
Beth am gefndir Martin Luther? 

Mwyngloddiwr yn Eisleben yn
Thuringia yn yr Almaen oedd ei
dad ac yno y ganwyd Martin
Luther yn 1483. Aeth i brifysgol
Erfurt ac fe’i ordeiniwyd yn fynach
yn 1505 er mai dymuniad ei dad
oedd iddo baratoi i fod yn
gyfreithiwr. Dangosai ddiddordeb
mewn athroniaeth, ac wedi iddo
raddio yn y pwnc hwnnw aeth ati
i astudio diwinyddiaeth. Yn 1505
ymunodd ag urdd yr Awstiniaid yn
Wittenburg a’i benodi’n Athro
Athroniaeth yn y brifysgol newydd
yno a sefydlwyd gan yr Etholydd
Frederick o Sacsoni. Erbyn y
flwyddyn 1517 daeth yn
ymwybodol o wendidau’r Eglwys
Babyddol. Astudiodd y Beibl, yn arbennig
Epistolau Paul, a dysgodd yr iaith Roeg fel
y gallai ddarllen y Testament Newydd yn y
gwreiddiol. Gofidiai na allai gael ei
ryddhau o demtasiwn pechod, ond wedi
iddo dderbyn ffydd yn Nuw a chydnabod
ei ddibyniaeth ar Ei ras drwy astudio
Epistol Paul at y Rhufeiniaid, cafodd
heddwch cydwybod. Nid rhyfedd, felly, fod
maddeuebau wedi achosi cynnwrf ynddo
oherwydd y camddefnydd ohonynt. 

‘Y mae’r rhai hynny’, meddai, ‘sy’n datgan
fod yr enaid yn hedfan o’r Purdan fel y
gwna arian yn tincian yn y blwch casglu
yn pregethu dyfais dyn’. Er nad oedd
gwerthu maddeuebau’n arferiad cwbl
newydd beirniadodd Luther ffaeledigrwydd
yr Eglwys Babyddol gan na allai
maddeuebau ddileu euogrwydd, cosb
ddwyfol, pechod, na rhyddhad o’r
Purdan, a glynodd yn ddi-amod wrth y
gred honno.

Y Pab yn ffaeledig 

Gwysiwyd Luther gerbron y Pab Leo X,
ac fe’i holwyd gan y llysgennad Pabaidd
y Cardinal Cajetan yn Awgsbwrg lle y
cynhaliwyd y Gynhadledd Ymerodrol
(Diet) ar y pryd. O ganlyniad i hynny,
gan fod Luther yn gwrthod dadleuon y
Cardinal, gwnaeth ddatganiad pendant:
‘Mae’r Pab yn ffaeledig ... ni all ei

awdurdod orchfygu’r Ysgrythurau
sanctaidd’. Enillodd gefnogaeth rhai o
arweinwyr seciwlar grymus yr Almaen, ac
o ganlyniad cryfhaodd ei safiad ar
‘gyfiawnhad trwy ffydd’, sail ei ddehongliad
o’r Testament Newydd. ‘Yn sydyn iawn’,
meddai, ‘roedd fy nghalon yn heddychlon
... roedd yn oleuni a’m llanwodd gan yr
ysbryd sanctaidd ei hun’. 

Lleidr ac ysbeiliwr

Nid profiad hawdd iddo oedd gorfod
ymddangos gerbron John Eck o
Ingolstadt, ysgolhaig a diwinydd praff,
mewn dadl gyhoeddus yn Leipsig. Ond
glynodd Luther at yr hyn y credai ynddo,
ac meddai yn ei Discourse on the
Holy Sacrament wrth ymosod ar
draws-sylweddiad, ac yn ei Address to the
German Nobility (1520) bod y llys y

Babaeth yn ffiaidd: ‘Rhufain yw’r
lleidr a’r ysbeiliwr mwyaf sydd
wedi ymddangos ar y ddaear,
nag a fydd erioed ... rydym
wedi’n gorfodi i iselhau’r pen o
dan iau ein gorthrymwyr... mae’n
amser i’r bobl Tiwtonaidd
gogoneddus beidio â bod yn
bwpedau i’r Pab Rhufeinig’. Un o’i
weithiau byr a phwysicaf oedd On
the Babylonian Captivity of the
Church, a ymddangosodd hefyd
yn 1520, ac ynddo ymosododd
eto ar faddeuebau a threfn
sacramentaidd yr Oesoedd
Canol. Beirniadodd draws-
sylweddiad yn llym ond credai fod
Crist yn bresennol yn y
sacrament gan ddefnyddio

geiriau a ddefnyddiwyd eisoes gan John
Wycliffe ac eraill, bod Duw yn y bara a’r
gwin, ‘fel tân mewn haearn poeth’.
Beirniadodd yn hallt sail sacramentaidd yr
offeiriadaeth a chyhuddodd y Pab o fod yn
‘fab damnedigaeth’ a ddinistriai eneidiau
dynoliaeth. Babilon oedd ei deyrnas,
meddai ymhellach, sef symbol pennaf yr
Anghrist.

Esgymuno

Ymestynnodd syniadau Luther y tu hwn i’r
Almaen, yn arbennig i’r Iseldiroedd, ac i
geisio lleihau ei ddylanwad cyhoeddoedd
Leo X Fwl ysgymuno yn ei erbyn ym
Mehefin 1520. Eto, gwrthododd Luther ag
ildio i’r Pab. Yn ei draethawd On the
Freedom of a Christian Man (1520)
eglurodd hanfod ei ddiwinyddiaeth, sef
nad oedd iachawdwriaeth yn cynyddu

drwy’r sacramentau a gweithredoedd
da. Yn ymateb i hynny cyhoeddodd y
Pab Fwl ysgymuno arall, a therfynol y
tro hwn. Gwrthododd Luther dynnu ei
eiriau’n ôl, ac ymhellach, mewn
Cymanfa yn Worms, yn ne’r Almaen,
yn Ebrill 1521, gwrthododd Siarl V, yr
Ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd,
dderbyn ei gred yn nhystiolaeth yr
ysgrythurau, ac o ganlyniad i hynny,
fe’i cyhoeddwyd yn heretic, arwydd
pendant na allai Luther fyth droi’n ôl o’r
hyn y credai ynddo.

(I’w barhau)
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Dathlu dechrau’r diwygiad
MARTIN LUTHER A BLYNYDDOEDD CYNTAF Y DIWYGIAD PROTESTANNAIDD

Llun gan Julius Hübner (1806-1882) o Martin Luther yn hoelio ei
95 Pwnc at ddrws yr Eglwys yn Wittenburg 31 Hydref 1517

Mynachdy Awstinaidd Wittenberg

Cafwyd cyflwyniad yr wythnos diwethaf gan yr Athro John Gwynfor Jones i’r cefndir i’r Diwygiad
Protestannaidd a phwysigrwydd ysgolheictod a thechnoleg i hyrwyddo ei neges. Wrth olrhain effeithiau’r

Diwygiad ni allwn grwydro ymhell o gymeriad lliwgar Martin Luther. A dyma holi ymhellach,


