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Fe all y bydd y nodiadau hyn o gymorth i baratoi
pregeth ar bwysigrwydd cymynroddion fel rhan o
ddisgyblaeth a chyfrannu Cristnogol.

Y mae sylfaen beiblaidd cadarn paham y dylai
Cristnogion wneud ewyllys, yn ychwanegol at y
rhesymau synnwyr cyffredin sy’n berthnasol i bawb.
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Cyfrifoldeb am eich teulu

Mae gan Gristnogion ddyletswydd gadarnhaol i ofalu am eu perthnasau. “Pwy bynnag nad

yw’n darparu ar gyfer ei berthnasau, ac yn arbennig ei deulu ei hun, y mae wedi gwadu’r

ffydd ac y mae'n waeth nag anghredadun” (1 Timotheus 5:8). Wrth wneud ewyllys yr

ydych yn cymryd camre i estyn eich cariad at eich teulu a’ch gofal amdanynt wedi ichwi

farw.

Mae thema etifeddu yn un gref ac yn rhedeg trwy’r Beibl, o Lyfr Genesis, lle y cawn Esau

yn cyfnewid ei enedigaeth-fraint (etifeddiaeth) am ychydig o gawl, hyd at addewid

ogoneddus Duw y caiff teulu’r credinwyr fod yn “gydetifeddion” ag Iesu Grist. Y mae yna

rai cyfeiriadau ymarferol iawn, e.e. “Lle y mae ewyllys, y mae’n rhaid profi marwolaeth y

sawl a’i gwnaeth; ar farwolaeth dyn y bydd ewyllys yn dod yn effeithiol; nid yw byth

mewn grym tra bydd y sawl a’i gwnaeth yn fyw” (Hebreaid 9:16-17). Yn union fel y mae

ein cyfreithiau seciwlar ni ar ddiffyg ewyllys yn dangos gofal am y teulu, gan mai rhwng

perthnasau gwaed neu berthnasau trwy briodas y rhennir yr ystâd, felly hefyd y mae

Duw’n gofalu am etifeddiaeth ei deulu ei hun gydol y cenedlaethau.

Goruchwyliaeth dda

Rhodd ar fenthyg oddi wrth Dduw yw popeth sydd gennych a disgwylir ichwi ei thrin 

yn gyfrifol ac yn ddoeth. Fel Cristion, fe’ch gorchmynnir yn benodol i “drefnu eich tŷ”

(Eseia 38:1). Mae’n amlwg mai yng nghyd-destun marwolaeth fuan y mae gwraidd yr

awdurdod ysgrythurol hwn. Felly, y mae’n gwbl resymol casglu bod Duw yn gorchymyn 

i’r gwrandawr wneud pob trefniant priodol ynglŷn â’i eiddo i baratoi at farw.

Nodiadau at Bregethau
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Teyrnas a phobl Dduw

Yn unol ag egwyddor goruchwyliaeth, gweithred ardderchog yw cynnwys yn eich ewyllys

gymynrodd i gynorthwyo twf Teyrnas Dduw ac i ateb anghenion ei bobl. Y mae gan y rhan fwyaf 

o bobl gynilion ac asedau na allasant eu rhannu yn ystod eu hoes am resymau ymarferol da. Gall

marwolaeth, fodd bynnag, fod yn rhyddhad oddi wrth y cyfrifoldebau hyn ac yn gyfle o’r diwedd i

fynegi’r haelioni hwnnw y gall y bu yn eich calon am ddegawdau. Ar ôl darparu ar gyfer eich teulu, 

y mae cynnwys rhodd i’ch eglwys neu i elusen y mae a wnelo â gweinidogaeth Gristnogol yn gam

naturiol yn y drefn o roddi cynlluniedig (trwy orchymyn sefydlog, er enghraifft, neu Gymorth

Rhodd) y buoch yn ei dilyn gydol eich oes.

Yn ogystal â rhannu yn y fraint a’r cyffro o ymwneud â’r weinidogaeth Gristnogol trwy adael

cymynrodd, y mae gwneud ewyllys hefyd yn gyfle rhagorol i efengylu ymhlith eich perthnasau a’ch

cyfeillion nad ydynt yn Gristnogion. Caniateir ichwi yn eich ewyllys roi cymaint o gyfarwyddyd ag y

dymunwch ynglŷn â’ch gwasanaeth angladd. Gallwch benodi darlleniadau o’r Beibl ac emynau a

chaneuon sy’n gwir adlewyrchu eich taith Gristnogol. Mae’n syniad da hefyd gadael nodyn ar wahân

ac mewn lle y bydd yn hawdd dod o hyd iddo ynglŷn â’ch dymuniadau ar gyfer yr angladd. 

Nodiadau at Bregethau
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Agwedd

Mae’n dilyn na ddylai Cristion ystyried bod gwneud ewyllys yn orchwyl annymunol a

brawychus (mae llawer nad ydynt yn Gristnogion yn osgoi’r peth am eu bod yn meddwl y

gall fod yn “temtio ffawd”) ond yn hytrach yn gam cadarnhaol i gydnabod buddugoliaeth

Crist dros angau a’ch etifeddiaeth chwi o fywyd tragwyddol gydag ef. O wirfodd calon y

dylid gadael cymynrodd at waith Duw. 

“Rhaid i bawb roi o wirfodd ei galon, nid o anfodd neu o raid, oherwydd rhoddwr llawen y

mae Duw'n ei garu.” (2 Corinthiaid 9:7)

“Oherwydd lle mae eich trysor, yno hefyd y bydd eich calon.” (Luc 12.34)

Yn ddiddorol, dengys ymchwil dibynadwy fod pobl sy’n gwneud ewyllys yn byw’n hwy na’r

rhai sy’n marw heb ewyllys, a bod pobl sy’n gadael rhodd i elusen yn byw am ddwy

flynedd yn ychwanegol! Fe all fod y weithred o roi yn brofiad rhyddhaol a boddhaus sy’n

gwneud pobl yn hapusach ac yn iachach. Fel y dywedodd Iesu, “Rhowch, ac fe roir i chwi;

rhoir yn eich côl fesur da, wedi ei wasgu i lawr a'i ysgwyd ynghyd nes gorlifo; oherwydd

â’r mesur y rhowch y rhoir i chwi yn ôl.” (Luc 6:38)

Am ychwaneg o awgrymiadau at bregethau – a syniadau litwrgaidd hefyd – 

ewch i’r Adran Adnoddau Plwyf ar www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau
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Dad nefol, molwn di ac addolwn di,

Diolchwn iti am bopeth a roddaist inni:

Bendithia ni wrth inni geisio ymateb i’th ddaioni.   Amen

Arglwydd pawb, cynorthwya ni i ddwyn ar gof mai rhoddion dy ras yw ein doniau,

ein meddiannau, ein cariad a’n bywyd ei hun. Bydded inni fod yn oruchwylwyr

ffyddlon ar y cyfan a roddaist inni, fel y daw pawb i adnabod dy gariad ac y daw’r

greadigaeth oll i rannu dy ogoniant, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.   Amen

Arglwydd Dduw, rhoddwr pob peth,

Cynorthwya ni i ddwyn ar gof i Iesu ddweud,

‘Dedwyddach yw rhoi na derbyn’.

Llanw ein calonnau â’r cariad hwnnw

A ŵyr mai o rannu popeth a feddwn

Y daw gwir ddedwyddwch a gwir olud;

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

William Barclay, cyf.

O Arglwydd,

Cynorthwya ni i’n diystyru ein hunain

Fel y gallwn ein rhoddi ein hunain i ti

Gyda’n holl alluoedd,

Yr hyn oll a ydym a’r hyn oll a feddwn.

Jacob Boeme
Treasury of Prayer – Hodder, cyf.

Dad nefol

Y rhoddodd dy gariad inni bopeth a feddwn:

Dyro inni ras fel yr anrhydeddom di â phopeth sydd gennym;

A chan gofio’r cyfrif y bydd yn rhaid inni ei roi ryw ddydd,

Gwna ni’n oruchwylwyr ffyddlon ar dy roddion;

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Seiliedig ar Diarhebion 3:9

Gweddïau
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Bendigedig wyt ti, Arglwydd Dduw, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.

I ti, Arglwydd, y perthyn y mawredd a’r gallu, 

Yr ysblander a’r mawrhydi; 

Oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear yn eiddo i ti.

Ti, Arglwydd, biau'r deyrnas, 

Ac fe'th ddyrchafwyd yn ben ar y cwbl.

Oddi wrthyt ti y daw cyfoeth ac anrhydedd, 

Er lles dy eglwys ac er gogoniant i’th enw

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd. 

Seiliedig ar 1 Cronicl 29

Cynorthwya ni i ganolbwyntio ein meddyliau ar bopeth a roddwyd inni,

Nid ar yr hyn y mae arnom ei eisiau.

Yna diolchgarwch fydd ymateb ein bywydau

Ac fe ddysgwn weld a dathlu dy gariad ym mhob diwrnod.

Corrymeela, cyf.

O Dduw gogoneddus

y mae’r greadigaeth oll yn cyhoeddi dy waith rhyfeddol;

Cynydda ynom y gallu i ryfeddu ato ac i ymhyfrydu ynddo,

Fel yr adleisier yn ein calonnau foliant y nefoedd

Ac y treuliwn ein bywydau yn oruchwylwyr da ar y ddaear.

Christopher Irvine, cyf.
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Actau 5.1-11

Gwers anfwriadol Ananias a Saffeira.

Rhufeiniaid 8.11-17

Plant Duw yn etifeddu ei fendithion.

1 Pedr 1.3-5

Pen draw haelioni Duw yw y cawn etifeddu

bendithion yn y nefoedd.

2 Corinthiaid 8.12-14

Rhannwch eich digonedd â’r anghenus.

1 Timotheus 6.6-10

Bodlonwch ar yr hyn sydd gennych. Ni allwch

fynd â’ch cyfoeth gyda chwi pan fyddwch yn

gadael y byd hwn.

Galatiaid 6.6-10

Na flinwch ar wneud da.

Hebreaid 13.5,14

Bodlonwch ar yr hyn sydd gennych a chadwch

eich golwg ar y nefoedd.

Mathew 6.19-21

Casglwch gyfoeth nid ar y ddaear ond yn y

nefoedd.

Genesis 15.1-6

Addewid Duw i Abraham a’i ddisgynyddion.

1 Cronicl 22.14-16

Dafydd yn datguddio beth y mae’n ei adael i

Solomon at adeiladu’r deml.

Pregethw 5.10-20

Myfyrdod ar oferedd casglu cyfoeth.

Pregethwr 7.11-12

Doethineb yn well na chyfoeth.

Deuteronomiun 8.17-18

Duw sy’n gwneud pobl yn gyfoethog.

Job 1.21

Job yn cydnabod byrhoedledd pob math o

gyfoeth.

Diarhebion 13.22

Bydd gan bobl dda rywbeth i’w adael i’w

hwyrion.

Luke 12.13-21

Dameg yr ynfytyn cyfoethog.

Ioan 14.23-29

Rhan o “ewyllys olaf” Iesu.

Darnau defnyddiol o’r Beibl
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Gallai defnyddio’r erthyglau a’r darnau a ganlyn yng nghylchgrawn eich eglwys fod yn ddull

effeithiol o annog pobl i adael cymynroddion i’ch eglwys.

ERTHYGL 1

Buddiannau sy’n para am byth…
Pam bod yn gyffredin pan allwch fod yn anghyffredin? Gall unrhyw un adael cymynrodd i’r eglwys ac nid oes

rhaid gadael arian mawr. Mae pobl sy’n cynnwys yr eglwys yn eu hewyllys yn gadael ar eu hôl fynegiant o’u

hymrwymiad i genhadaeth a dyfodol yr eglwys.

Beth bynnag a roddwch – £200, £2,000, neu £20,000 – bydd eich rhodd yn cyfrif.

Nid yw’n beth anodd cofio am eich eglwys yn eich ewyllys. Fe gymer cyn lleied â chwarter awr. 

A bydd y buddiannau’n para am byth.

Sut y gallwch chwi wneud gwahaniaeth i eglwys y dyfodol? Mae’r Eglwys yng Nghymru’n eich gwahodd i

ystyried gadael rhodd i’r eglwys yn eich ewyllys. I ddarganfod mwy ewch i

www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau neu galwch 029 2034 8200.

ERTHYGL 2

Dychmygwch…
Mae llawer o bobl yn rhoi’n hael i’w heglwys leol, wythnos ar ôl wythnos gydol eu bywyd fel oedolion. Mae

rhoi o’r fath yn hanfodol i gynnal prif waith yr eglwys o genhadu a gweinidogaethu. Ond y mae’n fwy na

hynny. Y mae’n ymateb diolchgar i’r Duw cariadus a haelionus a’n bendithiodd ac sy’n darparu ar ein cyfer.

Eto i gyd, ni chaiff y rhan fwyaf o bobl byth gyfle i wneud un rhodd ariannol sylweddol at waith yr eglwys.

Wedi’r cyfan, mae costau teulu ac eiddo a darpariaethau sylfaenol yn rialiti beunyddiol, a drud yn aml!

Dychmygwch sefyllfa lle y gallai eich rhodd chwi wneud gwahaniaeth real a pharhaol i waith yr eglwys: ariannu

cyflogi gweithiwr gydag ieuenctid neu blant; ehangu’r eglwys i ddarparu lle i grwpiau eglwysig newydd neu

efallai atgyweirio adeilad yr eglwys fel y gall barhau i fod yn fan at addoli a thystiolaethu am ganrifoedd i

ddod. Beth bynnag a roddwch – £200, £2,000, neu £20,000 – bydd eich rhodd yn cyfrif.

Sut y gallwch chwi wneud gwahaniaeth i eglwys y dyfodol? Mae’r Eglwys yng Nghymru’n eich 

gwahodd i ystyried gadael rhodd i’r eglwys yn eich ewyllys. I ddarganfod mwy ewch i

www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau neu galwch 029 2034 8200.

Erthyglau a darnau allan o gylchgronau
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ERTHYGL 3

Y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol…
‘Bwthyn a chwe chyfer o dir a elwir yn Chwe Chyfer y Tlodion, rhodd y teulu Arney yn nheyrnasiad Siarl II i blwyf

Nash at gynnal y tlodion’ – dyna sydd ar hysbysfwrdd wedi colli’i liw yn eglwys y plwyf. Erbyn heddiw, 340 o

flynyddoedd yn ddiweddarach, aeth pob gwybodaeth am y teulu Arney ar goll yn niwloedd amser, ond deil eu

rhodd i ariannu cenhadaeth yr eglwys leol i’r anghenus.

I lawer o bobl, y penderfyniad ariannol pwysicaf a wnânt byth fydd beth i’w wneud â’u harian a’u heiddo ar ôl eu

marw. Eto i gyd, gall 50% o oedolion achosi cost ac anawsterau dianghenraid i’r rhai a garant. Dengys ymchwil

nad yw dros hanner oedolion y DU wedi gwneud ewyllys. Heb ewyllys y tystiwyd yn briodol iddi myn cyfraith y

DU mai’r llysoedd sydd i benderfynu sut i ddosbarthu’r ystâd, a hynny yn ôl fformiwla gyfreithiol osodedig. Mae

hynny’n cymryd amser ac yn gostus, ac fe fydd, bron yn sicr, yn wahanol iawn i’r hyn a ddymunech chwi. Mae

gan lawer o oedolion eraill ewyllysiau sydd wedi dyddio, yn cynnwys hen gyfeiriadau neu heb fod yn adlewyrchu

sefyllfa bresennol y teulu.

Ers bron 500 mlynedd bu’r Eglwys yn annog pobl i wneud ewyllys. Pan ysgrifennodd yr Archesgob Cranmer y Llyfr

Gweddi Saesneg cyntaf yn yr unfed ganrif ar bymtheg, fe atgoffodd bobl i ddiweddaru eu hewyllys tra oeddent

yn dal yn iach, er tawelwch meddwl iddynt eu hunain yn ogystal ag i gynorthwyo’r ysgutorion. Mae’n sicr y

byddai’r teulu Arney yn ymwybodol o hyn pan benderfynasant roi eu rhodd i’r eglwys a fyddai’n ariannu ei

chenhadaeth a’i gweinidogaeth am ganrifoedd ar ôl eu marw.

Sut y gallwch chwi wneud gwahaniaeth i eglwys y dyfodol? Heddiw, mae’r Eglwys yng Nghymru’n parhau â’r

traddodiad hwn ac yn eich gwahodd i ystyried gadael rhodd i’r eglwys yn eich ewyllys. I ddarganfod mwy ewch i

www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau neu galwch 029 2034 8200.

DARN ALLAN O GYLCHGRAWN 1

Gosod y ffasiwn
Sonia’r darn byr hwn am y cynnydd mewn cymynroddion i elusennau yn y blynyddoedd diwethaf. 

Ydych chwi’n gosod y ffasiwn?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu cynnydd sylweddol mewn cymynroddion i elusennau. Yn 1991, gadawyd

65,000 o gymynroddion i elusennau; erbyn 2001, gadawyd 84,000. Pam nad bod yn rhan o’r ffasiwn gynyddol

hon a gadael rhodd i’ch eglwys ac elusennau eraill yr ydych yn eu cefnogi pan fyddwch yn gwneud neu’n newid

eich ewyllys?

Am fwy o wybodaeth ar ewyllysiau a gadael rhodd i’r Eglwys, ewch i www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

neu galwch 029 2034 8200

Erthyglau a darnau allan o gylchgronau
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DARN ALLAN O GYLCHGRAWN 2

Geiriau Olaf Enwog
Geiriau olaf pump o enwogion a sialens ynglŷn â mynegi ein dymuniadau olaf.

Geiriau Olaf Enwog!

“Mae’r papur wal yna’n mynd, neu rydw i’n mynd.” Oscar Wilde

Esgusodwch fy llwch.” Dorothy Parker (beddargraff)

“Da boch, fy nghyfeillion. Rwy’n mynd ymlaen i’r gogoniant.” Isodora Duncan

“Mi dreuliais lawer o amser yn chwilio’r Beibl am dwll i ddianc trwyddo.” WC Fields

“Marw, feddyg annwyl – dyna’r peth olaf a wnaf.” Lord Palmerston

Peth anodd yw cynllunio eich geiriau olaf, ond fe allwch, ac fe ddylech, fynegi eich dymuniadau olaf trwy

wneud ewyllys. Bydd hynny’n sicrhau y gallwch wneud trefniadau priodol at gyfer eich teulu. Gallwch hefyd

gofio am deulu eich eglwys, neu am elusennau eraill. Nid llefaru ein geiriau olaf y byddwn bob amser!

Am fwy o wybodaeth ar ewyllysiau a gadael rhodd i’r Eglwys, ewch i www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

neu galwch 029 2034 8200.

DARN ALLAN O GYLCHGRAWN 3

Ewyllysiau Islamaidd a’ch ewyllys chwi
A ydym ni, Gristnogion, yn barod i fod mor hael ag yw’r Mwslimiaid wrth gael gwared â’n hasedau?

Ewyllysiau Islamaidd... a’ch ewyllys chwi?

Mae’r ffydd Fwslimaidd yn disgwyl i bob crediniwr ddarparu yn ei ewyllys ar gyfer ei deulu agosaf ac i adael

chwarter yr ystâd i elusen.

Ar ôl cofio yn eich ewyllys am y rhai a garwch, cofiwch, os gwelwch yn dda, am deulu eich eglwys a

chynorthwywch hwy i ddatblygu eu gweinidogaeth yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ar ewyllysiau a gadael rhodd i’r Eglwys, ewch i www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

neu galwch 029 2034 8200.
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DARN ALLAN O GYLCHGRAWN 4

Cwis Hollol Hawdd
Pum cwestiwn ar farwolaeth eraill, ac un cwestiwn llai hawdd ar ein hewyllys ni ein hunain.

Cwis Hollol Hawdd

1. Geiriau olaf pa fardd oedd “Rwyf newydd yfed deunaw whisgi syth. Rwy’n meddwl bod hynny’n record”?

2. Pwy ddywedodd “Hen? Fi? Lol. Mae’r bryniau’n hen, ond mae nhw’n fytholwyrdd”?

3. Pwy ysgrifennodd yr opera Death in Venice? **

4. Pwy ysgrifennodd y nofel Death in Venice? **

5. Pwy fu farw gydag un llygad, un fraich a chusan?

Atebion
1. Dylan Thomas
2. Y Cadeirydd Mao
3. Benjamin Britten
4. Thomas Mann
5. Horatio Nelson

** O sôn am Fenis, wyddech chwi fod tir yno mor brin fel na chaniateir claddu neb yn y ddinas ei hun ond yn
hytrach ar ynys San Michele yn y Lagŵn? Mae gofod yn brin hyd yn oed ar yr ynys ac ni chleddir neb am fwy
na degawd. Wedi hynny, datgleddir yr esgyrn a mynd â hwy i esgyrndy, fel y gellir ailddefnyddio’r beddau.

Cwis Llai Hawdd

C: A ydych yn siŵr bod eich ewyllys yn mynegi eich dymuniadau fel y maent ar hyn o bryd?

A: Rhaid i’r rhan fwyaf o bobl adolygu eu hewyllys yn gyson. Mae ein hamgylchiadau’n newid gydol ein bywyd

– mae amgylchiadau teuluol yn newid a gallwn newid yr achosion y byddwn yn eu cefnogi. Peth gweddol syml

yw diweddaru eich ewyllys, ac nid yw mor ddrud ag yr ydych, efallai, yn meddwl.

Am fwy o wybodaeth ar ewyllysiau a gadael rhodd i’r Eglwys, ewch i www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

neu galwch 029 2034 8200.

Erthyglau a darnau allan o gylchgronau
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