
THE CHURCH IN WALES AND SAME-SEX PARTNERSHIPS:
SUGGESTIONS FOR UNDERTAKING 

THE CONSULTATION PROCESS

Purpose and principles of the Consultation

This consultation is intended to give church members the opportunity to explore the 
different experiences and beliefs that inform the Church’s reflection on marriage and 
relationships in general, and at this point in time, same-sex relationships in particular.
The purpose is not to attempt to make a definitive proclamation and parish groups, 
PCCs, Deanery Conferences etc are not encouraged to pass formal motions or seek to 
form a single statement giving ‘the position of the Church’.  Rather it is intended to 
allow the discovery and sharing of the range and distribution of views on the issues at 
stake.

More importantly, the process is an opportunity for members of the Church to listen 
attentively and respectfully to diverse opinions and voices and to recognise Christ 
in each other, even as we disagree.  The Anglican Communion has drawn on the 
Indaba process to shape its own discussions on divisive issues and this approach is 
commended here.

The Indaba process

Indaba is a Zulu word for a process common among many African ethnic groups.  The 
Anglican Communion has expressed “The Essence of Indaba” as “[To meet and con-
verse,  ensuring that everyone has a voice, and contributes (praying that it might be 
under the guidance of the Holy Spirit) and that the issues at hand are fully defined and 
understood by all. The purpose of the discussion is to find out the deeper convergenc-
es that might hold  people together in difference and come to a deeper understanding 
of the topic or issues discussed. This will be achieved by seeking to understand exactly 
the thinking behind positions other than my own. 

In other words, Indaba seeks not to change the mind of another and get them to 
agree, but rather to help the other understand why I think as I do, and in turn to 
understand why they think as they do.  It is a process of being invited as a guest into 
another person’s experience and perspective and learning to appreciate it, even if one 
does not end up in agreement.  

The Anglican Communion Continuing Indaba says “in the words of Archbishop Justin: 
“we are unbelievably attractive, distinctively prophetic, not because we all agree, but 
because we disagree with passion in love, and set the bar high for the world around. 
And then reach out and help people over the bar.”  Continuing Indaba is an ongoing 
and intentional way of working as the body of Christ that:

•	 trusts God and acknowledges the faith-journey of all involved 
•	 builds trust and creates space for disagreement to be heard 
•	 insists that all groups referred to are fully included in the process 
•	 requires stepping out of comfort zones and a willingness to see the world through 

the eyes of another 
•	 commits to listening and being open to hear other perspectives, without pressure 

to change position 
•	 demands commitment, transparency, vulnerability and authenticity in relationship. 



A model?  One Parish’s experience

This experience, from a group of five rural churches, is shared in the words of their 
Vicar who facilitated the conversation.

We arranged an evening session of an hour and a half maximum in one of the church 
halls and issued the invitation. We invited anyone to come and to be prepared to 
express a view. Because we anticipated that some people might be reluctant to speak 
themselves they were offered the opportunity to have someone read their contribution 
– but stressed it had to be attributed to them.
 
We began the session in prayer. Both myself and our then curate were there to 
facilitate the event and to try to answer particular questions but not before initial 
views had been aired. We stressed that we were not principally there to provide 
a personal view but to help if they wanted, for example, Biblical references or 
information about the history of marriage. We did say that we would be prepared to 
state our personal view if asked.

About 25 people attended. We sat in a circle. After the prayers each person was 
invited in turn to speak or to ‘pass’. The ground rules were, no interruptions, no open 
disagreement, no affirmations of what was being said – this was about listening.

When all had the chance to speak as we went around the circle (most did), we went 
round again. This time those present were allowed to react to re-state their view, to 
say something they had not said before or, if it had been affected by what they had 
heard to speak about that but not in a way which disrespected either the other view 
or the person holding it.  By this process we went around the circle three times before 
everyone ‘passed’. Only once did there have to be any gentle intervention about 
‘keeping the rules’.

This results in:

•	 being better equipped to work together for God’s Mission 
•	 deepened relationships, with Christ and one another 
•	 enriched lives which allow people to grow together. 

More information can be found here - http://continuingindaba.com/re-
sources/a-guide-to-continuing-indaba/participants-guide-to-continuing-indaba/

A Conversation with LGBT people

To truly be an Indaba process, and to be consistent with the promises that the 
Church in Wales has made on this issue, our conversations need to recognise that 
gay, lesbian, bisexual and transgendered people are part of the ‘us’, not a ‘them’.

This is not ‘the Church’ discussing ‘the gays’. It is a Church, which is itself a di-
verse body, seeking to honour and be faithful to Christ in all its members and in 
all their relationships.  

Gay and lesbian people are participants in the conversation, not merely its object, 
and the conversation itself needs to be set in the context of our shared reflection 
on the nature of marriage, love, commitment and relationships more generally and 
as they apply to all people.  LGBT people have consistently asked the Church “Talk 
with us, not about us”.



At this point (and partly encouraged by a warming of the ‘atmosphere’ since the start 
of the meeting – it had been a bit tense but not uncomfortably so) we took the risk of 
inviting a more open question and discussion session. We had some anticipation that 
we might try to do this and had a variety of materials in support available including 
a list of what might be some helpful biblical passages, some documentation about 
‘marriage’ in sociological context, and  a summary of arguments ‘in support of’ same-
sex marriage, some in support of same-sex blessings and some arguments not in 
support of same-sex relationships from earlier work.

The general discussion took a shorter time than the ‘round the circle’ conversation 
– several people expressed the view that they had changed their position in some 
way, and several others said that they had been prompted to think further about 
their position. Nobody expressed the view that they had taken a completely changed 
position.

The meeting was drawn to an end with prayer, and most people took away some of 
the supporting material. People were encouraged to continue to think and pray and to 
consider coming back together, and/or with others in the future.

This experience is offered to anyone considering these issues at a parish level. I believe 
the keys to making it valuable were a) a structure in which people felt ‘safe’, b) a 
recognition that not everybody held, or would necessarily hold the same position, c) an 
understanding that this was not about achieving a resolution or a particular course of 
action, d) listening, respect and prayer were vital.

Resources for the consultation

You may like to circulate the accompanying document “THE CHURCH IN WALES 
AND SAME-SEX PARTNERSHIPS: A RESOURCE FOR THE CONSULTATION PRO-
CESS” before your session.   This contains summaries of the Church In Wales 
Doctrinal Commission Report on Same Sex Partnerships and suggested discussion 
questions. It is designed to encourage participants to try to understand the different 
positions people hold and why they hold them, as well as reflect on the varied and 
changing experiences of marriage and relationships in our culture.

Further resources
Gay relationships - yes or no?- http://www.surefish.co.uk/faith/features/2003/110703_gay_yesorno.htm

An accessible summary of 10 arguments in support of Christians being in same-sex relationships and 10 arguments 
against. 

Church in Wales Doctrinal Commission. - The full report “The Church in Wales and Same-Sex Partnerships” and 5 
supporting papers are available from http://www.churchinwales.org.uk/faith/doctrinal-commission/ 

A Resource from the Anglican Communion - “The Anglican Communion and Homosexuality” edited by Philip Groves, 
SPCK 2007 ISBN 978-0-281-05963-8.  A comprehensive book on the varied theological approaches taken within 
Anglicanism and their application to the current conversation.

Resources from the Episcopal Church of the USA- ECUSA have published extensive documentation to facilitate their 
own conversations.  Among these are “I will bless you and you will be a blessing”  http://s3.amazonaws.com/dfc_at-
tachments/public/documents/3164622/Blessing_Same_Sex_Relationship_Resources.pdf This provides an example of 
what an order of service for the blessing of a same sex relationship might look like, together with a theological justifi-
cation and parish discussing material.  

“Dearly Beloved” is a tool kit for the study of marriage, issued in 2014 and available here https://extranet.generalcon-
vention.org/staff/files/download/10613

Reports and studies are also available online from a number of other Anglican provinces and from other denomina-
tions in the UK. 



Cyflwyniad
Mae’r Eglwys bob amser wedi ei galw i fyfyrio yng ngoleuni profiadau a dealltwriaethau newy-
dd. Mae’r Eglwys hefyd yn galw cymdeithas i fyfyrio arni ei hun yng ngoleuni’r Efengyl. Mae 
dealltwriaethau o ryw, perthnasau, ymrwymiad a phriodas bob amser wedi newid dros amser, 
ond efallai eu bod wedi gwneud hynny yn arbennig o gyflym yn yr ychydig ddegawdau diweth-
af. Mae’r Eglwys yn aml wedi ei chael ei hun yn byw gyda’r tensiwn o wrando ar ddirnadaethau 
newydd a’u perthnasu â dealltwriaethau traddodiadol. Mae ystyriaeth o berthnasau o’r un rhyw 
yn un agwedd arbennig ar y broses fwy hon o ymdrechu i fod yn ffyddlon i’r Duw sy’n ein galw i 
gariad a ffyddlondeb. 

Yn 2004, cyflwynwyd partneriaethau sifil ar gyfer cyplau o’r un rhyw yn Lloegr a Chymru. 
Rhoddodd y rhain hawliau bron yr un fath â phriodas, ond roeddent ar y cychwyn yn drefniant 
hollol ‘sifil’ (seciwlar, cyfreithiol) . Yn 2011, daeth yn bosibl i bartneriaethau sifil gael eu dathlu 
a’u cofrestru mewn adeiladau crefyddol gyda chytundeb y corff crefyddol dan sylw. Ym Mawrth 
2014, daeth yn bosibl i gyplau o’r un rhyw briodi yn Lloegr a Chymru, ac i gael yr un hawliau a 
chyfrifoldebau’n union â pharau priod gwahanrywiol. 

Roedd rhai cyrff crefyddol eisoes wedi dechrau cynnig seremonïau yn galluogi i gyplau o’r un 
rhyw ddathlu eu partneriaethau: mewn gwirionedd, roedd rhai eglwysi wedi bod yn gwneud 
hyn ers hyd yn oed cyn i bartneriaethau sifil ddod yn bosibl. Roedd y Llywodraeth yn awyddus i 
sicrhau y gallai eglwysi gynnig priodasau o’r un rhyw pe baent yn dymuno, ond na ddylent gael 
eu gorfodi i wneud hynny. Felly y mae i’r Eglwys benderfynu a yw’n dymuno ‘optio i mewn’ 
mewn perfformio priodasau ar gyfer cyplau o’r un rhyw, neu ddarparu opsiynau litwrgïol eraill 
megis bendithion yn lle hynny, neu gadw ei sefyllfa bresennol o gynnig dim defodau ffurfiol ar 
gyfer cyplau o’r un rhyw. 

Bwriad yr adnodd hwn yw cynorthwyo grwpiau lleol i fyfyrio a rhannu’r materion dan sylw a’r 
safbwyntiau y gall aelodau o’r eglwys eu harddel gydag uniondeb wrth i ni geisio gwneud y pen-
derfyniad hwn. Ei fwriad yw ein helpu ni i archwilio’r hyn rydym yn ei gredu a pham rydym yn 
credu hynny, a chydnabod Crist yn ein gilydd, hyd yn oed pan fyddwn yn anghytuno. Felly dylid 
ei ddarllen ar y cyd â’r papur ategol ar hwyluso trafodaethau.

Yr Eglwys yng Nghymru a phartneriaethau o’r un rhyw
Adnodd ar gyfer y broses ymgynghori yn Esgobaeth Llanelwy

1 - Priodas ac ymrwymiad

Mae profiadau a mynegiannau o berthynas, ymrwymiad a phriodas ym Mhrydain 
heddiw yn amrywiol. O 1764 i 1836 roedd yn rhaid arwain priodasau drwy gyfraith 
yn Lloegr a Chymru mewn Eglwysi Anglicanaidd, rhwng dyn a dynes a oedd dros 21 
(neu iau gyda chaniatâd rhieni). O 1836 mae priodasau sifil unwaith eto wedi bod yn 
gyfreithiol, a heddiw mae’r mwyafrif o briodasau’n digwydd mewn cyd-destunau sifil. 
(Mewn gwledydd eraill mae’r patrwm yn fwy arferol bod priodas bob amser yn digwydd 
yn gyfreithiol mewn seremoni sifil ac yna gall bendith eglwys neu fendith grefyddol arall 
ddilyn). 

Yn 1857 daeth ysgariad yn bosibilrwydd i bobl gyffredin mewn rhai amgylchiadau (wedi 
bod yn bosibl yn unig cyn hynny ar gyfer y cyfoethog) ac yn 1969 daeth ysgariad yn 
bosibl heb i ddiffyg na bai orfod cael ei ddosrannu na’i brofi. Heddiw disgwylir i oddeutu 
42% o briodasau ddiweddu mewn ysgariad ac mae llawer o bobl yn ailbriodi yn dilyn 
hynny. 

Mae gan gyplau hawl i gael ailbriodi (yn dilyn un ysgariad) yn eu heglwys leol, er bod 
darpariaeth i offeiriad (optio allan) ddewis peidio ag arwain y seremoni, gael cydweithiwr 
yn eu lle, os nad ydynt yn gallu mewn cydwybod dda ei harwain. Gall esgobion roi 



caniatâd i drydedd priodas neu briodas ddilynol unigolyn gael ei chynnal mewn eglwys. 
Yn y cyfamser mae oddeutu 6 miliwn o bobl yn y DU yn cydfyw gyda phartner nad 
ydynt wedi priodi ag ef/hi, ffigwr sydd wedi dyblu ers 1996. Mae nifer cyfartal yn fras o 
blant yn cael eu geni bob blwyddyn i rieni priod a di-briod.
 
Mae myfyrdod Cristnogol ar y tueddiadau hyn mewn cymdeithas yn amrywiol. I rai mae 
hwn yn hanes trist o ddirywiad defod bwysig ac yn ffordd o fyw sydd wedi darparu sail 
sefydlog ar gyfer cymdeithas a bywyd teuluol. I eraill mae’n hanes rhyddid o ddefod / 
sefydliad a ffordd o fyw a allai fod yn ormesol ac yn gadael rhai, yn arbennig merched, 
wedi eu rhwymo mewn anghydraddoldeb neu’n agored i gamdriniaeth. Mae’n debygol 
bod y rhan fwyaf o bobl yn adnabod rhywbeth o’r ddau hanes hwn ac yn gallu eu 
perthnasu â’u profiadau eu hunain a phrofiadau o anwyliaid a chyfeillion.
.

Cwestiynau i fyfyrio arnynt:

Beth yw eich profiadau o berthnasau, priodas ac ymrwymiad, ac a yw’r rhain 
wedi newid i chi dros amser?

Ym mha ffyrdd y gallai’r profiadau hyn fod yn debyg ac yn wahanol ar gyfer cy-
plau o’r un rhyw ac o’r naill ryw a’r llall?

Beth rydych chi’n ddeall yw ymrwymiad mewn perthynas?

Beth yw lle a phwrpas priodas ar gyfer pâr Cristnogol?

2 - Ymatebion posibl

Daethwyd â thri opsiwn ymlaen ar gyfer ymateb i’r sefyllfa bresennol yn y gyfraith gan 
Gomisiwn Athrawiaeth yr Eglwys yng Nghymru. 
Ysgrifennwyd pob opsiwn gan aelodau gwahanol o’r Comisiwn. Gellir lawrlwytho’r 
adroddiad hwn Yr Eglwys yng Nghymru a Phartneriaethau o’r Un Rhyw o’r adran ‘Ffydd’ 
ar wefan yr Eglwys yng Nghymru. Crynhoir yr opsiynau isod, ond argymhellir yn gryf 
ddarllen yr adroddiad llawn.

Trafodwyd yr adroddiad hwn mewn grwpiau bychain yng nghyfarfod y Corff 
Llywodraethol yn Ebrill 2014. Ystyrir y mater eto gan yr Esgobion a’r Corff Llywodraethol 
pan fo’r ymgynghoriad hwn wedi digwydd – flwyddyn ymlaen yn fras o’r drafodaeth 
Corff Llywodraethol flaenorol. Roedd yr Esgobion ac aelodau’r Corff Llywodraethol yn 
glir y dylai unrhyw weithredu a gymerir fod yn glir ac yn fugeiliol sensitif i wahanol arlliw 
o farn a phrofiad. 

Mae ymgynghori ar yr opsiynau hyn yn awr yn agored i bob aelod o’r Eglwys yng 
Nghymru. 

A: Priodas fel undeb dyn a dynes yn unig

Crynodeb o baragraffau 56 i 77 o adroddiad y Comisiwn Athrawiaeth

Mae pobl sy’n profi atyniad at yr un rhyw yn cael eu caru gan Dduw ac yn perthyn i’r 
Eglwys. Y cwestiwn dadleuol, fodd bynnag, yw hyn: a all Eglwys Gristnogol yn gyfiawn 
ac yn ffyddlon fendithio partneriaethau o’r un rhyw? Mae llawer o Anglicaniaid (mae’n 
debyg y mwyafrif helaeth yn fyd-eang) nad ydynt wedi eu perswadio gan y dadleuon 
sy’n ffafrio bendith o’r fath. Yr hyn sy’n gwneud priodas yn wahanol ac yn unigryw 



B - Bendithio partneriaethau o’r un rhyw

Crynodeb o baragraffau 78 i 102 o adroddiad y Comisiwn Athrawiaeth:

Mae’r ddadl dros fendithion, yn hytrach na phriodas , mewn tri cham. Yn gyntaf, ar draws y byd 
mae’r Cymundeb Anglicanaidd yn profi realiti Anglicaniaid ffyddlon yn ffurfio partneriaethau 
o’r un rhyw. Mae hyn yn wir ym Mhrydain, Gogledd America, ac yn awr (yn ystod 2013) yn 
Awstralia a Seland Newydd. 

Yn ail, mae priodas ym marn llawer o ddiwinyddwyr i’w deall yn un sy’n bod yn unig rhwng dyn 
a dynes. Mynegir y farn hon yn nhermau’r ysgrythur, traddodiad a diwinyddiaeth systematig. 
Er hynny, mae arnom angen ymateb litwrgïol a bugeiliol priodol i bartneriaethau ffyddlon o’r un 
rhyw, a hynny yw bendith. 
Yn drydydd, byddai bendith litwrïol partneriaethau cyfunrhywiol yn newyddbeth yn hanes litwrgi 

yw ei bod yn dod â dynes a dyn at ei gilydd mewn undeb arfaethedig genhedlol, a 
gydnabyddir yn gyhoeddus sy’n gydol oes ac yn unigryw. Ni all nodweddion neilltuol 
priodas ond bod yn gymwys yn unig i ddyn a dynes. Mae’r nodweddion hyn wedi eu 
gosod allan yn hanes y creu yn Genesis 1 a 2, lle deuwn o hyd i sylfeini a strwythur sy’n 
gwahaniaethu priodas oddi wrth bob ffurf arall o berthynas. Mae’r sylfeini hyn, sydd 
wedyn yn cael datgelu drwy’r ysgrythur gyfan, wedi eu datgan yn gyson mewn addysgu 
Cristnogol fyth ers hynny. 

Mae gwahaniaeth gwryw a benyw yn hanfodol. Ar wryw a benyw y cyhoeddodd Duw 
ei fendith yn Genesis 1.28. O’u hundeb ffrydiai’r ffrwythlondeb a’r stiwardiaeth gywir 
dros greadigaeth y mae Genesis 1.28-30 yn siarad amdani. Felly undeb y ddau ryw hwn 
yw’r undeb y gall Duw ei fendithio. Mae llewyrch dynol ffrwythlon yn tarddu o’r undeb 
hwn. Mae testunau yn Lefiticus (Lef 18.22 a 20.13) ac yn llythyrau Paul (Rhuf 1.18-27, 
1 Cor 6.9-11 a 1 Tim 1.8-11) yn gwahardd gweithgaredd rhywiol dynion gyda dynion 
neu ferched gyda merched, ond nid yw’r darnau hyn yn ychwanegu dim byd at Genesis 
1 a 2. Nid ydynt ond yn egluro’n fanwl arwyddocâd Genesis: nid yn unig y mae undeb 
corfforol y ddau ryw yn un y gall Duw ei fendithio, ond y mae dod ynghyd corfforol yr 
un rhyw gydag ef ei hun yn un nad yw Duw’n ei fendithio.

Mae trafodaeth o bartneriaethau o’r un rhyw yn aml yn lleihau arwyddocâd posibiliadau 
cenhedlol priodas. Ond ni ddylem leihau arwyddocâd y posibilrwydd hwn. Nid oes gan 
yr un berthynas arall ar wahân i un dyn a dynes y posibilrwydd i gynhyrchu bywyd 
newydd, ac nid yw unrhyw berthynas arall yn sefyll o dan fendith Duw a gyhoeddwyd 
yn Genesis 1.28. Mae cariad dyn tuag at ddyn neu ddynes tuag at ddynes, pan 
fynegir ef yn gorfforol, yn fath o gyfeillgarwch rhywioledig. Drwy ddiffyg posibilrwydd 
cynhyrchu bywyd newydd, a heb fynegi cydlyniaeth gwryw a benyw tuag at undeb 
cenhedlol, nid yw’n briodas. 

Y newydd da i’r rhai a atynnir at yr un rhyw yw’r un newydd da sy’n dod i bawb: bod 
ar bawb angen golchiad sancteiddiad; y gall unrhywun gael ei gyfiawnhau yn enw’r 
Arglwydd Iesu Grist; ac y bydd pob creadun haeddiannol yn cael ei sancteiddio, ei wneud 
yn fwy fel yr Iesu, drwy awdurdod yr Ysbryd Glân, er y bydd y broses honno’n gofyn 
llawer. Mae’r persbectif hwn o’r efengyl yn rhoi i’r Eglwys ei chyd-destun diwinyddol 
ar gyfer mynd at ofal bugeiliol y rhai a ddenir at eu rhyw eu hunain. Dylai eglwysi fod 
yn lleoedd diogel lle mae pawb, y rhai gydag atyniad cyfunrhywiol neu ddeurywiol, yn 
gallu rhannu ac archwilio ei hanes gyda chydgredwyr er mwyn anogaeth a chefnogaeth 
gilyddol wrth i ni gynorthwyo’n gilydd i dyfu gyda’n gilydd i aeddfedrwydd yng Nghrist. 
Ond ni all Eglwys ffyddlon, Eglwys y byddai’r apostolion yn ei hadnabod, ryfygu i 
fendithio megis sanctaidd yr hyn y mae Duw wedi ei ddweud nad yw’n sanctaidd.



Cristnogol. Dylid adnabod hynny yn rhan o’r her o fyw o dan arweiniad yr Ysbryd Glân, ond 
mae’n bwysig bod yn glir beth yr ydym yn ei wneud.

Nid yw bendith yr un peth â phriodas. Fel y dywedodd llefaryddes ar ran Eglwys Esgobol yn 
Unol Daleithiau America, ‘rydym wedi awdurdodi bendith, ac mae bendith yn wahanol i briodas. 
Bendith yw ymateb diwinyddol i berthynas ymroddedig unweddog .’ Mae priodas un dyn ac 
un ddynes yn ‘ystâd anrhydeddus, a grewyd gan Dduw ei hun’, wedi ei gwreiddio felly yn ein 
natur greëdig, ac yn arwydd i ni o’r ‘undeb cyfriniol rhwng Crist a’i Eglwys’, ac felly yn y cyswllt 
hwnnw yn siarad â ni am natur gwaredigaeth. 

Mae’n ddealledig hefyd fel arwydd o undeb-mewn-gwahaniaeth y Drindod. Ar y sail hon y 
bendithir priodas gan yr Eglwys: mae perthnasoedd o’r fath yn arwyddion o undeb ffyddlon 
Duw gyda’r drefn a grewyd. Nid dyfais gymdeithasol yw priodas un dyn ac un ddynes, lai fyth 
y mae’n ddyfais wleidyddol, ond rhodd ein natur greadurol. Ar ben hynny, mae traddodiad 
Cristnogol yn tystiolaethu i natur ddigyfnewid y realiti hwnnw: mae rhwng dyn a dynes. 

At hynny, gelwir am ymateb bugeiliol i’r rhai hynny o’r un rhyw sy’n disgyn mewn cariad ac yn 
ffurfio partneriaethau. Ceir diwinyddion sy’n gydymdeimladol iawn â pherthnasau o’r un rhyw, 
ond sy’n dymuno amddiffyn natur priodas Gristnogol (o’i chyferbynnu â phriodas fel sefydliad 
sifil mewn cymdeithas a adnabyddir drwy gyfraith). Nid yw dadleuon o’r fath yn gwadu realaeth 
perthnasau o’r un rhyw , na’u bod yn cael eu caru a’u hanwylo gan Dduw, nac y dyliai uniadau 
o’r fath felly gael eu dathlu’n llawen ac yn briodol yn yr Eglwys. Fodd bynnag, nid priodas yw’r 
mynegiant cywir o hyn.

Mae’r diwinydd, John Milbank, yn dadlau, ‘gallai’n wir fod orau pe bai’r Eglwys Anglicanaidd yn 
symud yn gyflym i ganiatáu bendithio partneriaethau sifil hoyw yn yr eglwys. Oherwydd byddai 
hynny’n rhoi’r datganiad diwinyddol cryfaf posibl o’r farn bod modd adnabod cyfreithlonrwydd 
undeb ffyddlon o’r un rhyw heb addef bod hyn yn gyfystyr â phriodas – barn sydd yn hollol 
resymegol ac sydd â llawer o gynseiliau hanesyddol mewn diwylliannau gwahanol.’

Dylid nodi bod y ddadl hon o Adroddiad y Comisiwn Athrawiaeth yn mynd i’r afael â bendithio 
partneriaethau sifil yn unig. Nawr bod cyplau o’r un rhyw yn ein plwyfi yn ymgymryd â 
phriodasau cyfreithlon, sifil, efallai y byddwch yn dymuno ystyried a yw’r ddadl hon hefyd yn 
berthnasol i gwpl sydd wedi ymrwymo i briodas o’r fath. A oes gwahaniaeth rhwng bendithio 
cwpl sydd wedi cael priodas sifil, a chynnal y gwasanaeth priodas gyda nhw, fel y gellid cynnig 
bendith yn yr amgylchiadau hyn hefyd?

C - Priodas fel undeb o gydraddolion cariadus waeth beth fo eu 
gwahaniaeth rhywiol

Crynodeb o baragraffau 103 i 136 o adroddiad y Comisiwn Athrawiaeth:

Mae priodas wedi datblygu dros amser mewn ffyrdd sy’n gyson â’r Efengyl. Mae’r 
duedd wed bod tuag at weledigaeth o gydraddoldeb, cydymddibyniaeth a chymeriad 
y berthynas. Byddai agor priodas i barau o’r un rhyw yn parhau’r llwybr, a gallai 
gynorthwyo i gryfhau ein dealltwriaeth o briodas, symud ymaith oddi wrth gysyniad o 
briodas fel mater o gategorïau a rolau biolegol gosodedig, a thuag at un o briodas fel 
undeb o gydraddolion cariadus yn yr Ysbryd. 

Yng Nghrist nid oes gwryw neu fenyw, nac unrhyw gategori arall o wahaniath bydol a 
chnawdol. Mae’r Eglwys wedi penderfynu tros amser bod enwaediad y galon yn golygu 
gwrthod enwaediad y cnawd; bod ein caethwasiaeth ysbrydol i Grist yn golygu gwrthod 
caethwasiaeth gorfforol pobl eraill; bod ein dealltwriaeth o degwch galwad Duw yn 
golygu gwrthod cau merched allan o gael eu hordeinio yn offeiriaid ac esgobion. Mae 
hyn yn rhan o lwybr cyson gwaith yr Ysbryd sydd i’w gael o fewn yr ysgrythur ei hun ac 
yn nhraddodiad yr Eglwys yng Nghymru. Parhau i ddilyn yr Ysbryd ar y llwybr ffyddlon 
hwn gyda golwg ar briodas yw cadarnhau bod priodas dda yn amlwg yn dwyn ffrwyth 



yr Ysbryd (Gal 5.22-23). Mae’r Eglwys yng Nghymru’n deall priodas fel ymgorfforiad 
cariad yng Nghrist, gan ei ddisgrifio fel cyflwr ‘lle gall pob aelod o’r teulu, mewn 
amserau da a drwg, ddod o hyd i gysur, cwmnïaeth a chryfder, a thyfu i aeddfedrwydd 
mewn cariad. Mae priodas yn cyfoethogi cymdeithas ac yn cryfhau cymuned.’ 
(Gwasanaethau Priodas 2010) 

Gwelir yn gyfiawn y gallu i gael plant yn rhodd gan Dduw i’w dathlu’n arbennig, a 
chydnabyddir hynny’n rhan o sagrafenoldeb priodas. Ond nid oes yn rhaid i bob priodas 
gynnwys cenhedlu. Nid yw’r Eglwys yn atal o briodas y rhai nad oes arnynt eisiau 
beichiogi neu nad ydynt yn gallu beichiogi, neu sydd heibio eu hoed cael plant. Nid yw 
parau priod sydd heb blant neu’n ddiwair yn gwanhau ein dealltwriaeth gorfforaethol o 
briodas; yn wir gallant ei dyfnhau. 

Yn union fel ag y mae’r Eglwys yn croesawu parau priod na all fod yn rhieni biolegol, nid 
yw ymestyn priodas i barau nad ydynt yn wahanrywiol yn gwanhau’r cysylltiad rhwng 
priodas a chenhedlu. Nid yw cadarnhâd yr Eglwys yng Nghymru o atal cenhedlu yn 
ailddiffinio rhyw nac yn symud unrhyw gysylltiad rhwng rhyw a chenhedlu, ond mae’n 
tynnu sylw at bwrpasau ac ystyron eraill gweithgaredd rhywiol, gan ei bwysleisio’n 
fynegiant corfforol o gariad, yn hytrach na’n fiolegol bur. Y ffordd y mae pobl yn trin ei 
gilydd sy’n cyfrif, nid yr offer cnawdol y maent yn ei ddefnyddio i fynegi hynny. 

Blaenoriaethodd Crist ‘deulu ailgyfansoddedig’ y Deyrnas dros y teuluoedd biolegol 
(Luc 14.26, Marc 3.33) a blaenoriaethodd diwinyddiaeth Sant Paul fabwysiadu plant 
Duw dros hawliau’n tarddu o ddisgyniad biolegol. Yn y ffordd hon, mae teuluoedd sy’n 
magu plant eraill yn cynyddu, nid yn lleihau, sagrafenoldeb priodas a pherthnasau dynol. 
Maent yn cael plant yn ôl yr Ysbryd ac nid yn ôl y cnawd ac yn siarad â gweithgaredd 
Eglwys Dduw yn y greadigaeth newydd yn union fel y mae rhieni biolegol yn siarad am 
weithgaredd creadigol Duw yn y byd hwn. Mae gan fagu plant gan barau o’r un rhyw 
yr un ansawdd hwn. Byddai priodas yn darparu sicrwydd adnabyddiaeth a chefnogaeth 
gyhoeddus i’r parau hyn, yn ogystal â pharau heb blant; ni fyddai’r rhai sy’n dymuno 
mynd i mewn i berthynas ymroddedig a chariadus yn cael eu hwynebu gyda dewis 
ymrwymo naill ai i ddibriodrwydd diweirdeb neu i ffurf seciwlar o gydfyw.

Mae’n rhyfeddol y byddai pobl hoyw a lesbiaidd yn dymuno cael eu priodi gan Eglwys 
sydd wedi peri cymaint o boen iddynt. Mae’n rhaid i ni fod yn ostyngedig bod ar rai 
eisiau hynny, a heb ein synnu nad oes ar rai eisiau hynny. 

Cwestiynau i fyfyrio arnynt:

Ar gyfer pob un o’r tri opsiwn yn eu tro, fe’ch gwahoddir i fyfyrio ar y cwestiynau hyn:

Ym mha ffyrdd y mae’r opsiwn hwn yn ceisio bod yn dystiolaeth ffyddlon i wirionedd 
Cristnogol?

Beth rydych yn ei gael yn argyhoeddiadol neu’n anargyhoeddiadol yn yr opsiwn hwn?

Unwaith y byddwch wedi ystyried y tri opsiwn, fe’ch gwahoddir i fyfyrio ar y 
cwestiynau hyn:

Pa un o’r tri opsiwn y teimlwch y dylai’r Eglwys yng Nghymru ei ddilyn?

Sut y gallwn, gydol y broses hon, gynnal a gofalu am y rhai sy’n anghytuno gyda’ch 
opsiwn dewisol?


