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Martin Luther s-a născut la Eisleben, în 
Germania, în anul 1483 – cu nouă ani înainte 
ca marele Cristofor Columb să descopere Lumea 
Nouă (America). Pe când avea 15 ani, părinții 
lui, Hans și Margaretta Luther, l-au trimis la 
școala parohială Sfântul Gheorghe din Eisenach. 
În această localitate, Martin a locuit la niște rude 
sărace ale mamei lui. 

Obiceiul în vremea aceea era ca tinerii studenți 
să-și procure singuri de mâncare.

Martin i-a întrebat pe colegii lui:
— Ce trebuie să facem pentru a primi mâncare?
Colegii lui i-au spus:
— Trebuie să cântăm.



Astfel că, în fiecare seară, Martin și prietenii lui 
cântau pe la ușile oamenilor care, din când în când, 
se arătau generoși față acești tineri.

Ei erau atât de fericiți când, seara, înainte să se 
ducă la culcare, primeau ceva bun de mâncare. Însă 
nu de puține ori, Martin și prietenii lui s-au culcat 
flămânzi, dar cu speranța că următoarea zi va fi 
mai bine pentru ei.
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