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ข้ อความเบือ้ งต้ น
ชีวประวัติของมาร์ ติน ลูเธอร์ ซึ่ งชาตะเมื่อ 1483 และมรณะในปี 1546 ยังคงไม่หมดความ
ซาบซึ้ งและน่าตื่นเต้นไปเลย เขาเกิดมาในฐานะเป็ นบุตรของกรรมกรบ่อถ่านหิ นที่ยากจน แต่ได้กลับ
กลายเป็ นคนมีชื่อเสี ยงเด่นของชาติ และเป็ นคริ สต์ศาสนิกชนชั้นผูน้ า อิทธิ พลของเขาไม่เพียงแต่ทาให้
ทวีปยุโรปในสมัยของเขาตื่นเต้นเท่านั้น แต่ยงั สื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั นี้ เขาได้เป็ นผูช้ นะเลิศคนแรก
ของการปฏิรูปฝ่ ายโปรเตสแตนท์ ทั้งนี้เพราะการศึกษาอย่างสู ง ความกล้าหาญและความเชื่อมัน่ ในพระ
ศาสนาของเขา หนังสื อของเขาซึ่งผลิตออกจากเครื่ องพิมพ์ที่ประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ ๆ ในสมัยนั้น ได้
แพร่ หลายไปทัว่ ภาคตะวันตก กล่าวกันว่าเขาทางานมากเท่ากับงานของคนห้าคนรวมกัน
เขามีชื่อเสี ยงเด่นเพราะทางาน 4 อย่างสาเร็ จ
(1)
เขาแปลพระคัมภีร์ออกเป็ นภาษาเยอรมัน หนังสื อที่เขาแต่งขึ้นเป็ นแบบฉบับและ
มาตรฐานของการประพันธ์ในภาษาเยอรมัน
เขามีความรู้ในภาษาเยอรมัน
แตกฉาน และเป็ นผูว้ างหลักเกณฑ์การประพันธ์ของภาษานั้น เหมือนกับเชคส
เปี ยร์วางหลักเกณฑ์ในภาษาอังกฤษ
(2)
อิทธิ พลของเขาที่มีอยูก่ บั ครอบครัวของชาวเยอรมันไม่อาจลบเลือนไปเสี ยได้ เขา
ได้วางตัวอย่างการเป็ นสามีที่ดี และการเป็ นบิดาที่เต็มไปด้วยความรัก พอใจใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรของเขา
(3)
เขานิยมการเล่นดนตรี เขียนบทเพลงสรรเสริ ญ และส่ งเสริ มให้ใช้บทเพลงในการ
นมัสการของศาสนาคริ สเตียน
(4)
งานชิ้นสาคัญที่สุดก็คือ การปฏิรูปความเชื่อ และพิธีนมัสการในคริ สตจักร เขา
เป็ นผูต้ ้ งั นิกายโปรเตสแตนท์คนสาคัญ คือ ได้เป็ นผูน้ าเอาการ นมัสการ และการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ความเชื่อของคริ สเตียนสมัยเริ่ มแรกกลับมาใช้อีก โดยมี
แนวความคิดสาคัญ 2 ประการคือ (ก) มนุษย์ทุกคนเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้โดยตรงไม่
จาต้องมีพระหรื อคนกลางติดต่อให้ และ (ข) มนุษย์จะได้รับความชอบธรรม
เพราะความเชื่อ
มาร์ติน ลูเธอร์ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน มีความกล้าหาญอย่างยอดเยีย่ ม เป็ นนัก
โต้วาทีที่เผ็ดร้อน เข้มงวดต่อศัตรู และยังมีใจเมตตาต่อบุคคลธรรมดาสามัญและต่อเด็กเล็ก ๆ เขามักจะ
ร้องเพลงคริ สตมาสเพราะ ๆ ที่แต่งขึ้นเองให้เด็กฟัง เช่นเพลง “บนรางหญ้าข้างนอกห่างออกไป”
1. พระกุมารเยซูวางพระเศียรอันนุ่มอ่อน
บนรางหญ้าข้างนอกห่างออกไปแทนเปลนอน
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หมู่ดาวในท้องฟ้ ามองลงมาที่กุมาร
บรรทมหลับสนิทบนหญ้าแห้งแสนสาราญ
2. สัตว์เลี้ยงส่ งเสี ยงก้อง พระกุมารตื่นขึ้นพลัน
แต่องค์พระคริ สต์นอ้ ยไม่ร้องไห้ดงั สนัน่
โอ้พระเยซูขา้ พเจ้ารักพระองค์แรง
ทรงมองจากฟากฟ้ าอยูด่ ว้ ยข้าฯ จนรุ่ งแจ้ง
3. องค์พระเยซูเจ้าขอทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ใกล้ชิดข้าฯ อย่าห่าง ทั้งเมตตาการุ ณช่วย
ขอโปรดประทานพรเหล่าเด็กน้อยคอยป้ องกัน
ช่วยดัดแปลงเหมาะเป็ นศิษย์พระองค์ในสวรรค์
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มาร์ ตนิ ลูเธอร์
บุตรของกรรมกรเหมืองแร่ ถ่านหิน
ลมหนาวพัดมาจากภูเขาสู งในประเทศเยอรมันนี พัดไปกระทบกระเบื้องสี แดงบนหลังคาบ้านที่
ตั้งอยูต่ ามถนนแคบ ๆ ในเมืองไอส์เลเบน ทาให้ชาวเมืองที่แข็งแรงต้องหนีเข้าไปผิงไฟในบ้าน
ลมพัดจัดจนเสื้ อนอกของพวกที่กลับจากโบสถ์ กระพือแรง ชายคนที่อุม้ ทารกน้อยมาก็เอาผ้า
นวมคลุมเด็กไว้แน่นพลางยิม้ อย่างภาคภูมิใจ
เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนี้คือวันที่ 11 พฤศจิกายน 1483 ทารกน้อยนั้นคือบุตรชายหัวปี ของนาย
แฮนส์และนางมากาเร็ ต ลูเธอร์ เด็กผูน้ ้ ีเกิดในตอนกลางคืนก่อนวันนั้น แฮนส์และสหายของเขาอุม้ เด็กนี้
กลับบ้าน เขาเดินก้มศีรษะเพื่อมิให้ลมปะทะแรงเกินไป เมื่อถึงบ้านแล้วก็ปิดประตู พากันขึ้นไปชั้นบน
แฮนส์เอาบุตรวางลงข้าง ๆ ภรรยาของเขา
“มากาเร็ ต! เราตั้งชื่ อบุตรของเราว่า มาร์ ตินเถอะ เพราะเขารับบัพติศมาในวันที่ระลึกของนักบุญ
มาร์ติน”
“ดีแล้ว, แฮนส์ ขอให้วิญญาณของนักบุญมาร์ ตินปกป้ องรักษาตลอดอายุยนื นานของเขาเถิด”
ครั้งแล้วแฮนส์และสหายก็กลับลงไปผิงไฟที่ช้ นั ล่าง ต่างก็ยนิ ดีในการเกิดของบุตรของเขามาก
ฝ่ ายมากาเร็ ตมองดูบุตรซึ่ งกาลังหลับอยูแ่ ละคิดในใจว่าบุตรของตนจะเป็ นอะไรในอนาคต แฮนส์และมา
กาเร็ ตเป็ นคนสามัญ แฮนส์เป็ นบุตรชาวนาอิสระ บิดาของเขามีนาแปลงย่อม ๆ อยูแ่ ปลงหนึ่ง บุตรของ
ครอบครัวนี้ไปไหนมาไหนก็ได้โดยเสรี นับว่าเขาดีกว่าพวกทาสในสมัยนั้น ซึ่ งตามกฎหมายแล้ว พวก
ทาสจะต้องทานาของพวกขุนนางเป็ นประจา จะไปไหนไม่ได้และไม่มีค่าจ้างด้วย
เพราะบิดาเป็ นคนยากจน ฉะนั้นแฮนส์จึงต้องไปทางานรับจ้างขุดถ่านหิ นที่ในเมืองไอส์เลเบน
ในขณะที่มากาเร็ ตมองดูบุตรน้อยพลางก็คิดในใจว่า บางทีเด็กคนนี้ เมื่อโตขึ้นคงจะเป็ นกรรมกรบ่อถ่าน
หิ นกระมัง แต่เธอก็บ่นเบา ๆ ว่า “ใครจะล่วงรู ้ได้วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงให้เขาทาการสาคัญอะไรบ้าง”
ลมวันนี้แรงมาก พัดมากระทบหลังคา ดูประหนึ่งว่าจะทาลายบ้านให้พงั ลง เสี ยงลมนั้นคราง
เหมือนแม่มดหมอผีที่ออกมาจากดงภูเขาใหญ่ และพัดมากระทบเด็กน้อยด้วย คนในสมัยนั้นยังเชื่อใน
เรื่ องภูตผีปิศาจอยูม่ าก แม้มากาเร็ ตเองจะเป็ นคนที่เคร่ งในศาสนาแต่ก็เชื่อในเรื่ องผีอยูม่ าก รุ่ งขึ้นเธอจึง
ต้องเอาเงินไปจ้างบาทหลวงให้สวดอ้อนวอนนักบุญมาร์ ตินเพื่อให้คุม้ ครองเด็ก
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เมื่อมาร์ตินอายุได้ 6 เดือน บิดามารดาจึงได้อพยพไปอยูย่ งั เมืองแมนส์เฟลด์ เพราะแฮนส์เห็นว่า
ทางานอยูท่ ี่เมืองไอส์เลเบนได้เงินน้อย ถึงตั้งใจจะลองไปหางานทาที่เมืองแมนส์เฟลด์ อาจได้รายได้
ดีกว่านี้
ครอบครัวนี้ได้มาอยูท่ ี่บา้ นเล็ก ๆ ใกล้เหมืองแร่ ในเมืองนี้ แฮนส์ตอ้ งทางานหนัก ขุดแร่ ได้แล้ว
ยังต้องขนแร่ น้ นั ไปยังเตาถลุงแร่ ดว้ ย มากาเร็ ตก็ตอ้ งทางานบ้านตลอดวัน เพราะครอบครัวมีบุตรเพิ่มขึ้น
อาหารก็แทบจะไม่พอรับประทาน
มาร์ ตินช่วยมารดาทางานบ้างเล่นกับน้องเล็ก ๆ บ้าง บางวันก็เข้าป่ าไปหาฟื นกว่าจะกลับบ้านก็
เป็ นเวลาพลบค่า เขาหอบฟื นเดินตามมารดา ส่ วนมากาเร็ ตนั้นก็แบกฟื นเสี ยจนหลังงอ
แฮนส์กลับถึงบ้านค่าทุกวัน หน้าตามอมไปด้วยถ่านหิ น หลังจากล้างหน้าล้างตาที่ขา้ งครัวแล้วก็
ลงนัง่ รับประทานอาหารพร้อมกัน ตามปรกติมีขนมปั งดา ถัว่ ต้มและหางน้ านมเท่านั้น นาน ๆ จึงมี
อาหารดีเป็ นพิเศษเสี ยครั้งหนึ่ ง เขาใช้มีดตัดก้อนเนยแข็งและไส้กรอกออกเป็ นชิ้นบาง ๆ แจกเด็กคนละ
ชิ้น เขาพอใจที่เห็นพวกลูก ๆ ต่างจ้องมองอาหารพิเศษกันตาโพลง
ภายหลังอาหารแล้วมาร์ ตินก็มานัง่ อยูท่ ี่มา้ เตี้ย ๆ เพื่อฟังข่าวที่บิดาของเขาเล่า ส่ วนบิดานั้นมือ
ถือถ้วยเบียร์มาหนึ่งถ้วยก็นงั่ ลงใกล้เตาผิงไฟ เล่าเรื่ องต่าง ๆ ที่เขาได้รู้ได้เห็นมา
พออายุได้เจ็ดปี มาร์ ตินก็เริ่ มไปโรงเรี ยนที่โบสถ์ซ่ ึ งอยูใ่ กล้ ๆ บ้าน ครั้งแรกเขาต้องขี่คอเด็กโต
ๆ ไป ต่อมาก็ขี่มา้ แต่ไม่ชา้ เขารู ้สึกว่าโรงเรี ยนนั้นไม่ใคร่ จะน่าเรี ยน เพราะนักเรี ยนจะต้องนัง่ เรี ยนใน
ห้องมืด สกปรก อากาศก็เย็นจัด เด็กก็ท่องบ่นไปตามที่ครู วา่ นา แต่ครู ไม่เอาใจใส่ เด็กจะเรี ยนหรื อไม่ก็
ไม่สนใจ
พวกบาทหลวงก็มิได้สอน เขาจ้างเด็กนักเรี ยนจากมหาวิทยาลัยที่เดินท่องเที่ยวไปมาให้สอน
แทน เงินค่าจ้างก็นอ้ ยไม่เพียงพอที่ครู จะซื้ ออาหารรับประทาน การเรี ยนสมัยนั้นมี 3 วิชาเท่านั้น คือ
คณิ ตศาสตร์ ภาษาลาติน และภาษากรี ก
มาร์ตินสนใจในการเรี ยนมาก ในฤดูหนาวเขาตั้งหน้าตั้งตาเรี ยนตลอดวัน เขาอยากจะเข้าใจ
ภาษาลาตินให้ดีข้ ึน เพราะเป็ นภาษาที่คนฉลาดและคนสาคัญใช้กนั เป็ นภาษาที่ใช้ในมหาวิทยาลัยและ
ในโบสถ์ แต่พอถึงฤดูร้อนเขาก็เพลินดูนกนางแอ่นที่บินออกจากอิตาลีในทางภาคเหนือ เพลินอยูก่ บั
ธรรมชาติที่เขามองเห็นตามหน้าต่าง เขาสู ดอากาศไอน้ าที่ข้ ึนมาจากดินเพลินอยู่
ในขณะที่เขามองออกไปทางหน้าต่างเพลินนัน่ เอง ก็มีไม้อนั หนึ่ง ฟาดลงมาบนศีรษะของเขา
โดยแรง พร้อมกับเสี ยงครู พูดอย่างกระโชกกระชากว่า “มาร์ติน ลูเธอร์ ! จงยืนขึ้น ฉันจะต้องเฆี่ยนเธอ
15 ที เพราะเกียจคร้าน” แล้วครู ก็ใช้แซ่หนังหวดที่ขาของเขาเสี ยงดัง เควี้ยว! เควี้ยว!... โดยปรกติ มาร์ติน
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และสหายของเขากลับไปบ้านค่า ๆ และมีแผลตามหัวและตามขาเสมอ บางคราวครู เก็บการทาโทษรวม
ๆ กันไว้หลาย ๆ วันจึงจะลงโทษเสี ยครั้งหนึ่ง จึงเป็ นเหตุให้มีแผลตามร่ างกายมาก
มาร์ ตินและเพื่อน ๆ ไม่ใคร่ เอาใจใส่ ในแผลที่ถูกเฆี่ยนนัก พอโรงเรี ยนเลิกเขาก็ออกวิง่ ไล่กนั
กลับบ้าน เพื่อน ๆ ตะโกนบอกให้มาร์ ตินร้องเพลง มาร์ ตินร้องเพลงเยอรมันได้ เด็กอื่น ๆ ก็ร้องตามบ้าง
เขามีเสี ยงเพราะ เมื่อพวกบาทหลวงรู้เข้าจึงเอาไปร้องเพลงประจาโบสถ์ เขากับเด็กอื่น ๆ ไปร้องเพลง
ตามบ้านต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารมื้อเย็นสาหรับครู และนักเรี ยน
เย็นวันหนึ่งมาร์ ตินพูดกับบิดาว่า “วันนี้มีครู ใหม่คนหนึ่ งมาจากกรุ งโรม มาสอนที่โรงเรี ยน
ท่านสันตะปาปาที่กรุ งโรมเป็ นเจ้าใหญ่หรื อคุณพ่อ?”
บิดาตอบว่า “สันตะปาปาเป็ นใหญ่ฝ่ายศาสนา และจักรพรรดิแมกซิ มิเลียนเป็ นใหญ่ทางฝ่ าย
บ้านเมือง”
มาร์ ตินพูดขึ้นว่า “แต่มิใช่เป็ นใหญ่ทวั่ โลกครับ คุณพ่อ ครู สอนว่าในประเทศอังกฤษก็มีกษัตริ ย ์
ปกครอง ประเทศฝรั่งเศสก็มีกษัตริ ย ์ และในประเทศเยอรมันก็มีเจ้านายปกครองหลายองค์”
บิดาตอบ “ถูกแล้วมาร์ติน พวกเจ้านายและขุนนางมีปราสาทราชวังและมีกองทหารหนุนหลัง
ปกครองเราอยู่ แต่เขาก็อยูภ่ ายใต้อานาจของสันตะปาปา และมหาจักรพรรดิ”
ครั้นแล้วมาร์ ตินก็ข้ ึนไปยังห้องชั้นบน
เพื่อไปนอนนึ กฝันถึงพวกเจ้านายขุนนางและอัศวิน
ต่อไป
เมื่อมาร์ ตินค่อย ๆ โตขึ้น ก็ค่อยมีอาหารรับประทานบริ บูรณ์ข้ ึนด้วย บิดาของเขาก็มีรายได้จาก
การทาเหมืองแร่ ดีข้ ึนมาก จึงคิดจะสร้างเตาถลุงแร่ ข้ ึนเอง เวลานี้มาร์ ตินมีเครื่ องนุ่งห่มบริ บูรณ์แล้ว และ
มารดาของเขาไม่ตอ้ งไปเดินหลังขดหลังงอขนฟื นอีก เขาซื้ อฟื นจากพวกที่ตดั ฟื นขาย
แฮนส์เป็ นบิดาที่เข้มงวด และมากาเร็ ต ก็เป็ นมารดาที่กวดขัน ถ้าบุตรทาผิดเล็กน้อยก็ลงโทษ
ทันที
ครั้งหนึ่งมาร์ ตินถูกเฆี่ยนเพราะเอาผลไม้ไปรับประทานโดยไม่ขออนุญาตจากมารดาเสี ยก่อน
กระนั้นบิดามารดาก็ขยันขันแข็งหาเงินเพื่อส่ งบุตรไปโรงเรี ยน เขาเห็นว่ามาร์ ตินเป็ นคนมีปัญญาและรัก
การเรี ยน เขาไม่ตอ้ งการให้มาร์ ตินทางานหนักในเหมืองแร่ เขาต้องการให้มาร์ ตินเป็ นหมอกฎหมาย
เพื่อจะได้นาชื่ อเสี ยงเกียรติยศมาสู่ ตระกูล
ชีวติ ในครอบครัวนี้ เต็มไปด้วยหน้าที่ต่าง ๆ ประการแรกคือ หน้าที่ต่อพระเจ้า มาร์ ตินได้รับการ
อบรมว่าพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่จะทรงยุติธรรมเฝ้ ารักษาอยู่ และพระเจ้าองค์น้ ี แหละจะบันดาลให้ฟ้าผ่าเด็กที่
ทาบาป แม้แต่เพียงเล็กน้อย มาร์ ตินเชื่ อว่า แม้เขาจะปฏิบตั ิตามที่ถูกอบรมมาสักเพียงใดก็ตาม ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าเขายังเป็ นคนบาปอยู่ ต้องขอให้นางมาเรี ยและนักบุญต่าง ๆ ช่วยเหลือจึงจะได้รับ
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การยกโทษแห่งความผิดบาป ทั้งนี้เพราะคริ สตจักรโรมันคาธอลิคสอนดังนั้น และเป็ นความเชื่อของคน
ทัว่ ๆ ไปด้วย
คนในสมัยนั้นกลัวความชัว่ มาก เขาเชื่ อว่าตามป่ าดงทึบมีผแี ละหมอผีมาก จนมาร์ ตินก็เชื่อว่าผี
ร้ายแอบซ่อนอยูท่ ี่มืด ๆ ทัว่ ไป เขาได้ยนิ มารดาบ่นเสมอว่าการที่เจ็บแขน ปวดแขนบ่อย ๆ เป็ นเพราะ
หมอผีทาให้เป็ นอย่างนั้น และหมอผีที่น้ ีก็คือ เพื่อนบ้านใกล้เคียงคนหนึ่งนัน่ เอง
บางวันอากาศแจ่มใส มาร์ ติน ก็หยอกล้อเล่น สนุกสนานกับเพื่อน ๆ เขาชอบร้องเพลงมากเป็ น
พิเศษ เวลาร้องเพลงตาของเขาลุกโพลงด้วยความสุ ข ลืมความหิว ความหนาว ความบาป เขาร้องเพลงที่
ได้เรี ยนมาจากโบสถ์
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ร้ องเพลงแลกเปลีย่ นกับอาหาร
เย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกทางานแล้ว บิดาก็นงั่ ลงที่เก้าอี้พนักสู งเพื่อผิงไฟ และหันมามองบุตรคน
หัวปี ด้วยความคิดคานึงบางอย่าง พลาดพูดว่า
“มาร์ ติน เจ้าก็อายุ 14 ปี เกือบจะเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว บางทีเจ้าเรี ยนจบหลักสู ตรของโรงเรี ยนนี้แล้ว
พ่ออยากจะให้เจ้าไปเรี ยนต่อที่อื่น”
มาร์ ตินตอบว่า “ผมจบนานแล้ว เดี๋ยวนี้ผมช่วยสอนบทให้เด็กอื่น ๆ ทาให้เขาไม่ตอ้ งถูกเฆี่ยน
“พ่อก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน อีกสัก 2-3 ปี พ่อจะส่ งเจ้าไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัย แต่เดี๋ยวนี้เงินยังไม่
พอ เพราะยังเป็ นหนี้ซ้ื อเตาถลุงเหล็กเขาอยู่ แต่พ่อทราบว่าที่เมืองแมกดิเบิร์ก มีโรงเรี ยนของบาทหลวงฟ
รานซี สแกน ซึ่ งเก็บค่าเล่าเรี ยนไม่สูงกว่าโรงเรี ยนที่เจ้าเรี ยนอยูเ่ ดี๋ยวนี้ พ่อได้ปรึ กษากับท่านบาทหลวง
และบิดาของเพื่อนเจ้า คือ จอห์น ไรนิ เก และจะได้ฝากเจ้าไปพร้อมกับเขาทีเดียว”
มาร์ ตินดีใจมากที่จะได้ไปเล่าเรี ยนที่เมืองแมกดิเบิร์ก เด็กทั้งสองก็เตรี ยมตัวจะออกเดินทาง
เช้าตรู่ วนั หนึ่ง มารดาก็ห่ออาหารส่ งให้มาร์ ตินเพื่อเอาไปรับประทานตามทาง บิดาและน้องซึ่ งเตรี ยมตัว
จะไปยังเตาถลุงแร่ ก็ได้มาส่ งเขาก่อนที่จะออกเดินทาง
เมื่อได้ยนิ เสี ยงจอห์นตะโกนร้องเรี ยก มาร์ ตินก็ยงั นิ่งอยู่ เขารู ้สึกว่ายังเป็ นผูใ้ หญ่ไม่พอ เพราะยัง
คิดถึงบ้านอยู่ และกลัวว่าอีกนานกว่าจะได้กลับมาบ้าน แต่เขาก็แข็งใจกล่าวคาอาลาบิดา มารดาและน้อง
ๆ เพื่อเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนมุ่งหน้าไปศึกษา
แต่ในใจของเด็กทั้งสองยังคิดถึงบ้านอยูต่ ลอดเวลา เมื่อเดินไปสักพักใหญ่ แสงแดดก็ร้อนจัด
ยิง่ ขึ้นทุกที มีแต่เสี ยงนกร้องเพลงอยูใ่ นกอหญ้าตามทุ่งนา
ต่อมาได้ผา่ นหมู่บา้ นหลายแห่ง ทุกกระท่อมมีรังผึ้งและเรื อนนกพิราบ เด็กทั้งสองตกใจ เมื่อ
เดินมาถึงที่แขวนคอคนและที่ทรมานคน ซึ่ งมีอยูป่ ระจาทุกหมู่บา้ น ที่ทรมานนั้นทาเป็ นช่องสาหรับใส่
แขนและขามิให้คนที่ถูกลงโทษดิ้นได้ ส่ วนที่แขวนคอนั้นยังมีศพแขวนอยูเ่ รี ยงราย เพราะในสมัยนั้น
บรรดาคนที่อยูใ่ นหมู่บา้ นเป็ นทาสของขุนนาง เมื่อทาสคนใดลักฟื นเพียงดุน้ เดียว ก็จะถูกจาจองในที่
ทรมานหลาย ๆ วัน ถ้าทาสคนใดจับกระต่ายในป่ าของขุนนางมากินจะต้องถูกแขวนคอถึงตาย
แม้แดดจะร้อนจัดในวันนั้น เด็กทั้งสองก็ยมิ้ ต้อนรับ เมื่อหญิงชาวนาร้องตะโกนอวยพรว่า
“ขอให้พระเจ้าอวยพรและให้เจ้าทั้งสองเดินทางไปโดยสวัสดิภาพ”
เมื่อรู ้สึกหิ วก็หยุดลงริ มลาธารเพื่อพักรับประทานอาหารที่มารดาห่ อให้มา มาร์ ตินและจอห์น
จะต้องเดินทางเป็ นระยะทาง 50 ไมล์ จึงจะถึงเมืองแมกดิเบิร์ก อาหารที่ติดตัวมาไม่พอ เขาจาเป็ นต้องไป
ร้องเพลงตามหมู่บา้ นที่ผา่ นไป ชาวบ้านก็ชอบใจให้ไส้กรอกและขนมปั ง
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ระหว่างทางที่เขาทั้งสองได้เดินผ่านมา เขาพบผูเ้ ดินทางอื่น ๆ หลายคน มาร์ ตินประหลาดใจ
เมื่อได้เห็นพวกอัศวินขี่มา้ อย่างหรู หราผ่านไป อัศวินคนหนึ่งมีคนใช้แต่งตัวด้วยสี ม่วง, สี แดงเข้ม 12 คน
เป็ นบริ วารตามไป เด็กทั้งสองได้พบชายชราถือไม้เท้าเดินทางกะโผลกกะเผลก จึงถามว่าอัศวินนั้นคือ
ใคร ชายชราตอบว่า ผูน้ ้ นั บางทีคงจะเป็ นเจ้านายผูห้ นึ่งที่จะไปเยีย่ มท่านมหาสังฆราชาหลานเอ๋ ย!
เจ้านายผูน้ ้ ีก็เหมือนกับเจ้านายอื่น ๆ เหมือนกัน ท่านมหาสังฆราชาอยูใ่ นวังที่เมืองแมกดิเบิร์ก ท่านเป็ น
คนสาคัญมาก เวลาจะกินอาหารจะต้องมีทหาร 12 คน เป่ าแตรบรรเลงด้วย”
บางทีเด็กทั้งสองก็มีผเู ้ ดินทางอื่น ๆ ร่ วมเดินทางไปด้วย เกวียนบางเล่มก็มีบาทหลวงนัง่ ไปเต็ม
พวกพ่อค้าขี่มา้ วิง่ ห้อไป บางทีก็มีทหารม้า แต่งตัวสวย สวมหมวกขนนก สวมเสื้ อกามะหยี่ นุ่งกางเกงสี
คือ ขาข้างหนึ่งสี เขียวใบไม้ อีกข้างหนึ่งลายสี เหลือง
เมื่อทั้งสองคนมาถึงเมืองแมกดิเบิร์ก ก็รู้สึกเมื่อยล้ามาก พร้อมทั้งหิ วกระหายเป็ นกาลัง เดินไป
พลางก็หยุดพักอยูอ่ ะไร ๆ ที่แปลกตา แวะถามชาวเมืองถึงวัดที่ตนจะไป เขายังไม่เคยเห็นเมืองใหญ่
เช่นนี้มาแต่ก่อนเลย เที่ยวหาอยูจ่ นดึกจึงได้ไปถึงโรงเรี ยนที่เขาจะต้องอยูเ่ ล่าเรี ยนต่อไปจนครบหนึ่งปี
เต็ม
การมาอยูก่ บั บาทหลวงฟรานซิ สแกนนี้ก็แสนจะลาบากมาก ดีแต่วา่ มีครู สอนดีกว่าที่แมนส์
เฟลด์ ทั้งสองคนทราบว่านักเรี ยนจะต้องหาเลี้ยงตนเอง ฉะนั้นจอห์นและมาร์ ตินจึงต้องไปเที่ยวขอ
อาหารตามบ้านในเมือง หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งร้องเพลงตามประตูบา้ นเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร
วันหนึ่งอากาศหนาว มาร์ ตินกับเด็กอีก 4 คน ยืนตัวสั่นอยูท่ ี่บนั ไดประตู เขามองเห็นชายผูห้ นึ่ง
เดินผ่านไป เป็ นคนรู ปร่ างผอมมีแต่กระดูก แต่งตัวอย่างบาทหลวงแบกกระสอบใบหนึ่งจนตัวงอ
มาร์ ตินถามว่า “บาทหลวงคนนี้คือใคร ไม่เห็นเหมือนบาทหลวงอื่น ๆ ในวัดนี้เลย”
จอห์นตอบว่า “ไม่เคยได้ยนิ ชื่อเจ้าชายแห่งแอนแฮลท์บา้ งหรื อ? เขาไปเที่ยวขออาหารมาให้แก่
คนอดอยาก เขาทาเช่นนี้ คงจะได้ไปสวรรค์” ขณะที่จอห์นพูดอยูน่ ้ ี ท่านบาทหลวงหลังโกงผูน้ ้ นั ก็หนั มา
มองดูพวกเด็ก ๆ แล้วก็เดินต่อไป ต่อมาไม่ชา้ มาร์ ตินก็ทราบว่าท่านเจ้าชาย แห่งแอนแฮลท์ ตายเสี ยแล้ว
ทาให้เขารู ้สึกเศร้าสลดใจและคิดคานึงถึงท่านว่า ท่านผูน้ ้ ี แหละ เป็ นผูช้ อบธรรมที่แท้จริ ง
เมื่อได้เรี ยนอยูท่ ี่แมกดิเบิร์กหนึ่งปี แล้ว บิดามารดาก็ส่งเขาไปเรี ยนต่อที่ไอเซนนัช เพราะมีญาติ
ทางฝ่ ายมารดาอยูท่ ี่นนั่ มาร์ ตินจึงเดินทางกลับบ้าน (50 ไมล์) แต่เพียงผูเ้ ดียว เมื่อพักอยูท่ ี่บา้ นเพียงพอ
แล้ว เขาก็เดินทางไปสู่ เมืองไอเซนนัช
ไอเซนนัชเป็ นเมืองสวยงามและมีชื่อเสี ยง มีปราสาทหิน ชื่อปราสาทวอทเบิร์ก ตั้งอยูบ่ นภูเขา
เหนื อเมือง เป็ นที่ ๆ นักบุญ เอลิซาเบ็ทแจกขนมปั งให้คนอนาถา ครั้งหนึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นใน
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ปราสาทนี้ คือเมื่อสามีใจร้ายห้ามมิให้เอลิซาเบ็ทแจกอาหารคนยากจน ขนมปั งก็กลายเป็ นกุหลาบ ทาให้
เธอไม่ตอ้ งรับโทษจากสามี
ในโรงเรี ยนที่เมืองนี้ มาร์ ตินได้พบครู ที่มีลกั ษณะแตกต่างกับครู ที่ตนเคยผ่านมาแล้ว ครู คนนี้ได้
แสดงทัศนะทางสติปัญญาใหม่ให้แก่มาร์ ตินเมื่อเช้าวันหนึ่ ง ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังนัง่ คอยอยู่ ครู ผนู ้ ้ ีมี
ชื่อว่า ทรี โบนี อสั ได้เข้ามาในห้องเรี ยน ถอดหมวกออกแล้วก้มศีรษะเคารพนักเรี ยน เพื่อนครู คนหนึ่ง
ถามว่า “ทาไม ท่านก้มหัวให้เด็กโง่ ๆ เหล่านี้ ”
ครู จึงตอบว่า “ข้าพเจ้าก้มหัวให้นกั ปราชญ์อนาคตของประเทศเยอรมันต่างหาก”
มาร์ ตินคงร้องเพลงเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารต่อไป เขาชอบร้องเพลงมาก คว้าถุงใส่ มือแล้วไปกับ
เพื่อนอย่างสนุกสนาน
เย็นวันหนึ่ง เมื่อมาร์ ตินกับเพื่อนของเขาไปร้องเพลงตามบ้านต่าง ๆ ก็มาหยุดอยูท่ ี่บา้ นหลังหนึ่ง
ในถนนเซนต์ยอร์ ช เป็ นถนนที่มีบา้ นผูด้ ีหลายหลัง เด็ก ๆ ชอบพากันมาที่บา้ นนี้ เพราะนายคันซิ คอ๊ ตตา
กับภรรยาเคยให้ขนมปั ง ไส้กรอก และเนยแข็งแก่เด็กทุก ๆ คนเสมอ วันนี้เมื่อร้องเพลงจบแล้ว มาร์ ตินก็
ยิม้ ให้หญิงอ้วนเตี้ยท่าทางร่ าเริ งผูห้ นึ่ง เธอก็ยมิ้ ตอบ พลางถามว่า “พ่อหนุ่ม เธอชื่ออะไร?”
มาร์ติน “ประทานโทษ ผมชื่อมาร์ ติน ลูเธอร์ครับ”
เจ้าของบ้านก็พดู ว่า “มาร์ติน ลูเธอร์ และเด็กอื่น ๆ เข้ามาผิงไฟในบ้านเถอะ”
เด็ก ๆ เดินไปเข้าไปอย่างเงียบ ๆ เห็นเตาไฟสี เขียว คงมีไฟติดอยู่ ได้กลิ่นเนื้ อย่างและขนมปั ง
ภายในห้องนั้น ก่อนที่พวกเด็ก ๆ จะลากลับไป นางค๊อตตาได้สนทนากับมาร์ ติน เธอทราบจากเพื่อน ๆ
ของมาร์ ตินว่าครู ชมเชยเขามาก นางก็เชิญให้มาที่บา้ นนางอีก ต่อมาไม่นานนักมาร์ ตินก็ได้รับเชิ ญให้มา
พักอยูก่ บั ครอบครัวของค๊อตตา
ตั้งแต่น้ นั มามาร์ ตินก็ค่อยมีความสุ ขขึ้นในชีวติ นางค๊อตตาคอยเอาใจใส่ ให้เขามีเสื้ อผ้าที่อบอุ่น
มีอาหารเพียงพอบารุ งร่ างกายและมีการเล่นสนุกสนานกับพวกเพื่อน ๆ ด้วยการเอาใจใส่ ของครู ที่
แท้จริ ง การเล่าเรี ยนของมาร์ ตินก็กา้ วขึ้นโดยรวดเร็ ว เขาดีอกดีใจมากที่มีโอกาสได้เล่าเรี ยน การเรี ยนก็
ดีกว่าเด็กอื่น ๆ ครู ทรี โบนีอสั ก็ยกย่องชมเชยเขามาก
ในไม่ชา้ มาร์ ตินก็มีเพื่อนหลายคน เขาร่ าเริ งและสวยงามขึ้น พร้อมกับมีความคิดและขยัน
ขันแข็งในการศึกษาเล่าเรี ยนมากขึ้นด้วย เขากับเพื่อนพากันไปชมปราสาทวอทเบิร์ก เที่ยวตกปลาตาม
ลาธารและเล่นกีฬาตามถนนหนทาง และร้องเพลงเสมอ บัดนี้เขาร้องเพลงได้ดีในคณะร้องเพลงประจา
โบสถ์ ในเวลาค่าคืนเขาสอนเพลงที่เขาจาได้ให้แก่ เฮนรี่ ค๊อตตา บุตรชายของเจ้าของบ้าน
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มาร์ ตินได้อยูใ่ นเมืองไอเซ็นนัช 4 ปี ต่อไปเขาจะต้องไปเล่าเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงใน
เมืองเออเฟิ ดท์ เขามีความเสี ยใจที่จาต้องจากไป เขากล่าวแก่นางค๊อตตาว่า “เมืองไอเซ็นนัชเป็ นเมืองที่
ผมชอบมาก ถ้าผมมีอายุร้อยปี ก็คงจะชอบอยูต่ ามเดิม”
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ศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาร์ตินอายุได้ 18 ปี เมื่อไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเมืองเออเฟิ ดท์ บิดาของเขามีความภาคภูมิใจที่
ได้มีโอกาสส่ งบุตรเข้าเรี ยนในมหาวิทยาลัย เตาถลุงแร่ ทารายได้ให้แก่เขามาก และเขามีความปรารถนา
ที่จะให้บุตรชายหัวปี เป็ นนักกฎหมายที่มีชื่อเสี ยง
มาร์ ตินอาจไม่มีเงินมากมายสาหรับไปใช้ที่
มหาวิทยาลัย แต่ก็มีพอสมควรที่จะทาให้เขามีความสุ ขได้
มหาวิทยาลัยเป็ นสถานที่ใหม่สาหรับมาร์ ติน ตอนแรกรู ้สึกเปล่าเปลี่ยวใจเพราะยังไม่ใคร่ รู้จกั
นักเรี ยนอื่น ๆ เขานอนพักที่หอพักเซนต์ยอร์ ช และได้รู้จกั กับนักเรี ยนที่มาจากตูรินเกียบางคน
มาร์ ตินเป็ นคนเตี้ย ล่า มีตาเป็ นประกาย แต่งตัวสวยงามเหมือนกับนักเรี ยนอื่น ๆ เขานาเอาดาบ
มาฝึ กวิธีฟันดาบด้วย เขาสวมหมวกติดหางนกงาม ๆ เขาชอบร้องเพลงเสี ยงดัง เขาซื้ อพิณมาดีดเล่นเวลา
ร้องเพลง พวกเพื่อน ๆ พากันมาร้องเพลงเล่นดนตรี และสนทนาปราศรัยกันเสมอ
มาร์ ตินมีความสนใจในวิชาที่เล่าเรี ยนมาก บรรดาอาจารย์ก็รู้วา่ ไม่มีนกั เรี ยนคนใดจะโต้แย้งกับ
ความจัดเจนและความสามารถของมาร์ ติน ลูเธอร์ ได้เลย ในปี แรกนี้ส่วนมากเขาศึกษาวรรณคดีโรมัน
และวิชาปรัชญา
วันหนึ่งมาร์ตินและเพื่อนได้เดินไปเที่ยวเล่นในป่ าใกล้ปราสาทวอทเบิร์ก เขาร้องเพลงไปพลาง
และราดาบไปพลาง เผอิญมาร์ ตินสะดุดและล้มลงทาให้มีดดาบแทงถูกที่เท้า เขารู ้สึกเจ็บปวดเป็ นกาลัง
พวกเพื่อน ๆ จึงช่วยกันพยุงเขาขึ้นเกวียนพากลับเข้ามาในเมือง นายแพทย์ได้ทาแผลให้ เท้าของเขาบวม
มาก และเจ็บจนเกือบจะสิ้ นชี วติ
ในขณะที่เขาเป็ นไข้นอนครางอยู่ เขาลืมตาขึ้นก็แลเห็นบาทหลวงชราคนหนึ่งนัง่ อยูใ่ กล้เขา
บาทหลวงยิม้ และพูดค่อย ๆ ว่า “จงทาใจให้สบายเถิด ลูกเอ๋ ย, เธอยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ เพราะพระเจ้าจะทรง
ทาให้เธอเป็ นใหญ่เป็ นโตต่อไป เพื่อจะได้ช่วยคนอื่น ๆ ให้มีความสุ ข”
อีกหลายวันต่อมาก็หายไข้ ส่ วนบาดแผลนั้นหายช้ามาก แล้วเขาก็เริ่ มเข้าห้องเรี ยนตามเดิม เขา
ต้องเรี ยนหนักขึ้นเพราะป่ วยไปเสี ยนาน พอสิ้ นปี ที่หนึ่งเขาก็ได้รับปริ ญญาอักษรศาสตร์ บณั ฑิต
มาร์ ตินได้เริ่ มศึกษาสู งขึ้นไป จนเขาได้รับปริ ญญาโททางอักษรศาสตร์ แต่ในขณะที่เขาสนใจ
ในการเรี ยนดังกล่าวแล้วก็ยงั ไม่เป็ นที่พอใจ แม้จะเล่นดนตรี สนทนากับเพื่อนฝูง ก็ยงั ไม่เป็ นที่พอใจอยู่
นัน่ เอง เขาใช้เวลานาน ๆ อยูใ่ นห้องสมุดเสมอ เพื่อค้นหาหนังสื อใหม่ ๆ อ่าน
ตอนนี้มาร์ ตินได้รู้ถึงคุณค่าของพระคัมภีร์ เพราะเท่าที่แล้วมา พระคัมภีร์ล่ามโซ่ไว้กบั ที่วาง
หนังสื อ ไม่มีใครใช้เลย แม้นกั เรี ยนทางศาสนาก็ไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้อ่าน คริ สตจักรก็มิได้ส่งเสริ ม
การอ่านพระคัมภีร์ คัมภีร์ในสมัยนั้นพิมพ์เป็ นภาษาลาติน
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มาร์ ตินได้อ่านเรื่ องของซามูเอลจนจบ เขารู ้สึกตื่นเต้นและเพลิดเพลินจนแม้ระฆังเข้าเรี ยนตี
แล้ว เขาก็ยงั อ่านพระคัมภีร์อยู่ เมื่ออ่านจบแล้ว กลับไปนัง่ ในชั้นเรี ยน ก็ยงั คงนึกถึงแต่เรื่ องในพระคัมภีร์
เพือ่ น ๆ ก็รู้สึกแปลก เพราะตามปกติแล้ว มาร์ ตินชอบการถกเถียงปั ญหาต่าง ๆ
เมื่อเลิกเรี ยนแล้วเพื่อนคนหนึ่งเดินไปพร้อมกับเขาเพื่อตรงไปยังห้องนอนแล้วเอ่ยขึ้นว่า “มาร์
ติน ทาไมคุณจึงดูเงียบขรึ มเช่นนี้ ผมไม่เห็นคุณเงียบและประหลาดเช่นนี้เลย”
มาร์ ตินลืมตาโพลงและยิม้ ตอบว่า “ไม่ใช่จะแกล้งนิ่งเงียบดอก วันนี้ผมได้พบพระคัมภีร์ ได้
อ่านเรื่ องซามูเอลและฮันนามารดาของเขา คุณก็รู้แล้วว่าทุกวันนี้ผมไปที่โบสถ์อ่านหนังสื อคาเทศน์ แต่
ไม่มีใครสอนพระคัมภีร์ในโบสถ์ ผมปรารถนาที่จะมีพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัวสักหนึ่งเล่ม”
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ภายหลังจากที่เขาได้รับปริ ญญาตรี แล้ว 2 ปี เขาก็ได้รับปริ ญญาโท ในขณะที่เขายืนสวมเสื้ อครุ ย
ปริ ญญาโทอยูใ่ นมหาวิทยาลัย เขาระลึกถึงมหาวิทยาลัย และระลึกถึงเมื่อครั้งยังเป็ นเด็กอยู่ ยังคงจาได้วา่
บิดาของเขาเมื่อกลับจากเหมืองแร่ หรื อเตาถลุงเหล็กต้องมาล้างหน้าเพื่อจะให้ฝุ่นถ่านหิ นออกจนหมด
เหตุการณ์เหล่านี้ ดูเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เอง ระลึกไปถึงนางค๊อตตา และบ้านอันแสนสุ ขสบายของเขา
เธอเป็ นเสมือนมารดาที่สองของเขา บัดนี้ ตวั เขาซึ่ งเป็ นบุตรของกรรมกรเหมืองแร่ ที่ยากจน มายืนรับ
เกียรติจากบรรดาศาสตราจารย์ท้ งั หลาย
พิธีประสาทปริ ญญาวันนั้น เขาได้จดั เป็ นขบวนคือบรรดาอาจารย์เดินหน้านักเรี ยนตามหลัง
นักเรี ยนต่างก็ร้องเพลงและหัวเราะกันตลอดเวลา นักเรี ยนทั้งหมดรวมทั้งมาร์ ตินพากันเดินไปตามถนน
ต่าง ๆ ทัว่ เมือง พ่อค้าแม่คา้ ต่างก็โบกมือด้วยความยินดี เด็ก ๆ เดินตามขบวนไปพลางกระโดดและ
ตะโกนร้องเรี ยก พวกสาวใช้ใช้ผา้ ห่มขนนกโบกแสดงความยินดีทางหน้าต่าง
เนื่องจากเขาได้รับปริ ญญาโททางอักษรศาสตร์ แล้ว เขามีสิทธิที่จะสอน ทางมหาวิทยาลัยจึง
มอบตาแหน่งครู ให้แก่เขา ในขณะเดียวกันเขาก็ศึกษาวิชากฎหมายด้วย เพราะความประสงค์ของบิดา
ของเขา ต้องการให้เป็ นนักกฎหมายที่มีชื่อเสี ยง
บิดาของเขามีความภาคภูมิใจในบุตรชายคนนี้มาก เมื่อพบที่ใดก็ยกย่องเสมอ
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รักษาคามัน่ สั ญญา
ในปี 1505 เกิดกาฬโรคขึ้นที่เมืองเออเฟิ ดท์ในต้นฤดูใบไม้ผลิ ตามห้องเรี ยนที่มหาวิทยาลัยมี
นักเรี ยนเพียงครึ่ งห้อง เมื่อมาร์ ตินเดินไปตามถนนสายต่าง ๆ เห็นแต่รูปกางเขนดาขีดไว้ตามประตูบา้ น
เป็ นแถว มองเห็นแต่เกวียนบรรทุกศพเพื่อนาไปสู่ สุสาน เพื่อนสนิทของมาร์ ตินคนหนึ่งได้ตายไปก่อน
หน้าจะรับปริ ญญา มาร์ ตินรู ้สึกหวาดกลัวและนอนไม่กลับเหมือนคนอื่น ๆ เมื่อได้ยนิ เสี ยงระฆังดัง
กังวานบอกว่ามีคนตายอยูเ่ สมอ แต่มาร์ ตินมิได้อพยพออกนอกเมืองเหมือนคนอื่น
พอถึงเดือนกรกฎาคม กาฬโรคก็ค่อยบรรเทาลง มาร์ ตินปรารถนาที่จะไปตากอากาศตามบ้าน
นอกเพื่อไปเยีย่ มบ้านเดิม จึงตกลงใจที่จะเดินทางไปยังแมนส์เฟลดสัก 2-3 วัน ในขณะที่เขาเดินทางอยู่
นั้น ก็ระลึกไปถึงเมื่อครั้ง เดินทางไปเมืองแมกดิเบิร์ก ครั้งแรกรู ้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นคนและบ้านเมือง
ใหญ่ ๆ บัดนี้เขาเป็ นมหาบัณฑิตขึ้นแล้ว อีกไม่ชา้ ก็จะได้เป็ นนักกฎหมาย
บ้านเดิมที่แมนส์เฟลด์ รู ้สึกว่าเล็กลงและดูคร่ าคร่ ายิง่ กว่าเดิม ครอบครัวได้ตอ้ นรับเขาอย่าง
สมเกียรติ แฮนส์และมากาเร็ ตได้โค้งคานับเขาดุจเขาเป็ นคนใหญ่โตเสี ยแล้ว มาร์ ตินและมากาเร็ ต
ออกมาเล่นเพื่อให้ทุกคนรู ้สึกว่าเป็ นกันเอง ให้ทุกคนร้องเพลงด้วย โดยมากเป็ นเพลงเมื่อครั้งเป็ นเด็ก
นักเรี ยน เพื่อให้มารดาชอบใจ เขาร้องเพลงต่าง ๆ ที่ยงั จาได้ในสมัยที่เคยร้องเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร
เมื่อเป็ นเด็กนักเรี ยน
ตอนเดินทางกลับเออเฟิ ดท์ มาร์ ตินรู ้สึกเบิกบานใจ เพราะได้ร่วมเดินทางมากับบาทหลวง ผูเ้ ดิน
ธุ ดงค์ชวั่ ระยะหนึ่ง บาทหลวงเล่าถึงชีวติ ของท่านให้มาร์ ตินฟัง ครั้นแล้วก็ได้ร่วมเดินทางกับผูเ้ ดินทาง
อื่น ๆ อีก 3 คนที่กลับจากกรุ งโรม มาร์ ตินได้ฟังเรื่ องที่เขาเล่ากันว่าได้ไปดูกระดูกของพวกนักบุญต่าง ๆ
คนหนึ่งพูดว่า “ผมได้ไปจับกระดูกของนักบุญแอนโทนี ” “น่าแปลกมาก ข้าพเจ้าได้ไปดูผา้ คลุม
หน้าของนักบุญเวรอนิกา”
อีกคนหนึ่งพูดว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นกิ่งไม้ที่บงั เกิดไฟลุกของโมเสส”
เมื่อคนทั้ง 3 แยกทางไปแล้ว จิตใจของมาร์ ตินก็ไม่ใคร่ สบาย เขากลัวจะได้รับโทษชัว่ นิรันดร์
กาฬโรคทาให้เขาสานึกถึงความตายและมลทินในความผิดบาป ถ้าเขาเป็ นกาฬโรคบ้าง เขาคงจะตายไม่
ลงเพราะความบาปมีมาก (คือจะต้องทนทุกข์ทรมานนาน) พูดถึงตามความจริ งแล้วเขาไม่อยากจะเป็ น
นักกฎหมายเลย เมื่อเขาไปโบสถ์ได้ฟังดนตรี ไพเราะก็รู้สึกเป็ นสุ ข เขาอยากจะมีพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัว
เหลือเกิน คิดว่าของขวัญที่บิดาให้เมื่อได้รับปริ ญญาควรจะเป็ นพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งดีกว่าที่จะเป็ น
หนังสื อกฎหมาย 1 ชุดที่มีราคาแพงมาก
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ขณะที่มาร์ ตินเดินมาใกล้หมู่บา้ น สะทอดเตินไฮม์เห็นเมฆตั้งเค้ามาทางขอบฟ้ าดามืด มีพายุฝน
ฟ้ าคะนอง เขารู ้สึกกลัวเป็ นกาลัง โลกเป็ นที่น่ากลัวยิง่ เมฆลอยมาใกล้ มีฟ้าแลบ ร้องคาราม เมฆก็ลอยมา
ทางทิศที่มาร์ ตินยืนอยู่
ฟ้ าได้ผา่ ลงมาเปรี้ ยงเหมือนกับพิโรธ มาร์ ตินล้มคว่าลง แน่นอนละในเวลาเช่นนี้ พวกนักบุญ
เท่านั้น ก็จะช่วยเขาให้รอดได้ เขาจึงเงยหน้าขึ้นและร้องว่า “ท่านนักบุญแอนโทนี โปรดช่วยข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าจะไปเข้าเป็ นบาทหลวงด้วยทันที”
แล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาใกล้ ๆ ตัวเขาอีกครั้งหนึ่ง ฝนก็ตกลงมาเหมือนม่านตะกัว่ มาร์ ตินลุกขึ้นยืน
นิ่ง ๆ มองไปรอบตัวหารู ้ไม่วา่ ฝนตกหนักและมีลูกเห็บตกหนักด้วย เขากดหมวกให้แน่นกับศีรษะและ
ยืนตากฝนอยูต่ ่อไป ทันใดนั้นฝนและลูกเห็บก็หยุดทันที แล้วมีรุ้งปรากฏบนท้องฟ้ าเหนือหมู่บา้ น สักครู่
หนึ่งก็มีแสงแดดส่ องสว่างลงมายังพื้นดินที่ยงั เปี ยกอยู่
มาร์ตินเดินไปอย่างช้า ๆ มุ่งตรงไปยังเมืองเออเฟิ ดท์ เมื่อเข้าไปในเมืองก็ยมิ้ และโบกมือให้
เพื่อน ๆ ก็ร้องต้อนรับในการที่เขาได้กลับมาอีก นับตั้งแต่เขาสัญญาว่าจะเป็ นบาทหลวงต่อนักบุญแอน
โทนี ก็ดูเหมือนว่าเมืองนี้ดูแปลกไปจากเดิมสาหรับเขา
ต่อมาอีก 2-3 วัน เมื่อเขาระลึกถึงคาปฏิญาณนี้ เขาก็ได้ปรึ กษากับครู ของเขาทั้งเชิ ญเพื่อนสนิท
มาที่หอ้ งของเขาเพื่อสนุกสนานรื่ นเริ งกันตามสมควร แล้วเมื่อตอนจะเลิกและลาจากกันไป มาร์ ตินก็
ประกาศกับพวกเพื่อนว่าเขาตัดสิ นใจว่า จะบวชเป็ นบาทหลวง พวกเพื่อนจึงตะโกนว่า “มาร์ติน คุณพูด
เป็ นเล่นไป การที่จะไปเป็ นบาทหลวงนั้นเป็ นไปไม่ได้”
“ผมได้เลือกแล้วว่าจะต้องเข้าวัดแน่” พวกเพื่อนต่างก็ต้ งั ปั ญหาถกเถียงกันเป็ นการใหญ่วา่ ไม่
น่าจะเป็ นไปได้เลยที่คนซึ่ งมีอนาคตอันแจ่มใส จะยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่างไปเข้าวัดเป็ นบาทหลวง
การเข้าวัดก็คือการสละทางโลก วัดก็มีสภาพเป็ นหมู่คณะของตนเองต่างหากจากชุมนุ มชนอื่น
ๆ หลายวัดมีสภาพร่ ารวยมาก เพราะเจ้าอธิ การและสังฆราชเก็บภาษีอากรสู ง จากชาวนาที่อาศัยทามาหา
กินอยูใ่ นที่ของวัด เงินทองเหล่านี้ก็ตกอยูแ่ ก่เจ้าอธิ การและสังฆราชและคริ สตจักร สังฆราชเหล่านี้ อาศัย
อยูใ่ นกุฏิที่ทาด้วยหิ นและทามิสซา, ทางานและศึกษาเล่าเรี ยน นอกจากนั้นยังออกไปตามเมืองเพื่อช่วย
คนเจ็บป่ วย แต่ส่วนมากใช้เวลาเหล่านี้ ในการอดอาหารและการอธิ ษฐานบนพื้นหิ นที่เย็นเพื่อการยก
โทษความผิดบาปของเขา
มาร์ ตินต้องการที่จะรักษาคาปฏิญาณที่ทาต่อนักบุญแอนโทนี จึงเขียนจดหมายไปถึงบิดาบอก
เรื่ องที่จะเข้าวัด ก็จะได้รับคาตอบจากบิดาแสดงว่าโกรธเคืองและไม่ยอมยกโทษให้เลย เพราะบิดาหวัง
ไว้วา่ การที่ส่งเขาไปศึกษาสิ้ นเปลืองเงินทองมากนั้น ก็เพื่อจะให้เขาเป็ นนักกฎหมายที่มีชื่อเสี ยงสาหรับ
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ตระกูล แต่บดั นี้ลูกชายกลับละทิ้งอนาคตอันดีเสี ยเพื่อเข้าเป็ นบาทหลวง ข่าวนี้จึงเป็ นที่เศร้าโศกและขม
ขื่นแก่มากาเร็ ตแฮนส์มาก แต่ก็ไม่รู้ที่จะว่าอย่างไรเพราะมาร์ ตินก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ
ในการที่จะเข้าเป็ นบาทหลวงนั้น มาร์ ตินจะต้องเข้าเป็ นสามเณรเสี ยก่อน เป็ นเวลา 1 ปี
ตลอดเวลา 1 ปี นี้ จะต้องไปอธิ ษฐานวันละ 7 ครั้ง ต้องตื่นตามเวลาที่เคาะระฆังตั้งแต่สองนาฬิกาตอนเช้า
ทุกวัน พอระฆังตีครั้งที่สองจะต้องแต่งกายสวมเสื้ อคลุมขาวไปยังโบสถ์ พวกบาทหลวงจะประพรม
น้ ามนต์แล้วคุกเข่าลงอธิ ษฐาน เขาร้องเพลงกับหมู่นกั ร้องในโบสถ์ ต่อสิ้ นปี มาร์ ตินจึงได้รับการ
อุปสมบทเป็ นบาทหลวงในวัดนักบุญออกัสตินที่เมืองเออเฟิ ดท์ แล้วเขาก็เริ่ มการศึกษาเพื่อที่จะเป็ น
หัวหน้าบาทหลวง เพื่อจะได้ทาพิธีมิสซาเป็ นต่อไป
โอกาสที่จะเป็ นผูท้ ามิสซาเป็ นโอกาสสาคัญ เขาจึงเชิญบิดามาด้วยเพราะบิดามิได้ เขียน
จดหมายส่ งข่าวมาเป็ นเวลา 1 ปี แล้ว เมื่อบิดาเขียนแจ้งมาว่าจะมามาร์ ตินจึงดีใจมาก
แฮนส์ ลูเธอร์ ก็กลายเป็ นบุคคลสาคัญยิง่ ขึ้นในหมู่บา้ นของเขา เตาถลุงเหล็กของเขาก็มีรายได้ดี
ขึ้น เขากับพวกอีก 20 คนก็ข้ ึนม้ามายังเออเฟิ ดท์อย่างสง่าผ่าเผยเหมือนคนมีอนั จะกินบริ บูรณ์ดีคนหนึ่ง
เมื่อมาถึงเรี ยบร้อยแล้วเขาก็นาเงินมาถวายวัด ภายหลังที่มาร์ ตินทามิสซาเสร็ จแล้ว ผูท้ ี่มาประชุมทั้งหมด
ก็นงั่ ลงเพื่อเตรี ยมกินเลี้ยงเป็ นการฉลอง มาร์ ตินนัง่ ใกล้บิดาเพื่อหวังว่าจะได้รับการอภัยโทษจากบิดา
มาร์ ตินจึงพูดกับบิดาว่า “คุณพ่อครับ! ทาไมคุณพ่อจึงไม่เต็มใจให้ผมเป็ นบาทหลวง การมีชีวติ เป็ น
บาทหลวงนั้นสงบและใกล้ชิดพระเจ้ามาก”
บิดาผูช้ รานั้น หน้านิ่วคิ้วขมวดด้วยความโกรธ สะบัดหน้าหันไปทางอื่นโดยแรง ทิ้งขนมปั ง
และก้อนเนื้ อที่อยูใ่ นมือทันที และได้กล่าวถ้อยคารุ นแรงต่อหน้าบาทหลวงและนักปราชญ์ท้ งั หลายที่มา
ประชุมอยูท่ ี่น้ นั ว่า “เจ้านักปราชญ์เอ๋ ย, เจ้ามิได้อ่านพระคัมภีร์หรื อว่า เจ้าเป็ นบุตรจะต้องให้เกียรติบิดา
มารดาของเจ้า
แต่ที่เจ้ามาทอดทิ้งตัวเราและมารดาของเจ้าให้เลี้ยงตนเองในเวลาแก่เฒ่าสมควรแล้ว
กระนั้นหรื อ”
เมื่อบิดาจากไปแล้ว มาร์ ตินก็กลับไปทางานและอธิ ษฐาน งานของเขาไม่สบายนัก เขาจะต้อง
ขัดพื้น, กวาดพื้น ไปเที่ยวขออาหารและเลี้ยงดูคนเจ็บป่ วย ต้องทางานที่ไม่ใคร่ จะมีคนพอใจทาภายใน
วัดนั้น บาทหลวงอื่นคิดว่า มาร์ ตินคงจะอวดหยิง่ ถือตัวว่าเป็ นคนมีความรู ้สูง ฉะนั้นจึงต้องการจะดัด
นิสัยจึงมอบให้ทางานที่ต่าเช่นนั้น แต่มาร์ ตินทาให้พวกเหล่านั้นแปลกใจมาก เพราะไม่วา่ เป็ นงานอะไร
เขาเต็มใจทาทุกอย่าง เขาทาพิธีอดอาหารหลายวันและอธิ ษฐานมากขึ้น
ในขณะที่เขาเอาถุงอาหารแบกขึ้นบ่าเดินไป ก็ทาให้เขาระลึกไปถึงเจ้าชายแอนแฮลท์ ในสมัยที่
เขาเห็นเมื่อยังเป็ นเด็กนักเรี ยนอยูท่ ี่เมืองแมกดิเบิร์ก เขาจึงมานึกถึงตัวเองว่าบางทีจะต้องตายเมื่ออายุยงั
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น้อย ในเวลากลางคืนเขานอนอยูบ่ นพื้นหิ นของโบสถ์กางมือเหยียดออกเป็ นรู ปไม้กางเขน บางทีนอน
อยูเ่ ช่นนี้ เป็ นเวลานานจนไม่รู้สึกตัว ต้องมีผมู ้ าช่วยอุม้ ไปยังห้องนอน
เขาเริ่ มศึกษาพระคัมภีร์อย่างหนัก มีพระคัมภีร์เล่มใหญ่วางอยูใ่ นห้องรับประทานอาหาร เพื่อ
บาทหลวงคนหนึ่งจะได้อ่านขณะที่คนอื่นรับประทานอยู่ มาร์ ตินได้ยนื อ่านพระคัมภีร์อยูเ่ ป็ นเวลานาน
ๆ จนพวกบาทหลวงอื่น ๆ ได้มอบพระคัมภีร์เย็บปกหนังสี แดงให้เล่มหนึ่ง ในชี วติ ของเขาไม่มีอะไรที่
จะทาให้พอใจเท่าพระคัมภีร์
เขาพอใจในชีวิต และความเชื่อของท่านเปาโลเป็ นพิเศษ เขาอ่านข้อความที่วา่ “คนชอบธรรม
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยความเชื่ อ” ซ้ าบ่อย ๆ เขารู ้สึกว่าพระเยซูเต็มไปด้วยความกรุ ณาและเชื่อยิง่ ขึ้นว่า
ความเชื่อในพระเยซูจะได้รับการยกโทษแห่งความผิดบาป
มาร์ ตินอยูท่ ี่วดั นี้ได้ 3 ปี ดร.สโตปิ ต อธิ การใหญ่แห่งสานักบาทหลวงออกัสตินเนียนได้มาที่
เออเฟิ ดท์ เมื่อได้สนทนากับมาร์ ติน ดร.สโตปิ ตรู ้สึกประหลาดที่เห็นมาร์ ตินมีความรู ้ในพระคัมภีร์ดีมาก
และยิง่ ฉงนใจที่เห็นว่าบาทหลวงผูผ้ อมซี ดนี้มีความรู ้สูงมาก ดร.สโตปิ ตจึงขอร้องเจ้าอธิ การผูด้ ูแลวัดนั้น
ตักเตือนให้บาทหลวงมาร์ ตินเอาใจใส่ ในเรื่ องสุ ขภาพให้มาก
ต่อมา ดร.สโตปิ ตได้มาเยีย่ มเมืองเออเฟิ ดท์เป็ นครั้งที่สอง ได้ขอร้องให้มาร์ ตินไปช่วยทาการ
สอนที่วทิ ยาลัยใหม่ที่เมืองวิตเต็นเบิร์ก บาทหลวงอื่น ๆ ต่างมองดูหน้ากันเพราะรู ้สึกว่า บุคคลที่อ่าน
พระคัมภีร์และศึกษามาก ๆ ไม่ควรจะมาอยูใ่ นวัดเช่นนี้ควรจะไปอยูป่ ระจาวิทยาลัย
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เดินทางไปกรุงโรม
ก่อนหน้าที่มาร์ ตินจะไปสอนยังเมืองวิตเตนเบิร์ก ดร.สโตปิ ตได้ให้เขาและบาทหลวงอีกคน
หนึ่งถือสาส์นไปถวายสันตะปาปาที่กรุ งโรม
มาร์ ตินและสหายได้ออกเดินทางไปด้วยเท้ามุ่งหน้าไปทางทิศใต้ หนทางไกลก็จริ ง แต่
บาทหลวงทั้งสองนี้เคยชินต่อการเดินทางมาแล้ว ทั้งสองมีความกระหายที่ได้เห็นกรุ งโรมซึ่ งเป็ นเมือง
พระในสมัยนั้น เขาพากันเดินทางผ่านทิศใต้ประเทศเยอรมัน ภาคใต้ และต้องปี นป่ ายภูเขาในประเทศ
บาวาเรี ยนด้วย ต้องผ่านช่องแคบระหว่างเขาไตโรลีน ผ่านทะเลสาบโคโมที่งดงาม และผ่านตลอด
ประเทศอิตาลี มาร์ ตินและสหายไม่มีเงินติดตัวเลย เพราะไม่มีความจาเป็ น เวลากลางคืนก็พกั นอนตาม
วัดต่าง ๆ ตามทาง รุ่ งขึ้นเช้าบาทหลวงเจ้าของวัดก็จดั อาหารให้
ประเทศอิตาลีน้ นั ผิดแผกแตกต่างจากประเทศเยอรมันมาก จริ งอยูท่ ้ งั สองประเทศ แบ่งแยกออก
เป็ นอาณาจักรน้อย ๆ หลาย ๆ อาณาจักร แต่พลเมืองของทั้งสองประเทศมีแนวความคิดและการดาเนิ น
ชีวติ แตกต่างกัน ทั้งสองประเทศมีนครอิสระและเมืองเล็กเมืองน้อยปกครองโดยท้าวพระยาและเจ้านาย
ทั้งสองประเทศไม่มีการปกครองเป็ นรัฐเดียวเช่นประเทศฝรั่งเศส, สเปนและอังกฤษ ในประเทศอิตาลี
เมืองฟลอเรนส์, เวนิส, มิลานและเนเปิ ลมีเจ้าผูค้ รองเมืองและมักจะรบพุง่ กันเองเสมอ กรุ งโรมเป็ นเมือง
ที่มีสันตะปาปาปกครอง นอกจากจะเป็ นใหญ่ทางศาสนาแล้ว ยังเป็ นเจ้าที่กองทัพอีกด้วย
มาร์ ตินรู ้สึกทันทีวา่ อิตาลีแตกต่างกับประเทศเยอรมันมาก และ ยากที่จะเข้าใจกันได้ ใน
ประเทศเยอรมันมีชีวติ อยูอ่ ย่างยากลาบาก ประชาเคร่ งขรึ มและดาเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ แต่ในประเทศ
อิตาลี ชาวอิตาเลียนกลับเยาะเย้ยความเชื่อเคร่ งครัด และ หัวเราะเยาะสิ่ งซึ่ งเป็ นที่เคารพในศาสนา
บาทหลวงหนุ่มชาวเหนือได้จอ้ งดูมหาวิหารใหญ่ในกรุ งมิลาน ซึ่ งกาลังก่อสร้างกันอยูใ่ นเวลานั้นด้วย
ความประหลาดใจ เข้าไปดูภาพ “การเลี้ยงอาหารครั้งสุ ดท้าย” ที่เขียนไว้บนเพดานและฝาผนังโดย ลีโอ
นาโด ดาวินซี ณ ที่โบสถ์เล็ก ๆ ริ มเมืองแห่งหนึ่ง
ออกจากเมืองมิลานแล้วก็ได้ขา้ มภูเขาทัสส์ แกน เดินมุ่งไปทางภาคใต้ จนถึงเมืองฟลอเรนส์ ได้
ไปชมวังของเจ้าตระกูลเมดิซี แกะสลักเป็ นรู ปดอกพลับพลึง และสิ งโตซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายแห่งนคร
ใหญ่ นอกจากนี้ยงั ได้ไปยังสถานจัตุรัสที่ซ่ ึ งบาทหลวงซาโอนาโรลา ได้ถูกมัดติดกับเสาเผาทั้งเป็ น ด้วย
เหตุที่ไม่ยอมเชื่อฟังสันตะปาปา
ต่อจากนั้นก็ตรงไปยังกรุ งโรม ทางเดินมีคนมากขึ้น บ้างก็เดินหน้า, บ้างก็ขี่มา้ , บ้างก็ใช้ไม้เท้า
ยันเดินกะโผลกกะเผลกไป พอเห็นกรุ งโรมแต่ไกล ๆ ก็คุกเข่าลงกับถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่ น มาร์ ตินชูแขน
ทั้งสองตะโกนว่า “ไชโย กรุ งโรม”
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บาทหลวงทั้งสองก็ตรงไปยังวังวาติกนั ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องสันตะปาปา มาร์ ตินก็นาเอาสาส์นไป
มอบแก่เลขานุการของสันตะปาปาแล้วก็ออกไปเที่ยวเดินดูบา้ นเมืองต่อไป เขาไม่ได้ไปชมวังใหญ่ ๆ
หรื ออาคารสาธารณะที่มีรูปเขียนและรู ปปั้ นประดับเลย เขามิได้ไปดูโบราณสถานที่ปรักหักพังในสมัย
โรมันเลย เขาไปตามโบสถ์ต่าง ๆ เพื่อจะอธิ ษฐาน
เมื่ออยูใ่ นประเทศเยอรมัน มาร์ ติน ลูเธอร์ คิดว่าโรมเป็ นเมืองพระที่สะอาดบริ สุทธิ์ สมกับที่จะ
เป็ นเมืองศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อเดินท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ตามถนนที่สกปรก เขาอดที่จะเห็นความแตกต่าง
ระหว่างความยากจนและความฟุ่ มเฟื อยไม่ได้ ไปที่ไหนก็มีคนโลภและก่ออาชญากรรม เดินผ่านกับเจ้า
และพนักงานของโบสถ์ต่าง ๆ ที่แต่งกายสวมเสื้ อคลุมกามะหยี่ มีองค์รักษ์ถืออาวุธติดตามตัวเสมอ พวก
เหล่านี้เป็ นพวกรับจ้างฆ่าคน เดินไปมาตามถนนต่าง ๆ เมื่อไปทางทิศไหนก็ได้ยินแต่ข่าวฆ่ากันและ
วางยาพิษกัน มาร์ ตินรู ้สึกสลดใจเมื่อคิดได้วา่ กรุ งโรมนี้ไม่มีความบริ สุทธิ์ เสี ยเลย เขาคิดในใจว่าบางทีจะ
เป็ นเมืองชัว่ ร้ายที่สุดในยุโรปก็ได้
ที่มุมถนนแห่งหนึ่งมีบาทหลวงผูห้ นึ่งเอากระดูกมาขายประชาชน พวกประชาชนว่าเป็ นกระดูก
ของนักบุญต่าง ๆ ในโบสถ์ มาร์ ตินรู ้สึกไม่สบายใจเมื่อได้ยนิ บาทหลวงทาพิธีมิสซากล่าวเร็ วทาให้คน
ฟังไม่มีความรู ้สึกเคารพอะไรเลย เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ของสันตะปาปายิง่ ทาให้มาร์ ตินไม่สบายใจมาก
ขึ้น บาทหลวงที่เล่าเรื่ องเหล่านี้ให้ฟังถึงกับยักไหล่แล้วพูดว่า “มันเป็ นเรื่ องเลว น่าบัดสี มาก” แต่
สันตะปาปาเป็ นผูม้ ีอานาจทุกอย่าง เขาจะทาอะไรก็ได้ตามใจชอบ”
มาร์ ตินได้ข้ ึนไปบนบันไดที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง ซึ่ งเลื่องลือกันว่าพระเยซูได้ใช้สาหรับก้าวเดิน
ไปสู่ ไม้กางเขน คนที่จะขึ้นบันไดนี้จะต้องคลานขึ้นไปและจะต้องจูบและอธิ ษฐานทุก ๆ ขั้นบันได มาร์
ตินก็ทาตาม เชื่ อว่าการทาเช่นนี้จะช่วยให้ปู่ที่ตายไปแล้วพ้นจากการทรมานในเมืองนรก มาร์ ตินก็เชื่อ
เหมือนกับชาวคาร์ ธอลิคอื่น ๆ ว่าวิญญาณจะต้องไปสู่ ที่ทรมานเสี ยก่อนชัว่ ขณะหนึ่งจึงจะไปสวรรค์
เมื่อมาร์ ตินไปถึงยอดของบันไดแล้วก็ยนื ขึ้นและเกิดความรู ้สึกที่เต็มไปด้วยความสงสัย ทันใด
นั้นก็พดู ด้วยเสี ยงดังว่า จะเป็ นจริ งตามที่เชื่ อกันหรื อ?” ทาให้คนที่อยูใ่ กล้ ๆ ประหลาดใจมาก
เมื่อมาร์ ตินและสหายกลับประเทศเยอรมันแล้ว เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจหลายอย่าง เขาไม่
เชื่อว่าคนเราจะช่วยตัวเองให้รอดได้โดยวิธีเหล่านี้เลย เขาเชื่อว่าด้วยการมีความเชื่อในองค์พระคริ สต์
และโดยการศึกษาพระคาของพระเจ้าตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์เท่านั้นแหละจึงจะพบความรอด
หลังจากกลับจากกรุ งโรมแล้ว มาร์ ตินก็ออกจากวัดที่เมืองเออเฟิ ดท์ แล้วย้ายไปยังเมืองวิตเต
นเบิร์กตามที่ดร.สโตปิ ต จัดแจงไว้แล้ว เมืองนี้เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่ นภูเขาทรายสี ขาวใกล้กบั ฝั่ง
แม่น้ าเอล์ปที่ไหลช้า ๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้แม้จะไม่เก่า และสาคัญเท่ากับมหาวิทยาลัยเออเฟิ ดท์ก็จริ ง แต่
อยูใ่ ต้ความคุม้ กันของเจ้าเฟรดเดอริ ค ผูฉ้ ลาด เจ้าผูค้ รองนครแห่งแซกโซนี
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เจ้าเฟรดเดอริ คได้เก็บวัตถุสาคัญทางศาสนาไว้ที่โบสถ์เมืองวิตเตนเบิร์กเป็ นจานวนมากที่สุด
เมื่อใครเสี ยเงินแล้วก็อาจลดหย่อนโทษที่ทางฝ่ ายวัดจะกระทาแก่ผนู ้ ้ นั สาหรับความผิดบาปของตนได้
และอาจลดโทษในเมืองนรกได้ดว้ ย ใครเสี ยเงินแล้วก็อาจเข้าดูฟันของนักบุญเยอโรม เส้นผมที่เก็บมา
จากศีรษะของพระนางมาเรี ย, ผ้าห่มของเธอ, หญ้าประมาณหนึ่งกามือที่เก็บเอามาจากรางหญ้าของพระ
เยซู นอกนั้นยังมีวตั ถุในทางศาสนาต่าง ๆ อีกมากมาย วัตถุเหล่านี้คือ หญ้า, ผ้า, เส้นผม, ฟัน เก็บไว้ใน
กล่องทองคาและเงิน สิ่ งที่มีค่ายิง่ ก็คือหนามที่เก็บเอามาจากมงกุฎหมายที่ใช้สวมศีรษะพระเยซู
เงินที่เก็บได้จากผูท้ ี่มาดูวตั ถุสาคัญเหล่านี้ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยที่มาร์ตินสอน
มาร์ ตินได้กล่าวประมาณการแสดงวัตถุเหล่านี้ อย่างยิง่ ร้ายยิง่ กว่านั้นก็คือ ทางวัดยอมให้มีการขายเศษ
กระดาษชนิดหนึ่งเรี ยกว่า ใบอนุญาตพิเศษเป็ นหนังสื อที่มีลายเซ็นของสันตะปาปา อนุญาตให้ไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิการทรมานตนเองเพื่อลบล้างความผิดบาปที่ทางวัดสั่งให้ทา ใครมีเงินก็อาจซื้ อการล้างบาปของ
ตนเสี ยได้ และสามารถที่จะซื้ อการล้างบาปให้แก่ญาติพี่นอ้ งที่ตายไปนาน ๆ แล้วได้
มาร์ ติน ลูเธอร์ กบั บาทหลวงอื่น ๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัยอาศัยอยูใ่ นตึกหิ นใหญ่เรี ยกว่า กุฏิดา
เขามีหน้าที่สอนพระคัมภีร์และปรัชญา ในเวลาที่มิได้สอนเขาก็ทาการศึกษาในห้องของเขาหรื อมิฉะนั้น
ก็ไปเดินเล่นในสวนของวัด เขาใช้เวลาส่ วนมากในการอธิ ษฐานเอาใจใส่ ในการกินการนอนน้อย และ
วิตกอยูแ่ ต่ความผิดบาปของตนจนร่ างกายซี ดเซี ยวซูบผอม ขี้ตกใจง่ายและประหม่า
วันหนึ่งขณะที่มาร์ ติน ลูเธอร์ นงั่ อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ในสวน ดร.สโตปิ ต เข้ามานัง่ ลงใกล้เขา ท่านพูด
อย่างยิม้ ๆ ว่า “ท่านน้องมาร์ ติน ผมอยากให้คุณทางานใหม่สักอย่างหนึ่ง คือต้องการให้คุณทาการ
เทศนา”
มาร์ ตินจึงร้องตอบว่า “ทาไมครับ, ผมไม่เคยเทศนาเลย ผมคิดว่าจะทาให้ผมตายมากกว่า”
แต่ดร. สโตปิ ตกล่าวต่อไปว่า “นัน่ เป็ นการดีแล้วพระเจ้ามีงานไว้มากสาหรับให้คนฉลาดทาใน
สวรรค์”
มาร์ ตินหัวเราะและตกลงว่าจะลองพยายามทาดู
เขาเทศน์ให้พวกบาทหลวงฟังในห้อง
รับประทานอาหารของวัด ต่อมาเป็ นนักเทศน์ประจาโบสถ์ปราสาทวิตเตนเบิร์ก ทาให้เขามีหน้าที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเป็ นบาทหลวงประจาแขวงก็ตอ้ งมีหน้าที่ตรวจตราวัดวาอารามต่าง ๆ และทางานเกี่ยวข้อง
กับคนอื่น ๆ รับฟังคาสารภาพ, เยีย่ มคนป่ วย, ปลอบใจคนที่อยูใ่ นความทุกข์, ต้องตอบจดหมายจานวน
มาก มาร์ ตินเคยพูดว่ามีงานมาก ถ้าใช้เลขานุการสัก 2 คนจึงจะทาหมด
งานหน้าที่ใหม่ ทาให้เปลี่ยนนิสัยบาทหลวงผูเ้ งียบเหงานี้ เขาเริ่ มเขียนความคิดเห็นใหม่ เพื่อเอา
ไปเทศนา เขียนความเชื่อมัน่ ของตนออกแสดงให้ผอู ้ ื่นรู ้
เขายิง่ เชื่อตัวเองมากขึ้นในสิ่ งที่เขาสอนและเทศนา เขาค่อย ๆ ย่างเข้าสู่ การเป็ นผูน้ า
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ทีป่ ระตูโบสถ์
วันหนึ่งนักเรี ยน 3 คนเดินแกว่งดาบเล่นมาทางโบสถ์ประสาท เขามุง่ ไปที่ประตูเพื่ออ่าน
ประกาศที่ติดไว้สาหรับนักเรี ยนเป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย เพราะศาสตราจารย์มกั ติดประกาศ หัวข้อ
สาหรับโต้วาที ฉะนั้นนักเรี ยนจึงหมัน่ มาดูหวั ข้อโต้วาทีใหม่ ๆ ในคราวต่อไป
เด็กนักเรี ยนหนุ่ม 3 คนถอยหลังออกไปห่าง ๆ ด้วยความเคารพ ในขณะที่บาทหลวงร่ างเตี้ยและ
ผอมสวมเสื้ อคลุมยาวถึงตาตุ่ม เดินตรงมายังโบสถ์ และมือหนึ่งถือกระดาษแผ่นใหญ่ ส่ วนอีกมือหนึ่ง
ถือค้อนและตะปูมาด้วย
เขาเอากระดาษปิ ดที่ประตูแล้วเอาค้อนตอกตะปูจนแน่น แล้วหันมาพยักหน้ากับนักเรี ยนแล้วก็
เดินกลับไปทางมหาวิทยาลัย “ผูน้ ้ ีคือ ดร. ลูเธอร์ , ลองอ่านดูซิ” คนหนึ่งเอ่ยขึ้น นักเรี ยนทั้งสามนั้น
ชักชวนกันเข้าไปอ่าน แล้วก็หนั มามองดูหน้ากันอย่างประหลาด “เป็ นข้อความคัดค้านใบอนุญาตล้าง
บาป พร้อมด้วยข้อความโต้แย้งใบอนุญาตล้างบาปรวม 95 ข้อ”
“คงจะทาให้เจ้าเฟรดเดอริ คไม่พอใจ
เพราะปี กลายนี้เขาไม่ชอบการเทศนาของดร.ลูเธอร์ ที่
คัดค้านการขายใบอนุญาตและเดี๋ยวนี้ขอ้ โต้แย้งถึง 95 ข้อ”
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“เป็ นการกระทาที่กล้าหาญสักหน่อย” มีศาสตราจารย์ผหู ้ นึ่งมาที่ประตูอ่านประกาศนี้ชา้ ๆ ด้วย
ความระมัดระวัง แล้วรี บกลับไปโดยเร็ ว มีนกั เรี ยนหมู่ใหญ่มาอ่านแล้วก็วพิ ากษ์วจิ ารณ์กนั มาก ประกาศ
ที่เป็ นภาษาลาตินปิ ดไว้ตามประตูโบสถ์ไม่มีใครสนใจมาก่อน แต่เรื่ องนี้ทาให้เกิดความรู ้สึกอย่างรุ นแรง
ชาวเยอรมันมีความโกรธเคืองมากที่ทางวัดปล่อยให้มีการขายใบอนุญาต
ทุกคนรู ้วา่ ในเวลานั้นมี
บาทหลวงชื่อเสี ยงไม่ดีได้ทาการขายใบอนุญาตล้างบาปจนร่ ารวยชื่อว่า เทดเซ็ล ขายเศษกระดาษชนิดนี้
เป็ นพัน ๆ บาดหลวงเทดเซ็ลไปไหนต้องแบกหี บเงินใบใหญ่ไปด้วยเพราะได้เงินมาก ไม่วา่ ใครเอาเงิน
ใส่ หีบให้ดงั กริ๋ งเป็ นได้ใบอนุ ญาตล้างบาป ถึงกับมีบทสวดมนต์วา่ “พอเงินตกในหี บดังกริ๋ ง วิญญาณใน
นรกก็กระโดดขึ้นไปสวรรค์เหมือนลิง”
มหาสังฆราช แอลเบิต แห่งเมืองเมนซ์ได้ไปกูเ้ งินจานวนมากมาจากธนาคารใหญ่ของเยอรมัน
นานมาแล้ว บัดนี้ได้รับเงินจากเทดเซ็ลและบาทหลวงอื่น ๆ เป็ นค่าขายใบอนุญาตล้างบาปจนสามารถ
นามาชาระหนี้ได้หมด และยังมีเงินเหลือสร้างโบสถ์ใหญ่ เซนต์ปีเตอร์ ในกรุ งโรมด้วย
หัวข้อที่มาร์ ติน ลูเธอร์ เขียนขึ้นนาไปติดไว้ที่ประตูโบสถ์น้ นั ใช้เป็ นหัวข้อโต้วาทีดว้ ย ทั้งนี้
เพราะมาร์ ตินมีความโกรธเคืองในเรื่ องการขายใบอนุ ญาตนี้ เขาคัดค้านการขายนี้ดว้ ยเหตุ 3 ประการ
ประการแรก ชาวเยอรมันไม่ควรเสี ยเงินในการสร้างโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม ประการที่สอง
ใบอนุญาตของสันตะปาปาไม่สามารถล้างมลทินได้ ประการที่สาม ใบอนุญาตนี้เป็ นเพียงลดการทาโทษ
ทางฝ่ ายโลกสาหรับความบาปที่ทาขึ้นเท่านั้น แต่พวกขายใบอนุญาตหลอกลวงประชาชนว่า ใบอนุญาต
ล้างความบาปได้หมด ลูเธอร์ เมื่อทราบความข้อนี้ จึง คัดค้านว่าไม่เป็ นความจริ ง การเว้นโทษจะได้มาก็
เพราะมีความเชื่อในพระคริ สต์ และมีความรู้สึกเสี ยใจในความผิดบาปที่ได้ทาลงไป ผูท้ าบาปต้องเต็มใจ
พิสูจน์วา่ ตนได้เสี ยใจจริ ง ๆ โดยการทรมานตน ที่สาคัญที่สุดก็คือ การซื้ อใบอนุ ญาตจะทาให้ประชาชน
รู ้สึกว่าการประพฤติดีไม่เป็ นสิ่ งสาคัญ จนถึงกล่าวกันว่า “คนที่ให้เงินคนยากจน ยังจะดีกว่าคนที่ซ้ื อ
ใบอนุญาตล้างบาป”
ข้อคัดค้านการขายใบอนุ ญาตของลูเธอร์ ได้พิมพ์ข้ ึนและแจกไปทัว่ ประเทศเยอรมัน เพราะก่อน
หน้าลูเธอร์ เกิดไม่นานเท่าใดนัก ลูเต็นเบิร์กได้ประดิษฐ์ เครื่ องพิมพ์ชนิ ดหมุนขึ้น เนื่องจากข้อคิด
คัดค้านของลูเธอร์ ได้แปลขึ้นเป็ นภาษาเยอรมันและพิมพ์ข้ ึนแพร่ หลายจึงมีผอู ้ ่านกันมาก สิ่ งที่ลูเธอร์
กล่าวนี้เป็ นความคิดของคนเยอรมันส่ วนมากได้เริ่ มคิด แต่ไม่สามารถจะแสดงความคิดออกได้อย่างชัด
แจ้ง
เสี ยงของมาร์ ติน ลูเธอร์ ได้มีผไู ้ ด้ยนิ กว้างขวางและห่างไกลออกไป เขาได้เดินในขบวนแห่เพื่อ
รับปริ ญญาเอกในการเป็ นศาสตราจารย์ตามเสี ยงระฆังใหญ่ เขาได้รับแหวนทองคาวงใหญ่และได้รับ
หมวกพิเศษในตาแหน่งศาตราจารย์ เขาได้ปฏิญาณว่าจะเชิ ดชูความจริ งตามที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ มีคน
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เดินทางมาแต่ไกลเพื่อจะฟังปาฐกถาและคาเทศนาของเขา สันตปาปาในกรุ งโรมก็ทราบว่าลูเธอร์ กาลัง
ปลุกปั่ นราษฎร แต่ก็หวั เราะเยาะเท่านั้น
เจ้าเฟรดเดอริ คแห่งแคว้นแซกซอนนีได้เขียนหนังสื อไปยังดร. ลูเธอร์ ขอทราบเหตุผลเพราะ
เป็ นห่วงว่าข้อคัดค้านเหล่านี้ ทาให้เกิดปั ญหาหลายประการ เพราะถ้าพวกให้กเู้ งิน ร้องทุกข์ไปยัง
สันตะปาปาและสันตะปาปาร้องทุกข์ไปยังจักรพรรดิแห่งเยอรมัน, สเปน, และเนเธอร์ แลนด์แล้ว จะทา
ให้เจ้าเฟรดเดอริ คเกิดพิพาทกับสันตะปาปาและมหาจักรพรรดิ
แต่เมื่อ ดร.ลูเธอร์ ตอบมาแล้ว เจ้าเฟรดเดอริ คก็พอใจมาก เพราะเขารู ้วา่ นักเทศน์ผนู ้ ้ ีเป็ นคนสัตย์
ซื่ อและจริ งใจ นับแต่บดั นั้นมาเจ้าเฟรดเดอริ คปกปั กษ์รักษาคุม้ ครองลูเธอร์ แม้ในเวลาต่อมาสันตปาปา
ขอให้ส่งตัวมาร์ ตินไปไต่สวนที่กรุ งโรม
เจ้าเฟรดเดอริ คปฏิเสธไม่ยอมส่ งตัวออกไปจากประเทศ
เยอรมัน
มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้กล่าวป้ องกัน ความเห็นของคนเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เมืองอ๊อกเบิร์กในการ
โต้วาทีกบั มหาสังฆราชคาร์ เจแกน ผูแ้ ทนของสันตะปาปา มหาสังฆราชสั่งให้มาร์ ตินถอนคาพูดและคา
ประกาศเสี ย ด้วยเหตุที่ไปโต้แย้งนี้ ดร.สโตปิ ต จึงได้ให้มาร์ติน ลูเธอร์ออกเสี ยจากนิกายบาทหลวง
ออกัสตินเนียน
ดร.ยุคยอร์ ช ลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเฟรดเดอริ ค และเป็ นเจ้าเมืองภาคหนึ่งของแซกซอนนีไม่เห็น
พ้องกับ ดร.ลูเธอร์ จึงขอเชิญให้มาร์ ตินมาโต้วาทีให้มหาชนฟัง ณ ที่เมือง ไลฟ์ ซิ ก กับ ดร.จอห์นเอ๊ค ผู ้
ป้ องกันสิ ทธิ ในการขายใบอนุญาตและความเห็นของพวกโรมันคาธอลิค
ในเดือนกรกฎาคม 1519 ดร.มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้นงั่ เกวียนบรรทุกหญ้ามาถึงเมืองไลฟ์ ซิ กเป็ น
ระยะทาง 40 ไมล์ การโต้วาทีครั้งนี้สาคัญมาก เพราะประชาชนแบ่งออกเป็ นฝ่ ายมาร์ ติน ลูเธอร์ และฝ่ าย
ดร.เอ๊ค บางพวกก็เชื่อในใบอนุญาตบ้างก็ไม่เชื่ อ ทั้งมาร์ ตินและดร.เอ๊ค กลัวว่าประชาชนจะรวมหัวทา
ร้ายเอา แต่หาทาให้ลูเธอร์ ขยาดที่จะไปยังเมืองไลฟ์ ซิ กไม่
มีมิตรสหายที่ไปกับลูเธอร์ คือ ฟิ ลิป เมแลนซ์ทอน เพื่อนศาสตราจารย์ดว้ ยกันนัง่ เกวียนไปกับลู
เธอร์ เมแลนซ์ทอนเป็ นคนผอมบาง ดูประหนึ่งลมตามภูเขาจะพัดเขาปลิวไปเสี ย แต่เมื่อเขายืนขึ้นแสดง
ปาฐกถา ไม่มีผใู ้ ดเอาใจใส่ ในร่ างกายบอบบางแต่ในสนใจในสติปัญญาและน้ าใจของเขา มีนกั เรี ยน 200
คน ถือขวานเดินทางไปกับเกวียนเพื่อป้ องกัน ดร.มาร์ ติน
เมื่อพวกที่มาจากวิตเตนเบิร์กเข้ามายังถนนคดเคี้ยวแห่งเมืองไลฟ์ ซิ กก็ได้ยนิ เสี ยงดนตรี ทหาร
กองรักษาการณ์ให้ถือธงของดยุคยอร์ ชพร้อมกับเป่ าขลุ่ยและตีกลอง ดร.เอ๊ค เดินมาพร้อมกับทหารสวม
เสื้ อเครื่ องศาสตราจารย์มากวัย มีองครักษ์ติดตามมาด้วย 76 คน
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รุ่ งขึ้นพวกมาร์ ตินไปยังปราสาท เขาเข้าไปยังห้องโถงใหญ่ ซึ่ งมีขนุ นาง, ทหาร, ศาสตราจารย์
และชาวเมืองนัง่ อยูเ่ ต็ม มาร์ ตินลูเธอร์ ก็กา้ วขึ้นไปพบกับดร. เอ๊ค ผูซ้ ่ ึ งจะได้เสนอทัศนะ ของสันตะปาปา
ดร. เอ๊ค ได้พยายามจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่ อของมาร์ ติน ลูเธอร์ ผิดพลาดไม่เป็ นความจริ ง
แต่ลูเธอร์ ก็แก้ปัญหาให้หมด แล้วดร.เอ๊คก็ได้นาเอาความคิดเห็นของจอนฮัสขึ้นมากล่าวอย่างฉลาด จอน
ฮัส เป็ นผูท้ างานในทางศาสนา ได้ถูกเผาทั้งเป็ นมาหลายปี แล้ว ในเมืองโบฮีเมียร์ เพราะไม่ยอมเห็นตาม
ความเชื่อของศาสนาในเวลานั้น ดร.เอ๊คลวงให้มาร์ ติน ลูเธอร์ พดู ว่ามิใช่ความเห็นทั้งหมดของจอนฮัส
เป็ นที่สิ่งที่ผดิ ข้อความตอนนี้ทาให้ประชาชนโกรธมาก ดยุคหน้าบึ้งเอานิ้วเคาะกับแขนเก้าอี้ดว้ ยความ
โกรธว่า เพราะเห็นว่าลูเธอร์ เป็ นคนนอกศาสนา คือไม่เชื่ อตามความเชื่ อของพวกวัดในสมัยนั้น
เมื่อการโต้วาทีเสร็ จแล้ว ลูเธอร์ และพวกก็กลับวิตเตนเบิร์ก พวกศาสนาจารย์ต่างก็เงียบ พวก
นักเรี ยนพูดซุ บซิ บกันด้วยความเศร้าใจ ทุกคนต่างก็คิดว่าความยุง่ ยากจะเกิดขึ้น ความยุง่ ยากเกิดขึ้นจริ ง
ในฤดูร้อนต่อมา สันตะปาปาลีโอ ออกคาสั่งว่าถ้ามาร์ ตินไม่เปลี่ยนความคิดเห็นของตนภายใน 60 วัน
จะถูกขับไล่ออกจากวงการศาสนาไป ในเดือนพฤศจิกายนผูแ้ ทน จักรพรรดิก็เก็บรวบรวมหนังสื อของลู
เธอร์ เผาไฟที่เมืองโคโลญ
สหายของลูเธอร์ ต่างก็พากันกล่าวขวัญถึงเรื่ องนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นอีก เกรงว่าลูเธอร์ จะถูกเผาทั้ง
เป็ นเหมือนจอนฮัส นักเรี ยนที่วติ เตนเบิร์กไม่พดู ถึงเรื่ องอื่น ไม่ใคร่ เอาใจใส่ ในการเรี ยน เพราะพูดกันแต่
เรื่ องนี้ ดร.ลูเธอร์ จะทาอย่างไรต่อไป
ต่อมาเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวแห่งเดือนธันวาคม
นักเรี ยนกลุ่มหนึ่งได้มายืนที่ประตูโบสถ์
ปราสาท มองเห็นประกาศที่ประตูฉบับหนึ่ง
“อะดอล์ฟ! อ่านดัง ๆ ซิ คุณอยูใ่ กล้ จนเกือบจะดันกระดาษให้ทะลุออกไป อ่านดัง ๆ”
เสี ยงของนักเรี ยนผูอ้ ่านนั้นก็ดงั และชัดเจนขึ้นว่า “ขอให้ทุกคนที่เชื่อในความจริ งของพระกิตติ
คุณ จงมาพร้อมกัน เช้าวันนี้เวลา 10.00 น. ณ ที่ประตูเวลสเตอร์ จะได้ช่วยกันเผาคาสั่งข้อบังคับและศา
สนศาสตร์ ของสันตะปาปาเสี ยให้หมดสิ้ น เพื่อให้สมกับการที่ศตั รู ของพระกิตติคุณมีความฮึกเหิ มมาก
ขึ้น จนถึงกับเผาหนังสื อของลูเธอร์ เสี ย เชิ ญคนหนุ่ม ๆ ที่มีใจร้อนรนและผูม้ ีใจบุญทั้งหลาย”
มีนกั เรี ยนและอาจารย์ได้เข้ามาประชุมกันมากหลาย ทันใดนั้นประตูก็เปิ ดออก ดร.ลูเธอร์ ก็
ออกมา เดินไปที่ประตูใหญ่ยืนคอยอยู่ ส่ วนอาจารย์อื่น ๆ และนักเรี ยนก็เดินเป็ นขบวนตามไป
เมื่อพวกมหาวิทยาลัยมุ่งหน้าไปบริ เวณชานเมือง พวกชาวเมืองก็รวมกันเป็ นกลุ่มตามถนนเพื่อ
ดูเขา เพราะเรื่ องชนิดนี้ไม่เคยได้เห็นมาแต่ก่อนเลย เขา...และอธิษฐานขออย่าให้ดร.มาร์ ตินถูกจับไปเผา
ไฟยังกรุ งโรมอีกเลย
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ภายนอกกาแพงเมืองพ้นประตูเวลสเตอร์ เกต ได้จดั เตรี ยมกองไฟใหญ่ไว้ ครู คนหนึ่งเป็ นผูต้ ีหิน
เหล็กไฟ แล้วก็จ่อเข้ากับมัดฟื นแห้ง ๆ จนไฟติดลุกโพลงขึ้น
เมื่อดร. ลูเธอร์ เดินมาทุกคนก็เงียบ เขาได้เอาหนังสื อหลักข้อบังคับของวัดมาวางบนกองไฟ
หนังสื อเหล่านี้ เป็ นกฎข้อบังคับว่าด้วยอานาจของสันตะปาปาที่มีอยูเ่ หนื อพวกบาทหลวง เหนือวัดและ
เหนือประชาชน ครั้นแล้ว ดร.ลูเธอร์ ก็หยิบเอาคาสั่งที่ไล่เขาออกจากวัดวางบนกองไฟ ประเดี๋ยวเดียวก็
กลายเป็ นขี้เถ้าไปหมด แล้วดร.ลูเธอร์ ก็กล่าวขึ้นด้วยเสี ยงดัง ซึ่ งทุกคนก็รู้วา่ ถ้อยคาเหล่านี้ประณาม
สันตะปาปาว่า “เนื่องจากท่านเหยียบย่าความจริ งของพระเจ้าลงเสี ย พระองค์จะทรงเผาไฟท่านในวันนี้
เหมือนกัน อาเมน”
ลูเธอร์ กม้ หัวลง คนอื่น ๆ และนักเรี ยนก็ทาเช่นเดียวกัน พวกอาจารย์ก็กลับมาที่มหาวิทยาลัย แต่
นักเรี ยนได้เดินแห่ รอบกองไฟและร้องเพลง เมื่อหมดเปลวไฟแล้วจึงกลับเข้าในเมือง เมื่อเดินไปก็ร้อง
เพลงไปด้วย แล้วเอาดาบแทบใบอนุญาตล้างบาป ชูข้ ึนให้สูงแล้วเดินเป็ นขบวนไป
ดร.ลูเธอร์ ก็ทาการสอนและเทศนาต่อไป ใช้เวลาส่ วนมากเขียนหนังสื อต่าง ๆ ตลอดฤดูร้อน
1519 เขาได้พิมพ์หนังสื อเล็ก ๆ ขึ้นหลายเล่ม พิมพ์เป็ นภาษาเยอรมันแจกไปทัว่ ประเทศ
ในบางภาพของประเทศเยอรมัน เช่น ตูริงเกีย, ไอส์แลนส์ ขึ้นไปจนทะเลเหนือ, ตลอดแคว้น
แซกซอนนี -ชาวเยอรมันได้ อ่านถ้อยคาอันรุ นแรงของลูเธอร์
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ข้ าพเจ้ าขอยึดมัน่
เมื่อจักรวรรดิแมกซิ มิเลียนสิ้ นพระชนม์ในปี 1519 พระเจ้าชาร์ ลสที่ 5 ก็ได้เป็ นจักรพรรดิแห่ง
ราชอาณาจักรโรมันแทน ที่เรี ยกว่า ราชอาณาจักรโรมัน นั้นประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ในยุโรปที่ยอม
ขึ้นแก่จกั รพรรดิ กษัตริ ยแ์ ห่งประเทศเหล่านั้นเป็ นผูเ้ ลือกตั้งจักรพรรดิข้ ึนปกครอง พระเจ้าชาร์ ลสองค์น้ ี
เป็ นหลานของกษัตริ ยเ์ ฟอดินานและพระนางอิสซาเบลลาแห่งสเปน ทางฝ่ ายมารดาและบิดาก็เป็ นเชื้อ
กษัตริ ยข์ องประเทศเยอรมัน
ในปี 1521 พระเจ้าชาร์ลสที่ 5 ได้เรี ยกประชุ มกษัตริ ยข์ องประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมาประชุม ที่
เมืองเวิมส์ ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าไนล์ในประเทศเยอรมัน เป็ นการประชุมของสภาสู ง บรรดาข้อวินิจฉัย
ตกลงใด ๆ ของที่ประชุมนี้ถือเป็ นกฎหมายใช้บงั คับได้ ปั ญหาใหญ่ก็คือ เรื่ องมาร์ ติน ลูเธอร์ จึงตกลงที่
จะเรี ยกตัวมาไต่สวนในที่ประชุมใหญ่น้ ีดว้ ย
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ในเดือนเมษายน 1521 ดร.ลูเธอร์ ได้รับจดหมายเรี ยกไต่สวน พวกเพื่อน ๆ ห้ามมิให้ไป แต่ลู
เธอร์ วา่ เป็ นหมายเรี ยกของจักรพรรดิจาต้องปฏิบตั ิตาม ลูเธอร์ รู้ตวั ดีวา่ ทาอย่างไรเสี ยก็จะถูกจับตัวไปไต่
สวนต่อหน้าสันตะปาปา ดังนั้นจึงคอยให้ได้รับคามัน่ สัญญาปลอดภัยจากจักรพรรดิเสี ยก่อนจึงจะไป
เมื่อผูส้ ื่ อข่าวมาถึงพร้อมด้วยคารับรองความปลอดภัยแล้ว มาร์ ติน ลูเธอร์ ก็ข้ ึนเกวียนมุ่งหน้าไป
ยังนครเวิมส์ มีเพื่อนร่ วมทางไปด้วยสามคน คือ ดร.แอมสดอร์ ฟ, ปี เตอร์ ซะวาเว็น, จอห์น เพ็ทเซ็นไต
เนอร์ ผูส้ ื่ อข่าวของจักรพรรดิขี่มา้ นาหน้าเกวียน คือ แกสปาสเติม ถือธงของจักรพรรดิเป็ นรู ปนกอินทรี ย ์
ดา 2 หัว และสวมเสื้ อเกราะไหมสี เหลืองอร่ าม
ขณะที่เกวียนแล่นมาตามถนนที่มีโคลนตม มาร์ ตินเอาพิณออกมาดีด เล่นเบา ๆ และร้องเพลง
คลอไปด้วย ดร.แอมสดอร์ฟมองดูดว้ ยความประหลาดใจ
“มาร์ ตินเธอกาลังอยูใ่ นอันตราย ยังมีแก่ใจที่จะร้องเพลงด้วยหรื อ?”
ดร.ลูเธอร์ ยมิ้ แล้วคงร้องเพลงต่อไป สักครู่ หนึ่ง แอมสดอร์ ฟก็ร้องบ้างแล้วคนอื่นก็ร้องตาม
ผูส้ ื่ อข่าวซึ่ งขี่มา้ นาขบวนก็หนั หน้ามาดู “ลูเธอร์ นี่เป็ นคนเช่นไรหนอ ยังสามารถร้องเพลงได้อีก เมื่อ
สันตะปาปาและจักรพรรดิเข้ารวมหัวจะเล่นงานอยูแ่ ล้ว?”
เมื่อผ่านเมืองไลฟ์ ซิ ก มีผคู ้ นออกมาดูกนั มากมาย ที่เมืองไวมา จัสตัสโยนาส เพื่อนรักของลูเธอร์
ก็ข้ ึนเกวียนร่ วมไปด้วย
ในเมืองเออเฟิ ดท์เขาจัดดนตรี มาต้อนรับ เสี ยงบรรเลงดูประหนึ่งว่าคนทั้งเมืองร้องเพลงเพื่อมาร์
ติน ลูเธอร์ มาร์ตินตกตลึงเมื่อเห็นขบวนนักเรี ยนและอาจารย์ และท่านอธิ การบดีมหาวิทยาลัยเดินมา
ต้อนรับเขา ในคืนนั้นเจ้าพนักงานประจาเมืองได้จดั การเลี้ยงอาหารเป็ นเกียรติแก่ลูเธอร์ ตอนดึก มาร์ ติน
และสหายได้ไปนอนในวัด เซนต์ออกัสติน ที่อยูม่ าแต่ก่อน
รุ่ งขึ้นเป็ นวันอาทิตย์ ดร.ลูเธอร์ ได้เทศนาในโบสถ์ที่เขาเคยเป็ นนักร้องเพลงประจามาแต่ก่อน
คนมาฟังเทศน์มากจนระเบียงโบสถ์ทานน้ าหนักไม่ไหวถึงกับลัน่ เอี๊ยด ๆ
ขณะที่มาร์ ตินเดินทางต่อไปยังภาคตะวันตกผ่านเมืองใดหมู่บา้ นใด มิตรสหายก็มาบอกว่าชีวติ
ของเขาตกอยูใ่ นอันตรายพากันห้ามมาร์ ตินว่าอย่าไปเลย มาร์ ตินก็ได้แต่ยมิ้ ๆ และกล่าวว่า “จะต้องไป
เมืองเวิมส์ให้จงได้ แม้วา่ เมืองนั้นจะมีผปู ้ องร้ายมากราวกับกระเบื้องมุงหลังคาก็ตาม”
เมืองจวนจะถึงเมือง ลูเธอร์ เห็นฝูงชนมาตั้งแถวตามถนนมาก ฝูงชนโห่ร้องต้อนรับ มาร์ ติน ลู
เธอร์ ลงจากเกวียน มีหญ้าแห้งติดอยูต่ ามเสื้ อผ้า จับพิณหนี บไว้กบั แขนข้างหนึ่งแล้วพูดว่า “พระเจ้าจะอยู่
กับข้าพเจ้า” แล้วก็เดินเข้าไปที่พกั ต่อไป คือบ้านอัศวินแห่ งเซนต์จอห์น แม้เวลาดึกดื่นมาก ดร.ลูเธอร์ ก็
ไม่ได้พกั ผ่อน เพราะมีผมู ้ าเยี่ยมสนทนากับเขาเป็ นจานวนมาก ในตอนเช้าวันพุธ เขาก็จะต้องเตรี ยมไป
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ปรากฏตัวยังที่ประชุมสภา แต่เขาก็ยงั มีโอกาสที่จะทาพิธีให้แก่อศั วิน ซาวอนที่จวนจะตาย ซึ่ งขอร้องให้
มาร์ตินอธิษฐานเผือ่
ในตอนบ่ายเวลา 4 โมงเย็น ผูส้ ื่ อข่าวจักรพรรดิและเจ้าพนักงานตารวจหลวงได้มาคุมตัว ดร.
มาร์ ติน ลูเธอร์ ไปยังสภา ลูเธอร์ เดินอย่างเงียบ ๆ แต่กา้ วอย่างมัน่ คงเข้าไปในท้องพระโรงแห่งราชวัง
ของสังฆราช เขาได้รอคอยอยูข่ า้ งนอกห้องนี้เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง กว่าจะได้เข้าไปก็เป็ นเวลา 6 โมงเย็น
มืดแล้ว ต้องจุดคบเพลิงตั้งไว้ตามที่วา่ งข้างกาแพง
ท้องพระโรงแน่นไปด้วยคน มีทหารสเปนและเยอรมันยืนแถวอยูร่ ิ มกาแพง จักรพรรดิชาร์ ลสที่
5 เป็ นคนหนุ่มอายุได้ 20 ปี นัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ทรงเครื่ องแต่งกายสี ดาล้วน มีจ้ ีเพชรสวมไว้ที่คอ รอบตัวมี
กษัตริ ยอ์ ีกหกประเทศนัง่ อยูด่ ว้ ย และผูแ้ ทนสันตะปาปา นอกจากนั้นยังมีสังฆราช, ทูตานุทูตและอัศวิน
ดวงตาทุกดวงจ้องมายังผูท้ ี่สงบเงียบ ขณะที่เขาเดินเข้ามา ถ้าจะรักษาอานาจของสันตะปาปาไว้ มาร์ตินลู
เธอร์ จะต้องยอมรับรองอานาจนี้และต้องรับว่าตนผิด
มีเจ้าพนักงานผูห้ นึ่งบอกลูเธอร์ วา่ ไม่ตอ้ งพูดอะไร นอกจากตอบคาถามเท่านั้น มาร์ ตินลูเธอร์
แสดงหน้าตาคิ้วขมวด ผูท้ ี่จะตั้งปั ญหาถามเขาคือ ดร.เอ๊ค แต่ไม่ใช่ ดร.เอ๊คที่เขาเคยโต้วาทีที่เมืองไลฟ์ ซิ ก
ดร.เอ๊คออกมา และชี้มือไปยังกองหนังสื อเล่มเล็ก, ใหญ่ที่วางอยูบ่ นโต๊ะ ตั้งปั ญหาถามว่าลูเธอร์
เป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อเปล่านี้ และจะยอมรับหรื อไม่วา่ ความเห็นในหนังสื อของเขาผิดพลาด ลูเธอร์ ไม่ยอม
ตอบแล้วก็มีผเู ้ อาหนังสื อเหล่านั้นอ่านชื่อให้ที่ประชุมฟัง แล้วลูเธอร์ จึงตอบว่าเขาเขียนหนังสื อเหล่านั้น
จริ งและยังมีเล่มอื่น ๆ ที่เขาเขียนขึ้นด้วย ลูเธอร์ ขอเวลาตรึ กตรองก่อนที่จะตอบคาถาม ดร.เอ๊คจึงหันไป
ถามจักรพรรดิ ๆ ยอมให้เวลา 1 วัน
ลูเธอร์ ได้อธิ ษฐานตลอดคืน รุ่ งขึ้นมิตรสหายที่เป็ นห่วงก็ประหลาดใจที่เห็นลูเธอร์ มีอารมณ์ดี
หัวเราะและพูดสนุกสนาน พอเวลาสี่ โมงเย็น เขาจึงถูกนาตัวไปไต่สวนในห้องประชุม ท่ามกลางคน
สาคัญ ๆ อีก
ในครั้งนี้ลูเธอร์ ได้กล่าวเป็ นภาษาเยอรมันชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง อธิ บายความหมายในหนังสื อซึ่ ง
เขาแต่งขึ้น ในท้องพระโรงนี้ร้อนจัดและอบอ้าวไปด้วยควันคบเพลิงที่ริมกาแพง เมื่อเขากล่าวแล้วดู
เหมือนว่าแทบจะหมดแรง และได้ถูกขอร้องให้กล่าวซ้ าเป็ นภาษาลาตินอีก ตอนนี้ อศั วินผูห้ นึ่งตะโกน
ขึ้นว่า “ท่านอาจารย์ ถ้าจะกล่าวเป็ นภาษาลาตินไม่ได้ก็พอแล้ว”
แต่ดร.ลูเธอร์ ได้หายใจยาว แล้วได้กล่าวคาเป็ นภาษาลาตินอีก เมื่อจบแล้ว ดร.เอ๊คตะโกนว่า “ลู
เธอร์ , ท่านกล่าวนอกประเด็น ท่านจะถอนข้อความที่เขียนได้ไหม?”
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มาร์ ตินเงยหน้าขึ้น ดวงตาเป็ นประกาย เขาตอบด้วยเสี ยงดังก้องไปทัว่ ท้องพระโรงว่า “ข้าพเจ้า
ไม่อาจ จะไม่เพิกถอนสิ่ งใดทั้งหมด เพราะไม่เป็ นการชอบธรรมที่จะไปกระทาการฝ่ าฝื นความรู ้สึกผิด
ชอบ ข้าพเจ้าขอยืนกราน จะทาอย่างอื่นไม่ได้ ขอพระเจ้าโปรดช่วยด้วย อาเมน”
ในวันศุกร์ ลูเธอร์ ก็ออกเดินทางจากเมืองเวิมส์ หนังสื อรับรองความปลอดภัย ยังคงใช้ได้ต่อไป
อีก 20 วัน เขาไม่ยอมลงหัว, ไม่ยอมแพ้, ไม่ยอมทาตามสันตะปาปา มีข่าวลือกระฉ่อนไปทัว่ เมือง ว่ามี
การวางแผนการณ์ฆ่ามาร์ ติน เพื่อน ๆ จึงร้อนใจ เป็ นห่วงว่าเขาจะปลอดภัยหรื อไม่ เพราะมีคนจานวน
มากยุแหย่ให้จกั รพรรดิเรี ยกคารับรองความปลอดภัยคืนเสี ย ลูเธอร์ ก็จะถูกพวกรับจ้างฆ่าคนปลิดชีวิต
เสี ยเท่านั้น และการกลับไปวิตเตนเบิร์กจะปลอดภัยหรื อไม่? เพราะเขาถูกทั้งฝ่ ายอาณาจักรและศาสนา
ประณามเสี ยสิ้ นดี ดูประหนึ่งว่าเขาเห็นจะไม่รอดพ้นที่จะจับตัวไปเผาทั้งเป็ นต่อหน้าสันตะปาปาที่กรุ ง
โรมเป็ นแน่
แต่การเดินทางกลับก็คงราบรื่ นเหมือนเมื่อตอนไป พวกชาวไร่ ชาวนาตามทุ่งนา พวกพ่อค้าตาม
เมืองและหมู่บา้ น, พวกนักเรี ยนและแม่บา้ นต่างก็โห่ ร้องต้อนรับลูเธอร์ ตลอดทาง เขาหยุดเทศนาตาม
ทางหลายแห่งแล้ว ก็ไปพักผ่อนที่บา้ นของลุงของเขาที่โมราเสี ยหลายวัน
วันที่ 4 พฤษภาคม มาร์ ติน ลูเธอร์ จึงออกเดินทางมุ่งต่อไปยังวิตเตนเบิร์ก เมื่อเกวียนผ่านเขต
หมู่บา้ นโมราแล้ว เขามองขึ้นไปบน หลังคาบ้านก็มองเห็นนกกระสา ขายาว คอยป้ องกันลูกเล็ก ๆ ของ
มันอย่างระมัดระวัง เห็นต้นข้าวไรน์งอกงามตามทุ่งนาได้กลิ่นดินที่ไถขึ้นใหม่เมื่อฝนตก ต้นแพร์ ก็ออก
ดอกงามตลอดตามถนน ทาให้เขาระลึกถึงกุฏิดาที่เมืองวิตเตนเบิร์ก เขายินดีที่จะกลับไปอีก
ม้าคงลากเกวียนซึ่ งล้อกระแทกกับถนนอันขรุ ขระไปตามทางจนเข้าไปในป่ าดงทึบ เสี ยงนก
ร้องเพลงอยูท่ ี่ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ซ่ ึ งปกคลุมถนนจนเกือบมืด มาร์ ตินก็เกือบจะหลับอยูบ่ นหญ้าแห้งในเกวียน
ทันใดนั้นเองเสี ยงฝี เท้าม้าดังมาทางหนึ่งทาให้เขาลุกขึ้นนัง่ ด้วยความตกใจ มีทหารหมู่หนึ่งขี่มา้ ออกจาก
พุม่ ไม้ มีอาวุธครบมือ คนขับเกวียนตกใจจึงชักม้าให้หยุด
“หยุด” พวกทหารม้าล้อมเกวียนไว้ หัวหน้าจึงร้องถามว่า “เกวียนนี้มี ดร.ลูเธอร์ แห่งเมืองวิตเต
นเบิร์กมาด้วยมิใช่หรื อ?”
มาร์ ตินหน้าซี ดแล้วก็ตอบว่า “ใช่แล้วท่านมีธุระอะไรในตัวเราหรื อ?”
“ขอโปรดขึ้นม้าตัวนี้และขี่ไปกับพวกผมเดี๋ยวนี้แหละครับ”
แล้วพวกทหารก็ช่วยกันจูงมือลูเธอร์ ลงจากเกวียนเพื่อขึ้นหลังม้า หัวหน้าก็สงั่ ให้คนเกวียนขับ
เกวียนกลับไปยังหมู่บา้ นโรรา แล้วก็พาลูเธอร์ ควบม้าหนีไปโดยเร็ ว ลูเธอร์ หนั หน้ามาดูพวกเพื่อน ๆ บน
เกวียน นึกในใจว่าคราวนี้ ตวั คงจะถูกฆ่าตายแน่ แต่พวกทหารพาลูเธอร์มายังภูมิประเทศที่เคยรู้จกั มาแต่
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ก่อนแล้ว คือหมู่บา้ นใกล้เมืองเออเฟิ ดท์ที่เขาเคยมาอยูเ่ มื่อสมัยเป็ นเด็กนักเรี ยน และได้ถูกฟ้ าคะนองครั้ง
หนึ่งแล้ว ครั้นแล้วจึงเหลือบไปเห็นปราสาทอ๊อทเบิร์ก
เมื่อข้ามสะพานมาแล้วก็ได้ยนิ เสี ยงประตูปราสาทปิ ดดังปั ง ลูเธอร์ ก็ยมิ้ ในใจเพราะเขารู ้วา่ ใน
ปราสาทนี้ไม่มีศตั รู แล้ว ทุกคนในปราสาทต้อนรับเขาเป็ นอย่างดี มีผมู ้ าแสดงความเคารพต่อเขา แล้วก็
ถูกนาตัวไปยังห้องพัก
ภายหลังต่อมาจึงรู ้วา่ เป็ นแผนการของเจ้าเฟรดเดอริ คที่ให้ทหารพาตัวลูเธอร์ มาเก็บไว้เสี ยใน
ปราสาท เพื่อความปลอดภัยจากศัตรู ลูเธอร์ ตอ้ งปลอมตัวเป็ นอัศวินและมีชื่อใหม่วา่ จังเกอร์ ยอร์ ช
ดังนั้นลูเธอร์ จึงเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวอย่างบาทหลวงออกหมด แล้วสวมเครื่ องแต่งกายอัศวิน
สวมสร้อยคอทองคาและสะพายดาบ เริ่ มมีหนวดเคราและไว้ผมยาว มีระเบียบวินยั เป็ นอัศวินทุกอย่าง
และจะต้องออกไปล่าสัตว์ แต่ดร.ลูเธอร์ ไม่ชอบการล่าสัตว์นกั เมื่อมีผชู ้ กั ชวนจึงได้ออกไปล่ากวางและ
เนื้อบ้าง
เกิดการโกลาหลกันใหญ่โตทัว่ ประเทศเยอรมัน แอลเบรชท์ดูเร่ อ ศิลปิ นผูม้ ีชื่อเสี ยงแห่งนคร
เนินเบิร์ก ถึงกับร้องไห้เมื่อทราบว่า มาร์ ติน ลูเธอร์ ถูกลักพาตัวเอาไปเสี ยแล้ว ลูเธอร์ ติดต่อส่ งข่าวให้
เพื่อน 2-3 คนทราบว่าเขาปลอดภัยแล้ว แต่ไม่บอกที่ซ่อนตัว คนส่ วนมากคิดว่าเขาคงตายแล้ว
ดร.ลูเธอร์ ใช้เวลาที่อยูใ่ นปราสาท อันเงียบเหงาในการเขียนหนังสื อบ้าง แต่เขาทุรนทุราย
ตลอดเวลา อยากจะออกไปสู่ โลกภายนอก เพื่อคัดค้านการปฏิบตั ิผดิ ๆ ของพวกผูน้ าในทางศาสนาของ
สมัยนั้น แต่เขาคงขี่มา้ ท่องเที่ยวในป่ าและเดินเล่นอยูภ่ ายในปราสาทเท่านั้น
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จากท่ ามกลางฝูงนก
มาร์ ติน ลูเธอร์ คงอาศัยอยูใ่ นปราสาทวอทเบิร์กโดยใช้นามว่า จังเกอร์ ยอร์ ช มาเป็ นเวลาหนึ่งปี
เขาได้เฝ้ าคอยตลอดฤดูร้อน เดินเที่ยวตามทุ่งนาดูนกทารังตามกอหญ้าและใบไม้ซ่ ึ งเขียวสดงดงามอยูบ่ น
ต้น เขาเขียนจดหมายบอกเพื่อน ๆ ว่า “จากตาบลที่อยูใ่ นอากาศ” หรื อ “จากท่ามกลางฝูงนกที่ร้องเพลง
ไพเราะอยูบ่ นกิ่งไม้สูง และร้องสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยสุ ดกาลังของมันทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน”
เขาได้เห็นการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงและมีการเก็บผลไม้ต่าง ๆ ด้วย เมื่อหนาวจัดและมีหิมะตกก็ตอ้ ง
นัง่ ผิงไฟอยูใ่ นห้องใหญ่จนกว่าจะหมดพายุหิมะ
ตลอดเวลาที่อยูใ่ นปราสาทนี้ มาร์ ตินเขียนหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ส่ งไปยังเมืองวิตเตนเบิร์กเพื่อพิมพ์
จาหน่าย ประชาชนเยอรมันพากันอ่านด้วยความยินดี เพราะทราบว่าดร.ลูเธอร์ ยงั คงมีชีวติ อยู่ และเขียน
หนังสื อให้พวกเขาได้อ่านเสมอ ลูเธอร์ จึงเริ่ มทางานที่ปรารถนาจะทานานมาแล้วแต่ยงั ไม่สบโอกาส คือ
การแปลพระคัมภีร์ใหม่ให้เป็ นภาษาเยอรมัน ความจริ งภาษาเยอรมันไม่เหมือนกันทุกภาคของประเทศ
แต่ลูเธอร์ คิดว่าจะใช้ภาษาเยอรมันชนิ ดที่ทุกคนเข้าใจกันได้
ลูเธอร์ คงทางานนี้อยูห่ ลายเดือน ในตอนกลางวันนัง่ อยูท่ ี่โต๊ะริ มหน้าต่างเล็กและสู ง แสงสว่าง
เข้ามาได้นอ้ ย ส่ วนในตอนกลางคืนต้องใช้เทียน 2 เล่มนัง่ เขียนอยูร่ ิ มเตาผิงไฟ
อยูม่ าในคืนวันหนึ่ง ทางานอยูด่ ึกมากรู ้สึกกระวนกระวายและไม่สบายใจ แต่ก็พยายามที่จะ
ทางานต่อไป แสงเทียนวูบวาบทาให้เงาประหลาดเกิดที่ฝาห้อง เขาง่วงจนม่อยไป แต่ก็รู้สึกว่าอยากจะ
ทางานต่อไปอีก
ทันใดนั้นลูเธอร์ มองขึ้นไป แลเห็นเงาดาเป็ นรู ปร่ างคนในห้องในสมัยนั้นชาวเยอรมันเชื่อกันว่า
ผีปีศาจอยูใ่ กล้ คนบางคนก็อา้ งว่าเคยเห็นผีปีศาจ มาร์ ตินจึงเชื่ อมัน่ ว่าเงาที่เขาเห็นในห้องนั้นคือ ปี ศาจ
กาลังมาดูเขาทางาน มาร์ ตินจึงหยิบเอาขวดหมึกที่อยูใ่ กล้มือขว้างเปรี้ ยงไปยังปี ศาจ ขวดหมึกก็ไปโดน
ฝาดังโป้ ง เขาเอามือขยี้ตาแล้วก็ไปนอน
รุ่ งขึ้นเช้า มาร์ ตินออกมาดู เขาเห็นขวดหมึกอยูบ่ นพื้นห้องและรอยหมึกติดอยูท่ ี่ฝาห้องเป็ น
วงกลมใหญ่ เมื่อเติมหมึกใส่ ขวดแล้วก็จบั ปากกาแปลพระคัมภีร์ต่อไป
ในที่สุดมาร์ ติน ลูเธอร์ ก็แปลพระคัมภีร์ใหม่สาเร็ จ เขาก็ได้รับจดหมายจากพวกเพื่อน ๆ ทางวิต
เตนเบิร์ก เป็ นข่าวไม่ดีที่วา่ ยังมีบตั รยกบาปขายกันดาษดื่นทัว่ ไป พวกเพื่อนบอกว่าทั้งฝ่ ายศาสนาและ
ฝ่ ายบ้านเมืองคอยจะจับตัว ดร.ลูเธอร์ ฝ่ ายบ้านเมืองก็สนับสนุนฝ่ ายศาสนา ทางฝ่ ายศาสนาจะไม่ยอมให้
ผูใ้ ดสงสัยในความเชื่อของตนหรื อลบเหลี่ยมคาสั่งใด ๆ ทั้งหมด ใครขืนให้ที่อยูอ่ าศัย, อาหารหรื อ
เสื้ อผ้าแก่ลูเธอร์ จะถูกลงโทษ ห้ามมิให้ผใู ้ ดอ่านหนังสื อที่เขาเขียน ชาวเยอรมันจึงแตกออกเป็ นสอง
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พวก พวกหนึ่งนับถือลูเธอร์ และทัศนะของเขา อีกพวกหนึ่งเข้าข้างสันตะปาปาและจักรพรรดิที่จะคอย
ปราบปรามลูเธอร์
พวกอัศวิน 2 นายเตรี ยมพร้อมที่จะต่อสู ้เพื่อการปฏิรูปใหม่น้ ีเสมอ แต่ลูเธอร์ ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งใช้อาวุธ
ศาสตราจารย์บางคนที่ถือว่าเป็ นศิษย์ของลูเธอร์ ได้แนะนาให้เลิกการ
เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามและสานักนางชีเสี ย บางคนก็คิดจะเลิกแบบพิธีเก่า ๆ ให้หมดไป บางคนไปไกล
ถึงกับทาลายรู ปปั้ นและทรัพย์สินอย่างอื่น
ดร.ลูเธอร์ ไม่ชอบการรุ กรานเช่นนี้ เขาตาหนิ เฉพาะการปฏิบตั ิในทางศาสนาที่เห็นว่าผิดเท่านั้น
มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้คิดรอบคอบมาก เขาพยายามที่จะเลิกร้างหลักคาสอนที่ไม่ตรงกับความจริ งเท่านั้น เขา
เห็นว่าหลายสิ่ งที่ประชาชนเชื่อถืออยูน่ ้ นั เป็ นภัยอันตรายมาก แต่เขากลัวการกระทาอันรุ นแรงที่พวกของ
เขาคิดจะกระทา เขาไม่ตอ้ งการรุ นแรงเช่นนั้นเลย
เมื่อลูเธอร์ ได้รับจดหมายจากฟิ ลิป เมเลนซ์ทอน ขอร้องให้เขากลับไปยังวิตเตนเบิร์ก เขาก็ตกลง
ใจจะไป เขาจึงขอให้เจ้าเฟรดเดอริ กปล่อยออกจากประสาท ฝ่ ายเจ้าก็คิดว่าจะเป็ นอันตรายและไม่เหมาะ
แต่ก็ให้มาร์ ตินตัดสิ นใจเอาเอง ดังนั้น ดร.ลูเธอร์ ซึ่ งยังคงไว้หนวดเคราและแต่งตัวแบบอัศวินอยูก่ ็ได้
ออกจากปราสาทมุ่งตรงไปยังวิตเตนเบิร์ก
ในขณะที่เดินทางก็มาถึงเมืองเยนา จังเกอร์ ยอร์ ช ได้มาถึงที่พกั เดินทางขณะที่เขารับอาหารอยูก่ ็
อ่านหนังสื อไปด้วย เมื่อได้ยินเสี ยง 2 คนเดินมา เขาก็มองดูเห็นนักเรี ยน 2 คน แต่งกายแบบชาวสวิสเข้า
ประตูมา เจ้าของโรงแรมก็รีบไปต้อนรับเขาและพูดว่า “เชิญครับพ่อหนุ่ม ผมกาลังเอาเนื้อวัวเสี ยบไม้ยา่ ง
ไฟอยูป่ ระเดี๋ยวก็จะสุ กรับประทานได้ทีเดียว”
นักเรี ยนผูห้ นึ่งกล่าว “ขอนัง่ ข้างประตูน้ ี เถอะ เพราะว่าเดินทางมาสกปรกมาก”
จังเกอร์ ยอร์ ช ยิม้ และเรี ยกนักเรี ยนสองคนว่า “เชิญมารับประทานร่ วมกันเถอะ จะเป็ นพระพร
ยิง่ ถ้าเรามาสนทนากัน แต่ในทางที่ดี”
เมื่อนักเรี ยนเข้ามาใกล้ลูเธอร์ ได้ยนิ เจ้าของโรงแรมกระซิ บให้นกั เรี ยนฟังว่า “นี่คือบาทหลวงลู
เธอร์ ผูซ้ ่ ึงหยิกจมูกสันตะปาปา”
แต่นกั เรี ยนเห็นคนหนวดดา สวมถุงสี แดงและแต่งกายแบบอัศวิน นักเรี ยนมองดูหน้าเจ้าของ
โรงแรมคิดว่าคงจะกินเหล้าเมาไปสักหน่อยจึงพูดเช่นนี้
เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จแล้ว นักเรี ยนทั้งสองประหลาดใจที่อศั วินแปลกหน้าผูน้ ้ ีพูดจาหลัก
แหลมนัก บนโต๊ะข้างตัวเขามีแต่หนังสื อสดุดีและแทนที่จะพูดเรื่ องการล่ากวาง หรื อสุ นขั ล่าสัตว์ แต่
กลับพูดถึงพระกิตติคุณ
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นักเรี ยนคนสู งจึงพูดว่า “ผมทั้งสองจะไปยังมหาวิทยาลัยวิตเตนเบิร์ก ได้ขา่ วว่าดร.ลูเธอร์ ยงั มี
ชีวติ อยูแ่ ละไม่เป็ นอันตราย ท่านทราบหรื อไม่วา่ ดร.ลูเธอร์ อยูท่ ี่วติ เตนเบิร์กหรื อเปล่า?”
อัศวินหัวเราะและตอบว่า “ผมรู ้วา่ ขณะนี้ เขายังไม่อยูท่ ี่นนั่ แต่ไม่ชา้ ก็จะอยูด่ อก ถ้าเธอทั้งสอง
ไปพบกับดร. เยอโรม สะเกิฟ บอกกับเขาว่า ผมขอส่ งความคิดถึงมาด้วย”
นักเรี ยนนั้นก้มศีรษะ แต่ก็รู้สึกแปลกใจว่า อัศวินผูน้ ้ ี ชอบกลมาก แล้วลูเธอร์ ก็มิได้พบกับ
นักเรี ยนนั้นอีก มาร์ ตินรี บควบม้าไปแต่เช้าตรู่ เมื่อถึงวิตเตนเบิร์กก็ตรงไปยังบ้านของดร. สะเกิฟ ได้พบ
การต้อนรับจากพวกเพื่อน ๆ จัสตัส โจนา, นิโกลาส แอมสะดอฟ และเมแลนซ์ทอน ขณะที่กาลัง
สนทนาปราศรัยแสดงความยินดีที่ดร.ลูเธอร์ ได้กลับมา ก็มีเสี ยงเคาะที่ประตู พอเปิ ดก็มีนกั เรี ยนสวิส 2
คนเดินเข้ามา เมื่อเห็นอัศวิน เขาแปลกใจมากจนดร.ลูเธอร์หวั เราะเสี ยงดัง เขาจึงบอกให้ฟังว่า ดร. ลู
เธอร์ เพิ่งกลับมาจริ ง ๆ แล้วก็แนะนาตัวเองให้นกั เรี ยนทั้งสองรู ้จกั
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การสมรส
เมื่อมาร์ ติน ลูเธอร์ กลับมายังกุฏิดาอีกก็มีงานทามากขึ้น คือ สอนในมหาวิทยาลัยและเทศน์ใน
โบสถ์ มีผคู ้ นมาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อมาฟังเขาเทศน์
ในตอนกลางคืนเมื่อว่างกิจการงานแล้ว
เขาก็เขียนหนังสื อเพื่อพิมพ์ออกแจกจาหน่ายทัว่
ประเทศเยอรมัน ทัว่ โลกระส่ าระสายและยุง่ ยากทัว่ ไป เพราะเป็ นเวลาที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่ มีความคิดใหม่และกิจการใหม่ ๆ เกิดขึ้น โลกกาลังย่างเข้าสู่ สมัยปั จจุบนั
ได้มีการเดินเรื อสารวจพื้นดินใหม่ทวั่ โลก โคลัมบัสก็พบทวีปอเมริ กาภายหลังที่มาร์ ติน ลูเธอร์
เกิดแล้วได้ 9 ปี ปิ ซาโรเข้ายึดครองอเมริ กาใต้ โคเตสเข้าปล้นประเทศเม็กซิ โกแล้วขนทองคาเข้าประเทศ
สเปน เกิดการค้าขายทัว่ โลก การคิดค้นพบเข็มทิศทาให้สะดวกแก่การเดินเรื อ การยึดครองประเทศใหม่
ๆ ทาให้เกิดการใช้ปืนยาวและดินปื น
การใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูดาว ทาให้สะดวกแก่การเดินเรื อ การใช้เครื่ องพิมพ์หนังสื อและ
แกะสลักทาให้ความคิดใหม่ ๆ แพร่ หลายไปทัว่ ทวีปยุโรป คนอ่านหนังสื อออกมากขึ้น ในประเทศ
อิตาลีมีการเขียนรู ปภาพสาคัญ ๆ ส่ วนในประเทศเยอรมัน แอลเบรชดูเรอร์ ได้เขียนภาพและแกะสลัก
รู ปด้วยไม้ต่าง ๆ ได้แปลหนังสื อสาคัญ ๆ ของกรี กและพิมพ์ออกแพร่ หลาย นักปราชญ์สาคัญ เช่นอี
ราสมัสในประเทศฮอลแลนด์ประพันธ์หนังสื อขึ้น แพร่ หลายไปหลายประเทศ
แต่สภาพของชาวนาอดอยากมาก เพราะต้องเสี ยภาษีอากรอัตราสู งให้แก่ขนุ นาง บาทหลวงและ
สังฆราชตามวัดต่าง ๆ พวกบาทหลวงกินอยูอ่ ย่างฟุ่ มเฟื อยเหมือนขุนนาง ชาวนากบฏต่อขุนนางและ
บาทหลวงบ่อย ๆ เมื่อการทาไร่ นามิได้ผลและภาษีอากรก็สูง ต่อมาได้นาเอากฎหมายโรมันมาใช้ใน
ประเทศเยอรมัน กฎหมายนี้ มอบกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน ป่ า และน่านน้ าซึ่ งเคยเป็ นสาธารณะให้ตกเป็ นสิ ทธิ์
ของขุนนางเอกชน เมื่อชาวนาแข็งสิ ทธิ์ ข้ ึนคราวใด ก็ถูกพวกขุนนางลงโทษอย่างทารุ ณโหดร้าย แม้แต่
การลอกเปลือกไม้ในป่ าของขุนนาง ก็ถูกลงโทษถึงประหารชีวติ การจลาจลได้แพร่ เข้าไปในเมืองด้วย
ในสมัยกลาง พวกอัศวินและขุนนางรบกันเอง ต่อมาพวกเจ้าใหญ่ที่ปกครองออกกฏหมายห้าม
รบกัน จึงเป็ นเหตุให้ทหารรับจ้างออกไปเป็ นโจรเที่ยวปล้นสดมภ์ทวั่ ไป พวกพ่อค้ากลับร่ ารวยขึ้น ฝ่ าย
อัศวินและชาวนาเคียดแค้นมาก เมื่อการทานาไม่ได้ผลดีชาวนาก็พากันเข้ามาในเมืองเพื่อเป็ นขอทาน
ต่อไป ตามบ้านนอกก็มีอนั ตรายมาก ปราสาทและวัดวาอารามถูกเผาทัว่ ไป ทรัพย์สินถูกทาลายและ
โจรกรรมทัว่ ไป
เมื่อดร.ลูเธอร์ ได้ข่าวจลาจลครั้งแรกก็เห็นใจชาวนาผูห้ ิ วโหย แต่ต่อมาได้ทราบข่าวว่ามีการ
จลาจลนองเลือด ก็เคืองมากเพราะเขาไม่ชอบการรุ นแรง เขาจึงพิมพ์ใบปลิวตักเตือนพวกขุนนางให้ใช้
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กาลังปราบกบฏชาวนา เป็ นเหตุให้ชาวนาโกรธมาก เลยกลายเป็ นศัตรู ต่อลูเธอร์ และออกจากศาสนา
ของลูเธอร์ ต่อมาเมื่อพวกขุนนางปราบปรามพวกชาวนาหนักเข้า ลูเธอร์ จึงเขียนว่าปี ศาจที่เคยครอบงา
ชาวนาได้เข้าครอบงา ฝ่ ายที่มีชยั ชนะแทนที่มนั จะกลับไปยังนรก
มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ถูกสันตะปาปา และพวกคาธอลิคกล่าวหาว่าเป็ นผูก้ ่อการจลาจลชาวนา ความ
จริ งลูเธอร์ มิได้มุ่งสิ่ งอื่นนอกจากจะแก้ไขคาสอนทางศาสนาที่เขาเห็นว่าผิดพลาดเท่านั้น
แต่เนื่ องจากว่าลูเธอร์ ได้สังเกตเห็นพิธีเก่า ๆ ของวัดกาลังจะเสื่ อมไป ความคิดของเขาเกี่ยวกับ
แบบพิธีเหล่านี้กเ็ ปลี่ยนแปลงไปด้วย เมื่อเขามาถึงวิตเตนเบิร์ก เขาไม่พอใจที่เห็นบาทหลวงและนางชี
ออกจากสานักไปเป็ นจานวนมาก บางคนก็สมรสกันเองแล้วไปตั้งตัวทามาหากินเลี้ยงชีพในเมือง ลูเธอร์
จึงเห็นว่าบาทหลวงอาจสมรสและเป็ นศาสนาจารย์ก็ได้ สหายของเขา ศาสตราจารย์และนักปราชญ์
หลายคนก็สมรส ฟิ ลิป เมแลนซ์ทอนก็สมรสและมีบา้ นอยูอ่ ย่างสบายในเมืองวิตเตนเบิร์ก พวกเพื่อน ๆ
เหล่านี้ชวนให้ลูเธอร์ สมรสเสี ย และแนะนาสตรี ที่มีเงินหลายคนให้แก่ลูเธอร์ แต่ลูเธอร์ ไม่คิดถึงเรื่ องนี้
เลยในขณะนี้
ไม่ไกลจากเมืองกริ มมาเท่าใดนัก มีสานักนางชีที่ลูกสาวของคนร่ ารวยและขุนนางไปบวชชีอยู่
กันเป็ นเวลานานมาแล้ว เมื่อเกิดความเห็นใหม่ ๆ ทางศาสนาขึ้นเช่นนี้ พวกนางชี 12 คนก็ตดั สิ นใจออก
จากสานัก จึงได้เขียนจดหมายถึง ดร.ลูเธอร์ ขอความช่วยเหลือ ลูเธอร์ จึงได้ให้สหายของเขาซึ่ งมีหน้าที่
ดูแลสานักนางชี จัดการให้นางชีออกไปตามความประสงค์เพื่อจะได้กลับบ้าน
กุฏิดาของลูเธอร์ เกือบจะร้างเพราะบาทหลวงสึ กออกไปประกอบอาชีพและสมรสกันมาก
คืนวันหนึ่ง ดร.ลูเธอร์ได้ยนิ เสี ยงเคาะที่ประตู จึงเปิ ดออกไปเห็นเกวียนคันหนึ่งมีนางชีมา
ด้วยกัน 9 คน ลูเธอร์ ก็ประหลาดใจและได้จอ้ งมองดู
พวกชีเหล่านี้มองดู ดร.ลูเธอร์ แล้วคนหนึ่งจึงถามว่า “ดร.ลูเธอร์หาที่พกั อาศัยให้พวกดิฉนั ได้
ไหมคะ พวกดิฉนั 3 คนเท่านั้นที่มีบา้ นเรื อน นอกนั้นไม่มี?”
ลูเธอร์ มิได้คิดว่าจะมีปัญหาในเรื่ องเช่นนี้มาแต่ก่อน เขาจึงเปิ ดประตูออกและบอกว่า “ขอให้
พวกเธอพักอยูท่ ี่นี่ก่อน แล้วจะจัดแจงเรื่ องที่อยูใ่ ห้”
เขาจึงจัดให้นางชีพกั ตามกุฏิบาทหลวงที่วา่ ง ๆ ดร.ลูเธอร์ จึงคิดใคร่ ครวญในเรื่ องนี้มาก เพราะ
พวกนางชีเหล่านี้ไม่รู้จกั โลกภายนอก เขาจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยเขียนจดหมายส่ งไปยังสหายและ
ญาติพี่นอ้ งของนางชีเหล่านี้
ได้มีผชู ้ ่วยเหลือคือ ญาติมารับไปเองก็มี ให้คนมารับตัวก็มี และมีหลายคนที่ขอสมรสกับนางชี
มีสหายคนหนึ่งชื่อ ลูก๊าส กรานัช และภรรยาของเขา ขอรับเอานางชีไปเลี้ยงไว้ 2 คน จนกว่าจะหาที่อยู่
ได้ต่อไป กรานัชเป็ นศิลปิ นทางเขียนภาพได้เขียนภาพในหนังสื อของลูเธอร์ หลายเล่ม
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ในที่สุดก็ยงั มีนางชีเหลืออยูอ่ ีกคนหนึ่ง ชื่อ คัธริ น วอนโบรา ลูเธอร์ได้ขอร้องให้เพื่อนของเขา
ซึ่ งเป็ นนักกฎหมายและภรรยารับเอาคัธริ นไปเลี้ยงไว้ในบ้าน คัธริ นมิใช่คนสวยแต่วอ่ งไวและฉลาด อยู่
ต่อมา ดร.กล๊าต อธิ การบดีแห่งมหาวิทยาลัยวิตเตนเบิร์ก ได้ขอให้คธั ริ นสมรสกับเขา ดร.แอมสดอฟ ซึ่ง
เป็ นโสดเหมือนกับมาร์ ติน ลูเธอร์ ได้ถามคัธริ นว่าจะสมรสกับ ดร.กล๊าตไหม? คัธริ นจึงย้อนว่า “ดิฉนั จะ
ไม่ยอมแต่งงานกับใครนอกจากคุณ (ดร.แอมสดอฟ) หรื อ ดร.ลูเธอร์ เท่านั้น”
แอมสดอฟเอาเรื่ องนี้ไปเล่าให้ลูเธอร์ ฟัง ลูเธอร์ หวั เราะนึ กว่าเป็ นการพูดเล่นเท่านั้น มาร์ ติน ลู
เธอร์ ไม่คิดที่จะสมรสเลย เพราะใคร ๆ จะติเตียนได้วา่ เคยเป็ นบาทหลวงมาแล้ว และยิง่ ไปสมรสกับสตรี
ที่เคยเป็ นนางชีมาแล้วจะยิง่ ถูกครหามากขึ้น และจะทาให้แนวคิดทางศาสนาของตนเสื่ อมไปด้วย เขารู ้ดี
ว่าเขาควรจะยอมสละชีวติ เพื่อเชิดชูลทั ธิ ความเชื่ อของเขา และคิดว่าชีวติ ของตนเสี่ ยงอันตรายที่จะถูกเผา
ทั้งเป็ นอยูท่ ุกเวลา ฉะนั้นจะเป็ นสามีที่ดีไม่ได้แน่
แต่เมื่อรู ้จกั กับคัธริ น วอนโบรามากขึ้น ลูเธอร์ จึงรู ้สึกตัวว่าเข้าใจผิดมาก เขาจึงเอาเรื่ องนี้ปรึ กษา
บิดาผูซ้ ่ ึ งชรามากแล้ว บิดายินดีให้เขาสมรสเสี ย ลูเธอร์ ก็บอกกับเพื่อนเพียง 3 คน เท่านั้นว่า เขาจะสมรส
และจัดพิธีอย่างง่าย ๆ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1525 ตอนเย็น ลูเธอร์เสี ยใจมากที่ฟิลิป เมแลนซ์ทอน
ไม่เห็นด้วยและไม่มาร่ วมพิธี
มาร์ ตินและคัธริ นคงอาศัยอยูท่ ี่กุฏิดาตามเคย เป็ นตึกขนาดใหญ่ แม้บดั นี้จะไม่มีบาทหลวงอื่น
อยู่ แต่ก็มีบาทหลวงบางคนเดินทางผ่านมาและพักที่นี่ เจ้าเฟรดเดอริ คได้ประทานกุฏิดาหลังนี้ ให้เป็ น
บ้านเรื อนของครอบครัวมาร์ ตินอยูอ่ าศัยตลอดไป
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ใต้ ต้นแพร์
ครอบครัวนี้ อยูก่ ินด้วยกันมาด้วยความผาสุ ก คัธริ นเป็ นแม่บา้ นที่ดี เธอทางานหนักและจัดเป็ น
ระเบียบสะอาดเรี ยบร้อย ปรุ งอาหารดีและเย็บเสื้ อผ้าของสามี แม้เงินเดือนในฐานะเป็ นศาสตราจารย์
ของลูเธอร์ จะน้อย แต่คธั ริ นเป็ นคนกระเหม็ดกระแหม่ดี จึงออมทรัพย์ไว้ซ้ื อนาแปลงเล็ก ๆ ได้หนึ่ง
แปลง ลูเธอร์ หวั เราะเยาะวิธีจดั งานของคัธริ นและเรี ยกว่า “คุณนายคัธริ น” แต่เขาก็ยงิ่ รักคัธริ นมากขึ้น
และยินยอมให้จดั การทุกอย่าง
คัธริ นมักจะดุวา่ เมื่อสามีเอาเงินและอาหารให้ผอู้ ื่น “คุณเอาอาหารไปให้ขอทานซึ่งเป็ นขโมย
ทาไม เพราะวานนี้ขอทานคนนี้มาขโมยเสื้ อนอกของคุณไปแล้ว”
เธอจึงเอาเงินซ่อนไว้เสี ย และเมื่อโกรธจัดเข้าก็ซ่อนอาหารอีกด้วย มาร์ ตินจึงสัญญาว่าจะไม่ให้
ใครอีก แต่ก็ลืมสัญญาเมื่อมีคนขัดสนมาขอ ถึงกับสหายคนหนึ่งได้รับจดหมายของมาร์ ตินเขียนมาว่า
“ผมส่ งแจกันมาเป็ นของขวัญวันสมรสของคุณ ปล. ภรรยาของผมซ่อนเอาไว้”
พวกเพื่อน ๆ มักจะติเตียนลูเธอร์ วา่ เป็ นคนชอบรื่ นเริ ง เขาชอบภาพต่าง ๆ ชอบดูละคร ชอบ
เลี้ยงอาหารดี ๆ กับเพื่อนฝูงที่ถูกใจกัน ยิง่ กว่านั้นยังชอบเล่นดนตรี เช่นดีดพิณ
คัธริ นเอาเด็กนักเรี ยนและหลานชายหลานสาวมาเลี้ยงไว้ที่กุฏิดาอีกหลายคน นอกจากนั้นก็ยงั มี
แขกไปมาหาสู่ พกั อยูเ่ สมอ แม้จะมีรายได้นอ้ ยแต่ก็มีอาหารพอเพียงกันทุกวัน ซึ่ งมีคนรับประทานราว
20 คน เวลารับประทานอาหารก็มีการสนทนากันสนุกสนาน ถึงแก่พวกนักเรี ยนบันทึกคาพูดของ ดร.ลู
เธอร์ ไว้เสมอ”
บางวันลูเธอร์ ก็เล่าถึงประวัติของคน และกล่าวถึงบิดามารดาว่า “ข้าพเจ้าเป็ นลูกชาวนาเพราะ
บรรพบุรุษทานามาตลอด บิดาต้องการให้ขา้ พเจ้าเป็ นนักกฎหมาย บิดาจึงไปทางานอยูท่ ี่แมนส์เฟลด์เพื่อ
ขุดถ่านหิ น ส่ วนข้าพเจ้ามาเป็ นนักปราชญ์ ต่อมาข้าพเจ้าเป็ นบาทหลวง บิดาโกรธมาก ข้าพเจ้ายัว่ เย้า
สันตะปาปา และสมรสกับนางชี ใครจะรู ้ล่วงเหตุการณ์เหล่านี้ได้”
เขามีบุตรกับคัธริ น 6 คน ทาให้แฮนส์และมากาเร็ ตดีใจมาก ฉะนั้นจึงตั้งชื่อบุตรคนหัวปี ตามชื่อ
ปู่ ว่า “แฮนส์ ” ต่อมาก็อลิซาเบ็ท, แมกดาลินนา, มาร์ ตินปอลล์, และมากาเร็ ต แต่อลิซาเบ็ทตายขณะที่ยงั
เล็กอยู่ ส่ วนแมกดาลินนาตายเมื่ออายุได้ 14 ปี ทาให้มาร์ ตินและคัธริ นเสี ยใจมาก แต่คนอื่นที่ยงั มีชีวิตอยู่
ก็ทาให้ครอบครัวนี้มีความสุ ข และมีเสี ยงร้องเพลงและสนุกสนานกันตลอดเวลา
ในฤดูร้อนเมื่อดวงอาทิตย์ตกทั้งครอบครัวก็ไปนัง่ ใต้ตน้ แพร์ ในสวน ดร.ลูเธอร์ อวดดอกไม้ที่
เขาปลูก และสัง่ ให้แฮนส์ไล่สุนขั มิให้มารบกวน เมื่อเล่นกีฬากับพวกเด็ก ๆ แล้วก็เอาพิณขึ้นมาดีด เด็ก
รู้สึกว่าสนุกสนานดี เขาได้ยนิ บิดาร้องเพลงที่แต่งขึ้นเองจนสุ ดเสี ยง เมื่อเห็นมารดาร้องเพลงด้วย เด็ก ๆ
42

ก็ร่วมร้องด้วยเหมือนกัน ใจความของเพลงมีวา่ พระเจ้าเป็ นป้ อมอันแข็งแรง ไม่มีอนั ตรายใด ๆ จะทา
ร้ายได้
ปอลล์จึงถามบิดา ป้ อมนั้นเหมือนกับปราสาทวอทเบิร์กที่คุณพ่อไปอยูห่ รื อไม่
ลูเธอร์ ยมิ้ แล้วจึงเล่าถึงชีวติ ของเขาเมื่อตอนไปอยูใ่ นปราสาทหิ นนั้น เล่าถึงการล่าสัตว์ หิ มะ
หนาในฤดูหนาว และเล่าชีวติ เมื่อเป็ นเด็ก ๆ บิดามารดาต้องทางานหนัก เพื่อหาเงินส่ งเขาไปโรงเรี ยน
ตอนนี้ปู่และย่าของเด็กตายไปหมดแล้ว ส่ วนพี่นอ้ งของมาร์ ติน ลูเธอร์ ยังประกอบอาชีพอยูท่ ี่
แมนส์เฟล์ ดร.ลูเธอร์ สัญญาว่าจะพาเด็ก ๆ ไปพบกับพวกลูกพี่ลูกน้องของเขา
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บิดาแห่ งการปฏิรูป
เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ ชรา สุ ขภาพก็ทรุ ดโทรมลง มักเป็ นโรคปวดศีรษะบ่อย ๆ นอกจากนั้นยัง
เสี ยใจที่ผตู ้ ิดตามลัทธิ ของเขาถูกฆ่าตายหลายคน เพราะไม่ยอมเลิกลัทธิ ลูเธอร์ แรน แต่ดร. ลูเธอร์ ก็ยงั คง
ทางานต่อไปอีก เขาไปเทศนาตามเมืองต่าง ๆ และปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยวิตเตนเบิร์ก ไปเยีย่ ม
คริ สตจักรต่าง ๆ เขียนจดหมายและหนังสื อต่าง ๆ แปลพระคัมภีร์เก่าและแต่งหนังสื อเกี่ยวกับพระคัมภีร์
สาเร็ จ และงานเหล่านี้ก็มิได้รับเงินเดือนเลย
รายได้ของครอบครัวก็ทวีข้ ึน โดยมีมิตรสหายส่ งเสื้ อผ้าและอาหารมาให้ นอกจากนั้นเจ้าจอห์น
ซึ่ งเป็ นผูส้ ื บมรดกของเจ้าเฟรดเดอริ คก็สนับสนุนมาร์ ติน
ลูเธอร์ ทุกวิถีทาง
และเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์
คริ สตจักรลูเธอร์ แรนด้วย
คริ สตจักรลูเธอร์ แรนได้แพร่ ไปเพราะหนังสื อ และใบปลิวต่าง ๆ พร้อมด้วยภาพการ์ ตูน
เพราะลูเธอร์ เขียนหนังสื อออกมากมาย พวกศิลปิ นและผูพ้ ิมพ์ยอมเสี่ ยงชีวติ ในการร่ วมงานกับเขา พวก
คาธอลิคพิมพ์หนังสื อออกโต้แย้งกับ พวกลูเธอร์ แรนเหมือนกันแต่มีจานวนไม่มากนัก
ลัทธิ ศาสนานิกายลูเธอร์ แรนได้เป็ นที่รับรองกันเป็ นส่ วนมากทางภาคเหนื อของประเทศ
เยอรมัน และตามเมืองสาคัญบางแห่งในภาคใต้ เจ้าพนักงานของเมืองต่าง ๆ ก็ไม่หา้ มการปฏิบตั ิตาม
พิธีลูเธอร์ แรน แม้วา่ น่ากลัวจะเกิดความยุง่ ยากก็ตาม
ในตอนต้นมีการสับสนกันบ้างในเรื่ องคริ สตจักรต่าง ๆ ต่อมาเจ้าผูป้ กครองแคว้นต่าง ๆ ตกลง
กันว่าให้ประชาชนถือศาสนาตามอย่างเจ้า ถ้าเจ้าผูค้ รองรัฐเป็ นลูเธอร์ แรน ประชาชน และบาทหลวงใน
เขตรัฐนั้น ๆ ต้องเป็ นลูเธอร์ แรนทั้งหมด ถ้าใครไม่เป็ นก็ให้ไปอยูใ่ นเขตของพวกคาธอลิค คริ สตจักรลู
เธอร์แรนในทุกรัฐจึงมีเจ้าเป็ นหัวหน้าและมีพวกนักปราชญ์และผูพ้ ิพากษาเป็ นผูด้ าเนินงาน
เนื่องจากสุ ขภาพของลูเธอร์ ได้เสื่ อมลง เขาจึงไม่สามารถที่จะทางานได้ในตอนเช้า ดังนั้นเขาจึง
ใช้เวลาอยูก่ บั เด็กนักเรี ยนยิง่ กว่าออกไปเดินทาง แต่ก็ยงั คงเทศน์และเขียนหนังสื อต่อไป เมืองวิตเต
นเบิร์กในขณะนี้มีผคู ้ นมากขึ้นเพราะต่างก็ตอ้ งการมาฟัง ดร.ลูเธอร์ กล่าว มีจดหมายถึงเขามากมาย แต่
เขาก็พยายามตอบเองทุกฉบับ
ในเดือนมกราคม ปี 1546 ดร.ลูเธอร์ ไปยังเมืองไอเลเบ็น ซึ่ งเป็ นเมืองที่เขาเกิดเมื่อ 63 ปี มาแล้ว
บุตรชายทั้ง 3 คนก็ไปด้วย บุตรได้เลยไปถึงแมนส์เฟลด์เพื่อเยีย่ มญาติพี่นอ้ งตามที่ตกลงกันไว้ ส่ วนดร.ลู
เธอร์ คงไปพักอยูท่ ี่บา้ นเพื่อนเก่าซึ่ งเป็ นนายกเทศมนตรี ของเมืองนั้น ในวันนั้นลมหนาวพัดมาจากภูเขา
เข้ามาในเมืองไอเลเบ็น พัดถูกกระเบื้องหลังคาบ้านอย่างแรงเหมือนกับว่าจะพัดเอาศีรษะและคอและนิ้ว
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มือให้กระเด็นออกไปจากเกวียนที่เดินทางมา ลูเธอร์ ได้ป่วยลงแต่ก็คงสามารถปฏิบตั ิงานที่ต้ งั ใจจะมาทา
ในเมืองไอเลเบ็นได้ และเขาได้พกั อยูท่ ี่เมืองนี้อีกหลายสัปดาห์
ในวันอาทิตย์ซ่ ึ งเป็ นวันเซนต์วาเลนไทน์ แม้จะป่ วยเขาก็ยงั สามารถไปเทศน์ในโบสถ์ที่เขารับ
บัพติศมาได้ และยังเขียนจดหมายถึงคัธริ นว่าจะกลับบ้านในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
แต่กลางคืนก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน เขาป่ วยหนัก พวกบุตรชายจึงรี บกลับจากแมนส์เฟลด์
ในขณะที่บุตรและสหายของเขายืนอยูท่ ี่เตียงนอน ดร.โยนาสถามว่า “ท่านอาจารย์ที่เคารพ ท่านมัน่ ใจที่
จะยืนหยัดอยูก่ บั พระคริ สต์ และหลักคาสอนที่ท่านเทศนาหรื อ?”
มาร์ติน ลูเธอร์ ลืมตาขึ้นมาและกล่าวด้วยเสี ยงดังว่า “ครับ” ต่อมาสักครู่ ก็สิ้นลมหายใจ เขาได้
จัดการฝังศพของท่านไว้ที่โบสถ์ปราสาทวิตเตนเบิร์กใกล้กบั ผูค้ ุม้ ครองชีวิตท่านคือ ศพของเจ้าเฟรดเด
อริ ค มีคนมาร่ วมฝังศพมาก
ในเมืองเงียบเหงา ทุกคนพูดถึงท่านลูเธอร์ ทวั่ ทุกเมืองในประเทศเยอรมัน พูดถึงท่านทั้งดีและ
ไม่ดี ทั้งพวกลูเธอร์ แรนและพวกคาธอลิค แต่ทุกคนยอมรับว่าท่านเป็ นคนกล้าหาญ ที่สามารถติเตียน
การกระทาและความเชื่อของทางศาสนาที่ท่านเห็นว่าผิด พวกคาธอลิคว่าลูเธอร์ ทาบาป เพราะไป
แต่งงานกับหญิงที่เคยเป็ นนางชีมาก่อน
แต่คนเยอรมันส่ วนมากเห็นว่านักบวชมีครอบครัวได้ และครอบครัวของนักบวชเป็ นตัวอย่าง
แห่งพลเมืองที่ดี บิดามารดาของเด็กอื่น ๆ ใช้คาตอบคาถามสอนเด็กของตนและร้องเพลงที่ลูเธอร์ แต่ง
ขึ้น
และครอบครัวส่ วนมากก็อ่านคัมภีร์ของลูเธอร์ สู่กนั ฟังทุกวันในครอบครัวของตน
ทาให้
ภาษาเยอรมันก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้นมาร์ ติน ลูเธอร์ จึงได้รับฉายานามว่า “บิดาแห่ งการปฏิรูปในทาง
ศาสนา” และเป็ นผูท้ ี่ต้ งั นิกายโปรเตสแตนท์ข้ ึนในโลก
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