
Dros yr wythnosau diwethaf, cefais fy
ysbrydoli wrth ddarllen am weledigaeth
D.H Owen ar gyfer y Bala fel Canolfan
Plant a Phobl Ifanc yn y Treasury a’r
Goleuad. Mae’n hynod o anogol gweld
sut y mae llaw’r Arglwydd wedi
dylanwadu ar y gwaith hwn dros yr 50
mlynedd diwethaf. Mae Coleg y Bala
wedi cael effaith aruthrol ar blant a phobl
ifanc ein gwlad. Cawn ymweliadau’n aml
gan arweinwyr gyda’u disgyblion ysgol
Sul a rhieni’n hel atgofion am eu cyfnod
nhw yma yn blant! Roedd Owain a finnau
yma o dan arweinyddiaeth Dafydd G L
ac Anti Gwen – pwy fyddai wedi
dychmygu am funud y byddem yn arwain
y gwaith yma erbyn hyn!

Wrth i’r blynyddoedd fynd heibio, mae
arweinwyr yn y gwaith wedi dod ac wedi
mynd ond mae gwaith yr Arglwydd yn
parhau. Yr her inni yma yn y Coleg wrth
edrych i’r dyfodol ydi bod yn
ffyddlon wrth rannu’r efengyl, ond
eto ei gyflwyno mewn modd sy’n
berthnasol ac yn hygyrch i’n plant
a’n pobl ifanc. Gweddïwn ar i
Dduw i barhau i’n hysbrydoli a’n
helpu i fod yn ffyddlon yn y gwaith

Parhawn i newid ac addasu ein
cyflwyniadau i gyd-fynd gyda’n
cyfnod ni. Yn ddiweddar,
cynhaliwyd Penwythnos Ieuenctid
yma gydag elfen gemau iddo. Y
rheswm am hyn yw bod nifer o’r
bobl ifanc a ddaeth ar y cwrs un

ai wedi dod i ffydd neu’n ymchwilio i
ffydd trwy’r sesiynau gemau a arweinir
gan Tim a Sam Hodgins a Troy Wright yn
Ne Cymru.

Roedd hi’n bwysig ein bod yn gallu
siarad eu hiaith nhw fel petai a’n bod yn
gallu cyflwyno’r efengyl mewn modd sy’n
berthnasol i’w bywydau nhw.

Mae’r genhedlaeth hon yn genhedlaeth
sy’n wynebu pwysau anferthol i gyrraedd
perffeithrwydd, ac o dan bwysau i
gydymffurfio a llwyddo. Yma yng Ngholeg
y Bala, rydan ni’n ymwybodol iawn o’r
pwysau hyn a pha mor ddinistriol y gall y
rhain fod ym mywydau’r ifanc. Ein nod ni
ydi gweld ein plant a phobl ifanc wedi eu

gwreiddio yn eu ffydd, eu traed ar y graig
ac mewn perthynas gadarn gydag Iesu.
Ein gweledigaeth yw gweld ffydd ein
plant a’n pobl ifanc yn rhoi sylfaen sicr
iddyn nhw mewn byd sydd yn newid yn
wastadol. Ceisiwn gynnig sbectrwm eang
o wersi Beiblaidd, seminarau a
gweithgareddau sydd yn heriol, yn
berthnasol ac yn hwyliog.

Aeth un mlynedd ar ddeg heibio ers inni
gyrraedd yma yn y Coleg. Bu pob
blwyddyn yn wahanol, yn gynhyrfus, yn
heriol, yn ffrwythlon ac yn waith caled. Yn
aml, cawsom ein harwain i un cyfeiriad
gan yr Arglwydd dim ond i ddarganfod
wedyn ei fod wedi agor drws mewn
cyfeiriad arall inni. Fodd bynnag, gallwn
ardystio i’w ffyddlondeb. Dros y
blynyddoedd diwethaf, yr her fwyaf inni fu
gweddi. Mae Gweddi’n sail i’r cwbl syn
digwydd yma. Wrth weddïo, rydym yn
mawrygu, addoli, edifarhau, ymholi a

llawenhau. Dim ond wrth fynd
ar ein gliniau a chwilio am yr
Arglwydd yn ddyfal y gwelwn ni
ffrwythlondeb a bendith. Wrth
inni edrych ymlaen at y 50,
100, 200 mlynedd nesaf,
gofynnwn ichi ymuno gyda ni
mewn gweddi dros blant a
phobl ifanc ein gwlad.
Gadewch inni weddïo y bydd y
rhai hynny sydd wedi dod i
adnabod Iesu yn ei rannu ac y
gwelwn ni genedlaethau sy’n
Souled Out drosto.
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‘Ein gweledigaeth yw gweld
ffydd ein plant a’n pobl ifanc yn
rhoi sylfaen sicr iddyn nhw mewn
byd sydd yn newid yn wastadol.’

Cawsom gyfle yn ystod yr wythnosau oedd yn arwain i fyny at ddiwedd 2017 i fwrw
trem yn ôl dros hanner can mlynedd o weithgarwch y Gwasanaeth Ieuenctid trwy

waith Coleg y Bala. Braint oedd cael rhannu ym mhrofiadau a llawenydd nifer o’r rhai
fu’n cyfrannu i ddatblygiad y gwaith yn ystod y blynyddoedd hynny. A dyma gyfle i
gael clywed gan Sian Edwards am ei phrofiad o gyfrannu i’r gwasanaeth pwysig hwn

sy’n parhau i fod a lle mor ganolog ym mywyd y Cyfundeb.

Owain a Sian Edwards


