Y Llwybr Darganfod
Yn annog eglwysi
mewn cenhadaeth

Undeb Bedyddwyr Cymru

Hyfforddiant Cenhadol
Mewn partneriaeth a FORGE

Pwrpas
Pwrpas ‘Y Llwybr Darganfod’, yw i weithio gyda’r rheini sy’n
cychwyn meddwl am yr hyn y mae’n ei olygu i ymuno â Duw ar
genhadaeth, ond nad ydynt eto mewn sefyllfa i ymgysylltu mewn
proses drawsnewidiol o weld DNA yr eglwys yn newid tuag at fod
yn eglwys sy’n cyfranogi i genhadaeth Duw.
Nod y gymuned ar lein trwy Zoom y mis hwn, fydd i hysbysu ac
ysbrydoli eglwysi ac arweinwyr (Darganfod) tuag at ymgysylltu gyda
‘Ethos’, ac ymhen amser, er mwyn eu harfogi ar gyfer y trawsnewid
hwn.
Mae ‘Llwybr Darganfod’ hefyd yn offeryn defnyddiol ac yn siwrnai
i’r rheini sy’n dymuno tyfu yn eu dealltwriaeth o pwy yw Duw a sut
allant hwy o bosib gyfranogi i genhadaeth a darganfod eu hunain
mewn cymuned o bobl Dduw nad ydynt eto’n barod i weld
trawsnewid yn digwydd.
** Bydd pob sesiwn yn cynnwys addysgu, ystafelloedd ar gyfer
grwpiau trafod ac ymgysylltu ymaferol.
** Disgwylir i sesiwn barhau am 90 munud.

Sesiwn 1: Duw Cenhadol – Pobl Genhadol
Sesiwn 2: Calon: Caru Duw gyda’n Calonnau mewn Cenhadaeth
Sesiwn 3: Meddwl: Caru Duw yn ein meddyliau mewn Cenhadaeth
Sesiwn 4: Cryfder: Caru Duw gyda’n Cryfder mewn Cenhadaeth
Sesiwn 5: Cymdogion: Caru ein Cymdogion mewn Cenhadaeth
Sesiwn 6: Ein Gilydd: Caru Ein Gilydd mewn Cenhadaeth
Sesiwn 7: Cyhoeddiad #1 – Beth yw’r Efengyl?
Sesiwn 8: Cyhoeddiad #2 – Beth am yr Ysgrythur?

Dydddiadau
Bydd y sesiwn cyntaf o Lwybr Darganfod yn cychwyn ar
20fed o Hydref am 7yh

Cofrestru ar Lwybr Darganfod
Enw: __________________________________________________
Cyfeiriad: _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ebost:

__________________________________________________

Ffôn:

_____________________________________________________

Enw’r Eglwys: ___________________________________________
Cymanfa: _________________________________________________
Dewis Iaith: Cymraeg / Saesneg
Rhowch enwau’r rheini fydd yn mynychu’r hyfforddiant ‘Darganfod’
gyda chi. Os nad ydych yn medru rhoi’r enwau hynny ar hyn o bryd
yna rhowch syniad o faint chi’n meddwl fydd o bosib am ymuno
gyda chi.

Rhagor o wybodaeth
Os oes gennych chi gwestiynau am yr hyfforddiant ‘Darganfod’, yna
cysylltwch ag un o’r canlynol.
Parch Simeon Baker
Cyfarwyddwr Cenhadaeth

Parch Marc Owen
Cydlynydd Gweinidogaeth

simeon@ubc.cymru

revmarcowen@gmail.com

Ffôn: 07837404675

Ffôn: 07872824166
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