
Eglwys at y Dyfodol
Gwneud eich ewyllys 

Taith y Cristion

A ydym yn credu bod popeth sydd gennym yn dod oddi

wrth Dduw a’i fod ef yn ymddiddori yn y modd y byddwn

yn defnyddio’r hyn a roddodd inni? Os felly, y mae’n 

dilyn y bydd Duw’n ymddiddori hefyd yn y modd y 

byddwn yn trefnu’r defnydd a wneir o’n harian a’n 

hasedau ar ôl inni farw.

Y mae gennym fel Eglwys reswm da i fod yn ddiolchgar 

i’r llu cenedlaethau a aeth o’n blaen. Trwy eu stiwardiaeth

Gristnogol dda a’u cymynroddion hael darparasant at

genhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys dros sawl canrif, 

ac yr ydym yn dal i fwynhau ffrwyth hynny heddiw. 

Fel stiwardiaid creadigaeth Duw, ein dyletswydd yw gofalu

am ei fyd. Gallwch barhau i gyfrannu’n ariannol at eich

eglwys ar ôl eich marw trwy gynnwys eich eglwys yn

fuddiolwr yn eich ewyllys. Trwy ddarparu yn eich ewyllys 

ar gyfer eich eglwys, byddwch yn cynorthwyo i adeiladu

teyrnas Dduw ac i sicrhau treftadaeth ysbrydol i

genedlaethau’r dyfodol.

Dylai pawb wneud ewyllys i lunio’r dyfodol

Does neb yn hoffi meddwl am wneud ewyllys a bydd gan

bobl bob math o resymau dros beidio â gwneud un. Fe all

mai gwneud ewyllys yw un o’r pethau pwysicaf a wnewch 

i sicrhau y cyflawnir eich union ddymuniadau. Dyma’r unig

ffordd i ddiogelu eich plant a’ch ceraint. Eto i gyd, nid yw

un ymhob pump yn gwneud ewyllys, a gadawant ar eu 

hôl sefyllfa gyfreithiol ddrud a blinderus. Heb ewyllys, y

gyfraith fydd yn penderfynu sut y dosberthir eich hystâd,

hyd yn oed os ydych yn briod.

Beth ydw i’n ei wneud nesaf?

Anrhegion oddi wrth y naill genhedlaeth i’r llall yw

cymynroddion yn eich ewyllys. Eich prif flaenoriaeth yn

eich ewyllys fydd gofalu am y sawl a garwch. Wedi hynny,

fe all y byddwch am gofio eich eglwys.

Os penderfynwch adael arian yn eich ewyllys i’ch eglwys, 

fe all y bydd arnoch eisiau trafod â’ch cyfreithiwr y ffordd

orau o wneud hynny.

www.eglwysyngnghymru.org.uk/ewyllysiau

Cynorthwyo’r Eglwys i barhau i wneud gwaith Duw yn y dyfodol

Mae’n syndod cyn lleied o Gristnogion sy’n cynnwys yr Eglwys yn eu
hewyllys. Golyga hyn fod llawer Cristion yn colli cyfle aruthrol i wir
ddylanwadu ar waith Duw ar y ddaear.

O Dduw, rhoddaist inni gynifer o 

ddoniau i gyfoethogi ein bywyd;

galluoga ni i’w defnyddio yn ofalus ac yn

ddeallus mewn gwasanaeth ffyddlon, 

trwy Iesu Grist ein Harglwydd.
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