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*ర, -.ా0సమ3 450�ా క7
 ప9ేత<= ర>�ంపబ��య3<5Aర,, ఇ4C * వలన క���న4C Fాదు 4ేవIJ 
వరKL.. ఎవడOను అQశయపడ Sల7లTదు -ఎ��Uీ 2:8,9 
WQమంతXJ జZ[ పకమ3 9ేUిF\నుట ఆ_�ా0దకరమగ3ను -�ాKaతల7 10:7 
Fb
సుc  deసు నందుంచవలUిన -.ా0సమ3 450�ా రgణ5రiKajన జZ[ నమ3 Wక7 క���ంచుటక7 శFkcగల 
లTఖనమ3లను... WవI <=ర,mF\J రno�యJ pె�UిF\నA- drవ�� వలన <=ర,mF\ంటstu ఆ సంగQ 
pె�UిF\J, tాటs యందు Jలకడ�ా ఉండOమ3” -2 QwQ 3:14,15 

అFxy బర, మ�సం వzmందంట{ మహWయ3�ైన మp}45i రక7డO �~వ. 45కy� మ���y� ల�థ� ను ప�Q 
F~��సcవIడO జZ[ పకం 9ేసుFxtా�. మహ� నAతXడOను, మ� ప���దుi �ైన 4ేవIJFk ల�థ� మ�శయ3J 
బటsy క7
 తజ[p5 సుc తXల7 9ె��ం95�. ఇ4C ఆ_�ా0దకరKajన ఆ��య ప��శ
మ. 

�-త సంగహం
 : 

1483 నవంబర, 10వ pే4�న జర�W 4ేశంల�J ఐU�� బ�� �ామంల�
  ��� (��ను) మ��య3 
మ�ర���ట� ల�థ� దంపతXలక7 జ�0షy క7మ�ర,J�ా జJ�ంzన ల�థ� 9ేవIJ భయ భక7c లల� �����ాడO. 
�ారiక <5మ�ేయ3డయ��డO. (మ���y�=U�ౖJక7డO: ల�థ� అ<=4C ఆయన ఇంటs��ర,. ఆమ�టక7 అర�ం 
ప-త�మ3) తం��� అ�షyమ3 తన క7మ�ర,J ల�య� ను 9ెయ��లJ. అdpే పరమ తం��� 
zp5c ను�ారమ3�ా ల�థ� 45కy� ఆ� హ� � Uి�ప���� అయ��ర,. (Luther Preferred to be 
reffered as the Doctor of Scriptures) B.A., M.A., D.D పట�y ల7  ¡ ం45డO.-ట¢� బ�� ల� 
�ీ�£y �ా అ¤��కం  ¡ ం4C, t=45ంత క¥¦.ాలల�  ¡ � ��సర,�ా పJ 9ే.ాడO. 4ేవIJFk ఇషXy డO�ా ఉండ���� 
క§�నKajన 4�gల7, ఉపtా�ాల7 9ే.ాడO. అdpే ఆయన ఆత�ల�J అంతర�థనం ��ర,గ3త¨<= ఉం4C FాJ 



<©మ�4C ఏమ�త�ం కల7గ లTదు. ��ం నగరం t©«¬ �ిల�తX Jtాసంల� deసయ� ఎFk t©«¬న Kaట�ను 
wFాళ¬��ౖ ఎFాడO. SటsJ Scala Sancta (ప-త�Kajన Kaట¯� ) అJ �ిల7�ాc ర,. ఈ 9ెక Kaట¯�  
��మ3క7 pేబ�� జZ[ �ికల7�ా ఉంచబ�5± d. ఆ Kaట¯�  ఎక7చుండ�ా WQమంతXడO -.ా0స మ²లమ3�ా 
�-ంచును (��మ� 1:17) అ<= tాక�ం 450�ా ప���45i తX�డO ల�థ� p} మ�ట�� �5డO. ల�థ� 
హ³´ దయంల� 9ెపµశక�ం�ాJ సమ��5నమ3, సంp}షం క��ాd. రgణ F�వలం ప�భ3t©ౖన deసు Fb
సుc  
నంద� -.ా0సం 450�ా, 4ేవIJ ఉzతKajన క7
 పను బటsy మ�త�KL కల7గ3తXందJ, మ�నవIJ స0WQ 
Fk
యల వలన కలగదJ  రno��ా pె�UిF\<5AడO.  ఆ -షయ�<=A �ైర�ం�ా ప�బ¶ �Cం95డO.  

ఆ 4C<5ల��  ��ం నగరం ల� J�ా�ణం  �ా రం¤ంచ బ��న U�dం· �ీట� బ�U���Fా (మ� 4ేtాలయం) 
JధులF~� ఆ<5టs ��మ� Fాథ�¹ సంఘం 4ేవIJ క7
 పను tా� ారం�ా మ�రm�ా, జర�Wల� జZ� ట¢· జ~» 
<5యకత0ంల�J  ాప ప���ర పQ�కల7 (Indulgenses) -క
య�JA ల�థ� ఎదు�¼<5AడO. ఇ- 
లTఖ<5లక7 -ర,దiమJ pె��Uి 9ె ాµడO.  � పI సంతకంp} --ధ ధరల��  ల¤ం9ే ఆ  ాప ప���ర పQ�కల7 
- భ²త, వరcమ�న, భ-ష�½  ా ాలను క��5 ప��హ���ాc d అ<= తపIµడO ప�95�ాJA న¾�న 
అ<=కమం4C అమ�యక7ల7, అ-WQ పర,ల¿ౖన ధనవంతXల7 t=లం t©��
�ా ఈ స��y�ిF~· లను F\ంటÀఉంట{, 
ఈ అక
మ�లక7 అసల7 Fారణమ3 4ేవIJ tాక�మ3 అందుబ�ట¯ల� లTక � వడKL అJ pె�UిF\నA ల�థ�, 
అపµటs వరక7 ల�టs� Á�షల�<=, సంF~ళ¬ల� ఉనA బ�ౖÂ» గం�5JA
  జర�� Á�షల�Fk అనువ4Cం95డO. 
4ేవIJ సంకలµం 9¼పIµన �ిల7వబ��న tా��Fk (4ేవIJ ���¾ంచు tా��Fk) సమసcమ3 సమక��� KLల7 
F\రF~� జర,గ3ను (��మ� 8:29) అ<= tాక�పI <©రt=ర,µ�ా అ4ే సమయంల� గ²ట¢� బ�� (Gutenberg) 
మ3ద�ణ5 యంp5� JA కను�¼నడం, బ�ౖÂ» తమ స0ంత Á�షల� ప�జలక7 అందుబ�ట¯ల� �ావ�5JFk 
ఎంత�ా<Ã p}డµ��ం4C. అపµటs Fాథ�¹ సంఘంల�J తపIµలను 95 చరmWయ�ం.ాల7�ా t�ా Uి 1517 
అFxy బ� 31న (pెల�tా��pే నవంబ� 1, సర0 ప���దుi ల 4Cనం - తమ �ితర,ల సమ�ధులను 
ద��ÄంచుFxవ�5JFk, 4ేtాలయంల�  �ా ���ంచుFxవ�5JFk ప�జల7 t=ల�4C�ా తర� వ�ాc ర, గనుక నూ�£ 
��పర,� , �����ల7, టs.-.ల7 లTJ ఆ ��Æల��  -సుc Ç త ప�95రం ల¤ం9ేందుF~� ఆ 4C<5JA ఎనుAF\<5AడO) 
-ట¢� బ�� 4ేtాలయపI తల7పIలక7 F\ట�y డO. అనుF\నAట{y tాFా��5రం�ా 9ేUిన ల�థ� Uి45i ంp5లక7 
-ప��తKajన ప�జZదరణ ల¤ంzం4C. అdpే  � పI మ��య3 అతJ అనుచర,ల7 ల�థ� ను బ�4C��ం95ర,, 
బÈÉష��ం95ర,. అd<5 ల�థ� pÊణకలTదు, బ�ణకలTదు tార, Fx��నట¯�  తన tాదనలను t©నకక7 
�సుFxలTదు. Here I Stand, God help me, Amen! అ<= మ�టల7 ల�థ� -.ా0�ాJFk, S��zత 
 � �ాట�JFk మచుmతXనకల7. ఆయన -జయ�JFk స�వ �ా>Ë�లT <=టs  ¡ � ట¢సyం· సంఘ�ల7 - మ3ఖ�ం�ా 
మన ల�థర� సంఘం. ల�థ� 18-2-1546న పరమప4Cం95డO. 

ల�థ� �-p5JA మ3చmట�ా మ²డO మ�టల��  9ె ాµలంట{ 



1. A man of Choir/Chorale: సంఘ��ాధనక7  �ా రంభక7�ైన వ�Fkc 

 

ల�థ� F~��సcవ ల�FాJFk బ�ౖÂ» <= Fాదు, Fbరcనల పIసcFాJA క��5 Fానుక�ా ఇ95mడO. ల�థ� క7 
మ3ందు ఆ�ాధనల��  �ీ�£y ల7 మ�త�KL, అ4� ల�టs� Á�షల�<=  ాటల7  ా�ేtార, (ఏ 4ేశంల�<©ౖ<5). 
అdpే సంఘం�ా 4ేవIJ సుc Qసూc  -.ా0సులందర, తమ స0Á�షల� సుc Q  ాటల7  ాడటం ల�థ� p}<= 
 �ా రంభKajన4C. 1524ల� Ìదటs Fbరcనల పIసcకం ప�చు��ంచబ��న4C. ఇందుల� F�వలం 8  ాటల7<5Ad. 

tాటsల� <5ల7గ3 ల�థ� t�ా .ాడO. మ²డO  ా» Uిµ��ట£ అ<= వ�Fkc ఒకటs ��ర, pె�యJ వ�Fkc t�ా .ార,. 
ఈ<5డO F~��సcవ -.ా0సుల7�ా - tార, ఏ .ాఖtా�~�<5 - బ�ౖÂ» చ4C- Fbరcనల7  ాడOFxగల7గ3చు<5Aమంట{ 
ల�థ� ను బటsydeనJ గటsy�ా pె�UిF\J, ఆ మ� భక7c J బటsy 4ేవIJFk సుc తXల7 9ె��ం95�. ఆయన 
 ాటల7 రzంచడKL Fాదు, tాటsFk �ా�ాల7 క��5 కట�y డO. ఆయన t�ా Uిన  ాటల7 Ìతcం మ3��ౖÎ ఆర,. 
Sటsల� F�వలం �~ండO మ�త�KL - మ� కరc గటsy దుర�మ3, 4ేవIండt©ౖన ఆత��ా ప�సుc తమ3 pెల7గ3ల� 
9ెల�మణÏల� ఉ<5Ad. ¾���న 34 క��5 ఇటÐవలT అనువ4Cంచ బ�5± d. త0రల� ఒ��Ñన» �ా�ాలp} 
-డOదల Fాబ¶ వIచునAవJ pె�UిFxవడం ఎంp} మ345వహం.  

2. A man of Prayer:  �ా ర�<5పర,�ైన వ�Fkc 

 

ల�థ� �¼పµ  �ా ర�<5 �ధుడO. ప�పం95JA  ా�ం9ే/.ాUిం9ే ఆ<5టs  � పIను వంట���ా 
ఎ4C��ంచగ��ాడంట{ 45J రహస�ం ఆయన Òక  �ా ర�న పటsమde. ఒక�ా�� ఆయన Á�ర� Fాథ��� 
(KATY MY RIB అJ ���మ�ా �ి�9ేtాడO ల�థ�) ఎక7వ పనుల7నA ��Æ  �ా ర�నక7 ఎక7వ 
సమయం ఎల�  ¡ ందగల7గ3చు<5AరJ ప�ÓAU�c  ల�థ� ఇల� 9ె ాµడO. ఎక7వ పనుల7ంట{ ఎక7వ 
 �ా ���ం95�. 45JF\రF~� ఆ4Cనం తక7వ�ా J4C��ాc ను! మనKajpే ఎక7వ పనుల7ంట{ తక7వ�ా  �ా ����ాc ం 
ఎక7వ�ా J4C��ాc ం!! ఓd¦ Jద�బ¶ p5! WF�¾వzmన4C లTz W 4ేవIJ  �ా ���ంచుమ3 (�<5 1:5) అ<= 
మ�టల7 అ9ేతనKajన F~��సcవల�FాJFk, మ3ఖ�ం�ా ల�థర� సంఘ�JFk అను�ల¿ౖన <5-క7ల ÈÕచm��క. 
ల�థ� ��ర, ��ట¯y క7నAందుF~�<5 ల�థ� ను చూz <=ర,mF\ం45ం. 

3. A man of Scriptures: లTఖ<5లయందు పటsమ క��న వ�Fkc. 

లTఖనమ3లయందు అచంచల -.ా0సమ3 క���, అ ారం�ా tాటsJ అధ�యనం 9ేUిన వ�Fkc ల�థ�. 
సహచర,లp} కలUి tారం tారం బ�ౖÂ» సy��ల7 Jర0ÈÉంz tాFా�JA ప��.Ö�Cంzన వ�Fkc. ల�థ� తన 
పIసcFాలల� తమ బ�ౖÂ» సy�×లను గ3��ంz t�ా సూc  అ- 4545పI F\ట�� టక7 F�వలం F\ం9ెKL తక7వ�ా 
ఉం�ే- అJ t�ా .ాడO. అంత ల�తX�ా, JÓతం�ా tాFా�JA అధ�యనం 9ే.ారనA మ�ట. ల�థ� వలT 



వ�Fkcగత బ�ౖÂ» సy��, గ²Ø
  బ�ౖÂ» సy�×ల7 -సc��U�c<= తపµ ఆయన �ా�Cంz ��టsyన సంఘ సంసరణ 
తXపIµపటyక7ం�5 ఆపలTం. 

రgణక7 ల�థ� ఇzmన tాFా�ను�ారKajన (ఎ��Uీ 2:8,9) ల�టs� J<5దKL ఈ tా�సపI _��Ùక Sola 
Gratia, Sola Fide, Sola Deo Gloria (By grace alone, through faith alone, to 

God alone be glory) క7
 ప9ేత<=, -.ా0సం 450�ా<=, 4ేవIJFk మ�త�KL మÈÉమ! 

ర>�ంచ బడ45ం! రgణ మ��ా� JA ప�బ¶ �C45Ú ం!!  రgక7�ైన 4ేవIJ మÈÉమ పర,45Ú ం!!! 

 


