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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

MAPTINOY LOYΘHPOY 
Ο Μαρτίνος Λούθηρος γεννήθηκε στις 10 Νοεμ-
βρίου του 1483, στο Αϊσλέμπεν της Γερμανίας. 
Ήταν ο μεγαλύτερος γιος μια φτωχής οικογένειας 
ανθρακωρύχων. Την πρώτη μέρα μετά τη γέννη-
σή του οι γονείς του τον αφιέρωσαν στον Θεό. 
Πήρε το όνομα του Αγίου Μαρτίνου, ενός Χριστι-
ανού στρατιώτη που, πριν πολλά χρόνια, είχε 
καταστρέψει τα είδωλα στη Γαλλία και έδειξε την 
αγάπη  του Ιησού στους ανθρώπους. 

   Ω, Κύριε, αφιερώνουμε 
    αυτό  το παιδί σε Σένα! 

Αμήν! 

Όταν ήταν πέντε χρονών, άρχισε το 
σχολείο. Όλοι οι δάσκαλοί του ήταν 
μοναχοί που ζούσαν μαζί σ’ ένα μέ-
ρος που ονομαζόταν μοναστήρι. 

Η μητέρα του συχνά έπρεπε να έχει 
πολλή πίστη για το φαγητό  του Μαρτί-
νου. 

 

 

  Ω Κύριε, αυτό είναι το τελευταίο ψωμί 
    μας.  Θα πρέπει να μας προμηθεύσεις 
                                                        κι άλλο! 

Πάρε αυτό στο 
σχολείο, παιδί μου. 
Θα το χρειαστείς! 

Συχνά έπρεπε να ζητιανεύ-
ει για το φαγητό του και 
για τα βιβλία του. 

Ο Μαρτίνος ήταν πολύ κα-
λός μαθητής και γρήγορα 
έμαθε να διαβάζει και να 
γράφει Λατινικά, τη γλώσ-
σα που ήταν γραμμένα 
όλα τα σημαντικά βιβλία 
των ημερών του καθώς και 
η Αγία Γραφή. 

   «Deo gratias» σημαίνει 
«Ευχαριστώ τον Θεό». 

ΜΕΡΟΣ 
I 
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Οι μοναχοί δίδασκαν τα παιδιά ότι για 
να σωθούν έπρεπε να πληρώνουν για τις 
αμαρτίες τους, να κάνουν καλά έργα και 
να προσεύχονται στους αγίους. 

Πρέπει να προσπαθείς να εί-
σαι τέλειος αλλιώς ο Θεός θα 
σε τιμωρήσει!! 

Ο Μαρτίνος σκεφτόταν ότι 
ο Θεός ήταν πάντα θυμωμένος 
μαζί του. Δεν ήξερε ότι ο Θεός  είναι 
 Αγάπη και ότι ο Ιησούς ήταν 
 πάντα πολύ κοντά του. 

Ο Θεός πρέπει να 
είναι πάρα πολύ 
μακριά μου. 

Οι μόνες φορές που αισθανόταν 
κοντά στον Κύριο ήταν όταν περ-
πατούσε μέσα στα δάση. 

Συχνά τραγουδούσε καθώς περπα-
τούσε! Μια μέρα ενώ περνούσε 
από μια εκκλησία — 

Όλα είναι τόσο όμορφα! Σαν να 
είναι ο Θεός παντού! 

Όταν τραγουδώ δεν 
αισθάνομαι λυπημένος! 

  Ε, εσύ εκεί! Νεαρέ! 

Ποιος σου έμαθε να τρα-
γουδάς έτσι; 

Κανένας δεν μου 
έμαθε, Κύριε! 

Μου αρέσει να τραγου-
δάω! Μερικές φορές 
βγάζω λεφτά τραγου-
δώντας στους δρόμους. 

Θα ήθελες να έρθεις 
στη χορωδία μου; 

Θα χαιρόμουν πολύ , 
Κύριε! 
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Και εκεί ήταν που ο Μαρτίνος για πρώτη φορά πήρε την εκπαίδευσή του σαν 
τραγουδιστής, ένα ταλέντο που ο Θεός επρόκειτο να χρησιμοποιήσει υπέροχα 
αργότερα! Επίσης έμαθε να παίζει φλάουτο και λαούτο, ένα όργανο με χορδές 
κάπως σαν μια κιθάρα. 

Συνέχισε την εκπαίδευσή του 
στο Πανεπιστήμιο του Έρφουρτ 
όπου σπούδασε νομικά. Ήταν 
ένας λαμπρός σπουδαστής! 

Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονό-
τα της ζωής του συνέβηκε μια μέρα 
στο Πανεπιστήμιο — 

Ωωω! Η Αγία Γραφή! Αυτό πρέπει να 
είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο! Νομίζω 
πως θα το διαβάσω. 

«Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Γιο Του 
στον κόσμο για να καταδικάσει τον κό-
σμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσα 
από Αυτόν.» (Ιωάννη 3:17) 

Φανταστικό! Αναρωτιέμαι αν μπορώ 
να σωθώ παρόλο που είμαι 

 τόσο κακός; 

Γιατί κανένας δεν μου είπε για 
την Αγία Γραφή πριν; 

Από τότε και μετά  ενδιαφερόταν βα-
θιά να αναζητήσει την αλήθεια για τον 
Θεό και για το πώς να Τον ευχαριστεί. 

Μαρτίνε, ξέρεις κάθε μικρή 
λεπτομέρεια των νόμων! 

Σας ευχαριστώ, Κύριε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΙΙ      Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ !! 

Λίγο πριν πάρει το Μά-
στερ* του στα Νομικά, ο 
Μαρτίνος Λούθηρος πή-
γε να κάνει λίγες μέρες 
διακοπές με τους γονείς 
του και τους φίλους του. 

 
* Ένα τίτλος  για  προχωρη-
μένες σπουδές. 

 
            Είσαι τόσο καλός με το λαούτο σου όσο       

                                          είσαι και με τα βιβλία σου! 

 
 

Ο γιος μου είναι πολύ καλός! —  Ένας 
λόγιος! Ακόμα κι εγώ τον φωνάζω 
                                       «Κύριε!» 

Χα, χα, χα! 

Πατέρα. Σε παρακαλώ! 

Στην υγειά του Μαρτίνου! Είθε να γίνει 
ένας από τους καλύτερους δικηγόρους 

σ’ όλη τη Γερμανία! 

Σας ευχαριστώ φίλοι μου! 

Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια γι’ αυτόν. Αργότερα εκείνη τη μέρα,  
στον δρόμο για την επιστροφή στο πανεπιστήμιο: 

 
 

   Μην ανησυχείς, Μαρτίνε! Είναι  
   μόνο μια καλοκαιρινή μπόρα!         
    Θα γυρίσουμε πίσω 
    μια χαρά! 

Ξαφνικά, τους χτύ-
πησε ένας κεραυνός! 

Πρέπει να βρούμε κάποιο καταφύγιο! 

4 



Ωωωω! 

Φρανζ! Φρανζ!! 

Ω, όχι! Είναι νεκρός! Ο Θεός 
πρέπει αν έχει θυμώσει! 

Πρέπει να βρω συγχώ-
ρεση! Ω Θεέ μου, υπό-

σχομαι να γίνω 
μοναχός! 

Και έτσι, ο Μαρτίνος, αποφάσισε να 
αφήσει την οικογένειά του και την κα-
ριέρα του και να  προσχωρήσει στο Αυ-
γουστινιανό μοναστήρι στο Έρφουρτ. 

Η ζωή στο μοναστήρι είναι πολύ σκληρή  
γιε μου. Έχει λίγο φαγητό, λίγο ύπνο, πολ-
λές μεγάλες προσευχές και πολύ σκληρή 
δουλειά! Είσαι έτοιμος για όλα αυτά; 

Τι θέλεις αγόρι μου; 

Ζητάω έλεος από εσάς και από τον 
Θεό, Πάτερ. Θέλω να γίνω μοναχός.    Ναι πάτερ, θα κάνω ό,τι μπορώ! 

Ο Μαρτίνος νόμιζε ότι μπορού-
σε να κερδίσει το έλεος του 
Θεού με τα καλά του έργα.— 
Και πόσο σκληρά προσπάθη-
σε! Έκανε ό,τι του έλεγαν και 
ακόμη περισσότερα. 

Νήστευε για μέρες και 
ξάπλωνε στο κρύο πέτρι-
νο πάτωμα για ώρες λέγο-
ντας μεγάλες προσευχές. 

Ω Παντοδύναμε Θεέ! 

Μερικές φορές πή-
γαινε έξω για ζητιά-
νεμα για πολλές 
μέρες. 
Ελεημοσύνη 
Παρακαλώ! 

Ελεημοσύνη: Χρήματα 
που δίνεις σε φτωχούς. 
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           Περνούσε πολύ χρόνο λέγοντας στους μοναχούς 
          για όλες τις αμαρτίες του τόσο που δεν ήθελαν 
                                      να τον ακούνε άλλο. 

             Αδελφοί, είμαι ένας φοβερός αμαρτωλός! 
                                   Ξέρετε τι έχω κάνει; 

Πολλά χρόνια αργότερα ο 
Μαρτίνος είπε, «Αν υπήρ-
ξε ποτέ ένας μοναχός που 
θα πήγαινε στον Παράδει-
σο από τον μοναχισμό του 
αυτός θα ήμουν εγώ!» 
Όμως όσο προσπαθούσε 
να είναι καλός και τέλειος, 
τόσο καταλάβαινε τι α-
πελπιστικός αμαρτωλός 
ήταν. Ήταν αδύνατον να 
σώσει τον εαυτό του όσο 
κι αν προσπαθούσε!  Μαρτίνε, σε παρακαλώ. Ας μη μιλάμε γι’ αυτό! 

 Έπειτα, μια μέρα, άνοιξε την 
καρδιά του στον ηγούμενο 

 του μοναστηριού — 
 Πάτερ, απλώς δεν μπορώ να βρω ειρή-
νη στην ψυχή μου! Ο Θεός είναι θυμω-

μένος  μαζί μου! 

Μην είσαι ανόητος αδελφέ  Μαρτίνε! 
Ο Θεός σε αγαπάει! 

 Στην Αγία Γραφή λέει  ότι «Αν ομολο-
γούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πι-
στός και δίκαιος για να συγχωρεί τις α-
μαρτίες μας»(Α’ Ιωάννη 1:9) 

Το λέει αυτό; 

Νομίζω ο χρόνος είναι σωστός. 
Ορίστε ένα δώρο για σένα: Το δικό 
σου αντίγραφο  των Ιερών Κειμέ-

νων! 

Σ’ ευχαριστώ Πατέρα Ιωάννη! 

Διψασμένος για την Αλήθεια, ο Μαρτίνος περ-
νούσε ατέλειωτες ώρες διαβάζοντας τη Λατινι-
κή Βίβλο του. Και μια μέρα βρήκε ένα εδάφιο 
που τον εντυπωσίασε σαν μια αναλαμπή φωτός! 

«Ο ΔΙΚΑΙΟΣ  ΘΑ ΖΗΣΕΙ 
ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Ρωμ. 1:17) 

Χμμ! Αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει ότι μό-
νο η πίστη μπορεί να με σώσει; 
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ΜΕΡΟΣ 
ΙΙΙ  Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ!    

Έστειλαν τον Μαρτίνο να διδά-
ξει στο Πανεπιστήμιο του Βί-
τενμπεργκ που έχτισε ο Δού-
κας Φρειδερίκος της Σαξονίας. 
Οι άνθρωποι έβρισκαν τα μα-
θήματά του από τη Βίβλο πολύ 
ενδιαφέροντα, επειδή μέχρι 
τότε μόνο οι ιερείς επιτρέπο-
νταν να διαβάζουν τη Βίβλο. 

Και ο Ιησούς είπε μέσα 
 στον Λόγο Του...! 

Αυτό είναι ένα  
μεγάλο προνόμιο! 

 Το 1510 τον έστειλαν 
σε ειδική αποστολή  

στη Ρώμη. 

Μετά από περπάτημα 6 εβδομάδων, έφθασαν! 

Χαίρε Ρώμη, Αγία Πόλη! 

Η Αιώνια Πόλη! 

Με το πέρασμα των αιώνων, 
οι άνθρωποι είχαν γίνει λά-
τρεις της Ρώμης. Η Ρώμη είχε 
γεμίσει με είδωλα, που τα ονό-
μαζαν ιερά λείψανα και αγιο-
γραφίες, και οι άνθρωποι τα 
προσκυνούσαν. 

Αυτή είναι μια αγκίδα  
από τον αληθινό σταυρό! 

Ο Θεός θα  ευχαριστη-
θεί που ήρθα να το δω! 

 Πίστευαν ότι οι επισκέπτες που πλήρωναν για να δουν αυτά τα κειμήλια δεν θα υπέφεραν πά-
ρα πολύ για τις αμαρτίες τους στο Καθαρτήριο, ένα είδος «τόπου αναμονής» ανάμεσα στον 
Παράδεισο και στην Κόλαση όπου οι Καθολικοί πίστευαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να κά-
νουν έργα  για να  ξεπληρώσουν τις αμαρτίες τους! 

7 



Μαρτίνε, λένε ότι εδώ στη Ρώμη έχουν  ένα 
άχυρο από τη φάτνη που γεννήθηκε ο Ιη-
σούς!— Και ένα κλαδί από τη φλεγόμενη  
βάτο που είδε ο Μωυσής!— Και ένα κομμάτι 
από τον βράχο όπου στάθηκε ο Ιησούς όταν 
αναλήφθηκε στον Ουρανό! 

 Πρέπει να επισκεφτούμε 
κάθε εκκλησία στη Ρώμη 
για να έχει έλεος για μας ο 
Θεός, να μας συγχωρήσει 
και να μας ευλογήσει! 

Όμως η Ρώμη ήταν κάθε άλλο παρά μια «αγία» πόλη. Ο Μαρτίνος άρχισε να 
ακούει και να βλέπει πράγματα που τον έκαναν να λυπάται και να θυμώνει! 

Γιατί είναι  αυτοί 
οι ιερείς τόσο πλούσιοι; 

Κι ωστόσο οι άνθρωποι 
είναι τόσο φτωχοί! 

Γρήγορα!  Με πλήρω-
σαν να  πω το «Πάτερ 
ημών» 50 φορές μπρο-
στά σ’ αυτόν τον βωμό! 

 Αυτή θα είναι η πιο μεγαλόπρεπη 
εκκλησία στον κόσμο!— Ο καθεδρι-
κός ναός του Αγίου Πέτρου! 

Πού θα βρούνε τα χρήματα 
για να τη χτίσουνε; 

Από τις τσέπες των λαών απ’ όλη την Ευ-
ρώπη που πιστεύουν ότι ο Πάπας είναι 

ένας άγιος άνθρωπος. 

Και ποιος είναι αυτός; Κάποιος καλο-
μαθημένος πρίγκιπας; 

Στα γόνατά σου , ανόητε  Είναι η Αυ-
τού Αγιότης, ο Πάπας, η κεφαλή της 
Εκκλησίας! 
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 Η Αυτού Αγιότης, 
  ο Πάπας! Κύριε, 
συγχώρεσέ με! 

Όμως δεν ζει με 
απλότητα όπως 
ο Χριστός. Χμμμ! 

Και τώρα πρέπει να επι-
σκεφτούμε το πιο ιερό 

προσκύνημα σ’ όλη τη Ρώ-
μη!— Τα Ιερά Σκαλοπάτια! 

Αυτά υποτίθετο ότι ήταν τα σκαλοπάτια πάνω στα 
οποία στάθηκε ο Χριστός έξω από το παλάτι του Πιλά-
του. Έλεγαν στους προσκυνητές ότι αν τα ανέβουν 
στα γόνατά τους φιλώντας κάθε σκαλί, η ψυχή κάποι-
ου φίλου τους θα ελευθερωνόταν από το Καθαρτήριο. 

 Πάτερ ημών...  και άφες ημίν τα  
οφελείματα ημών... 

 και 
δος 
ημιν 
σήμε-
ρον 

Όμως καθώς ο Μαρτίνος 
ανέβαινε τα σκαλιά, συνέ-
χιζε να ακούει μια φωνή — 

 

Ο δίκαι-
ος θα 
ζήσει εκ 
πίστεως! 

Αδελφέ, αυτό είναι γελοίο! Δεν το  ανέχομαι άλλο! 
«Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως»! Ας γυρίζουμε 
πίσω στη Γερμανία! 

 Μα! Αδελφέ Μαρτίνε! 
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  ΣΩΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΧΑΡΗ! ΜΕΡΟΣ 
ΙV 

Πίσω στη Γερμανία, ο Μαρτίνος 
Λούθηρος συνέχισε να διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο και απέκτησε τον 
βαθμό του Διδάκτορα της Θεολογί-
ας, που σημαίνει ότι έχεις τη γνώση 
του Θεού και της θρησκείας. Κι όμως 
ήταν ακόμα αβέβαιος   για μια από 
τις πιο απλές αλήθειες του Θεού. 

Συγχαρητήρια, 
Δρ. Λούθηρε. 

Σας ευχαριστώ, Κύριε! 

Μέχρι που μια μέρα στην τουαλέτα.. 

 
 

 

Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, 
διαμέσου τής πίστης· κι αυτό δεν εί-
ναι  από σας·  είναι  δώρο τού Θεού. 
όχι από έργα, 
ώστε να μη  καυ- 
χηθεί κάποιος. 
 (Εφεσ.2:8-9) 

ΧΑΡΗ; 

Τότε—η Σωτηρία είναι ένα δώρο! Δεν 
την κερδίζουμε με τα καλά μας έργα ή 
με την προσευχή στους αγίους! Μπορώ  
να σωθώ απλώς με τη χάρη του Θεού! 

 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! 

 
 

 Αισθάνομαι σαν να έχω 
ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ!!  

Αυτό το εδάφιο έχει ανοίξει 
τις πύλες του Παραδείσου για 
μένα! Σ’ αγαπώ, Κύριε Ιησού! 
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Την επόμενη μέρα στο Πανεπιστήμιο .. 

 
Αν φανταστείτε τη Βίβλο σαν ένα μεγάλο δέντρο 
και κάθε εδάφιο σαν ένα κλαδάκι, εγώ έχω τινάξει 
κάθε ένα από αυτά τα κλαδάκια, και έχω φτάσει 
σε μια υπέροχη ανακάλυψη: 

 
Σωζόμαστε με την πίστη, και  μόνο  με την 

πίστη! Η Σωτηρία είναι ένα δώρο του Θεού και 
όχι από τα έργα! 

Ο Μαρτίνος άρχισε να 
κηρύττει τη Σωτηρία με 
τη Χάρη και πολλοί από 
τους σπουδαστές του πί-
στεψαν! Αντί να παραλη-
ρεί στα βαρετά Λατινικά 
που έκαναν τους φοιτητές 
του να κοιμούνται, τους 
διάβαζε από την Αγία 
Γραφή και τους την εξη-
γούσε στη δική τους 
γλώσσα! 
 

Ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που έστειλε τον 
Γιο Του, τον Ιησού, για να πεθάνει για μας! Και ο 
Ιησούς έχει πληρώσει για όλες τις αμαρτίες μας! 

Μα Δρ. Λούθηρε, η εκκλησία 
λέει ότι πρέπει να είμαστε 
καλοί για να πάμε στον Πα-
ράδεισο. 

Αυτό που ξέρω είναι αυτό που λέει η Βίβλος: «Όλοι έχουν αμαρτήσει — αλλά το 
δώρο του Θεού είναι Αιώνια Ζωή!» (Ρωμαίους 3:23, 6:23) 

Καθένας σας μπορεί να γνωρίσει τον 
Θεό για τον εαυτό του και να Τον αγα-
πήσει προσωπικά μέσα από τον Ιησού! 

Ω, αυτό είναι 
υπέροχο! 

Μετά από μια μεγάλη 
νύχτα, με νέα μέρα έχει 
ξημερώσει!! Πρέπει να 
πούμε σε όλους γι’ αυτό! 

 Αυτή ήταν η σπίθα που ξεκίνησε την 
έκρηξη που επρόκειτο 
να συμβεί σε λίγο! 
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ΤΑ ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ ΜΕΡΟΣ 
V 

Για να μπορέσει να πληρώ-
σει τα τεράστια έξοδα για το 
χτίσιμο της Εκκλησίας του 
Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, Ο 
Πάπας Λέων Ι΄ εξουσιοδότη-
σε έναν μοναχό τον Γιόχαν 
Τέτζελ να γυρίζει στη Γερ-
μανία πουλώντας συγχώρε-
ση αμαρτιών στους ανθρώ-
πους! Όποιος έδινε αρκετά 
χρήματα θα μπορούσε να 
έχει συγχώρεση για τις δικές 
του αμαρτίες ή των συγγε-
νών του. 

Μόνο οι άγιοι πάνε αμέσως στον Παράδεισο. Έτσι 
αν δεν είστε τέλειοι θα καταδικαστείτε για χίλια 
χρόνια να υποφέρετε για τις αμαρτίες σας σ’ ένα 
φριχτό μέρος που λέγεται Καθαρτήριο! 

Ω Θεέ 
μου, 
καμιά 
ελπίδα 
για 
μένα! 

Είναι ο μοναχός Τέτζελ. 

Πόσα θα πλήρωνες για να 
γλυτώσεις από το βασανι-
σμό και τις φλόγες του Κα-
θαρτηρίου και να πας κα-
τευθείαν στον Παράδεισο; 

Όσα μου 
πεις, πάτερ! 

Η Αυτού Αγιότης, ο Πάπας, υποσχέθηκε 
 συγχώρεση, για εκείνους που  θα αγοράσουν 

αυτές τις επιστολές από αυτόν. 

Θα πάρω …μία! 
Η μάλλον εεε… δύο! 

Για κάθε φλουρί που μπαίνει 
στο κασόνι, 

 και μια ψυχή από το Καθαρ-
τήριο γλυτώνει! 
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Ο Μελάγχθων, ο φίλος και βοηθός 
 του Λούθηρου, του έφερε τα νέα— 

Θεέ μου! Λέει ότι δεν 
χρειάζονται χρήματα, κα-
λά έργα ή τίποτα εκτός 

από πίστη για να πας στον 
Παράδεισο! 

 Θα ανοίξω μια τρύπα 
 στο ταμπούρλο αυτού 

του περήφανου 
 μοναχού Τέτζελ! Ένας μοναχός που λέγεται Τέτζελ πηγαίνει τρι-

γύρω πουλώντας συγχώρεση για αμαρτίες! 

Εξωφρενικό! Η σωτηρία είναι τόσο πανάκριβη 
που κανένας μας δεν θα μπορούσε να πληρώσει γι’ αυτήν! 

Όμως ο Ιησούς μας της έδωσε δωρεάν! 

Εκείνο το βράδυ, ο Λούθηρος έγραψε 
όλους τους λόγους που μπορούσε να 
σκεφτεί γιατί η σωτηρία δεν μπορούσε 
να αγοραστεί με χρήματα. Αρίθμησε την 
κάθε παράγραφο και έφταναν τις 95. 

Νωρίς το άλλο πρωί, στις 31 Ο-
κτωβρίου του 1517, τις κάρφω-
σε στην πόρτα της εκκλησίας! 

Ας διαβάζουμε τι λέει. 

Οι άνθρωποι δεν χρειά-
ζεται να παζαρεύουν με 
τον Θεό για συγχώρεση. 

—Είναι δωρεάν! 

Θα μπορούσαν να κά-
ψουν τον Λούθηρο που 

τα λέει αυτά! 

 

Αυτές έγιναν γνωστές 
σαν οι 95 Θέσεις. Σύντο-
μα μεταφράστηκαν  και 
σε τέσσερις μόνο εβδο-
μάδες τα αντίγραφά 
τους διαδόθηκαν σ’ όλη 
την Ευρώπη. Όπως είπε 
ένας φίλος του Λούθη-
ρου, ήταν σαν να τα με-
τέφεραν οι ίδιοι οι 
άγγελοι! 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ! ΜΕΡΟΣ 
VI 

Τελικά τα νέα 
έφθασαν στον Πάπα. 

Αυτά πρέπει να είναι  
τα γραπτά ενός 

μεθυσμένου Γερμανού! 

Όχι, Άγιε Πατέρα. Είναι ένας 
καθηγητής και όλοι τον ακολουθούν! 

Πώς τολμάει να λέει ότι δεν μπορώ   
να συγχωρώ αμαρτίες! Φέρτε τον στη Ρώμη! 

 

 
 

Όμως ο Θεός ήγειρε 
έναν ισχυρό πρίγκιπα      

    για να υποστηρίξει 
και να προστατεύσει 

τον εκλεκτό του!        
       Ο Δούκας Φρειδε-

ρίκος της  
             Σαξονίας  ανέ-
λαβε την υπεράσπι-
σή του και απαίτησε 

ο Μαρτίνος Λούθηρος 

να έχει μια δίκαια δίκη στη Γερμανία. 
Εκείνο τον καιρό ο Πάπας χρειαζόταν τη 
βοήθεια του Δούκα, κι έτσι δεν μπορούσε 
να βλάψει τον Λούθηρο. 

Πολλές φορές κάλεσαν τον Λούθηρο μπρο-
στά σε σημαίνοντες εκκλησιαστικούς ηγέ-
τες για να δουν αν θα άλλαζε τη γνώμη του 

 
 
Δρ. Λούθηρε πρέπει να παραδε- 
χτείτε  ότι κάνατε λάθος. 

Μα, μπορώ να το αποδείξω από τη Βίβλο! 

Δεν θα αποδείξεις τίποτα! Ο Πάπας 
 λέει ότι κάνεις λάθος και 

 ο Πάπας ποτέ δεν κάνει λάθος! 

Κύριε, μόνο ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν 
κάνει λάθος! Ο Πάπας δεν είναι υπεράνω 
αλλά υποκάτω, του Λόγου του Θεού! 

Ο Πάπας θα πρέπει να τα αφήσει όλα 
και να γυρίσει πίσω στην απλότητα 

 των πρώτων αποστόλων! 

Αρκετά, Λούθηρε! Σε προειδοποιώ, 
μη λες τίποτε άλλο! 
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Πίσω στο Πανεπι-
στήμιο, συνέχισε να 
διδάσκει τις ριζο-
σπαστικές διδασκα-
λίες του και συνέχι-
σε να εξηγεί αυτά 
που του είχε δείξει 
ο Θεός γράφοντας 
πολλά φυλλάδια 
που τυπώνονταν 
παντού σ’ όλο τον 
Χριστιανικό κόσμο. 

Δρ. Λούθηρε, ακούστε αυτό!— Ένα γράμμα από έναν 
νεαρό μοναχό στη Ρώμη που λέει ότι ρισκάρει τη 
ζωή του μοιράζοντας τα γραπτά σας σ’ όλη την πόλη! 

Ο γραπτός λόγος κάνει τη δουλειά του, Μελάγχθων! 

Ευχαριστώ τον Θεό για την τυπογραφία,* το 
μεγαλύτερο δώρο του Θεού για να πολλα-
πλασιάσει και να διαδώσει την Αλήθεια Του! 

*Η τυπογραφία μόλις 
είχε εφευρεθεί  το 1440. 

Από τότε και μετά, ο Λούθηρος έγραψε 
έναν τεράστιο αριθμό από γράμματα, 
φυλλάδια, κηρύγματα και βιβλία,  σχεδόν 
ένα μεγάλο γραπτό κάθε δυο εβδομάδες 
για την υπόλοιπη ζωή του. Ήταν αρκετά 
για να γεμίσουν 102 τεράστιους τόμους! 

Κι όμως δεν ήταν ποτέ πάρα 
 πολύ απασχολημένος— 

Θα έχουμε πιο πολλές δουλειές σή-
μερα, Κύριε. Προτείνω να μειώσου-
με τον χρόνο της προσευχής μας 

στο μισό. 

Σήμερα έχουμε τόσα πολλά να κάνου-
με που αντί για δυο ώρες, θα περά-
σουμε τέσσερις ώρες στην προσευχή! 

Αντίθετα, Μελάγχθων! 
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Δεν είναι ν’ απορείς που ήταν ένας τόσο μεγάλος 
άνθρωπος του Θεού και επιτέλεσε τόσα πολλά! Άφηνε τον 
Θεό να το κάνει, αντί να προσπαθεί να το κάνει ο ίδιος!  

Σε κάποιο χρόνο αργότερα… 

Ω, Μελάγχθων, αν μό-
νο  μπορούσαμε να 
προσευχόμαστε με τον 
τρόπο που αυτός ο σκύ-
λος κοιτάζει αυτό το 
κρέας: Όλες οι σκέψεις 
του είναι συγκεντρω-
μένες σ’ αυτό μόνο! 

Δρ. Λούθηρε, ένα 
γράμμα για σας. Εί-
ναι από τον Πάπα!! 

Είναι μια τελευταία προει-
δοποίηση. Λέει ότι πρέπει 
να ανασκευάσω αλλιώς θα 
αφοριστώ!* Χα! 

* Να μην είναι κάποιος πλέ-
ον μέλος της εκκλησίας. 

Με αποκαλεί αντάρτη και μου λέει να σωπάσω, όμως αυτός 
είναι ο αντάρτης. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους εχθρούς μου 
για να με κάνει να υψώνω τη φωνή μου! Πρέπει να μιλάω, 
να φωνάζω και να γράφω μέχρι οι εχθροί μου να ηττηθούν! 

Προτείνω να ανάψουμε μια 
φωτιά και να κάψουμε αυ-
τό το γράμμα μαζί με όλα 
τα βιβλία της εκκλησίας 
που δεν κηρύττουν την 
Αλήθεια! 

Εκείνο το βράδυ ... 

Έχε γεια, Ρώμη! Η οργή του Θεού 
έχει έρθει επάνω  σου όπως το αξίζεις! 

16 



ΜΕΡΟΣ 
VIΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ! 
Εντωμεταξύ, ο Κάρολος Ε΄ ε-
κλέχτηκε αυτοκράτορας της 
Γερμανίας.  Ήταν μόνο 21 ετών 
όταν αποφάσισε να συγκαλέ-
σει τη «Δίαιτα», ένα συμβούλι-
ο, στην πόλη της Βορμς*. Όλοι 
οι Πρίγκιπες, οι Δούκες και οι 
Επίσκοποι των Γερμανικών 
κρατιδίων θα συγκεντρώνο-
νταν για να δικάσουν τον Μαρ-
τίνο Λούθηρο. 

*Πόλη της Ρηνανίας 

  
 

Μαρτίνε, μην πας! 
Θέλουν να πά-
ρουν τη ζωή σου! 

Πρέπει να πάω! Δεν μπορώ να είμαι 
δειλός! Πρέπει να απαντήσω στις 
ψευδείς κατηγορίες και να ελευθε-
ρώσω την ψυχή μου σαν μάρτυρας 
της Αλήθειας! (Ιεζεκιήλ 3:17-19) 

Θα πήγαινα ακόμα κι αν υπήρχαν τόσοι διάβολοι 
που με περίμεναν όσα και τα κεραμίδια στα σπί-
τια εδώ! Πηγαίνω για την αγάπη της Αλήθειας! 

Εκείνη τη νύχτα ... 

Ω, Κύριε, υπερασπί-
σου με ενάντια σ’ όλη 
τη σοφία του κόσμου. 
Υπερασπίσου με. Εσύ 
αληθινέ, αιώνιε Θεέ! 

Οδηγούμαι στη μέση της θύελλας! 
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Ο Λούθηρος πήγε στην Βορμς. 

Ας τραγουδήσουμε, επειδή ο Διάβολος δεν κάθεται 
εκεί που υπάρχει μουσική! 

Και αν και ο κόσμος που είναι γεμάτος διαβόλους 

Απειλεί να μας καταστρέψει, 

Δεν θα φοβηθούμε επειδή ο Θεός έχει θελήσει 

Η αλήθεια Του μέσα από μας να θριαμβεύσει ! 

Μπήκανε στη Βορμς. 

 

 

 

 
ΛΟΥΘΗ

ΡΟΣ! 

ΛΟΥΘΗ
ΡΟΣ! 

Εμφανίστηκε μπροστά στο Συμβούλιο.. 

Αυτός είναι ο άνθρωπος; 

Μάλιστα, 
Μεγαλειότατε! 

Είναι αυτά τα βιβλία σου; Πραγματικά αυτά είναι! 

Θα αρνηθείς όλες τις διδασκαλίες που 
είναι γραμμένες μέσα σ’ αυτά; 

 
Δεν μπορώ και δεν θα πάρω πίσω τίποτα από όσα έχω πει. Εκτός κι αν με αποδείξουν λάθος 
οι Γραφές, είμαι δέσμιος του Λόγου του Θεού! ΕΔΩ ΣΤΕΚΟΜΑΙ! Δεν μπορώ να κάνω κάτι 
άλλο! Είμαι πρόθυμος να πεθάνω για αυτή την Αλήθεια, είμαι τόσο σίγουρος γι’ αυτήν! Γι’ 
αυτό, ο Θεός να με βοηθήσει! Αμήν! 
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Τότε θα εξοριστείς 
|από την Αυτοκρα-

τορία μου! 

Από εκείνη τη στιγμή και μετά  η ζωή του ήταν σε μεγά-
λο κίνδυνο. Έτσι άρχισε το ταξίδι του της επιστροφής. 

Μελάγχθων, ακόμη δεν βρήκα τον χρό-
νο να κάνω αυτό που πραγματικά 

θέλω να κάνω. 

Και ποιο είναι αυτό; 

Να μεταφράσω την Αγία 
Γραφή στα Γερμανικά! Οι 
απλοί άνθρωποι δεν μπο-
ρούν να τη διαβάσουν στα 
Λατινικά και ωστόσο είναι η 
μόνη Αγία Γραφή που έχουν. 

Είναι μια υπέροχη ιδέα, 
Μαρτίνε. Ίσως μια μέ-
ρα να έχεις τον χρόνο. 

Ξαφνικά... 

ΑΛΤ! 

Πού είναι ο Λούθηρος; Εδώ είμαι! 

Πάρτε τον, 
γρήγορα! 

Και εξαφανίστηκαν ξανά 
μέσα στο Μαύρο Δάσος. 

ΜΑΡΤΙΝΕ! 
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Φήμες διαδίδονταν: Ο 
φημισμένος καλλιτέ-
χνης Άλμπρεχτ Ντύρερ 

είπε ... 

«Ω, Θεέ μου, αν ο Λούθη-
ρος είναι νεκρός, ποιος 

θα εξηγεί σε μας 
το Ευαγγέλιο;» 

Λυπούμαστε που 
έπρεπε να σας σώ-
σουμε μ’ αυτόν τον 
τρόπο Δρ. Λούθηρε. 

Να με σώσετε; 

Ναι, ο Δούκας Φρειδερίκος ο Σο-
φός μας έστειλε να σας σώσουμε 
από τους ανθρώπους του Πάπα! 

Και πόσο 
πρέπει να 
μείνω εδώ; 

Λίγους μήνες, ίσως  και έναν χρόνο. Όμως θα πρέπει 
να γίνει κάποια δουλειά, κάποια γραπτά που θα θέ-
λατε να κάνετε. Αυτός είναι ο χρόνος για να κατα-
πιαστείτε μ’ αυτά! 

Η Βίβλος!— Μπορώ να μεταφρά-
σω τη Βίβλο στα Γερμανικά! 

Αυτός ο χρόνος της αιχ-
μαλωσίας  χωρίς αμφιβο-
λία ορίστηκε από τον 
Θεό, γιατί τότε ο Μαρτί-
νος μετάφρασε την Καινή 
Διαθήκη στα Γερμανικά, 
τη γλώσσα του λαού. 
Δούλεψε γρήγορα και σε 
μόνο 11 εβδομάδες την 
είχε τελειώσει!— Και πά-
νω στη μετάφρασή του 
σήμερα βασίζεται όλη η 
Γερμανική γλώσσα ! 

Πήραν τον Λού-
θηρο σ’ ένα με-
γάλο οχυρωμέ-
νο κάστρο. 
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Όμως ήταν και ένας και-
ρός με μεγάλες μάχες με 
τον Εχθρό! Ένα βράδυ ... 

Χα! Χα! Χα! Κοίτα αυτό τον μεγάλο 
κατάλογο! Είναι όλες οι 
αμαρτίες σου Μαρτίνε 

Λούθηρε! 

Είναι όλα αλήθεια, όμως ξέχασες 
ένα πράγμα— 

Τις διάβασε μια μια — «Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υι-
ού Αυτού, μας καθαρίζει από κάθε 

αμαρτία!» (Α΄Ιωάννη 1:7) 

 
 

Σε εξορκίζω Σατανά, στο όνομα 
του Ιησού! 
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ΜΕΡΟΣ 
VIΙΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΥΘΗΡΟ 
Οι διδασκαλίες του Λούθηρου δια-
δόθηκαν σ’ όλη την Ευρώπη μέχρι 
που οι οπαδοί του ήταν αρκετά δυ-
νατοί για να αψηφήσουν τη δύναμη 
της Εκκλησίας. Οι χωρικοί με ηγέ-
τες κάποιους από τους οπαδούς του 
Λούθηρου άρχισαν μια επανάστα-
ση, όμως ο Λούθηρος έκανε ένα 
λάθος. Στράφηκε εναντίον τους και 
πήρε το μέρος των ευγενών και του 
Συστήματος επειδή νόμιζε ότι μπο-
ρούσε ακόμη να αλλάξει την Εκ-
κλησία. Όμως λυπηρό που το λέμε, 
η Παλιά Εκκλησία δεν άλλαξε. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! 

Ο Λούθηρος παντρεύτηκε μια 
μοναχή. Τη βοήθησε να δραπε-
τεύσει από τη μονή της. Ζού-
σαν μαζί σ’ ένα παλιό μοναστή-
ρι που τους έδωσε ο Δούκας. 
Ήταν πάντα γεμάτο επισκέπτες 
που έρχονταν για να τον ακού-
σουν. 

Δρ. Λούθηρε, όλη η Ευρώπη έχει σο-
καριστεί που ένας παλιός μοναχός 
όπως εσείς έχει παντρευτεί! 

Χα! 

Οι διάβολοι κλαίνε αλλά 
 οι άγγελοι γελάνε! Χα! 

Ω, είμαι μεθυσμένος με την αγάπη! Είναι 
υπέροχη! Ο έρωτας είναι ένα δώρο του 

Θεού, όπως ο Θεός μας έδωσε και αυτό το 
καλό κρασί! 
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Ο Πρίγκιπας Φίλιπ-
πος της Έσσης έχει 
δυο συζύγους!!  

Στα μάτια του Θεού 
αυτός είναι ένας αλη-

θινός γάμος! 

Ο Λούθηρος είχε έξη παιδιά και υιοθέτησε και πολλά 
άλλα. Πάντα έδινε ομιλίες, διάβαζε και κήρυττε και οι 
μαθητές του κρατούσαν σημειώσεις από όλα όσα 
έλεγε. 

Ο Έρασμος ο φιλόσοφος λέει ότι σί-
γουρα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει 
λίγη δουλειά για τη σωτηρία του! 

Δρ. Λούθηρε, να στείλω τον γιο μου 
στο Πανεπιστήμιο στο Λέιπζιγκ; 

Τίποτα! Μόνο πίστη στον Ιησού! 

Αν τα Πανεπιστήμια δεν δουλεύουν με 
επιμέλεια για να εξηγούν και να ενστα-
λάζουν τη Βίβλο στις καρδιές των νέων, 
θα γίνουν οι ίδιες οι πύλες της κόλασης! 

Λένε ότι οι τραπεζίτες 
δανείζουν χρήματα στον 
Αυτοκράτορα για να αγο-
ράσει νέα όπλα για να 
κάνει τους πολέμους του! 

Πιστεύω ότι  αυτά 
τα όπλα εφευρέθη-
καν από τον ίδιο 
τον Σατανά!  

 

Και ο Διάβολος είναι σ’ αυτό το 
παιχνίδι που παίζουν οι τραπε-
ζίτες δανείζοντας χρήματα και 
ζητώντας πιο πολλά σε αντάλ-
λαγμα. Ο χρυσός και το ασήμι 
είναι  ο Θεός τους! Έχουν κα-
ταληφθεί  από τον Διάβολο 
 αυτοί οι 
 άνθρωποι! 
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Αρκετά είπαμε για τους τραπεζίτες! 
Όμως ξέρεις ότι δεν είμαι ευγενικός 
όταν καταπιάνομαι με αυτό το θέμα. 

Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο 
 από μια γλυκιά μελωδία για ηρεμήσει 

τον θυμό κάποιου. 

Η μουσική είναι το μεγαλύτερο δώρο, 
είναι πραγματικά θεϊκή! Διώχνει 

 όλες τις  λυπητερές σκέψεις! 

Δρ. Λούθερ, ένας 
άνθρωπος έφερε ένα 
ορφανό παιδί.  Θέλει να 
μάθει αν ίσως μπορείτε 
να το υιοθετήσετε. 

Μαρτίνε, ήδη έχουμε πάρα πολλούς ανθρώ-
πους που ζούνε στο σπίτι μας! 

Μην ανησυχείς,  γλυκιά μου! 
Με κάθε παραπάνω στόμα ο Θεός θα 
προμηθεύσει! Πες στον άνθρωπο 
 να φέρει το παιδί μέσα! 

Κοιμήσου καλό μου 
αγόρι. Δεν έχω χρυσά-
φι να σου δώσω αλλά 
έναν πλούσιο Θεό! 

Λίγα χρόνια αργότερα, μετά από μια σύντομη αρρώ-
στια, η 13χρονη κόρη του πέθανε στην αγκαλιά του! 

Αγαπημένο μου θα είσαι 
εντάξει. Θα αναστηθείς 
και λάμπεις σαν ένα α-
στέρι, ναι, σαν τον ήλιο! 
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Έχω στείλει μια αγία 
στον Παράδεισο! 

Ξέρεις, γλυκιά μου, ο Πα-
ράδεισος πρέπει να είναι 
γεμάτος με παιδιά! 

Αν και ο ίδιος ο Μαρ-
τίνος Λούθηρος ήταν 
συχνά άρρωστος τα 
λίγα τελευταία χρό-
νια του, δούλευε με 
ακούραστη ενέργεια 
μέχρι το τέλος, κη-
ρύττοντας, ταξιδεύο-
ντας, ιδρύοντας σχο-
λεία και γράφοντας. 

Έπειτα, στις 18 Φεβρουαρίου του 1546, μετά από μια γεμάτη ζωή , 
πήγε στον Ουρανό για να είναι μαζί με τον Κύριο! 

Εύγε, δούλε, αγαθέ και  πιστέ! Εί-
σελθε στην χαρά του Κυρίου σου! 

Ματθαίου 25:23 

Σ’ ευχαριστώ, Ιησού! 
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H οδός των δικαίων είναι ... 
σαν ένα λαμπρό φως που φέγγει πιο πολύ ώσπου να γίνει μια τέλεια μέρα. 




