
HYFFORDDIANT MEWN SWYDD EBC 

GWEINIDOG 
EGLWYS - 

DDOE, HEDDIW AC 
YFORY 

Diwrnod o hyfforddiant yn seiliedig ar lyfr Dr 
Nigel Wright ‘Sut i fod yn Weinidog Eglwys’ yn 
ystyried - i beth y galwyd gweinidog?  Beth yw’r 
heriau, a sut mae eu goroesi? Sut mae gofynion 
y weinidogaeth yn newid heddiw ac ar gyfer y 
dyfodol? 

 

Pryd? Dydd Iau, Mehefin 27ain 2019 9.30am- 4pm 

Pwy? Nigel Wright, awdur  y gyfrol 

Ble? Coleg Trefeca, Aberhonddu   LD3 0PP 

I Bwy?  Gweinidogion profiadol ac ymgeiswyr; blaenoriaid ac arweinwyr eraill o fewn yr 
eglwys; a swyddogion henaduriaethau  

 

I gadw lle (a cinio os dymunwch) cysylltwch â’r Cyd-lynydd Hyfforddiant, Delyth Oswy Shaw                          
delyth.oswy@ebcpcw.cymru 07986 932261 cyn gynted â phosibl, a cyn 7.6.19 

 

www.ebcpcw.cymru/hyfforddiant/dyddiadur-cyrsiau 

 

Saesneg fydd iaith y cyflwyniadau, gyda gwaith grŵp yn Gymraeg. Darperir cinio ond RHAID 
ARCHEBU O FLAEN LLAW. Nodwch unrhyw anghenion deiet. Does dim cost i chi am y cwrs. Mae 
croeso i gyfeillion o enwadau eraill. 

 



Y tiwtor - Dr Nigel Wright 

Mae Dr Nigel Wright wedi ymddeol fel Prifathro Coleg Spurgeon, lle y dysgodd Ddiwinyddiaeth, a 
bu’n brifathro yna o 2000 i 2013. Mae wedi bod yn lywydd Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (BUGB). 

Ganwyd Dr Wright ym Manceinion; cafodd ei ordeinio i’r weinidogaeth ym 1973, a bu’n weinidog 
mewn dwy eglwys lewyrchus yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Mae ganddo raddau mewn ieithoedd 
modern a diwinyddiaeth, a graddau ymchwil mewn diwinyddiaeth. Mae’n gymrawd o’r Academi 
Addysg Uwch, a’r  Gymdeithas Hanes Frenhinol. Yn briod â Judy; mae ganddynt ddau o blant a thri o 
wyrion, ac maent yn byw yn Winsford, Sir Gaer.   

Mae Dr Wright wedi awdura 15 llyfr a thros 100 o erthyglau, ac mae’n pregethu a dysgu yn 
rhyngwladol. Llyfrau diweddaraf yr athro yw   

Vital Truth: The Convictions of the Christian Community (Cascade, 2015)                                          
How to Be a Church Minister (BRF, 2018) 

Bydd cyfieithiad y Parch Olaf Davies o How to Be a Church Minister  ar gael yn Gymraeg yn fuan.                                                                                                    
Sut i fod yn  Weinidog Eglwys (Chwilog: Cyhoeddiadau’r Gair, 2019) 

Y llyfr – Sut i fod yn Weinidog Eglwys 

 ‘This challenging book sets out what is involved in being a Christian minister - its joys and difficulties, 
its responsibilities and privilege. It discusses the call to and the work of ministry; the breadth and nature 
of the task. How to Be a Church Minister will prove to be immensely useful across a wide spectrum of 
church traditions, both to those already in ministry and to those contemplating the vocation.’          
Mae’r llyfr yn ystyried  sail ddiwinyddol y weinidogaeth; yna tasgau’r gweinidog gan gynnwys cyhoeddi 
Gair Duw, adeiladu cynulleidfa, cynnal addoliad da, arwain yn hyderus, bugeilio’r anghenus a’r 
colledig; cyn ystyried natur hir-dymor yr alwad, a’r angen i gynnal y ‘tân yn y bol’ . Bydd Dr Wright yn 
ehangu ar rai o’r pynciau hyn ar y diwrnod. 

Amserlen :   
9.30 Cyrraedd a phaned 

10 – 10.10  Croeso a Defosiwn 

10:10– 11.30  Sesiwn 1 – Wedi’n galw – ond i wneud beth? 

11.30-11.45  Toriad  

11.45 – 1pm   Sesiwn 2 – Beth yw’r heriau? 

1pm – 1.45  CINIO 

1.45pm- 3   Sesiwn 3 – Sut mae goroesi a llewyrchu? 

3-3.30  Crynhoi a gorffen  

Mae’r diwrnod yma yn ran o raglen hyfforddiant mewn swydd i weinidogion. Mae’n addas hefyd ar 
gyfer ymgeiswyr a phregethwyr lleyg; ac arweinwyr eglwysig eraill. Bydd y diwrnod hefyd o gymorth i 
flaenoriaid a swyddogion henaduriaethol ystyried sut gallant gefnogi eu  gweinidogion.  

 


