Magi yn ystod teyrnasiad brenhinoedd eraill hyd ei 
farwolaeth. Dechreuodd ysgrifau am y Magi yn y 5ed ganrif B.C. Mae 
llawer o ysgolheigion yn credu mai Daniel oedd y prif Magi cyntaf ac fe 
basiodd ei ddoethineb i'w fyfyrwyr a ddysgodd eu myfyrwyr ac a basiodd 
ddysgeidiaeth Daniel am gannoedd o flynyddoedd.
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Roedd y Magi a ymwelodd â Iesu yn gwybod yn iawn y proffwydoliaethau 
Hebraeg am Feseia Israel a daeth â'r newyddion at frenin Israel:


“Nawr ar ôl i Iesu gael ei eni ym Methlehem Jwdea yn nyddiau Herod 
y brenin, wele, daeth doethion o’r Dwyrain i Jerwsalem, gan 
ddweud,‘ Ble mae’r Ef sydd wedi ei eni yn Frenin yr Iddewon? 
Oherwydd gwelsom Ei seren yn y Dwyrain ac wedi dod i’w addoli. 
’Pan glywodd Herod y brenin hyn, cythryblodd ef, a Jerwsalem i gyd 
gydag ef. Ac wedi iddo gasglu holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y 
bobl ynghyd, fe ofynnodd iddyn nhw ble roedd y Crist i gael ei eni. 
Felly dyma nhw'n dweud wrtho, ‘Ym Methlehem Jwdea, oherwydd 
fel hyn y mae wedi ei ysgrifennu gan y proffwyd: Ond nid ti, 
Bethlehem, yng ngwlad Jwda, yw'r lleiaf ymhlith llywodraethwyr 
Jwda; Oherwydd allan ohonoch chi daw Pren mesur a fydd yn 
bugeilio Fy mhobl Israel. ” Mathew 2: 1-6


Yn bedwerydd, mae'n amlwg o'r Ysgrythur bod Duw wedi chwarae rhan 
bersonol yng nghenhadaeth Magi:


“Pan welson nhw'r seren, roedden nhw'n llawenhau â llawenydd 
mawr. Ac wedi iddynt ddod i mewn i'r tŷ, gwelsant y Plentyn ifanc 
gyda Mair Ei fam, a syrthio i lawr a'i addoli. Ac wedi iddynt agor eu 
trysorau, fe wnaethant gyflwyno rhoddion iddo: aur, thus a myrr. Yna, 
gan gael eu rhybuddio’n ddwyfol mewn breuddwyd na ddylent 
ddychwelyd i Herod, aethant allan am eu gwlad eu hunain mewn 
ffordd arall. Nawr wedi iddyn nhw adael, wele angel yr Arglwydd yn 
ymddangos i Joseff mewn breuddwyd, gan ddweud, ‘Cyfod, 
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cymerwch y Plentyn ifanc a'i fam, ffoi i'r Aifft, ac arhoswch yno nes i 
mi ddod â gair atoch chi; oherwydd bydd Herod yn ceisio i'r Plentyn 
ifanc ei ddinistrio. ” Pan gododd, aeth â'r Plentyn ifanc a'i fam gyda'r 
nos a gadael am yr Aifft, ac roedd yno hyd farwolaeth Herod, er 
mwyn iddo gael ei gyflawni a lefarwyd gan yr Arglwydd trwy'r 
proffwyd, gan ddweud, “Allan o'r Aifft I o’r enw Fy Mab. ” Mathew 2: 
10- 15


Sylwch ar yr hyn y mae Duw’s Word yn ei ddweud am y Magi: “Yna, gan 
gael eu rhybuddio’n ddwyfol mewn breuddwyd na ddylent ddychwelyd i 
Herod, fe wnaethant adael am eu gwlad eu hunain mewn ffordd arall.” 
Rhybuddiodd Duw y Magi i beidio â dychwelyd i Jerwsalem i ddweud wrth 
Herod beth roedden nhw wedi'i ddarganfod, felly dyma nhw'n dychwelyd 
i'w gwlad ar hyd llwybr arall.


Defnyddiodd Duw y Gentile Magi at Ei bwrpas anhygoel.
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