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اكتوبر بنام روز اصالحات و یا ریفرماسیون در آلمان نامیده  ٣١

 میشود 

 
 

 .این روز براي چه تجلیل میشودرخصتي است.حاال بیاید بدانیم 
============= 

 .گاهي اوقات تاریخ را یك اتفاق خیلي كم اهمیت و كوچك تغیر میدهد
======================= 

 .م اتفاق افتاد ١٥١٧در اكتوبر  این واقعه 
 .رگ )كوكه( كردبر در وردي كلیساي وتینبی  ماده یي خود را نوشت و ٩٥این روز یك راهب عصباني اعتراض نامه  در

 .گر چند در اغاز به او توجه نكردند ولي این باعث شد كه اروپا و مسحیت را تا مغز استخوان تكان دهد
است. گرچند داستان مارتین لوتر طویل است ولي اینجا جهت آگاهي بیشتر تان گوشه یي از   مارتين لوتربلي این راهب 

 .ح میدهمزندگي پر فراز نشیب مارتین را خدمت تان توضی 
 ..كاتوليك و پروتستان او كاري كرد كه مسحیت را براي همیشه به دو قسمت تبدیل كرد 

 .م تولد شد ، او بزرگترین فرزند خانواده بود و نه تا خواهر و برادر از خود كوچك داشت ١٤٨٣مارتین در دهم نوامبر 
 .حیت را تغیر بدهد. او در طفلیت خیلي لج باز بوددر طفلیت هیچ نشانه ي نبود كه این كودك روزي كار بكند كه دنیاي مس

 .اما او ثابت كرد كه یك انسان عادي هم میتواند كاري بسیار مهمي را انجام دهد
 . پدر و مادرش كسب و كار خوبي داشت

 .انها انقدر پول داشتند كه اطفال شان بتوانند خوب تحصیل كنند
، جایكه انزمان اشراف در آن تحصیل میكردند. مارتین هم خیلي خوب درس  ایرفورت فرستاند هنتون وپ انها مارتین را به 

 .خواند
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ناگهان اپیدیمي تاون همه جا را گرفت، مردم از بس مذهبي بودند فكر میكردند كه خدا كفاره گناه هاي انها را برایشان میدهد و  
 .خشم خداوند است.ولي مارتین در طول چهار سال فوق لسانسش را گرفت 

م رعد برق با توفان هاي وحشتناكي شروع شد ، مارتین جوان كه وحشت تا مغز   ١٥٠٥ي از روز هاي جوالي در یك
استخوانش نفوذ كرده بود با خود عهد كرد كه اگر زنده بمانم ، قول میدهم كه درس را رها كنم و خودم و زندگیم را وقف خدا  

 .و كلیسا كنم
صومعه هم داستاني دارد كه از حوصله این نوشته   مارتین نجات یافت و چند روز بعد به صومعه سنت اوگوستین پیوست.

 .بیرون است 
 .او از روز اول شروع به عبادت و مطالعه شدید الهیات كرد كه به یك راهب اوگوستیني واقعي تبدیل شد 

كار شود.پاپ میخواست دو گروه متخاصم صومعه را یكي كند  ه ب م پاپ جلیوس وسیله ي شد كه مارتین دست  ١٥١٠در سال 
و    كه انها راضي نبودند و راهبان خواستند یكي را به روم بفرستند كه با پاپ بزرگ صحبت كند، حاال كي از مارتین خود ما

 .بود و هم الهیات خوانده بود   یهنتون وپ شما بهتر كه هم 
 . وقتي مارتين به روم رفت 

و از    سماني همه چیز زمیني بودآتغیر داد. از قول او ، در آن نهاد  دید كه بشدت عقیده او را براي همیشهچیزي هاي  در روم 
 .دید او یك فاضل آب اخالقي بیشتر بود

گرچند كلیسا میگفت پول منبع تمامي گناهان است ، اما در كلیسا همه در محور پول میچرخید و راهبان از اینكه از مردم پول  

 .میاوردند باالي مردم در خفا میخندیدند و مبالغ انگفت پول فقط براي دعا خواندن از انها میگرفتندمفت بدست 
نقدر عصبي شده بود كه در نوشته هایش كلیسا  آاو  بزرگترین كافر اروپا تبدیل شد.این بود كه مارتین از یك راهب با تقوا به 

 .روم را به روسپي خانه تشبیه كرد 
در درونش   او دوباره به المان بدون نتیجه برگشت ولي دیگر مارتین تغیر كرده بود و این تغیر ضرورت به زمان داشت. 

 .ایین انداخت و مصروف زندگي نورمال خود شدتوفان باورنكردني در جریان بود ولي او سرش را پ 
 .ويتنبيرگ استاد شد  هنتون وپ او در 

نزمان چیزي بنام المان واحد وجود نداشت و مجموعه بود از صد ها شهر هاي كوچك  آیك نقطه دیگر كه بخاطر بسپارید، در 
 .با زمام دارانش 

 .حاال وقتي المان میگویم هدف از المان امروزي است
اشتباه نشود، و این   توري روم باستان كهانزمان همه مردم از لحاظ دیني مربوط امپراتوري روم مقدس بودند، ولي نه آن امپرا

 .خود یك داستان دیگر است 
كلیسا ، ریشه كن كردن بدعت بود و بیشتر كلیسا هاي   نزمان امپراتوري روم نظارت بر دین، حمایت از وحدتآوظیفه 

 .مشهور شان در )آلمان ( بود 
بود كه خیلي مرتبط به داستان ما و شما تشریف   يكفردراین امپراتوري از طرف هفت نفر اداره میشد كه یكي از انها بنام 

 .دارند او مشهور به فردریك دانا بود
 .این زمان بود كه پاپ در وتینبیرگ شروع كرد به فروش اوراق رستگاري

.یعني هر بدي ، جنایتي و گناهي میكني بیا پول بپرداز ورق عفو را بگیر و گناهانت بخشیده میشود  عین همین امام )

 (و شما زاده ها و زیارت هاي خود ما 
از طرف دیگر یك تعداد مردم عادي دچار حسادت شده بودند كه این چه معني ، هر كس بیاید هر بدي كند و بعد پول بدهد و  

 .گناهانش را بخرد، اشراف هم از اینكه از پول انها كلیسا زندگي پر زرق و برق دارند به سطوح امده بودند
 .وب نكردندمردم در همان اغاز از این عمل پاپ پترسیل استقبال خ

 .ماده یي خود را نوشت  ٩٥این بود كه دیگر مارتین اعتراض نامه 
 .او نوشت كه بخشیدن گناهان مربوط بخداوند است نه فروش اوراق و این ارتباط مستقیم با ایمان شخص دارد

 .او خیلي مستقیم اشاره كرده بود كه فروش اوراق بخاطر خرچ ساختمان قصر جدید پاپ است 
 .متن خیلي مالیم بود  ن همه انتقاد ها لحنبا وجود ای 

 .این در حالیست كه مارتین نمیدانست كه انفجاري ترین متن شش صد سال گذشته را مینویسد
 .م صبر كرد  ١٥١٧اكتوبر  ٣١بمجرد كه نوشته هایش تمام شد او الي 

 .این یك روز قبل از یك روز بزرگ مذهبي بود كه مردم زیاد به ویتینبیرگ میامدند
نزمان به زبان التین بود به در كلیسا)لیش( كرد و چند كاپي را هم براي دیگران تقسیم  آاین زمان بود كه او نوشته خود را كه 

 .كرد
یكي از این نامه ها كه به البرت پاپ رسید خیلي خشمگین شد كه یك راهب نادان چطور توانسته اوراق رستگاري را به  

 .او را دادتمسخر بگیرد.او دستور دستگیري  
اما، چون انزمان صنعت چاپ تازه شروع شده بود این اوراق را مردم داوطلبانه چاپ كردند و به همه جا فرستادند، این  

 .اوراق در كمترین فرصت به نورینبیرگ حتي به بازل سویس رسید
 .مردم خیلي از شرایط ناراضي بودند از خوانش این تیزس ها خشنود بودند، چون حرف دلشان را میزند

 .مارتین كه متوجه خشنودي مردم شده بود، عاجل تیزس هایش را به زبان المان ترجمه كرد
 .م این كاپي ها در همه جا بودند  ١٥١٨الي تابستان

 .ید از این راهب به نفع خودش استفاده كنداینجا بود كه فریدریك دانا فكر كرد كه با
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و از جمله هفت    پاپ روم كه میخواست مارتین را به روم بیاورند تا جزاي اعمالش را ببینند، فریدریك كه دوست خوب پاپ
مورد   نفر رهبري امپراتوري روم مقدس بود، گفت نه مارتین همینجا میماند و در یكي از همین شهر هاي نزدیك)آیسلیبن(

 .ازجویي قرار بگیردب 
قبل از رفتن به شهري آیسلیبن او یك كاغذ دیگر بر سر درب كلیسا)لیش( كرد كه به تمام نوشته هایش باور دارد و این یك  

 .حقیقت محض است 
 .در سه سال اینده نوشته هاي مارتین مانند آتش وحشي بود كه سرتاسر اروپا را گرفت 

و خشن تر از مارتین مینوشتند تا اندازه كه خود پاپ روم را شدیداً انتقاد  مخالفین دیگر هم پیدا شده بودند حاال
 .میكردند.موضوع دیگر از مذهبي گذشته و سیاسي شده بود 

 .مقدس ُمرد و چارلز پنجم امپراتور شد  در این زمان امپراتور روم 
 .او كه از قدرت فردریك خبر داشت به او قول داد كه با مارتین كاري نخواهد داشت

 .روز تسلیم كند ١٢٠مارتین را به ارتداد محكوم كرد و امر كرد كه مارتین خود را الي  پاپ، ١٥٢٠در جون 
 . ولي دیگر مارتین مرد ساده و تنها چند سال قبل نبود

 .او در این زمان سه مقاله دیگر نوشت كه عنوان یكي آن بود ، پاپ انارشیست 
 .است و در حقیقت مالك همه چیز ما پاپ است او نوشته بود كه اینجا امپراتور بنام 

 .مارتین احضار نامه پاپ را گرفت به مركز شهر رفت و پیش چشمان همه نامه را اتش زد  ١٥٢٠در اول دسامبر 
دیگر براي محاكمه برود، اینجا بود كه مارتین متوجه شد كه او دیگر یك قهرمان است ، توده عظیم   مارتین مجبور شد به شهر

 .او یكجا شدند و از هر شهر كه میگذشت به استقبال گرم مردم مواجه میشد  مردم با
 یا نادم است؟ آوردند و از او پرسیدند كه آ، كتاب هاي مارتین را  ١٦٢١اپریل  ١٧در روز محاكمه یعني 

 .كند مارتین چیزي نگفت و برایش تا فردا وقت دادند تا فكر
حاضر در محكمه بودند، مارتین وقتي دید این همه مخاطب و طرفدار او جمع شده  فردا دیگر همه مردم خبر شده بودند و همه  

 .زمینه یك بیانیه مهم را مساعد دانست، او چندین ساعت بیانیه داد و استدالل كرد 
 .او از همه خواهش كرد كه اگر در انجیل چیزي پیدا كردند كه من گنهكارم من گناهم را میپزیرم و در نهایت گفت 

 !من اینجا ایستاده ام در حالیكه هیچ گناهي نكردم، تو مرا كمك كن خداوندا
 .چارلز پنجم بعد از بیانیه مارتین ، گفت براي تصمیم گیري به زمان نیاز دارد و این بود كه چند روز بعد مارتین ناپدید شد

 .همه فكر میكردند پاپ ادم فرستاده تا او را بكشند
 .د كه او را به یك قلعه دور ببرند تا آب ها از اسیاب بیافتد و دوباره رها شود ولي فریدریك دانا دستور داده بو

 .براي مارتین یك هویت جعلي دادند و یكسال در یك قلعه دور دست پنهان شد
 .و در سكوت باالي ترجمه الماني انجیل كار كرد

 .دیگر مارتین به یك قهرمان انقالب تبدیل شده بود كه همه فكر میكنند مرده
 .مارتین لوتر در میان مردم ظاهر و دیگر كم كم اصالحات صورت شروع شده بود ١٥٢٢بالخره در سال 

تعداد مردم طرفدار مارتین بخاطر مذهب بودند ولي تعداد دیگر كه از سیاست هاي پاپ و واتیكان خسته شده بودند بطرفداري  
 .او برخاسته بودند هر چه بود تبدیل به یك تغیر بزرگ شده بود 

 .تظاهرات مردم زیر پرچم لوتریزم اغاز شده بود راهبان صومعه ها فرار میكردند و عروسي میكردند
 .همینطور كه اصالحات روز به روز بیشتر میشد نقش لوتر به انتها میرسید

دیگر كلوله برف كوچك مارتین لوتر به یك برف كوچ عظیم در اورپا تبدیل شده بود، برف كوچ كه هیچكس توانایي كنترول  
 .او را نداشت 

 ل خانواده بدهددر همین زمان او موفق شد با یكي از راهبه هاي فراري ازدواج كند و تشكی 
خر هم دستور قتل یهودي ها و سوزاندن شان را  ، ارام با گذشت زمان او به سمت تیوري هاي احمقانه پیش رفتآرام آاما 

ال كرد. یا اینكه طرف دار چند همسري  داد.او یك مقاله وحشتناكي بر علیه یهودیان نوشت كه بعد ها حزب نازي از آن استقب 
 .شده بود، این دیگه براي طرفدارنش غیر قابل تحمل بود

 .دیگر از هر طرف نجوا هاي بگوش میرسید كه پیر مرد باید زودتر بمیرد
 .سالگي مرد ٦٢در عمر  ١٥٤٦فبروري  ١٨بالخره در 

 .دفن كردند او را كلیساي ویتینبرگ جایكه اولین مقاله خود را نصب كرده بود 
به امید روزیكه همچو اصالحات در سر زمین ما هم رخ بدهد و دیگر كسي از نام دین و مذهب سبب آزار و اذیت   - پ ن

 .انسانها نگردد
 .من باورمندم آن روز آمدنیست 
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