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ข้อความเบือ้งต้น 
ชีวประวติัของมาร์ติน ลูเธอร์ ซ่ึงชาตะเม่ือ 1483 และมรณะในปี 1546 ยงัคงไม่หมดความ

ซาบซ้ึงและน่าต่ืนเตน้ไปเลย เขาเกิดมาในฐานะเป็นบุตรของกรรมกรบ่อถ่านหินท่ียากจน แต่ไดก้ลบั
กลายเป็นคนมีช่ือเสียงเด่นของชาติ และเป็นคริสตศ์าสนิกชนชั้นผูน้ า อิทธิพลของเขาไม่เพียงแต่ท าให้
ทวปียโุรปในสมยัของเขาต่ืนเตน้เท่านั้น แต่ยงัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัน้ี เขาไดเ้ป็นผูช้นะเลิศคนแรก
ของการปฏิรูปฝ่ายโปรเตสแตนท ์ ทั้งน้ีเพราะการศึกษาอยา่งสูง ความกลา้หาญและความเช่ือมัน่ในพระ
ศาสนาของเขา หนงัสือของเขาซ่ึงผลิตออกจากเคร่ืองพิมพท่ี์ประดิษฐข้ึ์นใหม่ ๆ ในสมยันั้น ได้
แพร่หลายไปทัว่ภาคตะวนัตก กล่าวกนัวา่เขาท างานมากเท่ากบังานของคนหา้คนรวมกนั 

เขามีช่ือเสียงเด่นเพราะท างาน 4 อยา่งส าเร็จ 
(1) เขาแปลพระคมัภีร์ออกเป็นภาษาเยอรมนั หนงัสือท่ีเขาแต่งข้ึนเป็นแบบฉบบัและ

มาตรฐานของการประพนัธ์ในภาษาเยอรมนั เขามีความรู้ในภาษาเยอรมนั
แตกฉาน และเป็นผูว้างหลกัเกณฑ์การประพนัธ์ของภาษานั้น เหมือนกบัเชคส
เปียร์วางหลกัเกณฑใ์นภาษาองักฤษ 

(2) อิทธิพลของเขาท่ีมีอยูก่บัครอบครัวของชาวเยอรมนัไม่อาจลบเลือนไปเสียได ้ เขา
ไดว้างตวัอยา่งการเป็นสามีท่ีดี และการเป็นบิดาท่ีเตม็ไปดว้ยความรัก พอใจใน
การอบรมเล้ียงดูบุตรของเขา 

(3) เขานิยมการเล่นดนตรี เขียนบทเพลงสรรเสริญ และส่งเสริมใหใ้ชบ้ทเพลงในการ
นมสัการของศาสนาคริสเตียน 

(4) งานช้ินส าคญัท่ีสุดก็คือ การปฏิรูปความเช่ือ และพิธีนมสัการในคริสตจกัร เขา
เป็นผูต้ ั้งนิกายโปรเตสแตนทค์นส าคญั คือ ไดเ้ป็นผูน้ าเอาการ นมสัการ และการ
ปฏิบติัเก่ียวกบั ความเช่ือของคริสเตียนสมยัเร่ิมแรกกลบัมาใชอี้ก โดยมี
แนวความคิดส าคญั 2 ประการคือ (ก) มนุษยทุ์กคนเขา้เฝ้าพระเจา้ไดโ้ดยตรงไม่
จ  าตอ้งมีพระหรือคนกลางติดต่อให ้ และ (ข) มนุษยจ์ะไดรั้บความชอบธรรม
เพราะความเช่ือ 

มาร์ติน ลูเธอร์ เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถรอบดา้น มีความกลา้หาญอยา่งยอดเยีย่ม เป็นนกั
โตว้าทีท่ีเผด็ร้อน เขม้งวดต่อศตัรู และยงัมีใจเมตตาต่อบุคคลธรรมดาสามญัและต่อเด็กเล็ก ๆ เขามกัจะ
ร้องเพลงคริสตมาสเพราะ ๆ ท่ีแต่งข้ึนเองให้เด็กฟัง เช่นเพลง “บนรางหญา้ขา้งนอกห่างออกไป” 

1. พระกุมารเยซูวางพระเศียรอนันุ่มอ่อน 
บนรางหญา้ขา้งนอกห่างออกไปแทนเปลนอน 
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หมู่ดาวในทอ้งฟ้ามองลงมาท่ีกุมาร 
บรรทมหลบัสนิทบนหญา้แหง้แสนส าราญ 

2. สัตวเ์ล้ียงส่งเสียงกอ้ง พระกุมารต่ืนข้ึนพลนั 
แต่องคพ์ระคริสตน์อ้ยไม่ร้องไหด้งัสนัน่ 
โอพ้ระเยซูขา้พเจา้รักพระองคแ์รง 
ทรงมองจากฟากฟ้าอยูด่ว้ยขา้ฯ จนรุ่งแจง้ 

3. องคพ์ระเยซูเจา้ขอทรงสถิตอยูด่ว้ย 
ใกลชิ้ดขา้ฯ อยา่ห่าง ทั้งเมตตาการุณช่วย 
ขอโปรดประทานพรเหล่าเด็กนอ้ยคอยป้องกนั 
ช่วยดดัแปลงเหมาะเป็นศิษยพ์ระองคใ์นสวรรค ์
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มาร์ตนิ ลูเธอร์ 

บุตรของกรรมกรเหมอืงแร่ถ่านหิน 

ลมหนาวพดัมาจากภูเขาสูงในประเทศเยอรมนันี พดัไปกระทบกระเบ้ืองสีแดงบนหลงัคาบา้นท่ี
ตั้งอยูต่ามถนนแคบ ๆ ในเมืองไอส์เลเบน ท าใหช้าวเมืองท่ีแขง็แรงตอ้งหนีเขา้ไปผงิไฟในบา้น 

ลมพดัจดัจนเส้ือนอกของพวกท่ีกลบัจากโบสถ ์ กระพือแรง ชายคนท่ีอุม้ทารกนอ้ยมาก็เอาผา้
นวมคลุมเด็กไวแ้น่นพลางยิม้อยา่งภาคภูมิใจ 

เหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงน้ีคือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 1483 ทารกนอ้ยนั้นคือบุตรชายหวัปีของนาย
แฮนส์และนางมากาเร็ต ลูเธอร์ เด็กผูน้ี้เกิดในตอนกลางคืนก่อนวนันั้น แฮนส์และสหายของเขาอุม้เด็กน้ี
กลบับา้น เขาเดินกม้ศีรษะเพื่อมิใหล้มปะทะแรงเกินไป เม่ือถึงบา้นแลว้ก็ปิดประตู พากนัข้ึนไปชั้นบน 
แฮนส์เอาบุตรวางลงขา้ง ๆ ภรรยาของเขา 

“มากาเร็ต! เราตั้งช่ือบุตรของเราวา่ มาร์ตินเถอะ เพราะเขารับบพัติศมาในวนัท่ีระลึกของนกับุญ 
มาร์ติน” 

“ดีแลว้, แฮนส์ ขอใหว้ิญญาณของนกับุญมาร์ตินปกป้องรักษาตลอดอายยุนืนานของเขาเถิด” 
คร้ังแลว้แฮนส์และสหายก็กลบัลงไปผงิไฟท่ีชั้นล่าง ต่างก็ยนิดีในการเกิดของบุตรของเขามาก 

ฝ่ายมากาเร็ตมองดูบุตรซ่ึงก าลงัหลบัอยูแ่ละคิดในใจวา่บุตรของตนจะเป็นอะไรในอนาคต แฮนส์และมา
กาเร็ตเป็นคนสามญั แฮนส์เป็นบุตรชาวนาอิสระ บิดาของเขามีนาแปลงยอ่ม ๆ อยูแ่ปลงหน่ึง บุตรของ
ครอบครัวน้ีไปไหนมาไหนก็ไดโ้ดยเสรี นบัวา่เขาดีกวา่พวกทาสในสมยันั้น ซ่ึงตามกฎหมายแลว้ พวก
ทาสจะตอ้งท านาของพวกขนุนางเป็นประจ า จะไปไหนไม่ไดแ้ละไม่มีค่าจา้งดว้ย 

เพราะบิดาเป็นคนยากจน ฉะนั้นแฮนส์จึงตอ้งไปท างานรับจา้งขดุถ่านหินท่ีในเมืองไอส์เลเบน 
ในขณะท่ีมากาเร็ตมองดูบุตรนอ้ยพลางก็คิดในใจวา่ บางทีเด็กคนน้ีเม่ือโตข้ึนคงจะเป็นกรรมกรบ่อถ่าน
หินกระมงั แต่เธอก็บ่นเบา ๆ วา่ “ใครจะล่วงรู้ไดว้า่ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใหเ้ขาท าการส าคญัอะไรบา้ง” 

ลมวนัน้ีแรงมาก พดัมากระทบหลงัคา ดูประหน่ึงวา่จะท าลายบา้นใหพ้งัลง เสียงลมนั้นคราง
เหมือนแม่มดหมอผท่ีีออกมาจากดงภูเขาใหญ่ และพดัมากระทบเด็กนอ้ยดว้ย คนในสมยันั้นยงัเช่ือใน
เร่ืองภูตผปิีศาจอยูม่าก แมม้ากาเร็ตเองจะเป็นคนท่ีเคร่งในศาสนาแต่ก็เช่ือในเร่ืองผีอยูม่าก รุ่งข้ึนเธอจึง
ตอ้งเอาเงินไปจา้งบาทหลวงใหส้วดออ้นวอนนกับุญมาร์ตินเพื่อใหคุ้ม้ครองเด็ก 
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เม่ือมาร์ตินอายไุด ้6 เดือน บิดามารดาจึงไดอ้พยพไปอยูย่งัเมืองแมนส์เฟลด ์เพราะแฮนส์เห็นวา่
ท างานอยูท่ี่เมืองไอส์เลเบนไดเ้งินนอ้ย ถึงตั้งใจจะลองไปหางานท าท่ีเมืองแมนส์เฟลด ์ อาจไดร้ายได้
ดีกวา่น้ี 

ครอบครัวน้ีไดม้าอยูท่ี่บา้นเล็ก ๆ ใกลเ้หมืองแร่ในเมืองน้ี แฮนส์ตอ้งท างานหนกั ขุดแร่ไดแ้ลว้
ยงัตอ้งขนแร่นั้นไปยงัเตาถลุงแร่ดว้ย มากาเร็ตก็ตอ้งท างานบา้นตลอดวนั เพราะครอบครัวมีบุตรเพิ่มข้ึน 
อาหารก็แทบจะไม่พอรับประทาน 

มาร์ตินช่วยมารดาท างานบา้งเล่นกบันอ้งเล็ก ๆ บา้ง บางวนัก็เขา้ป่าไปหาฟืนกวา่จะกลบับา้นก็
เป็นเวลาพลบค ่า เขาหอบฟืนเดินตามมารดา ส่วนมากาเร็ตนั้นก็แบกฟืนเสียจนหลงังอ 

แฮนส์กลบัถึงบา้นค ่าทุกวนั หนา้ตามอมไปดว้ยถ่านหิน หลงัจากลา้งหนา้ลา้งตาท่ีขา้งครัวแลว้ก็
ลงนัง่รับประทานอาหารพร้อมกนั ตามปรกติมีขนมปังด า ถัว่ตม้และหางน ้านมเท่านั้น นาน ๆ จึงมี
อาหารดีเป็นพิเศษเสียคร้ังหน่ึง เขาใชมี้ดตดักอ้นเนยแขง็และไส้กรอกออกเป็นช้ินบาง ๆ แจกเด็กคนละ
ช้ิน เขาพอใจท่ีเห็นพวกลูก ๆ ต่างจอ้งมองอาหารพิเศษกนัตาโพลง 

ภายหลงัอาหารแลว้มาร์ตินก็มานัง่อยูท่ี่มา้เต้ีย ๆ เพื่อฟังข่าวท่ีบิดาของเขาเล่า ส่วนบิดานั้นมือ
ถือถว้ยเบียร์มาหน่ึงถว้ยก็นัง่ลงใกลเ้ตาผงิไฟ เล่าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเขาไดรู้้ไดเ้ห็นมา 

พออายไุดเ้จด็ปี มาร์ตินก็เร่ิมไปโรงเรียนท่ีโบสถซ่ึ์งอยูใ่กล ้ ๆ บา้น คร้ังแรกเขาตอ้งข่ีคอเด็กโต 
ๆ ไป ต่อมาก็ข่ีมา้ แต่ไม่ชา้เขารู้สึกวา่โรงเรียนนั้นไม่ใคร่จะน่าเรียน เพราะนกัเรียนจะตอ้งนัง่เรียนใน
หอ้งมืด สกปรก อากาศก็เยน็จดั เด็กก็ท่องบ่นไปตามท่ีครูวา่น า แต่ครูไม่เอาใจใส่เด็กจะเรียนหรือไม่ก็
ไม่สนใจ 

พวกบาทหลวงก็มิไดส้อน เขาจา้งเด็กนกัเรียนจากมหาวทิยาลยัท่ีเดินท่องเท่ียวไปมาใหส้อน
แทน เงินค่าจา้งก็นอ้ยไม่เพียงพอท่ีครูจะซ้ืออาหารรับประทาน การเรียนสมยันั้นมี 3 วชิาเท่านั้น คือ
คณิตศาสตร์ ภาษาลาติน และภาษากรีก 

มาร์ตินสนใจในการเรียนมาก ในฤดูหนาวเขาตั้งหนา้ตั้งตาเรียนตลอดวนั เขาอยากจะเขา้ใจ
ภาษาลาตินใหดี้ข้ึน เพราะเป็นภาษาท่ีคนฉลาดและคนส าคญัใชก้นั เป็นภาษาท่ีใชใ้นมหาวทิยาลยัและ
ในโบสถ ์ แต่พอถึงฤดูร้อนเขาก็เพลินดูนกนางแอ่นท่ีบินออกจากอิตาลีในทางภาคเหนือ เพลินอยูก่บั
ธรรมชาติท่ีเขามองเห็นตามหนา้ต่าง เขาสูดอากาศไอน ้าท่ีข้ึนมาจากดินเพลินอยู ่

ในขณะท่ีเขามองออกไปทางหนา้ต่างเพลินนัน่เอง ก็มีไมอ้นัหน่ึง ฟาดลงมาบนศีรษะของเขา
โดยแรง พร้อมกบัเสียงครูพูดอยา่งกระโชกกระชากวา่ “มาร์ติน ลูเธอร์! จงยนืข้ึน ฉนัจะตอ้งเฆ่ียนเธอ 
15 ที เพราะเกียจคร้าน” แลว้ครูก็ใชแ้ซ่หนงัหวดท่ีขาของเขาเสียงดงั เควี้ยว! เควี้ยว!... โดยปรกติ มาร์ติน
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และสหายของเขากลบัไปบา้นค ่า ๆ และมีแผลตามหวัและตามขาเสมอ บางคราวครูเก็บการท าโทษรวม 
ๆ กนัไวห้ลาย ๆ วนัจึงจะลงโทษเสียคร้ังหน่ึง จึงเป็นเหตุใหมี้แผลตามร่างกายมาก 

มาร์ตินและเพื่อน ๆ ไม่ใคร่เอาใจใส่ในแผลท่ีถูกเฆ่ียนนกั พอโรงเรียนเลิกเขาก็ออกวิง่ไล่กนั
กลบับา้น เพื่อน ๆ ตะโกนบอกใหม้าร์ตินร้องเพลง มาร์ตินร้องเพลงเยอรมนัได ้เด็กอ่ืน ๆ ก็ร้องตามบา้ง 
เขามีเสียงเพราะ เม่ือพวกบาทหลวงรู้เขา้จึงเอาไปร้องเพลงประจ าโบสถ์ เขากบัเด็กอ่ืน ๆ ไปร้องเพลง
ตามบา้นต่าง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนกบัอาหารม้ือเยน็ส าหรับครูและนกัเรียน 

เยน็วนัหน่ึงมาร์ตินพดูกบับิดาวา่ “วนัน้ีมีครูใหม่คนหน่ึงมาจากกรุงโรม มาสอนท่ีโรงเรียน 
ท่านสันตะปาปาท่ีกรุงโรมเป็นเจา้ใหญ่หรือคุณพ่อ?” 

บิดาตอบวา่ “สันตะปาปาเป็นใหญ่ฝ่ายศาสนา และจกัรพรรดิแมกซิมิเลียนเป็นใหญ่ทางฝ่าย
บา้นเมือง” 

มาร์ตินพูดข้ึนวา่ “แต่มิใช่เป็นใหญ่ทัว่โลกครับ คุณพอ่ ครูสอนวา่ในประเทศองักฤษก็มีกษตัริย์
ปกครอง ประเทศฝร่ังเศสก็มีกษตัริย ์และในประเทศเยอรมนัก็มีเจา้นายปกครองหลายองค”์ 

บิดาตอบ “ถูกแลว้มาร์ติน พวกเจา้นายและขนุนางมีปราสาทราชวงัและมีกองทหารหนุนหลงั
ปกครองเราอยู ่แต่เขาก็อยูภ่ายใตอ้  านาจของสันตะปาปา และมหาจกัรพรรดิ” 

คร้ันแลว้มาร์ตินก็ข้ึนไปยงัห้องชั้นบน เพื่อไปนอนนึกฝันถึงพวกเจา้นายขนุนางและอศัวนิ
ต่อไป 

เม่ือมาร์ตินค่อย ๆ โตข้ึน ก็ค่อยมีอาหารรับประทานบริบูรณ์ข้ึนดว้ย บิดาของเขาก็มีรายไดจ้าก
การท าเหมืองแร่ดีข้ึนมาก จึงคิดจะสร้างเตาถลุงแร่ข้ึนเอง เวลาน้ีมาร์ตินมีเคร่ืองนุ่งห่มบริบูรณ์แลว้ และ
มารดาของเขาไม่ตอ้งไปเดินหลงัขดหลงังอขนฟืนอีก เขาซ้ือฟืนจากพวกท่ีตดัฟืนขาย 

แฮนส์เป็นบิดาท่ีเขม้งวด และมากาเร็ต ก็เป็นมารดาท่ีกวดขนั ถา้บุตรท าผดิเล็กนอ้ยก็ลงโทษ
ทนัที คร้ังหน่ึงมาร์ตินถูกเฆ่ียนเพราะเอาผลไมไ้ปรับประทานโดยไม่ขออนุญาตจากมารดาเสียก่อน 
กระนั้นบิดามารดาก็ขยนัขนัแขง็หาเงินเพื่อส่งบุตรไปโรงเรียน เขาเห็นวา่มาร์ตินเป็นคนมีปัญญาและรัก
การเรียน เขาไม่ตอ้งการให้มาร์ตินท างานหนกัในเหมืองแร่ เขาตอ้งการใหม้าร์ตินเป็นหมอกฎหมาย 
เพื่อจะไดน้ าช่ือเสียงเกียรติยศมาสู่ตระกลู 

ชีวติในครอบครัวน้ีเตม็ไปดว้ยหนา้ท่ีต่าง ๆ ประการแรกคือ หนา้ท่ีต่อพระเจา้ มาร์ตินไดรั้บการ
อบรมวา่พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่จะทรงยติุธรรมเฝ้ารักษาอยู ่ และพระเจา้องคน้ี์แหละจะบนัดาลใหฟ้้าผา่เด็กท่ี
ท าบาป แมแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย มาร์ตินเช่ือวา่ แมเ้ขาจะปฏิบติัตามท่ีถูกอบรมมาสักเพียงใดก็ตาม ในสาย
พระเนตรของพระเจา้เขายงัเป็นคนบาปอยู ่ ตอ้งขอใหน้างมาเรียและนกับุญต่าง ๆ ช่วยเหลือจึงจะไดรั้บ
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การยกโทษแห่งความผิดบาป ทั้งน้ีเพราะคริสตจกัรโรมนัคาธอลิคสอนดงันั้น และเป็นความเช่ือของคน
ทัว่ ๆ ไปดว้ย 

คนในสมยันั้นกลวัความชัว่มาก เขาเช่ือวา่ตามป่าดงทึบมีผแีละหมอผมีาก จนมาร์ตินก็เช่ือวา่ผี
ร้ายแอบซ่อนอยูท่ี่มืด ๆ ทัว่ไป เขาไดย้นิมารดาบ่นเสมอวา่การท่ีเจบ็แขน ปวดแขนบ่อย ๆ เป็นเพราะ
หมอผที าใหเ้ป็นอยา่งนั้น และหมอผท่ีีน้ีก็คือ เพื่อนบา้นใกลเ้คียงคนหน่ึงนัน่เอง 

บางวนัอากาศแจ่มใส มาร์ติน ก็หยอกลอ้เล่น สนุกสนานกบัเพื่อน ๆ เขาชอบร้องเพลงมากเป็น
พิเศษ เวลาร้องเพลงตาของเขาลุกโพลงดว้ยความสุข ลืมความหิว ความหนาว ความบาป เขาร้องเพลงท่ี
ไดเ้รียนมาจากโบสถ ์
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ร้องเพลงแลกเปลีย่นกบัอาหาร 

เยน็วนัหน่ึงหลงัจากเลิกท างานแลว้ บิดาก็นัง่ลงท่ีเกา้อ้ีพนกัสูงเพื่อผงิไฟ และหนัมามองบุตรคน
หวัปีดว้ยความคิดค านึงบางอยา่ง พลาดพดูวา่ 

“มาร์ติน เจา้ก็อาย ุ 14 ปี เกือบจะเป็นผูใ้หญ่แลว้ บางทีเจา้เรียนจบหลกัสูตรของโรงเรียนน้ีแลว้ 
พอ่อยากจะใหเ้จา้ไปเรียนต่อท่ีอ่ืน” 

มาร์ตินตอบวา่ “ผมจบนานแลว้ เด๋ียวน้ีผมช่วยสอนบทให้เด็กอ่ืน ๆ ท าให้เขาไม่ตอ้งถูกเฆ่ียน 
“พอ่ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกนั อีกสัก 2-3 ปี พอ่จะส่งเจา้ไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยั แต่เด๋ียวน้ีเงินยงัไม่

พอ เพราะยงัเป็นหน้ีซ้ือเตาถลุงเหล็กเขาอยู ่แต่พ่อทราบวา่ท่ีเมืองแมกดิเบิร์ก มีโรงเรียนของบาทหลวงฟ
รานซีสแกน ซ่ึงเก็บค่าเล่าเรียนไม่สูงกวา่โรงเรียนท่ีเจา้เรียนอยูเ่ด๋ียวน้ี พ่อไดป้รึกษากบัท่านบาทหลวง
และบิดาของเพื่อนเจา้ คือ จอห์น ไรนิเก และจะไดฝ้ากเจา้ไปพร้อมกบัเขาทีเดียว” 

มาร์ตินดีใจมากท่ีจะไดไ้ปเล่าเรียนท่ีเมืองแมกดิเบิร์ก เด็กทั้งสองก็เตรียมตวัจะออกเดินทาง 
เชา้ตรู่วนัหน่ึง มารดาก็ห่ออาหารส่งใหม้าร์ตินเพื่อเอาไปรับประทานตามทาง บิดาและนอ้งซ่ึงเตรียมตวั
จะไปยงัเตาถลุงแร่ก็ไดม้าส่งเขาก่อนท่ีจะออกเดินทาง 

เม่ือไดย้นิเสียงจอห์นตะโกนร้องเรียก มาร์ตินก็ยงัน่ิงอยู ่เขารู้สึกวา่ยงัเป็นผูใ้หญ่ไม่พอ เพราะยงั
คิดถึงบา้นอยู ่และกลวัวา่อีกนานกวา่จะไดก้ลบัมาบา้น แต่เขาก็แขง็ใจกล่าวค าอ าลาบิดา มารดาและนอ้ง 
ๆ เพื่อเดินทางไปพร้อมกบัเพื่อนมุ่งหนา้ไปศึกษา 

แต่ในใจของเด็กทั้งสองยงัคิดถึงบา้นอยูต่ลอดเวลา เม่ือเดินไปสักพกัใหญ่ แสงแดดก็ร้อนจดั
ยิง่ข้ึนทุกที มีแต่เสียงนกร้องเพลงอยูใ่นกอหญา้ตามทุ่งนา 

ต่อมาไดผ้า่นหมู่บา้นหลายแห่ง ทุกกระท่อมมีรังผึ้งและเรือนนกพิราบ เด็กทั้งสองตกใจ เม่ือ
เดินมาถึงท่ีแขวนคอคนและท่ีทรมานคน ซ่ึงมีอยูป่ระจ าทุกหมู่บา้น ท่ีทรมานนั้นท าเป็นช่องส าหรับใส่
แขนและขามิใหค้นท่ีถูกลงโทษด้ินได ้ ส่วนท่ีแขวนคอนั้นยงัมีศพแขวนอยูเ่รียงราย เพราะในสมยันั้น
บรรดาคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเป็นทาสของขนุนาง เม่ือทาสคนใดลกัฟืนเพียงดุน้เดียว ก็จะถูกจ าจองในท่ี
ทรมานหลาย ๆ วนั ถา้ทาสคนใดจบักระต่ายในป่าของขนุนางมากินจะตอ้งถูกแขวนคอถึงตาย 

แมแ้ดดจะร้อนจดัในวนันั้น เด็กทั้งสองก็ยิม้ตอ้นรับ เม่ือหญิงชาวนาร้องตะโกนอวยพรวา่ 
“ขอใหพ้ระเจา้อวยพรและใหเ้จา้ทั้งสองเดินทางไปโดยสวสัดิภาพ” 

เม่ือรู้สึกหิวก็หยดุลงริมล าธารเพื่อพกัรับประทานอาหารท่ีมารดาห่อใหม้า มาร์ตินและจอห์น
จะตอ้งเดินทางเป็นระยะทาง 50 ไมล ์จึงจะถึงเมืองแมกดิเบิร์ก อาหารท่ีติดตวัมาไม่พอ เขาจ าเป็นตอ้งไป
ร้องเพลงตามหมู่บา้นท่ีผา่นไป ชาวบา้นก็ชอบใจใหไ้ส้กรอกและขนมปัง 
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ระหวา่งทางท่ีเขาทั้งสองไดเ้ดินผา่นมา เขาพบผูเ้ดินทางอ่ืน ๆ หลายคน มาร์ตินประหลาดใจ 
เม่ือไดเ้ห็นพวกอศัวนิข่ีมา้อยา่งหรูหราผา่นไป อศัวินคนหน่ึงมีคนใชแ้ต่งตวัดว้ยสีม่วง, สีแดงเขม้ 12 คน
เป็นบริวารตามไป เด็กทั้งสองไดพ้บชายชราถือไมเ้ทา้เดินทางกะโผลกกะเผลก จึงถามวา่อศัวนินั้นคือ
ใคร ชายชราตอบวา่ ผูน้ั้นบางทีคงจะเป็นเจา้นายผูห้น่ึงท่ีจะไปเยีย่มท่านมหาสังฆราชาหลานเอ๋ย! 
เจา้นายผูน้ี้ก็เหมือนกบัเจา้นายอ่ืน ๆ เหมือนกนั ท่านมหาสังฆราชาอยูใ่นวงัท่ีเมืองแมกดิเบิร์ก ท่านเป็น
คนส าคญัมาก เวลาจะกินอาหารจะตอ้งมีทหาร 12 คน เป่าแตรบรรเลงดว้ย” 

บางทีเด็กทั้งสองก็มีผูเ้ดินทางอ่ืน ๆ ร่วมเดินทางไปดว้ย เกวยีนบางเล่มก็มีบาทหลวงนัง่ไปเตม็ 
พวกพอ่คา้ข่ีมา้วิง่หอ้ไป บางทีก็มีทหารมา้ แต่งตวัสวย สวมหมวกขนนก สวมเส้ือก ามะหยี ่ นุ่งกางเกงสี
คือ ขาขา้งหน่ึงสีเขียวใบไม ้อีกขา้งหน่ึงลายสีเหลือง 

เม่ือทั้งสองคนมาถึงเมืองแมกดิเบิร์ก ก็รู้สึกเม่ือยลา้มาก พร้อมทั้งหิวกระหายเป็นก าลงั เดินไป
พลางก็หยดุพกัอยูอ่ะไร ๆ ท่ีแปลกตา แวะถามชาวเมืองถึงวดัท่ีตนจะไป เขายงัไม่เคยเห็นเมืองใหญ่
เช่นน้ีมาแต่ก่อนเลย เท่ียวหาอยูจ่นดึกจึงไดไ้ปถึงโรงเรียนท่ีเขาจะตอ้งอยูเ่ล่าเรียนต่อไปจนครบหน่ึงปี
เตม็ 

การมาอยูก่บับาทหลวงฟรานซิสแกนน้ีก็แสนจะล าบากมาก ดีแต่วา่มีครูสอนดีกวา่ท่ีแมนส์
เฟลด ์ ทั้งสองคนทราบวา่นกัเรียนจะตอ้งหาเล้ียงตนเอง ฉะนั้นจอห์นและมาร์ตินจึงตอ้งไปเท่ียวขอ
อาหารตามบา้นในเมือง หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งร้องเพลงตามประตูบา้นเพื่อแลกเปล่ียนกบัอาหาร 

วนัหน่ึงอากาศหนาว มาร์ตินกบัเด็กอีก 4 คน ยนืตวัสั่นอยูท่ี่บนัไดประตู  เขามองเห็นชายผูห้น่ึง
เดินผา่นไป เป็นคนรูปร่างผอมมีแต่กระดูก แต่งตวัอยา่งบาทหลวงแบกกระสอบใบหน่ึงจนตวังอ 

มาร์ตินถามวา่ “บาทหลวงคนน้ีคือใคร ไม่เห็นเหมือนบาทหลวงอ่ืน ๆ ในวดัน้ีเลย” 
จอห์นตอบวา่ “ไม่เคยไดย้นิช่ือเจา้ชายแห่งแอนแฮลทบ์า้งหรือ? เขาไปเท่ียวขออาหารมาใหแ้ก่

คนอดอยาก เขาท าเช่นน้ี คงจะไดไ้ปสวรรค”์ ขณะท่ีจอห์นพดูอยูน้ี่ ท่านบาทหลวงหลงัโกงผูน้ั้นก็หนัมา
มองดูพวกเด็ก ๆ แลว้ก็เดินต่อไป ต่อมาไม่ชา้มาร์ตินก็ทราบวา่ท่านเจา้ชาย แห่งแอนแฮลท ์ตายเสียแลว้ 
ท าใหเ้ขารู้สึกเศร้าสลดใจและคิดค านึงถึงท่านวา่ ท่านผูน้ี้แหละ เป็นผูช้อบธรรมท่ีแทจ้ริง 

เม่ือไดเ้รียนอยูท่ี่แมกดิเบิร์กหน่ึงปีแลว้ บิดามารดาก็ส่งเขาไปเรียนต่อท่ีไอเซนนชั เพราะมีญาติ
ทางฝ่ายมารดาอยูท่ี่นัน่ มาร์ตินจึงเดินทางกลบับา้น (50 ไมล)์ แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือพกัอยูท่ี่บา้นเพียงพอ
แลว้ เขาก็เดินทางไปสู่เมืองไอเซนนชั 

ไอเซนนชัเป็นเมืองสวยงามและมีช่ือเสียง มีปราสาทหิน ช่ือปราสาทวอทเบิร์ก ตั้งอยูบ่นภูเขา
เหนือเมือง เป็นท่ี ๆ นกับุญ เอลิซาเบท็แจกขนมปังใหค้นอนาถา คร้ังหน่ึงมีส่ิงมหศัจรรยเ์กิดข้ึนใน
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ปราสาทน้ี คือเม่ือสามีใจร้ายหา้มมิใหเ้อลิซาเบท็แจกอาหารคนยากจน ขนมปังก็กลายเป็นกุหลาบ ท าให้
เธอไม่ตอ้งรับโทษจากสามี 

ในโรงเรียนท่ีเมืองน้ี มาร์ตินไดพ้บครูท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบัครูท่ีตนเคยผา่นมาแลว้ ครูคนน้ีได้
แสดงทศันะทางสติปัญญาใหม่ใหแ้ก่มาร์ตินเม่ือเชา้วนัหน่ึง ในขณะท่ีนกัเรียนก าลงันัง่คอยอยู ่ ครูผูน้ี้มี
ช่ือวา่ ทรีโบนีอสั ไดเ้ขา้มาในหอ้งเรียน ถอดหมวกออกแลว้กม้ศีรษะเคารพนกัเรียน เพื่อนครูคนหน่ึง
ถามวา่ “ท าไม ท่านกม้หวัใหเ้ด็กโง่ ๆ เหล่าน้ี” 

ครูจึงตอบวา่ “ขา้พเจา้กม้หวัใหน้กัปราชญอ์นาคตของประเทศเยอรมนัต่างหาก” 
มาร์ตินคงร้องเพลงเพื่อแลกเปล่ียนอาหารต่อไป เขาชอบร้องเพลงมาก ควา้ถุงใส่มือแลว้ไปกบั

เพื่อนอยา่งสนุกสนาน 
เยน็วนัหน่ึง เม่ือมาร์ตินกบัเพื่อนของเขาไปร้องเพลงตามบา้นต่าง ๆ ก็มาหยดุอยูท่ี่บา้นหลงัหน่ึง

ในถนนเซนตย์อร์ช เป็นถนนท่ีมีบา้นผูดี้หลายหลงั เด็ก ๆ ชอบพากนัมาท่ีบา้นน้ี เพราะนายคนัซิคอ๊ตตา
กบัภรรยาเคยใหข้นมปัง ไส้กรอก และเนยแขง็แก่เด็กทุก ๆ คนเสมอ วนัน้ีเม่ือร้องเพลงจบแลว้ มาร์ตินก็
ยิม้ใหห้ญิงอว้นเต้ียท่าทางร่าเริงผูห้น่ึง เธอก็ยิม้ตอบ พลางถามวา่ “พอ่หนุ่ม เธอช่ืออะไร?” 

มาร์ติน “ประทานโทษ ผมช่ือมาร์ติน ลูเธอร์ครับ” 
เจา้ของบา้นก็พดูวา่ “มาร์ติน ลูเธอร์ และเด็กอ่ืน ๆ เขา้มาผิงไฟในบา้นเถอะ” 
เด็ก ๆ เดินไปเขา้ไปอยา่งเงียบ ๆ เห็นเตาไฟสีเขียว คงมีไฟติดอยู ่ ไดก้ล่ินเน้ือยา่งและขนมปัง

ภายในหอ้งนั้น ก่อนท่ีพวกเด็ก ๆ จะลากลบัไป นางคอ๊ตตาไดส้นทนากบัมาร์ติน เธอทราบจากเพื่อน ๆ 
ของมาร์ตินวา่ครูชมเชยเขามาก นางก็เชิญใหม้าท่ีบา้นนางอีก ต่อมาไม่นานนกัมาร์ตินก็ไดรั้บเชิญใหม้า
พกัอยูก่บัครอบครัวของคอ๊ตตา 

ตั้งแต่นั้นมามาร์ตินก็ค่อยมีความสุขข้ึนในชีวติ นางคอ๊ตตาคอยเอาใจใส่ใหเ้ขามีเส้ือผา้ท่ีอบอุ่น 
มีอาหารเพียงพอบ ารุงร่างกายและมีการเล่นสนุกสนานกบัพวกเพื่อน ๆ ดว้ยการเอาใจใส่ของครูท่ี
แทจ้ริง การเล่าเรียนของมาร์ตินก็กา้วข้ึนโดยรวดเร็ว เขาดีอกดีใจมากท่ีมีโอกาสไดเ้ล่าเรียน การเรียนก็
ดีกวา่เด็กอ่ืน ๆ ครูทรีโบนีอสัก็ยกยอ่งชมเชยเขามาก 

ในไม่ชา้มาร์ตินก็มีเพื่อนหลายคน เขาร่าเริงและสวยงามข้ึน พร้อมกบัมีความคิดและขยนั
ขนัแขง็ในการศึกษาเล่าเรียนมากข้ึนดว้ย เขากบัเพื่อนพากนัไปชมปราสาทวอทเบิร์ก เท่ียวตกปลาตาม
ล าธารและเล่นกีฬาตามถนนหนทาง และร้องเพลงเสมอ บดัน้ีเขาร้องเพลงไดดี้ในคณะร้องเพลงประจ า
โบสถ ์ในเวลาค ่าคืนเขาสอนเพลงท่ีเขาจ าไดใ้หแ้ก่ เฮนร่ี ค๊อตตา บุตรชายของเจา้ของบา้น 
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มาร์ตินไดอ้ยูใ่นเมืองไอเซ็นนชั 4 ปี ต่อไปเขาจะตอ้งไปเล่าเรียนในมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงใน
เมืองเออเฟิดท ์ เขามีความเสียใจท่ีจ าตอ้งจากไป เขากล่าวแก่นางคอ๊ตตาวา่ “เมืองไอเซ็นนชัเป็นเมืองท่ี
ผมชอบมาก ถา้ผมมีอายรุ้อยปีก็คงจะชอบอยูต่ามเดิม” 
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ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

มาร์ตินอายไุด ้ 18 ปี เม่ือไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัเมืองเออเฟิดท ์ บิดาของเขามีความภาคภูมิใจท่ี
ไดมี้โอกาสส่งบุตรเขา้เรียนในมหาวทิยาลยั เตาถลุงแร่ท ารายไดใ้หแ้ก่เขามาก และเขามีความปรารถนา
ท่ีจะใหบุ้ตรชายหวัปีเป็นนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียง มาร์ตินอาจไม่มีเงินมากมายส าหรับไปใชท่ี้
มหาวทิยาลยั แต่ก็มีพอสมควรท่ีจะท าใหเ้ขามีความสุขได ้

มหาวทิยาลยัเป็นสถานท่ีใหม่ส าหรับมาร์ติน ตอนแรกรู้สึกเปล่าเปล่ียวใจเพราะยงัไม่ใคร่รู้จกั
นกัเรียนอ่ืน ๆ เขานอนพกัท่ีหอพกัเซนตย์อร์ช และไดรู้้จกักบันกัเรียนท่ีมาจากตูรินเกียบางคน 

มาร์ตินเป็นคนเต้ีย ล ่า มีตาเป็นประกาย แต่งตวัสวยงามเหมือนกบันกัเรียนอ่ืน ๆ เขาน าเอาดาบ
มาฝึกวธีิฟันดาบดว้ย เขาสวมหมวกติดหางนกงาม ๆ เขาชอบร้องเพลงเสียงดงั เขาซ้ือพิณมาดีดเล่นเวลา
ร้องเพลง พวกเพื่อน ๆ พากนัมาร้องเพลงเล่นดนตรีและสนทนาปราศรัยกนัเสมอ 

มาร์ตินมีความสนใจในวชิาท่ีเล่าเรียนมาก บรรดาอาจารยก์็รู้วา่ไม่มีนกัเรียนคนใดจะโตแ้ยง้กบั
ความจดัเจนและความสามารถของมาร์ติน ลูเธอร์ไดเ้ลย ในปีแรกน้ีส่วนมากเขาศึกษาวรรณคดีโรมนั
และวชิาปรัชญา 

วนัหน่ึงมาร์ตินและเพื่อนไดเ้ดินไปเท่ียวเล่นในป่าใกลป้ราสาทวอทเบิร์ก เขาร้องเพลงไปพลาง
และร าดาบไปพลาง เผอิญมาร์ตินสะดุดและลม้ลงท าใหมี้ดดาบแทงถูกท่ีเทา้ เขารู้สึกเจบ็ปวดเป็นก าลงั 
พวกเพื่อน ๆ จึงช่วยกนัพยงุเขาข้ึนเกวยีนพากลบัเขา้มาในเมือง นายแพทยไ์ดท้  าแผลให้ เทา้ของเขาบวม
มาก และเจบ็จนเกือบจะส้ินชีวติ 

ในขณะท่ีเขาเป็นไขน้อนครางอยู ่ เขาลืมตาข้ึนก็แลเห็นบาทหลวงชราคนหน่ึงนัง่อยูใ่กลเ้ขา 
บาทหลวงยิม้และพดูค่อย ๆ วา่ “จงท าใจใหส้บายเถิด ลูกเอ๋ย, เธอยงัไม่ตายเด๋ียวน้ี เพราะพระเจา้จะทรง
ท าใหเ้ธอเป็นใหญ่เป็นโตต่อไป เพื่อจะไดช่้วยคนอ่ืน ๆ ใหมี้ความสุข” 

อีกหลายวนัต่อมาก็หายไข ้ ส่วนบาดแผลนั้นหายชา้มาก แลว้เขาก็เร่ิมเขา้หอ้งเรียนตามเดิม เขา
ตอ้งเรียนหนกัข้ึนเพราะป่วยไปเสียนาน พอส้ินปีท่ีหน่ึงเขาก็ไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตร์บณัฑิต 

มาร์ตินไดเ้ร่ิมศึกษาสูงข้ึนไป จนเขาไดรั้บปริญญาโททางอกัษรศาสตร์ แต่ในขณะท่ีเขาสนใจ
ในการเรียนดงักล่าวแลว้ก็ยงัไม่เป็นท่ีพอใจ แมจ้ะเล่นดนตรีสนทนากบัเพื่อนฝงู ก็ยงัไม่เป็นท่ีพอใจอยู่
นัน่เอง เขาใชเ้วลานาน ๆ อยูใ่นหอ้งสมุดเสมอ เพื่อคน้หาหนงัสือใหม่ ๆ อ่าน 

ตอนน้ีมาร์ตินไดรู้้ถึงคุณค่าของพระคมัภีร์ เพราะเท่าท่ีแลว้มา พระคมัภีร์ล่ามโซ่ไวก้บัท่ีวาง
หนงัสือ ไม่มีใครใชเ้ลย แมน้กัเรียนทางศาสนาก็ไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหอ่้าน คริสตจกัรก็มิไดส่้งเสริม
การอ่านพระคมัภีร์ คมัภีร์ในสมยันั้นพิมพเ์ป็นภาษาลาติน 
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มาร์ตินไดอ่้านเร่ืองของซามูเอลจนจบ เขารู้สึกต่ืนเตน้และเพลิดเพลินจนแมร้ะฆงัเขา้เรียนตี
แลว้ เขาก็ยงัอ่านพระคมัภีร์อยู ่เม่ืออ่านจบแลว้ กลบัไปนัง่ในชั้นเรียน ก็ยงัคงนึกถึงแต่เร่ืองในพระคมัภีร์ 
เพือ่น ๆ ก็รู้สึกแปลก เพราะตามปกติแลว้ มาร์ตินชอบการถกเถียงปัญหาต่าง ๆ 

เม่ือเลิกเรียนแลว้เพื่อนคนหน่ึงเดินไปพร้อมกบัเขาเพื่อตรงไปยงัหอ้งนอนแลว้เอ่ยข้ึนวา่ “มาร์
ติน ท าไมคุณจึงดูเงียบขรึมเช่นน้ี ผมไม่เห็นคุณเงียบและประหลาดเช่นน้ีเลย” 

มาร์ตินลืมตาโพลงและยิม้ตอบวา่ “ไม่ใช่จะแกลง้น่ิงเงียบดอก วนัน้ีผมไดพ้บพระคมัภีร์ ได้
อ่านเร่ืองซามูเอลและฮนันามารดาของเขา คุณก็รู้แลว้วา่ทุกวนัน้ีผมไปท่ีโบสถอ่์านหนงัสือค าเทศน์ แต่
ไม่มีใครสอนพระคมัภีร์ในโบสถ ์ผมปรารถนาท่ีจะมีพระคมัภีร์เป็นส่วนตวัสักหน่ึงเล่ม” 
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ภายหลงัจากท่ีเขาไดรั้บปริญญาตรีแลว้ 2 ปี เขาก็ไดรั้บปริญญาโท ในขณะท่ีเขายนืสวมเส้ือครุย
ปริญญาโทอยูใ่นมหาวทิยาลยั เขาระลึกถึงมหาวทิยาลยั และระลึกถึงเม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กอยู ่ยงัคงจ าไดว้า่
บิดาของเขาเม่ือกลบัจากเหมืองแร่หรือเตาถลุงเหล็กตอ้งมาลา้งหนา้เพื่อจะใหฝุ้่ นถ่านหินออกจนหมด 
เหตุการณ์เหล่าน้ีดูเหมือนเกิดข้ึนเม่ือวานน้ีเอง ระลึกไปถึงนางคอ๊ตตา และบา้นอนัแสนสุขสบายของเขา 
เธอเป็นเสมือนมารดาท่ีสองของเขา บดัน้ีตวัเขาซ่ึงเป็นบุตรของกรรมกรเหมืองแร่ท่ียากจน มายนืรับ
เกียรติจากบรรดาศาสตราจารยท์ั้งหลาย 

พิธีประสาทปริญญาวนันั้น เขาไดจ้ดัเป็นขบวนคือบรรดาอาจารยเ์ดินหนา้นกัเรียนตามหลงั 
นกัเรียนต่างก็ร้องเพลงและหวัเราะกนัตลอดเวลา นกัเรียนทั้งหมดรวมทั้งมาร์ตินพากนัเดินไปตามถนน
ต่าง ๆ ทัว่เมือง พ่อคา้แม่คา้ต่างก็โบกมือดว้ยความยนิดี เด็ก ๆ เดินตามขบวนไปพลางกระโดดและ
ตะโกนร้องเรียก พวกสาวใชใ้ชผ้า้ห่มขนนกโบกแสดงความยนิดีทางหนา้ต่าง 

เน่ืองจากเขาไดรั้บปริญญาโททางอกัษรศาสตร์แลว้ เขามีสิทธิท่ีจะสอน ทางมหาวทิยาลยัจึง
มอบต าแหน่งครูใหแ้ก่เขา ในขณะเดียวกนัเขาก็ศึกษาวชิากฎหมายดว้ย เพราะความประสงคข์องบิดา
ของเขา ตอ้งการใหเ้ป็นนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียง 

บิดาของเขามีความภาคภูมิใจในบุตรชายคนน้ีมาก เม่ือพบท่ีใดก็ยกยอ่งเสมอ 
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รักษาค ามัน่สัญญา 

ในปี 1505 เกิดกาฬโรคข้ึนท่ีเมืองเออเฟิดทใ์นตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ตามหอ้งเรียนท่ีมหาวิทยาลยัมี
นกัเรียนเพียงคร่ึงห้อง เม่ือมาร์ตินเดินไปตามถนนสายต่าง ๆ เห็นแต่รูปกางเขนด าขีดไวต้ามประตูบา้น
เป็นแถว มองเห็นแต่เกวยีนบรรทุกศพเพื่อน าไปสู่สุสาน เพื่อนสนิทของมาร์ตินคนหน่ึงไดต้ายไปก่อน
หนา้จะรับปริญญา มาร์ตินรู้สึกหวาดกลวัและนอนไม่กลบัเหมือนคนอ่ืน ๆ เม่ือไดย้นิเสียงระฆงัดงั
กงัวานบอกวา่มีคนตายอยูเ่สมอ แต่มาร์ตินมิไดอ้พยพออกนอกเมืองเหมือนคนอ่ืน 

พอถึงเดือนกรกฎาคม กาฬโรคก็ค่อยบรรเทาลง มาร์ตินปรารถนาท่ีจะไปตากอากาศตามบา้น
นอกเพื่อไปเยีย่มบา้นเดิม จึงตกลงใจท่ีจะเดินทางไปยงัแมนส์เฟลดสัก 2-3 วนั ในขณะท่ีเขาเดินทางอยู่
นั้น ก็ระลึกไปถึงเม่ือคร้ัง เดินทางไปเมืองแมกดิเบิร์ก คร้ังแรกรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือเห็นคนและบา้นเมือง
ใหญ่ ๆ บดัน้ีเขาเป็นมหาบณัฑิตข้ึนแลว้ อีกไม่ชา้ก็จะไดเ้ป็นนกักฎหมาย 

บา้นเดิมท่ีแมนส์เฟลด ์ รู้สึกวา่เล็กลงและดูคร ่ าคร่ายิง่กวา่เดิม ครอบครัวไดต้อ้นรับเขาอยา่ง
สมเกียรติ แฮนส์และมากาเร็ตไดโ้คง้ค านบัเขาดุจเขาเป็นคนใหญ่โตเสียแลว้ มาร์ตินและมากาเร็ต
ออกมาเล่นเพื่อใหทุ้กคนรู้สึกวา่เป็นกนัเอง ใหทุ้กคนร้องเพลงดว้ย โดยมากเป็นเพลงเม่ือคร้ังเป็นเด็ก
นกัเรียน เพื่อใหม้ารดาชอบใจ เขาร้องเพลงต่าง ๆ ท่ียงัจ  าไดใ้นสมยัท่ีเคยร้องเพื่อแลกเปล่ียนกบัอาหาร
เม่ือเป็นเด็กนกัเรียน 

ตอนเดินทางกลบัเออเฟิดท ์มาร์ตินรู้สึกเบิกบานใจ เพราะไดร่้วมเดินทางมากบับาทหลวง ผูเ้ดิน
ธุดงคช์ัว่ระยะหน่ึง บาทหลวงเล่าถึงชีวติของท่านใหม้าร์ตินฟัง คร้ันแลว้ก็ไดร่้วมเดินทางกบัผูเ้ดินทาง
อ่ืน ๆ อีก 3 คนท่ีกลบัจากกรุงโรม มาร์ตินไดฟั้งเร่ืองท่ีเขาเล่ากนัวา่ไดไ้ปดูกระดูกของพวกนกับุญต่าง ๆ  

คนหน่ึงพดูวา่ “ผมไดไ้ปจบักระดูกของนกับุญแอนโทนี” “น่าแปลกมาก ขา้พเจา้ไดไ้ปดูผา้คลุม
หนา้ของนกับุญเวรอนิกา” 

อีกคนหน่ึงพูดวา่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นก่ิงไมท่ี้บงัเกิดไฟลุกของโมเสส” 
เม่ือคนทั้ง 3 แยกทางไปแลว้ จิตใจของมาร์ตินก็ไม่ใคร่สบาย เขากลวัจะไดรั้บโทษชัว่นิรันดร์ 

กาฬโรคท าใหเ้ขาส านึกถึงความตายและมลทินในความผดิบาป ถา้เขาเป็นกาฬโรคบา้ง เขาคงจะตายไม่
ลงเพราะความบาปมีมาก (คือจะตอ้งทนทุกขท์รมานนาน) พดูถึงตามความจริงแลว้เขาไม่อยากจะเป็น
นกักฎหมายเลย เม่ือเขาไปโบสถไ์ดฟั้งดนตรีไพเราะก็รู้สึกเป็นสุข เขาอยากจะมีพระคมัภีร์เป็นส่วนตวั
เหลือเกิน คิดวา่ของขวญัท่ีบิดาใหเ้ม่ือไดรั้บปริญญาควรจะเป็นพระคมัภีร์สักเล่มหน่ึงดีกวา่ท่ีจะเป็น
หนงัสือกฎหมาย 1 ชุดท่ีมีราคาแพงมาก 
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ขณะท่ีมาร์ตินเดินมาใกลห้มู่บา้น สะทอดเตินไฮมเ์ห็นเมฆตั้งเคา้มาทางขอบฟ้าด ามืด มีพายฝุน
ฟ้าคะนอง เขารู้สึกกลวัเป็นก าลงั โลกเป็นท่ีน่ากลวัยิง่ เมฆลอยมาใกล ้มีฟ้าแลบ ร้องค าราม เมฆก็ลอยมา
ทางทิศท่ีมาร์ตินยนือยู ่

ฟ้าไดผ้า่ลงมาเปร้ียงเหมือนกบัพิโรธ มาร์ตินลม้คว  ่าลง แน่นอนละในเวลาเช่นน้ี พวกนกับุญ
เท่านั้น ก็จะช่วยเขาใหร้อดได ้เขาจึงเงยหนา้ข้ึนและร้องวา่ “ท่านนกับุญแอนโทนี โปรดช่วยขา้พเจา้เถิด 
ขา้พเจา้จะไปเขา้เป็นบาทหลวงดว้ยทนัที” 

แลว้ก็มีฟ้าผา่ลงมาใกล ้ ๆ ตวัเขาอีกคร้ังหน่ึง ฝนก็ตกลงมาเหมือนม่านตะกัว่ มาร์ตินลุกข้ึนยนื
น่ิง ๆ มองไปรอบตวัหารู้ไม่วา่ฝนตกหนกัและมีลูกเห็บตกหนกัดว้ย เขากดหมวกให้แน่นกบัศีรษะและ
ยนืตากฝนอยูต่่อไป ทนัใดนั้นฝนและลูกเห็บก็หยดุทนัที แลว้มีรุ้งปรากฏบนทอ้งฟ้าเหนือหมู่บา้น สักครู่
หน่ึงก็มีแสงแดดส่องสวา่งลงมายงัพื้นดินท่ียงัเปียกอยู ่

มาร์ตินเดินไปอยา่งชา้ ๆ มุ่งตรงไปยงัเมืองเออเฟิดท ์ เม่ือเขา้ไปในเมืองก็ยิม้และโบกมือให้
เพื่อน ๆ ก็ร้องตอ้นรับในการท่ีเขาไดก้ลบัมาอีก นบัตั้งแต่เขาสัญญาวา่จะเป็นบาทหลวงต่อนกับุญแอน
โทนี ก็ดูเหมือนวา่เมืองน้ีดูแปลกไปจากเดิมส าหรับเขา 

ต่อมาอีก 2-3 วนั เม่ือเขาระลึกถึงค าปฏิญาณน้ี เขาก็ไดป้รึกษากบัครูของเขาทั้งเชิญเพื่อนสนิท
มาท่ีหอ้งของเขาเพื่อสนุกสนานร่ืนเริงกนัตามสมควร แลว้เม่ือตอนจะเลิกและลาจากกนัไป มาร์ตินก็
ประกาศกบัพวกเพื่อนวา่เขาตดัสินใจวา่ จะบวชเป็นบาทหลวง พวกเพื่อนจึงตะโกนวา่ “มาร์ติน คุณพดู
เป็นเล่นไป การท่ีจะไปเป็นบาทหลวงนั้นเป็นไปไม่ได”้ 

“ผมไดเ้ลือกแลว้วา่จะตอ้งเขา้วดัแน่” พวกเพื่อนต่างก็ตั้งปัญหาถกเถียงกนัเป็นการใหญ่วา่ ไม่
น่าจะเป็นไปไดเ้ลยท่ีคนซ่ึงมีอนาคตอนัแจ่มใส จะยอมสละทุกส่ิงทุกอยา่งไปเขา้วดัเป็นบาทหลวง 

การเขา้วดัก็คือการสละทางโลก วดัก็มีสภาพเป็นหมู่คณะของตนเองต่างหากจากชุมนุมชนอ่ืน 
ๆ หลายวดัมีสภาพร ่ ารวยมาก เพราะเจา้อธิการและสังฆราชเก็บภาษีอากรสูง จากชาวนาท่ีอาศยัท ามาหา
กินอยูใ่นท่ีของวดั เงินทองเหล่าน้ีก็ตกอยูแ่ก่เจา้อธิการและสังฆราชและคริสตจกัร สังฆราชเหล่าน้ีอาศยั
อยูใ่นกุฏิท่ีท าดว้ยหินและท ามิสซา, ท างานและศึกษาเล่าเรียน นอกจากนั้นยงัออกไปตามเมืองเพื่อช่วย
คนเจบ็ป่วย แต่ส่วนมากใชเ้วลาเหล่าน้ี ในการอดอาหารและการอธิษฐานบนพื้นหินท่ีเยน็เพื่อการยก
โทษความผดิบาปของเขา 

มาร์ตินตอ้งการท่ีจะรักษาค าปฏิญาณท่ีท าต่อนกับุญแอนโทนี จึงเขียนจดหมายไปถึงบิดาบอก
เร่ืองท่ีจะเขา้วดั ก็จะไดรั้บค าตอบจากบิดาแสดงวา่โกรธเคืองและไม่ยอมยกโทษใหเ้ลย เพราะบิดาหวงั
ไวว้า่การท่ีส่งเขาไปศึกษาส้ินเปลืองเงินทองมากนั้น ก็เพื่อจะใหเ้ขาเป็นนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงส าหรับ



 19 

ตระกลู แต่บดัน้ีลูกชายกลบัละทิ้งอนาคตอนัดีเสียเพื่อเขา้เป็นบาทหลวง ข่าวน้ีจึงเป็นท่ีเศร้าโศกและขม
ข่ืนแก่มากาเร็ตแฮนส์มาก แต่ก็ไม่รู้ท่ีจะวา่อยา่งไรเพราะมาร์ตินก็ไม่ยอมเปล่ียนใจ 

ในการท่ีจะเขา้เป็นบาทหลวงนั้น มาร์ตินจะตอ้งเขา้เป็นสามเณรเสียก่อน เป็นเวลา 1 ปี 
ตลอดเวลา 1 ปีน้ีจะตอ้งไปอธิษฐานวนัละ 7 คร้ัง ตอ้งต่ืนตามเวลาท่ีเคาะระฆงัตั้งแต่สองนาฬิกาตอนเชา้
ทุกวนั พอระฆงัตีคร้ังท่ีสองจะตอ้งแต่งกายสวมเส้ือคลุมขาวไปยงัโบสถ ์ พวกบาทหลวงจะประพรม
น ้ามนตแ์ลว้คุกเข่าลงอธิษฐาน เขาร้องเพลงกบัหมู่นกัร้องในโบสถ ์ ต่อส้ินปี มาร์ตินจึงไดรั้บการ
อุปสมบทเป็นบาทหลวงในวดันกับุญออกสัตินท่ีเมืองเออเฟิดท ์ แลว้เขาก็เร่ิมการศึกษาเพื่อท่ีจะเป็น
หวัหนา้บาทหลวง เพื่อจะไดท้  าพิธีมิสซาเป็นต่อไป 

โอกาสท่ีจะเป็นผูท้  ามิสซาเป็นโอกาสส าคญั เขาจึงเชิญบิดามาดว้ยเพราะบิดามิได ้ เขียน
จดหมายส่งข่าวมาเป็นเวลา 1 ปีแลว้ เม่ือบิดาเขียนแจง้มาวา่จะมามาร์ตินจึงดีใจมาก 

แฮนส์ ลูเธอร์ ก็กลายเป็นบุคคลส าคญัยิง่ข้ึนในหมู่บา้นของเขา เตาถลุงเหล็กของเขาก็มีรายไดดี้
ข้ึน เขากบัพวกอีก 20 คนก็ข้ึนมา้มายงัเออเฟิดทอ์ยา่งสง่าผา่เผยเหมือนคนมีอนัจะกินบริบูรณ์ดีคนหน่ึง 
เม่ือมาถึงเรียบร้อยแลว้เขาก็น าเงินมาถวายวดั ภายหลงัท่ีมาร์ตินท ามิสซาเสร็จแลว้ ผูท่ี้มาประชุมทั้งหมด
ก็นัง่ลงเพื่อเตรียมกินเล้ียงเป็นการฉลอง มาร์ตินนัง่ใกลบิ้ดาเพื่อหวงัวา่จะไดรั้บการอภยัโทษจากบิดา 
มาร์ตินจึงพดูกบับิดาวา่ “คุณพอ่ครับ! ท  าไมคุณพอ่จึงไม่เตม็ใจใหผ้มเป็นบาทหลวง การมีชีวติเป็น
บาทหลวงนั้นสงบและใกลชิ้ดพระเจา้มาก” 

บิดาผูช้รานั้น หนา้น่ิวคิ้วขมวดดว้ยความโกรธ สะบดัหนา้หนัไปทางอ่ืนโดยแรง ทิ้งขนมปัง
และกอ้นเน้ือท่ีอยูใ่นมือทนัที และไดก้ล่าวถอ้ยค ารุนแรงต่อหนา้บาทหลวงและนกัปราชญท์ั้งหลายท่ีมา
ประชุมอยูท่ี่นั้นวา่ “เจา้นกัปราชญเ์อ๋ย, เจา้มิไดอ่้านพระคมัภีร์หรือวา่ เจา้เป็นบุตรจะตอ้งใหเ้กียรติบิดา
มารดาของเจา้ แต่ท่ีเจา้มาทอดทิ้งตวัเราและมารดาของเจา้ให้เล้ียงตนเองในเวลาแก่เฒ่าสมควรแลว้
กระนั้นหรือ” 

เม่ือบิดาจากไปแลว้ มาร์ตินก็กลบัไปท างานและอธิษฐาน งานของเขาไม่สบายนกั เขาจะตอ้ง
ขดัพื้น, กวาดพื้น ไปเท่ียวขออาหารและเล้ียงดูคนเจบ็ป่วย ตอ้งท างานท่ีไม่ใคร่จะมีคนพอใจท าภายใน
วดันั้น บาทหลวงอ่ืนคิดวา่ มาร์ตินคงจะอวดหยิง่ถือตวัวา่เป็นคนมีความรู้สูง ฉะนั้นจึงตอ้งการจะดดั
นิสัยจึงมอบใหท้ างานท่ีต ่าเช่นนั้น แต่มาร์ตินท าใหพ้วกเหล่านั้นแปลกใจมาก เพราะไม่วา่เป็นงานอะไร 
เขาเตม็ใจท าทุกอยา่ง เขาท าพิธีอดอาหารหลายวนัและอธิษฐานมากข้ึน 

ในขณะท่ีเขาเอาถุงอาหารแบกข้ึนบ่าเดินไป ก็ท าใหเ้ขาระลึกไปถึงเจา้ชายแอนแฮลท ์ ในสมยัท่ี
เขาเห็นเม่ือยงัเป็นเด็กนกัเรียนอยูท่ี่เมืองแมกดิเบิร์ก เขาจึงมานึกถึงตวัเองวา่บางทีจะตอ้งตายเม่ืออายยุงั
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นอ้ย ในเวลากลางคืนเขานอนอยูบ่นพื้นหินของโบสถก์างมือเหยยีดออกเป็นรูปไมก้างเขน บางทีนอน
อยูเ่ช่นน้ีเป็นเวลานานจนไม่รู้สึกตวั ตอ้งมีผูม้าช่วยอุม้ไปยงัหอ้งนอน 

เขาเร่ิมศึกษาพระคมัภีร์อยา่งหนกั มีพระคมัภีร์เล่มใหญ่วางอยูใ่นหอ้งรับประทานอาหาร เพื่อ
บาทหลวงคนหน่ึงจะไดอ่้านขณะท่ีคนอ่ืนรับประทานอยู ่ มาร์ตินไดย้นือ่านพระคมัภีร์อยูเ่ป็นเวลานาน 
ๆ จนพวกบาทหลวงอ่ืน ๆ ไดม้อบพระคมัภีร์เยบ็ปกหนงัสีแดงใหเ้ล่มหน่ึง ในชีวติของเขาไม่มีอะไรท่ี
จะท าใหพ้อใจเท่าพระคมัภีร์ 

เขาพอใจในชีวิต และความเช่ือของท่านเปาโลเป็นพิเศษ เขาอ่านขอ้ความท่ีวา่ “คนชอบธรรม
ด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความเช่ือ” ซ ้ าบ่อย ๆ เขารู้สึกวา่พระเยซูเตม็ไปดว้ยความกรุณาและเช่ือยิง่ข้ึนวา่ 
ความเช่ือในพระเยซูจะไดรั้บการยกโทษแห่งความผิดบาป 

มาร์ตินอยูท่ี่วดัน้ีได ้ 3 ปี ดร.สโตปิต อธิการใหญ่แห่งส านกับาทหลวงออกสัตินเนียนไดม้าท่ี
เออเฟิดท ์ เม่ือไดส้นทนากบัมาร์ติน ดร.สโตปิตรู้สึกประหลาดท่ีเห็นมาร์ตินมีความรู้ในพระคมัภีร์ดีมาก 
และยิง่ฉงนใจท่ีเห็นวา่บาทหลวงผูผ้อมซีดน้ีมีความรู้สูงมาก ดร.สโตปิตจึงขอร้องเจา้อธิการผูดู้แลวดันั้น 
ตกัเตือนใหบ้าทหลวงมาร์ตินเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพใหม้าก 

ต่อมา ดร.สโตปิตไดม้าเยีย่มเมืองเออเฟิดทเ์ป็นคร้ังท่ีสอง ไดข้อร้องใหม้าร์ตินไปช่วยท าการ
สอนท่ีวทิยาลยัใหม่ท่ีเมืองวิตเตน็เบิร์ก บาทหลวงอ่ืน ๆ ต่างมองดูหนา้กนัเพราะรู้สึกวา่ บุคคลท่ีอ่าน
พระคมัภีร์และศึกษามาก ๆ ไม่ควรจะมาอยูใ่นวดัเช่นน้ีควรจะไปอยูป่ระจ าวทิยาลยั 
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เดนิทางไปกรุงโรม 

ก่อนหนา้ท่ีมาร์ตินจะไปสอนยงัเมืองวติเตนเบิร์ก ดร.สโตปิตไดใ้หเ้ขาและบาทหลวงอีกคน
หน่ึงถือสาส์นไปถวายสันตะปาปาท่ีกรุงโรม 

มาร์ตินและสหายไดอ้อกเดินทางไปดว้ยเทา้มุ่งหนา้ไปทางทิศใต ้ หนทางไกลก็จริง แต่
บาทหลวงทั้งสองน้ีเคยชินต่อการเดินทางมาแลว้ ทั้งสองมีความกระหายท่ีไดเ้ห็นกรุงโรมซ่ึงเป็นเมือง
พระในสมยันั้น เขาพากนัเดินทางผา่นทิศใตป้ระเทศเยอรมนั ภาคใต ้ และตอ้งปีนป่ายภูเขาในประเทศ
บาวาเรียนดว้ย ตอ้งผา่นช่องแคบระหวา่งเขาไตโรลีน ผา่นทะเลสาบโคโมท่ีงดงาม และผา่นตลอด
ประเทศอิตาลี มาร์ตินและสหายไม่มีเงินติดตวัเลย เพราะไม่มีความจ าเป็น เวลากลางคืนก็พกันอนตาม
วดัต่าง ๆ ตามทาง รุ่งข้ึนเชา้บาทหลวงเจา้ของวดัก็จดัอาหารให้ 

ประเทศอิตาลีนั้นผิดแผกแตกต่างจากประเทศเยอรมนัมาก จริงอยูท่ ั้งสองประเทศ แบ่งแยกออก 
เป็นอาณาจกัรนอ้ย ๆ หลาย ๆ อาณาจกัร แต่พลเมืองของทั้งสองประเทศมีแนวความคิดและการด าเนิน
ชีวติแตกต่างกนั ทั้งสองประเทศมีนครอิสระและเมืองเล็กเมืองนอ้ยปกครองโดยทา้วพระยาและเจา้นาย 
ทั้งสองประเทศไม่มีการปกครองเป็นรัฐเดียวเช่นประเทศฝร่ังเศส, สเปนและองักฤษ ในประเทศอิตาลี 
เมืองฟลอเรนส์, เวนิส, มิลานและเนเปิลมีเจา้ผูค้รองเมืองและมกัจะรบพุง่กนัเองเสมอ กรุงโรมเป็นเมือง
ท่ีมีสันตะปาปาปกครอง นอกจากจะเป็นใหญ่ทางศาสนาแลว้ ยงัเป็นเจา้ท่ีกองทพัอีกดว้ย 

มาร์ตินรู้สึกทนัทีวา่อิตาลีแตกต่างกบัประเทศเยอรมนัมาก และ ยากท่ีจะเขา้ใจกนัได ้ ใน
ประเทศเยอรมนัมีชีวติอยูอ่ยา่งยากล าบาก ประชาเคร่งขรึมและด าเนินชีวิตอยา่งง่าย ๆ แต่ในประเทศ
อิตาลี ชาวอิตาเลียนกลบัเยาะเยย้ความเช่ือเคร่งครัด และ หวัเราะเยาะส่ิงซ่ึงเป็นท่ีเคารพในศาสนา 
บาทหลวงหนุ่มชาวเหนือไดจ้อ้งดูมหาวหิารใหญ่ในกรุงมิลาน ซ่ึงก าลงัก่อสร้างกนัอยูใ่นเวลานั้นดว้ย
ความประหลาดใจ เขา้ไปดูภาพ “การเล้ียงอาหารคร้ังสุดทา้ย” ท่ีเขียนไวบ้นเพดานและฝาผนงัโดย ลีโอ
นาโด ดาวนิซี ณ ท่ีโบสถเ์ล็ก ๆ ริมเมืองแห่งหน่ึง 

ออกจากเมืองมิลานแลว้ก็ไดข้า้มภูเขาทสัส์ แกน เดินมุ่งไปทางภาคใต ้จนถึงเมืองฟลอเรนส์ ได้
ไปชมวงัของเจา้ตระกลูเมดิซี แกะสลกัเป็นรูปดอกพลบัพลึง และสิงโตซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแห่งนคร
ใหญ่ นอกจากน้ียงัไดไ้ปยงัสถานจตุัรัสท่ีซ่ึงบาทหลวงซาโอนาโรลา ไดถู้กมดัติดกบัเสาเผาทั้งเป็น ดว้ย
เหตุท่ีไม่ยอมเช่ือฟังสันตะปาปา 

ต่อจากนั้นก็ตรงไปยงักรุงโรม ทางเดินมีคนมากข้ึน บา้งก็เดินหนา้, บา้งก็ข่ีมา้, บา้งก็ใชไ้มเ้ทา้
ยนัเดินกะโผลกกะเผลกไป พอเห็นกรุงโรมแต่ไกล ๆ ก็คุกเข่าลงกบัถนนท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ น มาร์ตินชูแขน
ทั้งสองตะโกนวา่ “ไชโย กรุงโรม” 
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บาทหลวงทั้งสองก็ตรงไปยงัวงัวาติกนัซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องสันตะปาปา มาร์ตินก็น าเอาสาส์นไป
มอบแก่เลขานุการของสันตะปาปาแลว้ก็ออกไปเท่ียวเดินดูบา้นเมืองต่อไป เขาไม่ไดไ้ปชมวงัใหญ่ ๆ 
หรืออาคารสาธารณะท่ีมีรูปเขียนและรูปป้ันประดบัเลย เขามิไดไ้ปดูโบราณสถานท่ีปรักหกัพงัในสมยั
โรมนัเลย เขาไปตามโบสถต่์าง ๆ เพื่อจะอธิษฐาน 

เม่ืออยูใ่นประเทศเยอรมนั มาร์ติน ลูเธอร์คิดวา่โรมเป็นเมืองพระท่ีสะอาดบริสุทธ์ิสมกบัท่ีจะ
เป็นเมืองศกัด์ิสิทธ์ิ แต่เม่ือเดินท่องเท่ียวไปในท่ีต่าง ๆ ตามถนนท่ีสกปรก เขาอดท่ีจะเห็นความแตกต่าง
ระหวา่งความยากจนและความฟุ่มเฟือยไม่ได ้ ไปท่ีไหนก็มีคนโลภและก่ออาชญากรรม เดินผา่นกบัเจา้
และพนกังานของโบสถต่์าง ๆ ท่ีแต่งกายสวมเส้ือคลุมก ามะหยี ่ มีองครั์กษถื์ออาวธุติดตามตวัเสมอ พวก
เหล่าน้ีเป็นพวกรับจา้งฆ่าคน เดินไปมาตามถนนต่าง ๆ เม่ือไปทางทิศไหนก็ไดย้ินแต่ข่าวฆ่ากนัและ
วางยาพิษกนั มาร์ตินรู้สึกสลดใจเม่ือคิดไดว้า่กรุงโรมน้ีไม่มีความบริสุทธ์ิเสียเลย เขาคิดในใจวา่บางทีจะ
เป็นเมืองชัว่ร้ายท่ีสุดในยุโรปก็ได ้

ท่ีมุมถนนแห่งหน่ึงมีบาทหลวงผูห้น่ึงเอากระดูกมาขายประชาชน พวกประชาชนวา่เป็นกระดูก
ของนกับุญต่าง ๆ ในโบสถ์ มาร์ตินรู้สึกไม่สบายใจเม่ือไดย้นิบาทหลวงท าพิธีมิสซากล่าวเร็วท าใหค้น
ฟังไม่มีความรู้สึกเคารพอะไรเลย เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวติของสันตะปาปายิง่ท  าใหม้าร์ตินไม่สบายใจมาก
ข้ึน บาทหลวงท่ีเล่าเร่ืองเหล่าน้ีใหฟั้งถึงกบัยกัไหล่แลว้พดูวา่ “มนัเป็นเร่ืองเลว น่าบดัสีมาก” แต่
สันตะปาปาเป็นผูมี้อ  านาจทุกอยา่ง เขาจะท าอะไรก็ไดต้ามใจชอบ” 

มาร์ตินไดข้ึ้นไปบนบนัไดท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ซ่ึงเล่ืองลือกนัวา่พระเยซูไดใ้ชส้ าหรับกา้วเดิน
ไปสู่ไมก้างเขน คนท่ีจะข้ึนบนัไดน้ีจะตอ้งคลานข้ึนไปและจะตอ้งจูบและอธิษฐานทุก ๆ ขั้นบนัได มาร์
ตินก็ท าตาม เช่ือวา่การท าเช่นน้ีจะช่วยใหปู้่ ท่ีตายไปแลว้พน้จากการทรมานในเมืองนรก มาร์ตินก็เช่ือ
เหมือนกบัชาวคาร์ธอลิคอ่ืน ๆ วา่วญิญาณจะตอ้งไปสู่ท่ีทรมานเสียก่อนชัว่ขณะหน่ึงจึงจะไปสวรรค ์

เม่ือมาร์ตินไปถึงยอดของบนัไดแลว้ก็ยนืข้ึนและเกิดความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยความสงสัย ทนัใด
นั้นก็พดูดว้ยเสียงดงัวา่ จะเป็นจริงตามท่ีเช่ือกนัหรือ?” ท  าใหค้นท่ีอยูใ่กล ้ๆ ประหลาดใจมาก 

เม่ือมาร์ตินและสหายกลบัประเทศเยอรมนัแลว้ เขาก็เกิดความสงสัยข้ึนในใจหลายอยา่ง เขาไม่
เช่ือวา่คนเราจะช่วยตวัเองให้รอดไดโ้ดยวธีิเหล่าน้ีเลย เขาเช่ือวา่ดว้ยการมีความเช่ือในองคพ์ระคริสต ์
และโดยการศึกษาพระค าของพระเจา้ตามท่ีปรากฏในพระคมัภีร์เท่านั้นแหละจึงจะพบความรอด 

หลงัจากกลบัจากกรุงโรมแลว้ มาร์ตินก็ออกจากวดัท่ีเมืองเออเฟิดท ์ แลว้ยา้ยไปยงัเมืองวติเต
นเบิร์กตามท่ีดร.สโตปิต จดัแจงไวแ้ลว้ เมืองน้ีเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่นภูเขาทรายสีขาวใกลก้บัฝ่ัง
แม่น ้าเอลป์ท่ีไหลชา้ ๆ มหาวทิยาลยัแห่งน้ีแมจ้ะไม่เก่า และส าคญัเท่ากบัมหาวทิยาลยัเออเฟิดทก์็จริง แต่
อยูใ่ตค้วามคุม้กนัของเจา้เฟรดเดอริค ผูฉ้ลาด เจา้ผูค้รองนครแห่งแซกโซนี 
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เจา้เฟรดเดอริคไดเ้ก็บวตัถุส าคญัทางศาสนาไวท่ี้โบสถเ์มืองวติเตนเบิร์กเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
เม่ือใครเสียเงินแลว้ก็อาจลดหยอ่นโทษท่ีทางฝ่ายวดัจะกระท าแก่ผูน้ั้น ส าหรับความผดิบาปของตนได ้
และอาจลดโทษในเมืองนรกไดด้ว้ย ใครเสียเงินแลว้ก็อาจเขา้ดูฟันของนกับุญเยอโรม เส้นผมท่ีเก็บมา
จากศีรษะของพระนางมาเรีย, ผา้ห่มของเธอ, หญา้ประมาณหน่ึงก ามือท่ีเก็บเอามาจากรางหญา้ของพระ
เยซู นอกนั้นยงัมีวตัถุในทางศาสนาต่าง ๆ อีกมากมาย วตัถุเหล่าน้ีคือ หญา้, ผา้, เส้นผม, ฟัน เก็บไวใ้น
กล่องทองค าและเงิน ส่ิงท่ีมีค่ายิง่ก็คือหนามท่ีเก็บเอามาจากมงกุฎหมายท่ีใชส้วมศีรษะพระเยซู 

เงินท่ีเก็บไดจ้ากผูท่ี้มาดูวตัถุส าคญัเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเก็บไวใ้ชจ่้ายในมหาวทิยาลยัท่ีมาร์ตินสอน 
มาร์ตินไดก้ล่าวประมาณการแสดงวตัถุเหล่าน้ีอยา่งยิง่ ร้ายยิง่กวา่นั้นก็คือ ทางวดัยอมใหมี้การขายเศษ
กระดาษชนิดหน่ึงเรียกวา่ ใบอนุญาตพิเศษเป็นหนงัสือท่ีมีลายเซ็นของสันตะปาปา อนุญาตใหไ้ม่ตอ้ง
ปฏิบติัการทรมานตนเองเพื่อลบลา้งความผดิบาปท่ีทางวดัสั่งใหท้  า ใครมีเงินก็อาจซ้ือการลา้งบาปของ
ตนเสียได ้และสามารถท่ีจะซ้ือการลา้งบาปใหแ้ก่ญาติพี่นอ้งท่ีตายไปนาน ๆ แลว้ได ้

มาร์ติน ลูเธอร์กบับาทหลวงอ่ืน ๆ ท่ีสอนในมหาวทิยาลยัอาศยัอยูใ่นตึกหินใหญ่เรียกวา่ กุฏิด า 
เขามีหนา้ท่ีสอนพระคมัภีร์และปรัชญา ในเวลาท่ีมิไดส้อนเขาก็ท าการศึกษาในห้องของเขาหรือมิฉะนั้น
ก็ไปเดินเล่นในสวนของวดั เขาใชเ้วลาส่วนมากในการอธิษฐานเอาใจใส่ในการกินการนอนนอ้ย และ
วติกอยูแ่ต่ความผดิบาปของตนจนร่างกายซีดเซียวซูบผอม ข้ีตกใจง่ายและประหม่า 

วนัหน่ึงขณะท่ีมาร์ติน ลูเธอร์นัง่อยูใ่ตต้น้ไมใ้นสวน ดร.สโตปิต เขา้มานัง่ลงใกลเ้ขา ท่านพดู
อยา่งยิม้ ๆ วา่ “ท่านนอ้งมาร์ติน ผมอยากใหคุ้ณท างานใหม่สักอยา่งหน่ึง คือตอ้งการใหคุ้ณท าการ
เทศนา” 

มาร์ตินจึงร้องตอบวา่ “ท าไมครับ, ผมไม่เคยเทศนาเลย ผมคิดวา่จะท าใหผ้มตายมากกวา่” 
แต่ดร. สโตปิตกล่าวต่อไปวา่ “นัน่เป็นการดีแลว้พระเจา้มีงานไวม้ากส าหรับใหค้นฉลาดท าใน

สวรรค”์ 
มาร์ตินหวัเราะและตกลงวา่จะลองพยายามท าดู เขาเทศน์ใหพ้วกบาทหลวงฟังในหอ้ง

รับประทานอาหารของวดั ต่อมาเป็นนกัเทศน์ประจ าโบสถป์ราสาทวติเตนเบิร์ก ท าใหเ้ขามีหนา้ท่ี
เพิ่มข้ึน เม่ือเป็นบาทหลวงประจ าแขวงก็ตอ้งมีหนา้ท่ีตรวจตราวดัวาอารามต่าง ๆ และท างานเก่ียวขอ้ง
กบัคนอ่ืน ๆ รับฟังค าสารภาพ, เยีย่มคนป่วย, ปลอบใจคนท่ีอยูใ่นความทุกข,์ ตอ้งตอบจดหมายจ านวน
มาก มาร์ตินเคยพดูวา่มีงานมาก ถา้ใชเ้ลขานุการสัก 2 คนจึงจะท าหมด 

งานหนา้ท่ีใหม่ ท าใหเ้ปล่ียนนิสัยบาทหลวงผูเ้งียบเหงาน้ี เขาเร่ิมเขียนความคิดเห็นใหม่ เพื่อเอา
ไปเทศนา เขียนความเช่ือมัน่ของตนออกแสดงใหผู้อ่ื้นรู้ 

เขายิง่เช่ือตวัเองมากข้ึนในส่ิงท่ีเขาสอนและเทศนา เขาค่อย ๆ ยา่งเขา้สู่การเป็นผูน้ า 
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ทีป่ระตูโบสถ์ 

วนัหน่ึงนกัเรียน 3 คนเดินแกวง่ดาบเล่นมาทางโบสถป์ระสาท เขามุ่งไปท่ีประตูเพื่ออ่าน
ประกาศท่ีติดไวส้ าหรับนกัเรียนเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั เพราะศาสตราจารยม์กัติดประกาศ หวัขอ้
ส าหรับโตว้าที ฉะนั้นนกัเรียนจึงหมัน่มาดูหวัขอ้โตว้าทีใหม่ ๆ ในคราวต่อไป 

เด็กนกัเรียนหนุ่ม 3 คนถอยหลงัออกไปห่าง ๆ ดว้ยความเคารพ ในขณะท่ีบาทหลวงร่างเต้ียและ
ผอมสวมเส้ือคลุมยาวถึงตาตุ่ม เดินตรงมายงัโบสถ ์ และมือหน่ึงถือกระดาษแผน่ใหญ่ ส่วนอีกมือหน่ึง
ถือคอ้นและตะปูมาดว้ย 

เขาเอากระดาษปิดท่ีประตูแลว้เอาคอ้นตอกตะปูจนแน่น แลว้หนัมาพยกัหนา้กบันกัเรียนแลว้ก็
เดินกลบัไปทางมหาวทิยาลยั “ผูน้ี้คือ ดร. ลูเธอร์, ลองอ่านดูซิ” คนหน่ึงเอ่ยข้ึน นกัเรียนทั้งสามนั้น
ชกัชวนกนัเขา้ไปอ่าน แลว้ก็หนัมามองดูหนา้กนัอยา่งประหลาด “เป็นขอ้ความคดัคา้นใบอนุญาตลา้ง
บาป พร้อมดว้ยขอ้ความโตแ้ยง้ใบอนุญาตลา้งบาปรวม 95 ขอ้” 

“คงจะท าใหเ้จา้เฟรดเดอริคไม่พอใจ เพราะปีกลายน้ีเขาไม่ชอบการเทศนาของดร.ลูเธอร์ท่ี
คดัคา้นการขายใบอนุญาตและเด๋ียวน้ีขอ้โตแ้ยง้ถึง 95 ขอ้” 
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“เป็นการกระท าท่ีกลา้หาญสักหน่อย” มีศาสตราจารยผ์ูห้น่ึงมาท่ีประตูอ่านประกาศน้ีชา้ ๆ ดว้ย
ความระมดัระวงั แลว้รีบกลบัไปโดยเร็ว มีนกัเรียนหมู่ใหญ่มาอ่านแลว้ก็วพิากษว์จิารณ์กนัมาก ประกาศ
ท่ีเป็นภาษาลาตินปิดไวต้ามประตูโบสถไ์ม่มีใครสนใจมาก่อน แต่เร่ืองน้ีท าให้เกิดความรู้สึกอยา่งรุนแรง 
ชาวเยอรมนัมีความโกรธเคืองมากท่ีทางวดัปล่อยใหมี้การขายใบอนุญาต ทุกคนรู้วา่ในเวลานั้นมี
บาทหลวงช่ือเสียงไม่ดีไดท้  าการขายใบอนุญาตลา้งบาปจนร ่ ารวยช่ือวา่ เทดเซ็ล ขายเศษกระดาษชนิดน้ี
เป็นพนั ๆ บาดหลวงเทดเซ็ลไปไหนตอ้งแบกหีบเงินใบใหญ่ไปดว้ยเพราะไดเ้งินมาก ไม่วา่ใครเอาเงิน
ใส่หีบใหด้งักร๋ิงเป็นไดใ้บอนุญาตลา้งบาป ถึงกบัมีบทสวดมนตว์า่ “พอเงินตกในหีบดงักร๋ิง วิญญาณใน
นรกก็กระโดดข้ึนไปสวรรคเ์หมือนลิง” 

มหาสังฆราช แอลเบิต แห่งเมืองเมนซ์ไดไ้ปกูเ้งินจ านวนมากมาจากธนาคารใหญ่ของเยอรมนั
นานมาแลว้ บดัน้ีไดรั้บเงินจากเทดเซ็ลและบาทหลวงอ่ืน ๆ เป็นค่าขายใบอนุญาตลา้งบาปจนสามารถ
น ามาช าระหน้ีไดห้มด และยงัมีเงินเหลือสร้างโบสถใ์หญ่ เซนตปี์เตอร์ในกรุงโรมดว้ย 

หวัขอ้ท่ีมาร์ติน ลูเธอร์เขียนข้ึนน าไปติดไวท่ี้ประตูโบสถน์ั้น ใชเ้ป็นหวัขอ้โตว้าทีดว้ย ทั้งน้ี
เพราะมาร์ตินมีความโกรธเคืองในเร่ืองการขายใบอนุญาตน้ี เขาคดัคา้นการขายน้ีดว้ยเหตุ 3 ประการ 
ประการแรก ชาวเยอรมนัไม่ควรเสียเงินในการสร้างโบสถเ์ซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม ประการท่ีสอง 
ใบอนุญาตของสันตะปาปาไม่สามารถลา้งมลทินได ้ประการท่ีสาม ใบอนุญาตน้ีเป็นเพียงลดการท าโทษ
ทางฝ่ายโลกส าหรับความบาปท่ีท าข้ึนเท่านั้น แต่พวกขายใบอนุญาตหลอกลวงประชาชนวา่ ใบอนุญาต
ลา้งความบาปไดห้มด ลูเธอร์เม่ือทราบความขอ้น้ีจึง คดัคา้นวา่ไม่เป็นความจริง การเวน้โทษจะไดม้าก็
เพราะมีความเช่ือในพระคริสต ์ และมีความรู้สึกเสียใจในความผดิบาปท่ีไดท้  าลงไป ผูท้  าบาปตอ้งเตม็ใจ
พิสูจน์วา่ตนไดเ้สียใจจริง ๆ โดยการทรมานตน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การซ้ือใบอนุญาตจะท าใหป้ระชาชน
รู้สึกวา่การประพฤติดีไม่เป็นส่ิงส าคญั จนถึงกล่าวกนัวา่ “คนท่ีใหเ้งินคนยากจน ยงัจะดีกวา่คนท่ีซ้ือ
ใบอนุญาตลา้งบาป” 

ขอ้คดัคา้นการขายใบอนุญาตของลูเธอร์ไดพ้ิมพข้ึ์นและแจกไปทัว่ประเทศเยอรมนั เพราะก่อน
หนา้ลูเธอร์เกิดไม่นานเท่าใดนกั ลูเตน็เบิร์กไดป้ระดิษฐ์ เคร่ืองพิมพช์นิดหมุนข้ึน เน่ืองจากขอ้คิด
คดัคา้นของลูเธอร์ไดแ้ปลข้ึนเป็นภาษาเยอรมนัและพิมพข้ึ์นแพร่หลายจึงมีผูอ่้านกนัมาก ส่ิงท่ีลูเธอร์
กล่าวน้ีเป็นความคิดของคนเยอรมนัส่วนมากไดเ้ร่ิมคิด แต่ไม่สามารถจะแสดงความคิดออกไดอ้ยา่งชดั
แจง้ 

เสียงของมาร์ติน ลูเธอร์ ไดมี้ผูไ้ดย้นิกวา้งขวางและห่างไกลออกไป เขาไดเ้ดินในขบวนแห่เพื่อ
รับปริญญาเอกในการเป็นศาสตราจารยต์ามเสียงระฆงัใหญ่ เขาไดรั้บแหวนทองค าวงใหญ่และไดรั้บ
หมวกพิเศษในต าแหน่งศาตราจารย ์ เขาไดป้ฏิญาณวา่จะเชิดชูความจริงตามท่ีสอนไวใ้นพระคมัภีร์ มีคน
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เดินทางมาแต่ไกลเพื่อจะฟังปาฐกถาและค าเทศนาของเขา สันตปาปาในกรุงโรมก็ทราบวา่ลูเธอร์ก าลงั
ปลุกป่ันราษฎร แต่ก็หวัเราะเยาะเท่านั้น 

เจา้เฟรดเดอริคแห่งแควน้แซกซอนนีไดเ้ขียนหนงัสือไปยงัดร. ลูเธอร์ ขอทราบเหตุผลเพราะ
เป็นห่วงวา่ขอ้คดัคา้นเหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหาหลายประการ เพราะถา้พวกใหกู้เ้งิน ร้องทุกขไ์ปยงั
สันตะปาปาและสันตะปาปาร้องทุกขไ์ปยงัจกัรพรรดิแห่งเยอรมนั, สเปน, และเนเธอร์แลนดแ์ลว้ จะท า
ใหเ้จา้เฟรดเดอริคเกิดพิพาทกบัสันตะปาปาและมหาจกัรพรรดิ 

แต่เม่ือ ดร.ลูเธอร์ตอบมาแลว้  เจา้เฟรดเดอริคก็พอใจมาก เพราะเขารู้วา่นกัเทศน์ผูน้ี้เป็นคนสัตย์
ซ่ือและจริงใจ นบัแต่บดันั้นมาเจา้เฟรดเดอริคปกปักษรั์กษาคุม้ครองลูเธอร์ แมใ้นเวลาต่อมาสันตปาปา
ขอใหส่้งตวัมาร์ตินไปไต่สวนท่ีกรุงโรม เจา้เฟรดเดอริคปฏิเสธไม่ยอมส่งตวัออกไปจากประเทศ
เยอรมนั 

มาร์ติน ลูเธอร์ ไดก้ล่าวป้องกนั ความเห็นของคนเก่ียวกบัใบอนุญาตท่ีเมืองอ๊อกเบิร์กในการ
โตว้าทีกบัมหาสังฆราชคาร์เจแกน ผูแ้ทนของสันตะปาปา มหาสังฆราชสั่งใหม้าร์ตินถอนค าพดูและค า
ประกาศเสีย ดว้ยเหตุท่ีไปโตแ้ยง้น้ี ดร.สโตปิต จึงไดใ้หม้าร์ติน ลูเธอร์ออกเสียจากนิกายบาทหลวง
ออกสัตินเนียน 

ดร.ยคุยอร์ช ลูกพี่ลูกนอ้งของเจา้เฟรดเดอริค และเป็นเจา้เมืองภาคหน่ึงของแซกซอนนีไม่เห็น
พอ้งกบั ดร.ลูเธอร์ จึงขอเชิญใหม้าร์ตินมาโตว้าทีใหม้หาชนฟัง ณ ท่ีเมือง ไลฟ์ซิก กบั ดร.จอห์นเอค๊ ผู ้
ป้องกนัสิทธิในการขายใบอนุญาตและความเห็นของพวกโรมนัคาธอลิค 

ในเดือนกรกฎาคม 1519 ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ ไดน้ัง่เกวียนบรรทุกหญา้มาถึงเมืองไลฟ์ซิกเป็น
ระยะทาง 40 ไมล ์การโตว้าทีคร้ังน้ีส าคญัมาก เพราะประชาชนแบ่งออกเป็นฝ่ายมาร์ติน ลูเธอร์ และฝ่าย
ดร.เอค๊ บางพวกก็เช่ือในใบอนุญาตบา้งก็ไม่เช่ือ ทั้งมาร์ตินและดร.เอค๊ กลวัวา่ประชาชนจะรวมหวัท า
ร้ายเอา แต่หาท าใหลู้เธอร์ขยาดท่ีจะไปยงัเมืองไลฟ์ซิกไม่ 

มีมิตรสหายท่ีไปกบัลูเธอร์ คือ ฟิลิป เมแลนซ์ทอน เพื่อนศาสตราจารยด์ว้ยกนันัง่เกวยีนไปกบัลู
เธอร์ เมแลนซ์ทอนเป็นคนผอมบาง ดูประหน่ึงลมตามภูเขาจะพดัเขาปลิวไปเสีย แต่เม่ือเขายนืข้ึนแสดง
ปาฐกถา ไม่มีผูใ้ดเอาใจใส่ในร่างกายบอบบางแต่ในสนใจในสติปัญญาและน ้าใจของเขา มีนกัเรียน 200 
คน ถือขวานเดินทางไปกบัเกวยีนเพื่อป้องกนั ดร.มาร์ติน 

เม่ือพวกท่ีมาจากวิตเตนเบิร์กเขา้มายงัถนนคดเค้ียวแห่งเมืองไลฟ์ซิกก็ไดย้นิเสียงดนตรีทหาร
กองรักษาการณ์ใหถื้อธงของดยคุยอร์ชพร้อมกบัเป่าขลุ่ยและตีกลอง ดร.เอค๊ เดินมาพร้อมกบัทหารสวม
เส้ือเคร่ืองศาสตราจารยม์ากวยั มีองครักษติ์ดตามมาดว้ย 76 คน 
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รุ่งข้ึนพวกมาร์ตินไปยงัปราสาท เขาเขา้ไปยงัห้องโถงใหญ่ ซ่ึงมีขนุนาง, ทหาร, ศาสตราจารย ์
และชาวเมืองนัง่อยูเ่ตม็ มาร์ตินลูเธอร์ก็กา้วข้ึนไปพบกบัดร. เอค๊ ผูซ่ึ้งจะไดเ้สนอทศันะ ของสันตะปาปา 

ดร. เอค๊ ไดพ้ยายามจะพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ความเช่ือของมาร์ติน ลูเธอร์ผิดพลาดไม่เป็นความจริง 
แต่ลูเธอร์ก็แกปั้ญหาให้หมด แลว้ดร.เอค๊ก็ไดน้ าเอาความคิดเห็นของจอนฮสัข้ึนมากล่าวอยา่งฉลาด จอน
ฮสั เป็นผูท้  างานในทางศาสนา ไดถู้กเผาทั้งเป็นมาหลายปีแลว้ ในเมืองโบฮีเมียร์เพราะไม่ยอมเห็นตาม
ความเช่ือของศาสนาในเวลานั้น ดร.เอค๊ลวงใหม้าร์ติน ลูเธอร์พดูวา่มิใช่ความเห็นทั้งหมดของจอนฮสั
เป็นท่ีส่ิงท่ีผดิ ขอ้ความตอนน้ีท าใหป้ระชาชนโกรธมาก ดยคุหนา้บ้ึงเอาน้ิวเคาะกบัแขนเกา้อ้ีดว้ยความ
โกรธวา่ เพราะเห็นวา่ลูเธอร์เป็นคนนอกศาสนา คือไม่เช่ือตามความเช่ือของพวกวดัในสมยันั้น 

เม่ือการโตว้าทีเสร็จแลว้ ลูเธอร์และพวกก็กลบัวติเตนเบิร์ก พวกศาสนาจารยต่์างก็เงียบ พวก
นกัเรียนพดูซุบซิบกนัดว้ยความเศร้าใจ ทุกคนต่างก็คิดวา่ความยุง่ยากจะเกิดข้ึน ความยุง่ยากเกิดข้ึนจริง
ในฤดูร้อนต่อมา สันตะปาปาลีโอ ออกค าสั่งวา่ถา้มาร์ตินไม่เปล่ียนความคิดเห็นของตนภายใน 60 วนั 
จะถูกขบัไล่ออกจากวงการศาสนาไป ในเดือนพฤศจิกายนผูแ้ทน จกัรพรรดิก็เก็บรวบรวมหนงัสือของลู
เธอร์เผาไฟท่ีเมืองโคโลญ 

สหายของลูเธอร์ต่างก็พากนักล่าวขวญัถึงเร่ืองน้ี จะมีอะไรเกิดข้ึนอีก เกรงวา่ลูเธอร์จะถูกเผาทั้ง
เป็นเหมือนจอนฮสั นกัเรียนท่ีวติเตนเบิร์กไม่พดูถึงเร่ืองอ่ืน ไม่ใคร่เอาใจใส่ในการเรียน เพราะพดูกนัแต่
เร่ืองน้ี ดร.ลูเธอร์จะท าอยา่งไรต่อไป 

ต่อมาเชา้วนัหน่ึงในฤดูหนาวแห่งเดือนธนัวาคม นกัเรียนกลุ่มหน่ึงไดม้ายนืท่ีประตูโบสถ์
ปราสาท มองเห็นประกาศท่ีประตูฉบบัหน่ึง 

“อะดอลฟ์! อ่านดงั ๆ ซิคุณอยูใ่กล ้จนเกือบจะดนักระดาษใหท้ะลุออกไป อ่านดงั ๆ” 
เสียงของนกัเรียนผูอ่้านนั้นก็ดงัและชดัเจนข้ึนวา่ “ขอให้ทุกคนท่ีเช่ือในความจริงของพระกิตติ

คุณ จงมาพร้อมกนั เชา้วนัน้ีเวลา 10.00 น. ณ ท่ีประตูเวลสเตอร์ จะไดช่้วยกนัเผาค าสั่งขอ้บงัคบัและศา
สนศาสตร์ของสันตะปาปาเสียใหห้มดส้ิน เพื่อใหส้มกบัการท่ีศตัรูของพระกิตติคุณมีความฮึกเหิมมาก
ข้ึน จนถึงกบัเผาหนงัสือของลูเธอร์เสีย เชิญคนหนุ่ม ๆ ท่ีมีใจร้อนรนและผูมี้ใจบุญทั้งหลาย” 

มีนกัเรียนและอาจารยไ์ดเ้ขา้มาประชุมกนัมากหลาย ทนัใดนั้นประตูก็เปิดออก ดร.ลูเธอร์ก็
ออกมา เดินไปท่ีประตูใหญ่ยืนคอยอยู ่ส่วนอาจารยอ่ื์น ๆ และนกัเรียนก็เดินเป็นขบวนตามไป 

เม่ือพวกมหาวทิยาลยัมุ่งหนา้ไปบริเวณชานเมือง พวกชาวเมืองก็รวมกนัเป็นกลุ่มตามถนนเพื่อ
ดูเขา เพราะเร่ืองชนิดน้ีไม่เคยไดเ้ห็นมาแต่ก่อนเลย เขา...และอธิษฐานขออยา่ใหด้ร.มาร์ตินถูกจบัไปเผา
ไฟยงักรุงโรมอีกเลย 
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ภายนอกก าแพงเมืองพน้ประตูเวลสเตอร์เกต ไดจ้ดัเตรียมกองไฟใหญ่ไว ้ครูคนหน่ึงเป็นผูตี้หิน
เหล็กไฟ แลว้ก็จ่อเขา้กบัมดัฟืนแหง้ ๆ จนไฟติดลุกโพลงข้ึน 

เม่ือดร. ลูเธอร์ เดินมาทุกคนก็เงียบ เขาไดเ้อาหนงัสือหลกัขอ้บงัคบัของวดัมาวางบนกองไฟ 
หนงัสือเหล่าน้ีเป็นกฎขอ้บงัคบัวา่ดว้ยอ านาจของสันตะปาปาท่ีมีอยูเ่หนือพวกบาทหลวง เหนือวดัและ
เหนือประชาชน คร้ันแลว้ ดร.ลูเธอร์ก็หยบิเอาค าสั่งท่ีไล่เขาออกจากวดัวางบนกองไฟ ประเด๋ียวเดียวก็
กลายเป็นข้ีเถา้ไปหมด แลว้ดร.ลูเธอร์ก็กล่าวข้ึนดว้ยเสียงดงั ซ่ึงทุกคนก็รู้วา่ถอ้ยค าเหล่าน้ีประณาม
สันตะปาปาวา่ “เน่ืองจากท่านเหยยีบย  ่าความจริงของพระเจา้ลงเสีย พระองคจ์ะทรงเผาไฟท่านในวนัน้ี
เหมือนกนั อาเมน” 

ลูเธอร์กม้หวัลง คนอ่ืน ๆ และนกัเรียนก็ท าเช่นเดียวกนั พวกอาจารยก์็กลบัมาท่ีมหาวทิยาลยั แต่
นกัเรียนไดเ้ดินแห่รอบกองไฟและร้องเพลง เม่ือหมดเปลวไฟแลว้จึงกลบัเขา้ในเมือง เม่ือเดินไปก็ร้อง
เพลงไปดว้ย แลว้เอาดาบแทบใบอนุญาตลา้งบาป ชูข้ึนให้สูงแลว้เดินเป็นขบวนไป 

ดร.ลูเธอร์ก็ท  าการสอนและเทศนาต่อไป ใชเ้วลาส่วนมากเขียนหนงัสือต่าง ๆ ตลอดฤดูร้อน 
1519 เขาไดพ้ิมพห์นงัสือเล็ก ๆ ข้ึนหลายเล่ม พิมพเ์ป็นภาษาเยอรมนัแจกไปทัว่ประเทศ 

ในบางภาพของประเทศเยอรมนั เช่น ตูริงเกีย, ไอส์แลนส์ ข้ึนไปจนทะเลเหนือ, ตลอดแควน้
แซกซอนนี-ชาวเยอรมนัได ้อ่านถอ้ยค าอนัรุนแรงของลูเธอร์ 
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ข้าพเจ้าขอยดึมัน่ 

เม่ือจกัรวรรดิแมกซิมิเลียนส้ินพระชนมใ์นปี 1519 พระเจา้ชาร์ลสท่ี 5 ก็ไดเ้ป็นจกัรพรรดิแห่ง
ราชอาณาจกัรโรมนัแทน ท่ีเรียกวา่ ราชอาณาจกัรโรมนั นั้นประกอบดว้ยประเทศต่าง ๆ ในยโุรปท่ียอม
ข้ึนแก่จกัรพรรดิ กษตัริยแ์ห่งประเทศเหล่านั้นเป็นผูเ้ลือกตั้งจกัรพรรดิข้ึนปกครอง พระเจา้ชาร์ลสองคน้ี์
เป็นหลานของกษตัริยเ์ฟอดินานและพระนางอิสซาเบลลาแห่งสเปน ทางฝ่ายมารดาและบิดาก็เป็นเช้ือ
กษตัริยข์องประเทศเยอรมนั 

ในปี 1521 พระเจา้ชาร์ลสท่ี 5 ไดเ้รียกประชุมกษตัริยข์องประเทศต่าง ๆ ในยุโรปมาประชุม ท่ี
เมืองเวมิส์ ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าไนลใ์นประเทศเยอรมนั เป็นการประชุมของสภาสูง บรรดาขอ้วินิจฉยั
ตกลงใด ๆ ของท่ีประชุมน้ีถือเป็นกฎหมายใชบ้งัคบัได ้ ปัญหาใหญ่ก็คือ เร่ืองมาร์ติน ลูเธอร์ จึงตกลงท่ี
จะเรียกตวัมาไต่สวนในท่ีประชุมใหญ่น้ีดว้ย 
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ในเดือนเมษายน 1521 ดร.ลูเธอร์ไดรั้บจดหมายเรียกไต่สวน พวกเพื่อน ๆ หา้มมิใหไ้ป แต่ลู
เธอร์วา่เป็นหมายเรียกของจกัรพรรดิจ าตอ้งปฏิบติัตาม ลูเธอร์รู้ตวัดีวา่ท าอยา่งไรเสียก็จะถูกจบัตวัไปไต่
สวนต่อหนา้สันตะปาปา ดงันั้นจึงคอยใหไ้ดรั้บค ามัน่สัญญาปลอดภยัจากจกัรพรรดิเสียก่อนจึงจะไป 

เม่ือผูส่ื้อข่าวมาถึงพร้อมดว้ยค ารับรองความปลอดภยัแลว้ มาร์ติน ลูเธอร์ ก็ข้ึนเกวยีนมุ่งหนา้ไป
ยงันครเวมิส์ มีเพื่อนร่วมทางไปดว้ยสามคน คือ ดร.แอมสดอร์ฟ, ปีเตอร์ซะวาเวน็, จอห์น เพท็เซ็นไต
เนอร์ ผูส่ื้อข่าวของจกัรพรรดิข่ีมา้น าหนา้เกวยีน คือ แกสปาสเติม ถือธงของจกัรพรรดิเป็นรูปนกอินทรีย์
ด า 2 หวั และสวมเส้ือเกราะไหมสีเหลืองอร่าม 

ขณะท่ีเกวยีนแล่นมาตามถนนท่ีมีโคลนตม มาร์ตินเอาพิณออกมาดีด เล่นเบา ๆ และร้องเพลง 
คลอไปดว้ย ดร.แอมสดอร์ฟมองดูดว้ยความประหลาดใจ 

“มาร์ตินเธอก าลงัอยูใ่นอนัตราย ยงัมีแก่ใจท่ีจะร้องเพลงดว้ยหรือ?” 
ดร.ลูเธอร์ยิม้แลว้คงร้องเพลงต่อไป สักครู่หน่ึง แอมสดอร์ฟก็ร้องบา้งแลว้คนอ่ืนก็ร้องตาม 

ผูส่ื้อข่าวซ่ึงข่ีมา้น าขบวนก็หนัหนา้มาดู “ลูเธอร์น่ีเป็นคนเช่นไรหนอ ยงัสามารถร้องเพลงไดอี้ก เม่ือ
สันตะปาปาและจกัรพรรดิเขา้รวมหวัจะเล่นงานอยูแ่ลว้?” 

เม่ือผา่นเมืองไลฟ์ซิก มีผูค้นออกมาดูกนัมากมาย ท่ีเมืองไวมา จสัตสัโยนาส เพื่อนรักของลูเธอร์
ก็ข้ึนเกวยีนร่วมไปดว้ย 

ในเมืองเออเฟิดทเ์ขาจดัดนตรีมาตอ้นรับ เสียงบรรเลงดูประหน่ึงวา่คนทั้งเมืองร้องเพลงเพื่อมาร์
ติน ลูเธอร์ มาร์ตินตกตลึงเม่ือเห็นขบวนนกัเรียนและอาจารย ์ และท่านอธิการบดีมหาวทิยาลยัเดินมา
ตอ้นรับเขา ในคืนนั้นเจา้พนกังานประจ าเมืองไดจ้ดัการเล้ียงอาหารเป็นเกียรติแก่ลูเธอร์ ตอนดึก มาร์ติน
และสหายไดไ้ปนอนในวดั เซนตอ์อกสัติน ท่ีอยูม่าแต่ก่อน 

รุ่งข้ึนเป็นวนัอาทิตย ์ ดร.ลูเธอร์ไดเ้ทศนาในโบสถท่ี์เขาเคยเป็นนกัร้องเพลงประจ ามาแต่ก่อน 
คนมาฟังเทศน์มากจนระเบียงโบสถท์านน ้าหนกัไม่ไหวถึงกบัลัน่เอ๊ียด ๆ 

ขณะท่ีมาร์ตินเดินทางต่อไปยงัภาคตะวนัตกผา่นเมืองใดหมู่บา้นใด มิตรสหายก็มาบอกวา่ชีวติ
ของเขาตกอยูใ่นอนัตรายพากนัหา้มมาร์ตินวา่อยา่ไปเลย มาร์ตินก็ไดแ้ต่ยิม้ ๆ และกล่าววา่ “จะตอ้งไป
เมืองเวมิส์ใหจ้งได ้แมว้า่เมืองนั้นจะมีผูป้องร้ายมากราวกบักระเบ้ืองมุงหลงัคาก็ตาม” 

เมืองจวนจะถึงเมือง ลูเธอร์เห็นฝงูชนมาตั้งแถวตามถนนมาก ฝงูชนโห่ร้องตอ้นรับ มาร์ติน ลู
เธอร์ลงจากเกวยีน มีหญา้แห้งติดอยูต่ามเส้ือผา้ จบัพิณหนีบไวก้บัแขนขา้งหน่ึงแลว้พูดวา่ “พระเจา้จะอยู่
กบัขา้พเจา้” แลว้ก็เดินเขา้ไปท่ีพกัต่อไป คือบา้นอศัวนิแห่งเซนตจ์อห์น แมเ้วลาดึกด่ืนมาก ดร.ลูเธอร์ก็
ไม่ไดพ้กัผอ่น เพราะมีผูม้าเยี่ยมสนทนากบัเขาเป็นจ านวนมาก ในตอนเชา้วนัพุธ เขาก็จะตอ้งเตรียมไป 
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ปรากฏตวัยงัท่ีประชุมสภา แต่เขาก็ยงัมีโอกาสท่ีจะท าพิธีใหแ้ก่อศัวนิ ซาวอนท่ีจวนจะตาย ซ่ึงขอร้องให้
มาร์ตินอธิษฐานเผือ่ 

ในตอนบา่ยเวลา 4 โมงเยน็ ผูส่ื้อข่าวจกัรพรรดิและเจา้พนกังานต ารวจหลวงไดม้าคุมตวั ดร.
มาร์ติน ลูเธอร์ไปยงัสภา ลูเธอร์เดินอยา่งเงียบ ๆ แต่กา้วอยา่งมัน่คงเขา้ไปในทอ้งพระโรงแห่งราชวงั
ของสังฆราช เขาไดร้อคอยอยูข่า้งนอกหอ้งน้ีเป็นเวลา 2 ชัว่โมง กวา่จะไดเ้ขา้ไปก็เป็นเวลา 6 โมงเยน็ 
มืดแลว้ ตอ้งจุดคบเพลิงตั้งไวต้ามท่ีวา่งขา้งก าแพง 

ทอ้งพระโรงแน่นไปดว้ยคน มีทหารสเปนและเยอรมนัยนืแถวอยูริ่มก าแพง จกัรพรรดิชาร์ลสท่ี 
5 เป็นคนหนุ่มอายไุด ้20 ปี นัง่อยูบ่นบลัลงักท์รงเคร่ืองแต่งกายสีด าลว้น มีจ้ีเพชรสวมไวท่ี้คอ รอบตวัมี
กษตัริยอี์กหกประเทศนัง่อยูด่ว้ย และผูแ้ทนสันตะปาปา นอกจากนั้นยงัมีสังฆราช, ทูตานุทูตและอศัวิน 
ดวงตาทุกดวงจอ้งมายงัผูท่ี้สงบเงียบ ขณะท่ีเขาเดินเขา้มา ถา้จะรักษาอ านาจของสันตะปาปาไว ้มาร์ตินลู
เธอร์จะตอ้งยอมรับรองอ านาจน้ีและตอ้งรับวา่ตนผดิ 

มีเจา้พนกังานผูห้น่ึงบอกลูเธอร์วา่ไม่ตอ้งพดูอะไร นอกจากตอบค าถามเท่านั้น มาร์ตินลูเธอร์
แสดงหนา้ตาคิ้วขมวด ผูท่ี้จะตั้งปัญหาถามเขาคือ ดร.เอค๊ แต่ไม่ใช่ ดร.เอค๊ท่ีเขาเคยโตว้าทีท่ีเมืองไลฟ์ซิก 

ดร.เอค๊ออกมา และช้ีมือไปยงักองหนงัสือเล่มเล็ก, ใหญ่ท่ีวางอยูบ่นโตะ๊ ตั้งปัญหาถามวา่ลูเธอร์
เป็นผูเ้ขียนหนงัสือเปล่าน้ี และจะยอมรับหรือไม่วา่ ความเห็นในหนงัสือของเขาผดิพลาด ลูเธอร์ไม่ยอม
ตอบแลว้ก็มีผูเ้อาหนงัสือเหล่านั้นอ่านช่ือใหท่ี้ประชุมฟัง แลว้ลูเธอร์จึงตอบวา่เขาเขียนหนงัสือเหล่านั้น
จริงและยงัมีเล่มอ่ืน ๆ ท่ีเขาเขียนข้ึนดว้ย ลูเธอร์ขอเวลาตรึกตรองก่อนท่ีจะตอบค าถาม ดร.เอค๊จึงหนัไป
ถามจกัรพรรดิ ๆ ยอมใหเ้วลา 1 วนั 

ลูเธอร์ไดอ้ธิษฐานตลอดคืน รุ่งข้ึนมิตรสหายท่ีเป็นห่วงก็ประหลาดใจท่ีเห็นลูเธอร์มีอารมณ์ดี 
หวัเราะและพดูสนุกสนาน พอเวลาส่ีโมงเยน็ เขาจึงถูกน าตวัไปไต่สวนในหอ้งประชุม ท่ามกลางคน
ส าคญั ๆ อีก 

ในคร้ังน้ีลูเธอร์ไดก้ล่าวเป็นภาษาเยอรมนัชัว่ระยะเวลาหน่ึง อธิบายความหมายในหนงัสือซ่ึง
เขาแต่งข้ึน ในทอ้งพระโรงน้ีร้อนจดัและอบอา้วไปดว้ยควนัคบเพลิงท่ีริมก าแพง เม่ือเขากล่าวแลว้ดู
เหมือนวา่แทบจะหมดแรง และไดถู้กขอร้องใหก้ล่าวซ ้ าเป็นภาษาลาตินอีก ตอนน้ีอศัวนิผูห้น่ึงตะโกน
ข้ึนวา่ “ท่านอาจารย ์ถา้จะกล่าวเป็นภาษาลาตินไม่ไดก้็พอแลว้” 

แต่ดร.ลูเธอร์ไดห้ายใจยาว แลว้ไดก้ล่าวค าเป็นภาษาลาตินอีก เม่ือจบแลว้ ดร.เอค๊ตะโกนวา่ “ลู
เธอร์, ท่านกล่าวนอกประเด็น ท่านจะถอนขอ้ความท่ีเขียนไดไ้หม?” 
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มาร์ตินเงยหนา้ข้ึน ดวงตาเป็นประกาย เขาตอบดว้ยเสียงดงักอ้งไปทัว่ทอ้งพระโรงวา่ “ขา้พเจา้
ไม่อาจ จะไม่เพิกถอนส่ิงใดทั้งหมด เพราะไม่เป็นการชอบธรรมท่ีจะไปกระท าการฝ่าฝืนความรู้สึกผดิ
ชอบ ขา้พเจา้ขอยนืกราน จะท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้ขอพระเจา้โปรดช่วยดว้ย อาเมน” 

ในวนัศุกร์ ลูเธอร์ก็ออกเดินทางจากเมืองเวมิส์ หนงัสือรับรองความปลอดภยั ยงัคงใชไ้ดต่้อไป
อีก 20 วนั เขาไม่ยอมลงหวั, ไม่ยอมแพ,้ ไม่ยอมท าตามสันตะปาปา มีข่าวลือกระฉ่อนไปทัว่เมือง วา่มี
การวางแผนการณ์ฆ่ามาร์ติน เพื่อน ๆ จึงร้อนใจ เป็นห่วงวา่เขาจะปลอดภยัหรือไม่ เพราะมีคนจ านวน
มากยแุหยใ่หจ้กัรพรรดิเรียกค ารับรองความปลอดภยัคืนเสีย ลูเธอร์ก็จะถูกพวกรับจา้งฆ่าคนปลิดชีวิต
เสียเท่านั้น และการกลบัไปวติเตนเบิร์กจะปลอดภยัหรือไม่? เพราะเขาถูกทั้งฝ่ายอาณาจกัรและศาสนา
ประณามเสียส้ินดี ดูประหน่ึงวา่เขาเห็นจะไม่รอดพน้ท่ีจะจบัตวัไปเผาทั้งเป็นต่อหนา้สันตะปาปาท่ีกรุง
โรมเป็นแน่ 

แต่การเดินทางกลบัก็คงราบร่ืนเหมือนเม่ือตอนไป พวกชาวไร่ชาวนาตามทุ่งนา พวกพ่อคา้ตาม
เมืองและหมู่บา้น, พวกนกัเรียนและแม่บา้นต่างก็โห่ร้องตอ้นรับลูเธอร์ตลอดทาง เขาหยดุเทศนาตาม
ทางหลายแห่งแลว้ ก็ไปพกัผอ่นท่ีบา้นของลุงของเขาท่ีโมราเสียหลายวนั 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม มาร์ติน ลูเธอร์ จึงออกเดินทางมุ่งต่อไปยงัวติเตนเบิร์ก เม่ือเกวยีนผา่นเขต
หมู่บา้นโมราแลว้ เขามองข้ึนไปบน หลงัคาบา้นก็มองเห็นนกกระสา ขายาว คอยป้องกนัลูกเล็ก ๆ ของ
มนัอยา่งระมดัระวงั เห็นตน้ขา้วไรน์งอกงามตามทุ่งนาไดก้ล่ินดินท่ีไถข้ึนใหม่เม่ือฝนตก ตน้แพร์ก็ออก
ดอกงามตลอดตามถนน ท าใหเ้ขาระลึกถึงกุฏิด าท่ีเมืองวิตเตนเบิร์ก เขายินดีท่ีจะกลบัไปอีก 

มา้คงลากเกวยีนซ่ึงลอ้กระแทกกบัถนนอนัขรุขระไปตามทางจนเขา้ไปในป่าดงทึบ เสียงนก
ร้องเพลงอยูท่ี่ใตต้น้ไมใ้หญ่ซ่ึงปกคลุมถนนจนเกือบมืด มาร์ตินก็เกือบจะหลบัอยูบ่นหญา้แหง้ในเกวยีน 
ทนัใดนั้นเองเสียงฝีเทา้มา้ดงัมาทางหน่ึงท าใหเ้ขาลุกข้ึนนัง่ดว้ยความตกใจ มีทหารหมู่หน่ึงข่ีมา้ออกจาก
พุม่ไม ้มีอาวธุครบมือ คนขบัเกวยีนตกใจจึงชกัมา้ใหห้ยดุ 

“หยดุ” พวกทหารมา้ลอ้มเกวียนไว ้ หวัหนา้จึงร้องถามวา่ “เกวยีนน้ีมี ดร.ลูเธอร์แห่งเมืองวติเต
นเบิร์กมาดว้ยมิใช่หรือ?” 

มาร์ตินหนา้ซีดแลว้ก็ตอบวา่ “ใช่แลว้ท่านมีธุระอะไรในตวัเราหรือ?” 
“ขอโปรดข้ึนมา้ตวัน้ีและข่ีไปกบัพวกผมเด๋ียวน้ีแหละครับ” 
แลว้พวกทหารก็ช่วยกนัจูงมือลูเธอร์ลงจากเกวยีนเพื่อข้ึนหลงัมา้ หวัหนา้ก็สั่งใหค้นเกวยีนขบั

เกวยีนกลบัไปยงัหมู่บา้นโรรา แลว้ก็พาลูเธอร์ควบมา้หนีไปโดยเร็ว ลูเธอร์หนัหนา้มาดูพวกเพื่อน ๆ บน
เกวยีน นึกในใจวา่คราวน้ีตวัคงจะถูกฆ่าตายแน่ แต่พวกทหารพาลูเธอร์มายงัภูมิประเทศท่ีเคยรู้จกัมาแต่
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ก่อนแลว้ คือหมู่บา้นใกลเ้มืองเออเฟิดทท่ี์เขาเคยมาอยูเ่ม่ือสมยัเป็นเด็กนกัเรียน และไดถู้กฟ้าคะนองคร้ัง
หน่ึงแลว้ คร้ันแลว้จึงเหลือบไปเห็นปราสาทออ๊ทเบิร์ก 

เม่ือขา้มสะพานมาแลว้ก็ไดย้นิเสียงประตูปราสาทปิดดงัปัง ลูเธอร์ก็ยิม้ในใจเพราะเขารู้วา่ใน
ปราสาทน้ีไม่มีศตัรูแลว้ ทุกคนในปราสาทตอ้นรับเขาเป็นอยา่งดี มีผูม้าแสดงความเคารพต่อเขา แลว้ก็
ถูกน าตวัไปยงัหอ้งพกั 

ภายหลงัต่อมาจึงรู้วา่เป็นแผนการของเจา้เฟรดเดอริคท่ีให้ทหารพาตวัลูเธอร์มาเก็บไวเ้สียใน
ปราสาท เพื่อความปลอดภยัจากศตัรู ลูเธอร์ตอ้งปลอมตวัเป็นอศัวนิและมีช่ือใหม่วา่ จงัเกอร์ ยอร์ช 

ดงันั้นลูเธอร์จึงเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัอยา่งบาทหลวงออกหมด แลว้สวมเคร่ืองแต่งกายอศัวนิ 
สวมสร้อยคอทองค าและสะพายดาบ เร่ิมมีหนวดเคราและไวผ้มยาว มีระเบียบวนิยัเป็นอศัวนิทุกอยา่ง 
และจะตอ้งออกไปล่าสัตว ์ แต่ดร.ลูเธอร์ไม่ชอบการล่าสัตวน์กั เม่ือมีผูช้กัชวนจึงไดอ้อกไปล่ากวางและ
เน้ือบา้ง 

เกิดการโกลาหลกนัใหญ่โตทัว่ประเทศเยอรมนั แอลเบรชทดู์เร่อ ศิลปินผูมี้ช่ือเสียงแห่งนคร
เนินเบิร์ก ถึงกบัร้องไห้เม่ือทราบวา่ มาร์ติน ลูเธอร์ถูกลกัพาตวัเอาไปเสียแลว้ ลูเธอร์ติดต่อส่งข่าวให้
เพื่อน 2-3 คนทราบวา่เขาปลอดภยัแลว้ แต่ไม่บอกท่ีซ่อนตวั คนส่วนมากคิดวา่เขาคงตายแลว้ 

ดร.ลูเธอร์ ใชเ้วลาท่ีอยูใ่นปราสาท อนัเงียบเหงาในการเขียนหนงัสือบา้ง แต่เขาทุรนทุราย
ตลอดเวลา อยากจะออกไปสู่โลกภายนอก เพื่อคดัคา้นการปฏิบติัผดิ ๆ ของพวกผูน้ าในทางศาสนาของ
สมยันั้น แต่เขาคงข่ีมา้ท่องเท่ียวในป่าและเดินเล่นอยูภ่ายในปราสาทเท่านั้น 
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จากท่ามกลางฝูงนก 

มาร์ติน ลูเธอร์คงอาศยัอยูใ่นปราสาทวอทเบิร์กโดยใชน้ามวา่ จงัเกอร์ ยอร์ช มาเป็นเวลาหน่ึงปี 
เขาไดเ้ฝ้าคอยตลอดฤดูร้อน เดินเท่ียวตามทุ่งนาดูนกท ารังตามกอหญา้และใบไมซ่ึ้งเขียวสดงดงามอยูบ่น
ตน้ เขาเขียนจดหมายบอกเพื่อน ๆ วา่ “จากต าบลท่ีอยูใ่นอากาศ” หรือ “จากท่ามกลางฝงูนกท่ีร้องเพลง
ไพเราะอยูบ่นก่ิงไมสู้ง และร้องสรรเสริญพระเจา้ดว้ยสุดก าลงัของมนัทั้งหลายทั้งกลางวนัและกลางคืน” 
เขาไดเ้ห็นการเก็บเก่ียวในฤดูใบไมร่้วงและมีการเก็บผลไมต่้าง ๆ ดว้ย เม่ือหนาวจดัและมีหิมะตกก็ตอ้ง
นัง่ผงิไฟอยูใ่นหอ้งใหญ่จนกวา่จะหมดพายหิุมะ 

ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นปราสาทน้ี มาร์ตินเขียนหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ส่งไปยงัเมืองวติเตนเบิร์กเพื่อพิมพ์
จ  าหน่าย ประชาชนเยอรมนัพากนัอ่านดว้ยความยนิดี เพราะทราบวา่ดร.ลูเธอร์ยงัคงมีชีวติอยู ่ และเขียน
หนงัสือใหพ้วกเขาไดอ่้านเสมอ ลูเธอร์จึงเร่ิมท างานท่ีปรารถนาจะท านานมาแลว้แต่ยงัไม่สบโอกาส คือ
การแปลพระคมัภีร์ใหม่ใหเ้ป็นภาษาเยอรมนั ความจริงภาษาเยอรมนัไม่เหมือนกนัทุกภาคของประเทศ 
แต่ลูเธอร์คิดวา่จะใชภ้าษาเยอรมนัชนิดท่ีทุกคนเขา้ใจกนัได ้

ลูเธอร์คงท างานน้ีอยูห่ลายเดือน ในตอนกลางวนันัง่อยูท่ี่โตะ๊ริมหนา้ต่างเล็กและสูง แสงสวา่ง
เขา้มาไดน้อ้ย ส่วนในตอนกลางคืนตอ้งใชเ้ทียน 2 เล่มนัง่เขียนอยูริ่มเตาผงิไฟ 

อยูม่าในคืนวนัหน่ึง ท างานอยูดึ่กมากรู้สึกกระวนกระวายและไม่สบายใจ แต่ก็พยายามท่ีจะ
ท างานต่อไป แสงเทียนวบูวาบท าใหเ้งาประหลาดเกิดท่ีฝาหอ้ง เขาง่วงจนม่อยไป แต่ก็รู้สึกวา่อยากจะ
ท างานต่อไปอีก 

ทนัใดนั้นลูเธอร์มองข้ึนไป แลเห็นเงาด าเป็นรูปร่างคนในหอ้งในสมยันั้นชาวเยอรมนัเช่ือกนัวา่ 
ผปีีศาจอยูใ่กล ้ คนบางคนก็อา้งวา่เคยเห็นผปีีศาจ มาร์ตินจึงเช่ือมัน่วา่เงาท่ีเขาเห็นในหอ้งนั้นคือ ปีศาจ
ก าลงัมาดูเขาท างาน มาร์ตินจึงหยบิเอาขวดหมึกท่ีอยูใ่กลมื้อขวา้งเปร้ียงไปยงัปีศาจ ขวดหมึกก็ไปโดน
ฝาดงัโป้ง เขาเอามือขยี้ตาแลว้ก็ไปนอน 

รุ่งข้ึนเชา้ มาร์ตินออกมาดู เขาเห็นขวดหมึกอยูบ่นพื้นหอ้งและรอยหมึกติดอยูท่ี่ฝาหอ้งเป็น
วงกลมใหญ่ เม่ือเติมหมึกใส่ขวดแลว้ก็จบัปากกาแปลพระคมัภีร์ต่อไป 

ในท่ีสุดมาร์ติน ลูเธอร์ ก็แปลพระคมัภีร์ใหม่ส าเร็จ เขาก็ไดรั้บจดหมายจากพวกเพื่อน ๆ ทางวติ
เตนเบิร์ก เป็นข่าวไม่ดีท่ีวา่ยงัมีบตัรยกบาปขายกนัดาษด่ืนทัว่ไป พวกเพื่อนบอกวา่ทั้งฝ่ายศาสนาและ
ฝ่ายบา้นเมืองคอยจะจบัตวั ดร.ลูเธอร์ ฝ่ายบา้นเมืองก็สนบัสนุนฝ่ายศาสนา ทางฝ่ายศาสนาจะไม่ยอมให้
ผูใ้ดสงสัยในความเช่ือของตนหรือลบเหล่ียมค าสั่งใด ๆ ทั้งหมด ใครขืนใหท่ี้อยูอ่าศยั, อาหารหรือ
เส้ือผา้แก่ลูเธอร์ จะถูกลงโทษ หา้มมิใหผู้ใ้ดอ่านหนงัสือท่ีเขาเขียน ชาวเยอรมนัจึงแตกออกเป็นสอง
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พวก พวกหน่ึงนบัถือลูเธอร์และทศันะของเขา อีกพวกหน่ึงเขา้ขา้งสันตะปาปาและจกัรพรรดิท่ีจะคอย
ปราบปรามลูเธอร์ 

พวกอศัวนิ 2 นายเตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อการปฏิรูปใหม่น้ีเสมอ แต่ลูเธอร์ไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งใชอ้าวธุ ศาสตราจารยบ์างคนท่ีถือวา่เป็นศิษยข์องลูเธอร์ไดแ้นะน าใหเ้ลิกการ
เก่ียวขอ้งกบัวดัวาอารามและส านกันางชีเสีย บางคนก็คิดจะเลิกแบบพิธีเก่า ๆ ใหห้มดไป บางคนไปไกล
ถึงกบัท าลายรูปป้ันและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืน 

ดร.ลูเธอร์ไม่ชอบการรุกรานเช่นน้ี เขาต าหนิเฉพาะการปฏิบติัในทางศาสนาท่ีเห็นวา่ผิดเท่านั้น 
มาร์ติน ลูเธอร์ไดคิ้ดรอบคอบมาก เขาพยายามท่ีจะเลิกร้างหลกัค าสอนท่ีไม่ตรงกบัความจริงเท่านั้น เขา
เห็นวา่หลายส่ิงท่ีประชาชนเช่ือถืออยูน่ั้นเป็นภยัอนัตรายมาก แต่เขากลวัการกระท าอนัรุนแรงท่ีพวกของ
เขาคิดจะกระท า เขาไม่ตอ้งการรุนแรงเช่นนั้นเลย 

เม่ือลูเธอร์ไดรั้บจดหมายจากฟิลิป เมเลนซ์ทอน ขอร้องให้เขากลบัไปยงัวติเตนเบิร์ก เขาก็ตกลง
ใจจะไป เขาจึงขอใหเ้จา้เฟรดเดอริกปล่อยออกจากประสาท ฝ่ายเจา้ก็คิดวา่จะเป็นอนัตรายและไม่เหมาะ
แต่ก็ใหม้าร์ตินตดัสินใจเอาเอง ดงันั้น ดร.ลูเธอร์ ซ่ึงยงัคงไวห้นวดเคราและแต่งตวัแบบอศัวนิอยูก่็ได้
ออกจากปราสาทมุ่งตรงไปยงัวติเตนเบิร์ก 

ในขณะท่ีเดินทางก็มาถึงเมืองเยนา จงัเกอร์ยอร์ช ไดม้าถึงท่ีพกัเดินทางขณะท่ีเขารับอาหารอยูก่็
อ่านหนงัสือไปดว้ย เม่ือไดย้ินเสียง 2 คนเดินมา เขาก็มองดูเห็นนกัเรียน 2 คน แต่งกายแบบชาวสวสิเขา้
ประตูมา เจา้ของโรงแรมก็รีบไปตอ้นรับเขาและพดูวา่ “เชิญครับพ่อหนุ่ม ผมก าลงัเอาเน้ือววัเสียบไมย้า่ง
ไฟอยูป่ระเด๋ียวก็จะสุกรับประทานไดที้เดียว” 

นกัเรียนผูห้น่ึงกล่าว “ขอนัง่ขา้งประตูน้ีเถอะ เพราะวา่เดินทางมาสกปรกมาก” 
จงัเกอร์ ยอร์ช ยิม้และเรียกนกัเรียนสองคนวา่ “เชิญมารับประทานร่วมกนัเถอะ จะเป็นพระพร

ยิง่ ถา้เรามาสนทนากนั แต่ในทางท่ีดี” 
เม่ือนกัเรียนเขา้มาใกลลู้เธอร์ไดย้นิเจา้ของโรงแรมกระซิบใหน้กัเรียนฟังวา่ “น่ีคือบาทหลวงลู

เธอร์ ผูซ่ึ้งหยกิจมูกสันตะปาปา” 
แต่นกัเรียนเห็นคนหนวดด า สวมถุงสีแดงและแต่งกายแบบอศัวนิ นกัเรียนมองดูหนา้เจา้ของ

โรงแรมคิดวา่คงจะกินเหลา้เมาไปสักหน่อยจึงพดูเช่นน้ี 
เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ นกัเรียนทั้งสองประหลาดใจท่ีอศัวินแปลกหนา้ผูน้ี้พูดจาหลกั

แหลมนกั บนโตะ๊ขา้งตวัเขามีแต่หนงัสือสดุดีและแทนท่ีจะพดูเร่ืองการล่ากวาง หรือสุนขัล่าสัตว ์ แต่
กลบัพดูถึงพระกิตติคุณ 
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นกัเรียนคนสูงจึงพดูวา่ “ผมทั้งสองจะไปยงัมหาวทิยาลยัวติเตนเบิร์ก ไดข้่าววา่ดร.ลูเธอร์ยงัมี
ชีวติอยูแ่ละไม่เป็นอนัตราย ท่านทราบหรือไม่วา่ ดร.ลูเธอร์อยูท่ี่วติเตนเบิร์กหรือเปล่า?” 

อศัวนิหวัเราะและตอบวา่ “ผมรู้วา่ขณะน้ีเขายงัไม่อยูท่ี่นัน่ แต่ไม่ชา้ก็จะอยูด่อก ถา้เธอทั้งสอง
ไปพบกบัดร. เยอโรม สะเกิฟ บอกกบัเขาวา่ ผมขอส่งความคิดถึงมาดว้ย” 

นกัเรียนนั้นกม้ศีรษะ แต่ก็รู้สึกแปลกใจวา่ อศัวนิผูน้ี้ชอบกลมาก แลว้ลูเธอร์ก็มิไดพ้บกบั
นกัเรียนนั้นอีก มาร์ตินรีบควบมา้ไปแต่เชา้ตรู่ เม่ือถึงวิตเตนเบิร์กก็ตรงไปยงับา้นของดร. สะเกิฟ ไดพ้บ
การตอ้นรับจากพวกเพื่อน ๆ จสัตสั โจนา, นิโกลาส แอมสะดอฟ และเมแลนซ์ทอน ขณะท่ีก าลงั
สนทนาปราศรัยแสดงความยนิดีท่ีดร.ลูเธอร์ไดก้ลบัมา ก็มีเสียงเคาะท่ีประตู พอเปิดก็มีนกัเรียนสวสิ 2 
คนเดินเขา้มา เม่ือเห็นอศัวนิ เขาแปลกใจมากจนดร.ลูเธอร์หวัเราะเสียงดงั เขาจึงบอกใหฟั้งวา่ ดร. ลู
เธอร์เพิ่งกลบัมาจริง ๆ แลว้ก็แนะน าตวัเองให้นกัเรียนทั้งสองรู้จกั 
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การสมรส 

เม่ือมาร์ติน ลูเธอร์กลบัมายงักุฏิด าอีกก็มีงานท ามากข้ึน คือ สอนในมหาวทิยาลยัและเทศน์ใน
โบสถ ์มีผูค้นมาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อมาฟังเขาเทศน์ 

ในตอนกลางคืนเม่ือวา่งกิจการงานแลว้ เขาก็เขียนหนงัสือเพื่อพิมพอ์อกแจกจ าหน่ายทัว่
ประเทศเยอรมนั ทัว่โลกระส ่าระสายและยุง่ยากทัว่ไป เพราะเป็นเวลาท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงขนาน
ใหญ่ มีความคิดใหม่และกิจการใหม่ ๆ เกิดข้ึน โลกก าลงัยา่งเขา้สู่สมยัปัจจุบนั 

ไดมี้การเดินเรือส ารวจพื้นดินใหม่ทัว่โลก โคลมับสัก็พบทวปีอเมริกาภายหลงัท่ีมาร์ติน ลูเธอร์
เกิดแลว้ได ้9 ปี ปิซาโรเขา้ยดึครองอเมริกาใต ้โคเตสเขา้ปลน้ประเทศเมก็ซิโกแลว้ขนทองค าเขา้ประเทศ
สเปน เกิดการคา้ขายทัว่โลก การคิดคน้พบเขม็ทิศท าใหส้ะดวกแก่การเดินเรือ การยดึครองประเทศใหม่ 
ๆ ท าใหเ้กิดการใชปื้นยาวและดินปืน 

การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่องดูดาว ท าใหส้ะดวกแก่การเดินเรือ การใชเ้คร่ืองพิมพห์นงัสือและ
แกะสลกัท าใหค้วามคิดใหม่ ๆ แพร่หลายไปทัว่ทวปียโุรป คนอ่านหนงัสือออกมากข้ึน ในประเทศ
อิตาลีมีการเขียนรูปภาพส าคญั ๆ ส่วนในประเทศเยอรมนั แอลเบรชดูเรอร์ ไดเ้ขียนภาพและแกะสลกั
รูปดว้ยไมต่้าง ๆ ไดแ้ปลหนงัสือส าคญั ๆ ของกรีกและพิมพอ์อกแพร่หลาย นกัปราชญส์ าคญั เช่นอี
ราสมสัในประเทศฮอลแลนด์ประพนัธ์หนงัสือข้ึน แพร่หลายไปหลายประเทศ 

แต่สภาพของชาวนาอดอยากมาก เพราะตอ้งเสียภาษีอากรอตัราสูงใหแ้ก่ขนุนาง บาทหลวงและ
สังฆราชตามวดัต่าง ๆ พวกบาทหลวงกินอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือยเหมือนขนุนาง ชาวนากบฏต่อขนุนางและ
บาทหลวงบ่อย ๆ เม่ือการท าไร่นามิไดผ้ลและภาษีอากรก็สูง ต่อมาไดน้ าเอากฎหมายโรมนัมาใชใ้น
ประเทศเยอรมนั กฎหมายน้ีมอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ป่า และน่านน ้าซ่ึงเคยเป็นสาธารณะใหต้กเป็นสิทธ์ิ
ของขนุนางเอกชน เม่ือชาวนาแขง็สิทธ์ิข้ึนคราวใด ก็ถูกพวกขนุนางลงโทษอยา่งทารุณโหดร้าย แมแ้ต่
การลอกเปลือกไมใ้นป่าของขนุนาง ก็ถูกลงโทษถึงประหารชีวติ การจลาจลไดแ้พร่เขา้ไปในเมืองดว้ย 

ในสมยักลาง พวกอศัวนิและขนุนางรบกนัเอง ต่อมาพวกเจา้ใหญ่ท่ีปกครองออกกฏหมายหา้ม
รบกนั จึงเป็นเหตุใหท้หารรับจา้งออกไปเป็นโจรเท่ียวปลน้สดมภท์ัว่ไป พวกพอ่คา้กลบัร ่ ารวยข้ึน ฝ่าย
อศัวนิและชาวนาเคียดแคน้มาก เม่ือการท านาไม่ไดผ้ลดีชาวนาก็พากนัเขา้มาในเมืองเพื่อเป็นขอทาน
ต่อไป ตามบา้นนอกก็มีอนัตรายมาก ปราสาทและวดัวาอารามถูกเผาทัว่ไป ทรัพยสิ์นถูกท าลายและ
โจรกรรมทัว่ไป 

เม่ือดร.ลูเธอร์ ไดข้่าวจลาจลคร้ังแรกก็เห็นใจชาวนาผูหิ้วโหย แต่ต่อมาไดท้ราบข่าววา่มีการ
จลาจลนองเลือด ก็เคืองมากเพราะเขาไม่ชอบการรุนแรง เขาจึงพิมพใ์บปลิวตกัเตือนพวกขนุนางใหใ้ช้
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ก าลงัปราบกบฏชาวนา เป็นเหตุใหช้าวนาโกรธมาก เลยกลายเป็นศตัรูต่อลูเธอร์และออกจากศาสนา
ของลูเธอร์ ต่อมาเม่ือพวกขนุนางปราบปรามพวกชาวนาหนกัเขา้ ลูเธอร์จึงเขียนวา่ปีศาจท่ีเคยครอบง า
ชาวนาไดเ้ขา้ครอบง า ฝ่ายท่ีมีชยัชนะแทนท่ีมนัจะกลบัไปยงันรก 

มาร์ติน ลูเธอร์ไดถู้กสันตะปาปา และพวกคาธอลิคกล่าวหาวา่เป็นผูก่้อการจลาจลชาวนา ความ
จริงลูเธอร์มิไดมุ้่งส่ิงอ่ืนนอกจากจะแกไ้ขค าสอนทางศาสนาท่ีเขาเห็นวา่ผดิพลาดเท่านั้น 

แต่เน่ืองจากวา่ลูเธอร์ไดส้ังเกตเห็นพิธีเก่า ๆ ของวดัก าลงัจะเส่ือมไป ความคิดของเขาเก่ียวกบั
แบบพิธีเหล่าน้ีกเ็ปล่ียนแปลงไปดว้ย เม่ือเขามาถึงวติเตนเบิร์ก เขาไม่พอใจท่ีเห็นบาทหลวงและนางชี
ออกจากส านกัไปเป็นจ านวนมาก บางคนก็สมรสกนัเองแลว้ไปตั้งตวัท ามาหากินเล้ียงชีพในเมือง ลูเธอร์
จึงเห็นวา่บาทหลวงอาจสมรสและเป็นศาสนาจารยก์็ได ้ สหายของเขา ศาสตราจารยแ์ละนกัปราชญ์
หลายคนก็สมรส ฟิลิป เมแลนซ์ทอนก็สมรสและมีบา้นอยูอ่ยา่งสบายในเมืองวติเตนเบิร์ก พวกเพื่อน ๆ 
เหล่าน้ีชวนใหลู้เธอร์สมรสเสีย และแนะน าสตรีท่ีมีเงินหลายคนใหแ้ก่ลูเธอร์ แต่ลูเธอร์ไม่คิดถึงเร่ืองน้ี
เลยในขณะน้ี 

ไม่ไกลจากเมืองกริมมาเท่าใดนกั มีส านกันางชีท่ีลูกสาวของคนร ่ ารวยและขนุนางไปบวชชีอยู่
กนัเป็นเวลานานมาแลว้ เม่ือเกิดความเห็นใหม่ ๆ ทางศาสนาข้ึนเช่นน้ี พวกนางชี 12 คนก็ตดัสินใจออก
จากส านกั จึงไดเ้ขียนจดหมายถึง ดร.ลูเธอร์ขอความช่วยเหลือ ลูเธอร์จึงไดใ้หส้หายของเขาซ่ึงมีหนา้ท่ี
ดูแลส านกันางชี จดัการใหน้างชีออกไปตามความประสงคเ์พื่อจะไดก้ลบับา้น 

กุฏิด าของลูเธอร์ เกือบจะร้างเพราะบาทหลวงสึกออกไปประกอบอาชีพและสมรสกนัมาก 
คืนวนัหน่ึง ดร.ลูเธอร์ไดย้นิเสียงเคาะท่ีประตู จึงเปิดออกไปเห็นเกวยีนคนัหน่ึงมีนางชีมา

ดว้ยกนั 9 คน ลูเธอร์ก็ประหลาดใจและไดจ้อ้งมองดู 
พวกชีเหล่าน้ีมองดู ดร.ลูเธอร์แลว้คนหน่ึงจึงถามวา่ “ดร.ลูเธอร์หาท่ีพกัอาศยัใหพ้วกดิฉนัได้

ไหมคะ พวกดิฉนั 3 คนเท่านั้นท่ีมีบา้นเรือน นอกนั้นไม่มี?” 
ลูเธอร์มิไดคิ้ดวา่จะมีปัญหาในเร่ืองเช่นน้ีมาแต่ก่อน เขาจึงเปิดประตูออกและบอกวา่ “ขอให้

พวกเธอพกัอยูท่ี่น่ีก่อน แลว้จะจดัแจงเร่ืองท่ีอยูใ่ห้” 
เขาจึงจดัใหน้างชีพกัตามกุฏิบาทหลวงท่ีวา่ง ๆ ดร.ลูเธอร์ จึงคิดใคร่ครวญในเร่ืองน้ีมาก เพราะ

พวกนางชีเหล่าน้ีไม่รู้จกัโลกภายนอก เขาจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยเขียนจดหมายส่งไปยงัสหายและ
ญาติพี่นอ้งของนางชีเหล่าน้ี 

ไดมี้ผูช่้วยเหลือคือ ญาติมารับไปเองก็มี ใหค้นมารับตวัก็มี และมีหลายคนท่ีขอสมรสกบันางชี 
มีสหายคนหน่ึงช่ือ ลูก๊าส กรานชั และภรรยาของเขา ขอรับเอานางชีไปเล้ียงไว ้2 คน จนกวา่จะหาท่ีอยู่
ไดต่้อไป กรานชัเป็นศิลปินทางเขียนภาพไดเ้ขียนภาพในหนงัสือของลูเธอร์หลายเล่ม 
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ในท่ีสุดก็ยงัมีนางชีเหลืออยูอี่กคนหน่ึง ช่ือ คธัริน วอนโบรา ลูเธอร์ไดข้อร้องใหเ้พื่อนของเขา 
ซ่ึงเป็นนกักฎหมายและภรรยารับเอาคธัรินไปเล้ียงไวใ้นบา้น คธัรินมิใช่คนสวยแต่วอ่งไวและฉลาด อยู่
ต่อมา ดร.กล๊าต อธิการบดีแห่งมหาวทิยาลยัวติเตนเบิร์ก ไดข้อใหค้ธัรินสมรสกบัเขา ดร.แอมสดอฟ ซ่ึง
เป็นโสดเหมือนกบัมาร์ติน ลูเธอร์ ไดถ้ามคธัรินวา่จะสมรสกบั ดร.กล๊าตไหม? คธัรินจึงยอ้นวา่ “ดิฉนัจะ
ไม่ยอมแต่งงานกบัใครนอกจากคุณ (ดร.แอมสดอฟ) หรือ ดร.ลูเธอร์เท่านั้น” 

แอมสดอฟเอาเร่ืองน้ีไปเล่าใหลู้เธอร์ฟัง ลูเธอร์หวัเราะนึกวา่เป็นการพดูเล่นเท่านั้น มาร์ติน ลู
เธอร์ไม่คิดท่ีจะสมรสเลย เพราะใคร ๆ จะติเตียนไดว้า่เคยเป็นบาทหลวงมาแลว้ และยิง่ไปสมรสกบัสตรี
ท่ีเคยเป็นนางชีมาแลว้จะยิง่ถูกครหามากข้ึน และจะท าใหแ้นวคิดทางศาสนาของตนเส่ือมไปดว้ย เขารู้ดี
วา่เขาควรจะยอมสละชีวติเพื่อเชิดชูลทัธิความเช่ือของเขา และคิดวา่ชีวติของตนเส่ียงอนัตรายท่ีจะถูกเผา
ทั้งเป็นอยูทุ่กเวลา ฉะนั้นจะเป็นสามีท่ีดีไม่ไดแ้น่ 

แต่เม่ือรู้จกักบัคธัริน วอนโบรามากข้ึน ลูเธอร์จึงรู้สึกตวัวา่เขา้ใจผดิมาก เขาจึงเอาเร่ืองน้ีปรึกษา
บิดาผูซ่ึ้งชรามากแลว้ บิดายนิดีใหเ้ขาสมรสเสีย ลูเธอร์ก็บอกกบัเพื่อนเพียง 3 คน เท่านั้นวา่ เขาจะสมรส
และจดัพิธีอยา่งง่าย ๆ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 1525 ตอนเยน็ ลูเธอร์เสียใจมากท่ีฟิลิป เมแลนซ์ทอน 
ไม่เห็นดว้ยและไม่มาร่วมพิธี 

มาร์ตินและคธัรินคงอาศยัอยูท่ี่กุฏิด าตามเคย เป็นตึกขนาดใหญ่ แมบ้ดัน้ีจะไม่มีบาทหลวงอ่ืน
อยู ่ แต่ก็มีบาทหลวงบางคนเดินทางผา่นมาและพกัท่ีน่ี เจา้เฟรดเดอริคไดป้ระทานกุฏิด าหลงัน้ี ใหเ้ป็น
บา้นเรือนของครอบครัวมาร์ตินอยูอ่าศยัตลอดไป 
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ใต้ต้นแพร์ 

ครอบครัวน้ีอยูกิ่นดว้ยกนัมาดว้ยความผาสุก คธัรินเป็นแม่บา้นท่ีดี เธอท างานหนกัและจดัเป็น
ระเบียบสะอาดเรียบร้อย ปรุงอาหารดีและเยบ็เส้ือผา้ของสามี แมเ้งินเดือนในฐานะเป็นศาสตราจารย์
ของลูเธอร์จะนอ้ย แต่คธัรินเป็นคนกระเหมด็กระแหม่ดี จึงออมทรัพยไ์วซ้ื้อนาแปลงเล็ก ๆ ไดห้น่ึง
แปลง ลูเธอร์หวัเราะเยาะวธีิจดังานของคธัรินและเรียกวา่ “คุณนายคธัริน” แต่เขาก็ยิ่งรักคธัรินมากข้ึน 
และยนิยอมใหจ้ดัการทุกอยา่ง 

คธัรินมกัจะดุวา่เม่ือสามีเอาเงินและอาหารให้ผูอ่ื้น “คุณเอาอาหารไปใหข้อทานซ่ึงเป็นขโมย
ท าไม เพราะวานน้ีขอทานคนน้ีมาขโมยเส้ือนอกของคุณไปแลว้” 

เธอจึงเอาเงินซ่อนไวเ้สีย และเม่ือโกรธจดัเขา้ก็ซ่อนอาหารอีกดว้ย มาร์ตินจึงสัญญาวา่จะไม่ให้
ใครอีก แต่ก็ลืมสัญญาเม่ือมีคนขดัสนมาขอ ถึงกบัสหายคนหน่ึงไดรั้บจดหมายของมาร์ตินเขียนมาวา่ 
“ผมส่งแจกนัมาเป็นของขวญัวนัสมรสของคุณ ปล. ภรรยาของผมซ่อนเอาไว”้ 

พวกเพื่อน ๆ มกัจะติเตียนลูเธอร์วา่เป็นคนชอบร่ืนเริง เขาชอบภาพต่าง ๆ ชอบดูละคร ชอบ
เล้ียงอาหารดี ๆ กบัเพื่อนฝงูท่ีถูกใจกนั ยิง่กวา่นั้นยงัชอบเล่นดนตรี เช่นดีดพิณ 

คธัรินเอาเด็กนกัเรียนและหลานชายหลานสาวมาเล้ียงไวท่ี้กุฏิด าอีกหลายคน นอกจากนั้นก็ยงัมี
แขกไปมาหาสู่พกัอยูเ่สมอ แมจ้ะมีรายไดน้อ้ยแต่ก็มีอาหารพอเพียงกนัทุกวนั ซ่ึงมีคนรับประทานราว 
20 คน เวลารับประทานอาหารก็มีการสนทนากนัสนุกสนาน ถึงแก่พวกนกัเรียนบนัทึกค าพดูของ ดร.ลู
เธอร์ ไวเ้สมอ” 

บางวนัลูเธอร์ก็เล่าถึงประวติัของคน และกล่าวถึงบิดามารดาวา่ “ขา้พเจา้เป็นลูกชาวนาเพราะ
บรรพบุรุษท านามาตลอด บิดาตอ้งการให้ขา้พเจา้เป็นนกักฎหมาย บิดาจึงไปท างานอยูท่ี่แมนส์เฟลดเ์พื่อ
ขดุถ่านหิน ส่วนขา้พเจา้มาเป็นนกัปราชญ ์ ต่อมาขา้พเจา้เป็นบาทหลวง บิดาโกรธมาก ขา้พเจา้ย ัว่เยา้
สันตะปาปา และสมรสกบันางชี ใครจะรู้ล่วงเหตุการณ์เหล่าน้ีได”้ 

เขามีบุตรกบัคธัริน 6 คน ท าใหแ้ฮนส์และมากาเร็ตดีใจมาก ฉะนั้นจึงตั้งช่ือบุตรคนหวัปีตามช่ือ
ปู่ วา่ “แฮนส์” ต่อมาก็อลิซาเบท็, แมกดาลินนา, มาร์ตินปอลล,์ และมากาเร็ต แต่อลิซาเบท็ตายขณะท่ียงั
เล็กอยู ่ส่วนแมกดาลินนาตายเม่ืออายไุด ้14 ปี ท าใหม้าร์ตินและคธัรินเสียใจมาก แต่คนอ่ืนท่ียงัมีชีวิตอยู่
ก็ท  าใหค้รอบครัวน้ีมีความสุข และมีเสียงร้องเพลงและสนุกสนานกนัตลอดเวลา 

ในฤดูร้อนเม่ือดวงอาทิตยต์กทั้งครอบครัวก็ไปนัง่ใตต้น้แพร์ในสวน ดร.ลูเธอร์อวดดอกไมท่ี้
เขาปลูก และสั่งใหแ้ฮนส์ไล่สุนขัมิใหม้ารบกวน เม่ือเล่นกีฬากบัพวกเด็ก ๆ แลว้ก็เอาพิณข้ึนมาดีด เด็ก
รู้สึกวา่สนุกสนานดี เขาไดย้นิบิดาร้องเพลงท่ีแต่งข้ึนเองจนสุดเสียง เม่ือเห็นมารดาร้องเพลงดว้ย เด็ก ๆ 
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ก็ร่วมร้องดว้ยเหมือนกนั ใจความของเพลงมีวา่ พระเจา้เป็นป้อมอนัแขง็แรง ไม่มีอนัตรายใด ๆ จะท า
ร้ายได ้

ปอลลจึ์งถามบิดา ป้อมนั้นเหมือนกบัปราสาทวอทเบิร์กท่ีคุณพอ่ไปอยูห่รือไม่ 
ลูเธอร์ยิม้ แลว้จึงเล่าถึงชีวติของเขาเม่ือตอนไปอยูใ่นปราสาทหินนั้น เล่าถึงการล่าสัตว ์ หิมะ

หนาในฤดูหนาว และเล่าชีวติเม่ือเป็นเด็ก ๆ บิดามารดาตอ้งท างานหนกั เพื่อหาเงินส่งเขาไปโรงเรียน 
ตอนน้ีปู่ และยา่ของเด็กตายไปหมดแลว้ ส่วนพี่นอ้งของมาร์ติน ลูเธอร์ ยงัประกอบอาชีพอยูท่ี่

แมนส์เฟล ์ดร.ลูเธอร์ สัญญาวา่จะพาเด็ก ๆ ไปพบกบัพวกลูกพี่ลูกนอ้งของเขา 
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บดิาแห่งการปฏิรูป 

เม่ือมาร์ติน ลูเธอร์ชรา สุขภาพก็ทรุดโทรมลง มกัเป็นโรคปวดศีรษะบ่อย ๆ นอกจากนั้นยงั
เสียใจท่ีผูติ้ดตามลทัธิของเขาถูกฆ่าตายหลายคน เพราะไม่ยอมเลิกลทัธิลูเธอร์แรน แต่ดร. ลูเธอร์ก็ยงัคง
ท างานต่อไปอีก เขาไปเทศนาตามเมืองต่าง ๆ และปาฐกถาท่ีมหาวทิยาลยัวติเตนเบิร์ก ไปเยีย่ม
คริสตจกัรต่าง ๆ เขียนจดหมายและหนงัสือต่าง ๆ แปลพระคมัภีร์เก่าและแต่งหนงัสือเก่ียวกบัพระคมัภีร์
ส าเร็จ และงานเหล่าน้ีก็มิไดรั้บเงินเดือนเลย 

รายไดข้องครอบครัวก็ทวข้ึีน โดยมีมิตรสหายส่งเส้ือผา้และอาหารมาให้ นอกจากนั้นเจา้จอห์น
ซ่ึงเป็นผูสื้บมรดกของเจา้เฟรดเดอริคก็สนบัสนุนมาร์ติน ลูเธอร์ทุกวถีิทาง และเป็นผูอุ้ปถมัภ์
คริสตจกัรลูเธอร์แรนดว้ย 

คริสตจกัรลูเธอร์แรนไดแ้พร่ไปเพราะหนงัสือ และใบปลิวต่าง ๆ พร้อมดว้ยภาพการ์ตูน 
เพราะลูเธอร์เขียนหนงัสือออกมากมาย พวกศิลปินและผูพ้ิมพย์อมเส่ียงชีวติในการร่วมงานกบัเขา พวก
คาธอลิคพิมพห์นงัสือออกโตแ้ยง้กบั พวกลูเธอร์แรนเหมือนกนัแต่มีจ านวนไม่มากนกั 

ลทัธิศาสนานิกายลูเธอร์แรนไดเ้ป็นท่ีรับรองกนัเป็นส่วนมากทางภาคเหนือของประเทศ
เยอรมนั และตามเมืองส าคญับางแห่งในภาคใต ้ เจา้พนกังานของเมืองต่าง ๆ ก็ไม่หา้มการปฏิบติัตาม
พิธีลูเธอร์แรน แมว้า่น่ากลวัจะเกิดความยุง่ยากก็ตาม 

ในตอนตน้มีการสับสนกนับา้งในเร่ืองคริสตจกัรต่าง ๆ ต่อมาเจา้ผูป้กครองแควน้ต่าง ๆ ตกลง
กนัวา่ใหป้ระชาชนถือศาสนาตามอยา่งเจา้ ถา้เจา้ผูค้รองรัฐเป็นลูเธอร์แรน ประชาชน และบาทหลวงใน
เขตรัฐนั้น ๆ ตอ้งเป็นลูเธอร์แรนทั้งหมด ถา้ใครไม่เป็นก็ใหไ้ปอยูใ่นเขตของพวกคาธอลิค คริสตจกัรลู
เธอร์แรนในทุกรัฐจึงมีเจา้เป็นหวัหนา้และมีพวกนกัปราชญแ์ละผูพ้ิพากษาเป็นผูด้  าเนินงาน 

เน่ืองจากสุขภาพของลูเธอร์ไดเ้ส่ือมลง เขาจึงไม่สามารถท่ีจะท างานไดใ้นตอนเชา้ ดงันั้นเขาจึง
ใชเ้วลาอยูก่บัเด็กนกัเรียนยิง่กวา่ออกไปเดินทาง แต่ก็ยงัคงเทศน์และเขียนหนงัสือต่อไป เมืองวิตเต
นเบิร์กในขณะน้ีมีผูค้นมากข้ึนเพราะต่างก็ตอ้งการมาฟัง ดร.ลูเธอร์กล่าว มีจดหมายถึงเขามากมาย แต่
เขาก็พยายามตอบเองทุกฉบบั 

ในเดือนมกราคม ปี 1546 ดร.ลูเธอร์ไปยงัเมืองไอเลเบน็ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเขาเกิดเม่ือ 63 ปีมาแลว้ 
บุตรชายทั้ง 3 คนก็ไปดว้ย บุตรไดเ้ลยไปถึงแมนส์เฟลดเ์พื่อเยีย่มญาติพี่นอ้งตามท่ีตกลงกนัไว ้ส่วนดร.ลู
เธอร์คงไปพกัอยูท่ี่บา้นเพื่อนเก่าซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนั้น ในวนันั้นลมหนาวพดัมาจากภูเขา
เขา้มาในเมืองไอเลเบ็น พดัถูกกระเบ้ืองหลงัคาบา้นอยา่งแรงเหมือนกบัวา่จะพดัเอาศีรษะและคอและน้ิว



 45 

มือใหก้ระเด็นออกไปจากเกวียนท่ีเดินทางมา ลูเธอร์ไดป่้วยลงแต่ก็คงสามารถปฏิบติังานท่ีตั้งใจจะมาท า
ในเมืองไอเลเบน็ได ้และเขาไดพ้กัอยูท่ี่เมืองน้ีอีกหลายสัปดาห์ 

ในวนัอาทิตยซ่ึ์งเป็นวนัเซนตว์าเลนไทน์ แมจ้ะป่วยเขาก็ยงัสามารถไปเทศน์ในโบสถท่ี์เขารับ
บพัติศมาได ้และยงัเขียนจดหมายถึงคธัรินวา่จะกลบับา้นในวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 

แต่กลางคืนก่อนท่ีจะเดินทางกลบับา้น เขาป่วยหนกั พวกบุตรชายจึงรีบกลบัจากแมนส์เฟลด ์
ในขณะท่ีบุตรและสหายของเขายนือยูท่ี่เตียงนอน ดร.โยนาสถามวา่ “ท่านอาจารยท่ี์เคารพ ท่านมัน่ใจท่ี
จะยนืหยดัอยูก่บัพระคริสต ์และหลกัค าสอนท่ีท่านเทศนาหรือ?” 

มาร์ติน ลูเธอร์ ลืมตาข้ึนมาและกล่าวดว้ยเสียงดงัวา่ “ครับ” ต่อมาสักครู่ก็ส้ินลมหายใจ เขาได้
จดัการฝังศพของท่านไวท่ี้โบสถป์ราสาทวติเตนเบิร์กใกลก้บัผูคุ้ม้ครองชีวิตท่านคือ ศพของเจา้เฟรดเด
อริค มีคนมาร่วมฝังศพมาก 

ในเมืองเงียบเหงา ทุกคนพูดถึงท่านลูเธอร์ทัว่ทุกเมืองในประเทศเยอรมนั พดูถึงท่านทั้งดีและ
ไม่ดี ทั้งพวกลูเธอร์แรนและพวกคาธอลิค แต่ทุกคนยอมรับวา่ท่านเป็นคนกลา้หาญ ท่ีสามารถติเตียน
การกระท าและความเช่ือของทางศาสนาท่ีท่านเห็นวา่ผดิ พวกคาธอลิควา่ลูเธอร์ท าบาป เพราะไป
แต่งงานกบัหญิงท่ีเคยเป็นนางชีมาก่อน 

แต่คนเยอรมนัส่วนมากเห็นวา่นกับวชมีครอบครัวได ้ และครอบครัวของนกับวชเป็นตวัอยา่ง
แห่งพลเมืองท่ีดี บิดามารดาของเด็กอ่ืน ๆ ใชค้  าตอบค าถามสอนเด็กของตนและร้องเพลงท่ีลูเธอร์แต่ง
ข้ึน และครอบครัวส่วนมากก็อ่านคมัภีร์ของลูเธอร์สู่กนัฟังทุกวนัในครอบครัวของตน ท าให้
ภาษาเยอรมนักา้วหนา้มากข้ึน ดงันั้นมาร์ติน ลูเธอร์จึงไดรั้บฉายานามวา่ “บิดาแห่งการปฏิรูปในทาง
ศาสนา” และเป็นผูท่ี้ตั้งนิกายโปรเตสแตนทข้ึ์นในโลก 
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